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Abstract 
 
This study aims to research how upper secondary pupils interact while playing 
online games, how the English language is used within each game and what 
attitudes these pupils have towards language in school and online gaming 
respectively. Online gaming sessions have been recorded to analyze the methods of 
interaction by which people communicate with each other while playing online 
games. Furthermore, the text-based communication occuring in online gaming is 
analyzed on a lexical level to find words not defined in legitimate English 
dictionaries. Interviews with students have been conducted to understand the 
attitudes held by students towards language in school and online games.  
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1 Inledning 
Datorspel är en stor del av dagens ungdomskultur och sysselsätter många barn och 
ungdomar (New Game, 2006, s. 7). Den digitala kommunikationstekniken genomsyrar 
numera allt fler delar av samhället, inte minst inom ungdomskulturen där internet 
används dagligen för att kommunicera och spela spel (New Game, 2006, s. 14). Att 
spela datorspel kan erbjuda upplevelser liknande de som erbjuds av andra 
underhållningsmedier som film, tv och böcker. Något som särskiljer datorspel från 
övriga näraliggande underhållningsformer är dock den grad av interaktion som erbjuds 
spelare. Varje datorspel innefattar någon form av interaktion som påverkar den 
upplevelse som spelen ger. Graden och typen av interaktion skiljer sig mellan olika 
spelgenrer, där genren onlinespel erbjuder både social interaktion mellan spelare och 
interaktion med spelet i sig. 
 
Engelskan är både det huvudsakliga språket som innehållet i dessa onlinespel har och 
eftersom spelen kan spelas med människor över hela världen sker mycket av 
kommunikationen i dessa spel med hjälp av det engelska språket. I Lgy11 från 
Skolverket står det för ämnet engelska att ”Kunskaper i engelska ökar individens 
möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett 
globaliserat studie- och arbetsliv.” (Läroplan för gymnasieskolan 2011, 4:1 Engelska) 
 
Ovanstående citat från Lgy11 belyser vikten av det engelska språket i sociala 
sammanhang. Digitala kommunikationsmedel beskrivs som en stor del i ungdomars 
sociala liv där onlinespel innefattar både muntlig och skriftlig kommunikation bland 
spelare (New Game, 2006, s. 14 och 34). Som blivande engelskalärare för gymnasiet 
hoppas jag kunna göra språklärandet relevant och roligt för eleverna, och genom att 
fördjupa mig i hur datorspel, interaktion och lärande kan fungera tillsammans hoppas 
jag kunna uppnå detta mål.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att se om det språk som förekommer i onlinespel kan vara 
till hjälp för gymnasieelevers språkutveckling och vilka attityder dessa elever visar till 
språk i onlinespel och skolan. Mina forskningsfrågor för denna studie är följande: 
 

1) Vad är det för engelskt ordförråd som används av spelare? 
 

2) Vilken slags interaktion sker mellan spelare under en spelsession? 
 

3) Vilka attityder har informanterna till engelska i onlinespel och i skolan? 
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2 Bakgrund 
Nedan presenteras den tidigare forskning och de teorier som ligger i grund för denna 
studie. Under 2.1 presenteras konceptet onlinespel för att underlätta läsandet för läsare 
som inte redan har kunskap kring ämnet datorspel och de genrer som spel kategoriseras 
i. Här presenteras även de spel som förekommer i denna studie. Under punkt 2.2 
presenteras den forskning som Norrby (1996) och Dysthe (2001) har utfört inom 
området interaktion. 
 
Under punkt 2.3 presenteras teorier kring ord och ordinlärning. Grunden för vad som 
presenteras under denna rubrik ligger i Lundahl (2012) och Yule (2010). Punkt 2.4 
presenterar de teorier kring attityder som Bijvoet (2013) skriver om. Slutligen 
presenteras teorier kring lärande under punkt 2.5, närmare bestämt Säljös (2000) teorier 
kring sociokulturell teori och det samband Dysthe (2001) berättar om mellan interaktion 
och lärande. 

2.1 Onlinespel 
Onlinespel klassificeras som datorspel som spelas över internet. Denna typ av spel finns 
numera tillgänglig för alla spelplattformar, vilken maskin som används för spelande, 
men spelande över internet har sina rötter i plattformen persondatorer. På senare år har 
onlinespel blivit vanligt förekommande på andra plattformar som till exempel 
Playstation och Xbox. Onlinespelens popularitet har växt i takt med att internet har 
blivit vanligare världen över. Även smartphones har utökat marknaden för onlinespel 
genom att tillåta onlinespelande överallt och med nära koppling till sociala medier som 
till exempel Facebook och Twitter. (New Game, 2006, s. 10) 
 
De spel som förekommer i denna studie fokuserar huvudsakligen på 
multiplayerspelande. Det vill säga att spelet är tänkt att huvudsakligen spelas 
tillsammans med andra spelare. Detta kan jämföras med singleplayerspel, där spelets 
fokus ligger i att spela själv. En underkategori till multiplayerspel är onlinespel, där allt 
spelande sker genom uppkoppling till internet och tillsammans med andra spelare. 
 
Baserat på de spel som studiens informanter spelat vid undersökningstillfället kommer 
här spelen League of Legends, Call of Duty: Modern Warfare 3 och Killing Floor 
presenteras. 
 
League of Legends (härefter LoL) är ett tävlingsinriktat strategispel med vissa 
rollspelselement. Två lag som utgörs av mänskliga spelare möts i olika scenarion för att 
besegra varandra. Allt spelande sker genom internet, därför klassas detta som ett 
onlinespel. Det finns olika spellägen som bestämmer vilka krav som ska uppfyllas för 
att besegra motståndarlaget. Varje spelare väljer en egen hjälte att spela för varje spel 
och dessa hjältar kan uppgraderas under spelets gång med ny utrustning. Spelet 
uppdateras frekvent och är populärt i professionella spelturneringar. Spelet erbjuder 
olika sätt för spelare att interagera med varandra. 
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Genom att trycka på knappen Enter på tangentbordet kan spelare skriva i chatten där de 
kan filtrera hur deras meddelanden ska synas för andra spelare. Detta kan användas för 
att hindra vissa meddelanden från att synas för alla spelare. På detta sätt kan ett 
meddelande skickas till en enskild spelare, till alla spelare eller bara till lagkamrater. 
Spelet innehåller även funktioner för spelare att ignorera enskilda spelare som de inte 
vill föra någon kommunikation med. Detta kan användas om en spelare till exempel 
uttrycker sig hotfullt. Spelet erbjuder även en funktion som kallas för ”Ping Radial 
Menu” (se Figur 1) som tillåter spelare att enkelt skicka snabba förprogrammerade 
meddelanden till varandra. Dessa meddelanden innehåller alla information som är direkt 
relaterad till det pågående spelet, spelare kan till exempel använda detta system för att 
varna om ankommande fiender (What is League of Legends?, 2013). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Call of Duty: Modern Warfare 3 (härefter CoD) är ett spel av typen ”First-person 
shooter” som innehåller både ett enspelarläge och ett flerspelarläge. Flerspelarläget, som 
endast sker online, är det spelläge som anses vara spelets huvudfokus. I spelet möter 
olika spelare varandra i olika spelmiljöer där huvudmålet är att besegra varandra. Detta 
kan både ske i lagspel, där två lag försöker besegra varandra, och solospel, där alla 
spelare möter varandra. Målen för att besegra kan variera beroende på vilken spelkarta 
som spelarna möter varandra på och vilket spelläge som valts för den server de spelar 
på, men det övergripande målet bland alla olika spellägen är att skjuta varandra. En 
spelsession i CoD är vanligtvis snabb, då framgång i spelet hänger på att kunna reagera 

Figur 1, hämtad från http://www.gamebreaker.tv/esports/league-of-
legends/league-of-legends-patch-3-03-notes-and-preview/ [Hämtat 2013-12-09] 
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snabbt och därigenom skjuta en motspelare innan spelaren själv blir skjuten. (Call of 
Duty: Modern Warfare 3 Overview, 2012) 
 
För att kommunicera med andra spelare inom spelet kan spelets inbyggda chattfunktion 
användas. Denna chattfunktion aktiveras genom att trycka på en knapp som själv 
bestäms av spelaren, därefter matas det önskade meddelandet in som sedan skickas till 
alla spelare i den aktuella spelmatchen. Ett alternativ till den textbaserade 
kommunikationen är att använda en mikrofon som är kopplad till datorn för att 
kommunicera muntligt med medspelare. För detta behövs ingen tredjepartsprogramvara, 
som till exempel Skype, då röstkommunikation är en inbyggd funktion i spelet.  
 
Killing Floor (härefter KF) är ett spel av typen ”First-person Shooter” som bygger på 
kooperativt spelande mellan sex stycken mänskliga spelare som tillsammans är fångade 
på en spelkarta där de med jämna mellanrum attackeras av fiender som kontrolleras av 
spelets artificiella intelligens. Spelet kan spelas i olika svårighetsgrader där de svårare 
svårighetsgraderna kräver mycket samarbete mellan de mänskliga spelarna. (Killing 
Floor: Overview, 2012) 
 
Spelare kan kommunicera med varandra genom den inbyggda chattfunktionen som 
aktiveras genom att trycka på en av spelaren vald knapp för att aktivera chattrutan och 
sedan skriva det önskade meddelande. Meddelandet skickas sedan till alla medspelare 
som är närvarande på samma spelserver. Röstbaserad kommunikation kan också 
bedrivas genom spelets inbyggda funktion för tal som kan användas genom att koppla 
en mikrofon till datorn. Spelare kan även skicka förinspelade röstkommandon till 
varandra för att till exempel dirigera gruppen av spelare till olika delar av spelkartan och 
planera enklare taktiker inom spelet. 

2.2 Situerat lärande 
En del av denna studie har sin fokus i språklärande och huruvida det sker när en person 
spelar onlinespel. Lärandet kan ske i form av att helt enkelt lära sig spelets mekanik, 
men fokusen för denna studie ligger i att lära sig språk genom social interaktion inom 
spelet. Säljö (2000, s. 12) skriver att lärandet inte är begränsat till skolan om än skolan 
är en viktig del av konceptet att människans kunskap återskapas i samhället. Detta kan 
stödjas i dagens förståelse kring lärande som något som sker i alla delar av livet, det 
livslånga lärandet (Säljö 2000, s. 239). 
 
Lärandet kan även ske på både individuell och kollektiv nivå, skriver Säljö (2000). All 
social interaktion i onlinespel sker mellan minst två mänskliga spelare, ingen dynamisk 
tvåvägskommunikation sker med de förprogrammerade karaktärer som kan förekomma 
i vissa onlinespel. Sättet människan lär sig på både kollektiv och individuell nivå 
påverkas även av den teknologiska utveckling som sker (Säljö 2000, s. 13), något som 
är av stor vikt för denna studie som har sin grund i informationsteknik. Säljö (2000, s. 
128) uppmärksammar dessutom att man bör betrakta lärande som situerat, det vill säga 
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att det växer fram i sociala praktiker. Lärandets situerade karaktär bör uppmärksammas 
då det kan ha stor påverkan för analysen av individens kunskap och lärande. 
 
Säljö (2000, s. 236) ger exempel på människans lärande kring informationsteknologi 
som till exempel datorer och internet. I dessa miljöer sker ett lärande som förmodligen 
huvudsakligen är av implicit natur hellre än explicit lärande, bundet till 
instruktionsböcker eller inom skolvärlden. Detta implicita, eller informella, lärandet är 
en viktig läroprocess att uppmärksamma för den undersökning jag utför då mycket av 
det lärande som jag kommer undersöker sker utanför skolan i informella situationer där 
lärandet är högst situerat bland deltagarna i de respektive onlinespelen. 
 
Det sociokulturella perspektivet på lärande som Säljö (2000) beskriver är även det av 
stor vikt för denna studie. Säljö (2000, s. 18) skriver om kollektivets påverkan på 
individen och vice versa. Detta är aktuellt inom onlinespel där det förekommer sociala 
praktiker som lägger vikt i både individen och kollektivet för att spelare tillsammans ska 
vara framgångsrika i spelet. 
 
Dysthe (2001, s. 301) beskriver hur det är ”i bästa fall komplicerat” att mäta individuellt 
lärande som ett resultat av interaktion. Varje deltagare har olika upplevelser av samtal 
och varje individs förkunskaper spelar stor roll i detta. Därför ses begreppet 
”läropotential” som ett sätt att finna det potentiella lärandet genom att analysera den 
aktuella aktiviteten för att finna det potentiella lärande som kan ske. 

2.3 Ordinlärning 
Lundahl (2012, s. 334) beskriver ordinlärning som en betydelsefull del av 
språkutveckling då verbal kommunikation förutsätter ett rikt ordförråd. En individs 
förmåga att kommunicera verbalt på ett förståeligt och sammanhängande sätt kan 
därigenom kopplas till dennes ordförråd, eller vokabulär. 
 
Ett antal distinktioner görs därefter i Lundahls bok (2012, s. 334 – 338) gällande 
ordkunskap. Den första distinktionen görs mellan receptivt och produktivt ordförråd. 
Det receptiva ordförrådet är de ord eller begrepp en person kan förstå i text eller när 
denne hör dem i tal. Det produktiva ordförrådet är de ord en person kan använda själv 
när denne talar eller skriver. 
 
Spelare kan ibland behöva lära sig avancerade ord för att förstå spelet, det vill säga till 
deras receptiva ordförråd. Men detta betyder inte att de kan använda dessa avancerade 
ord när de själva ska kommunicera. Här kan även frågan om huruvida de ord som 
spelare lär sig har någon plats i deras produktiva ordförråd, det vill säga att orden 
kanske bara hör hemma inom spelet och därför finns det ingen användning för dem 
utanför spelet.  
 
Därefter beskriver Lundahl (2012, s. 334 – 335) hur en person måste kunna särskilja 
och förstå sig på ett ords form, betydelse och användning för att kunna räkna ordet till 
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sin vokabulär. Kollokationer, det vill säga ord som passar bra ihop, är även viktiga för 
att räkna ord till sin vokabulär. För adjektiv är detta särskilt viktigt då denna ordklass 
används tillsammans med verb och substantiv för att beskriva till exempel hur en 
handling utförts. För att i ett sådant exempel beskriva hur en handling utförts på ett 
korrekt sätt måste talaren ha kunskapen om vilka adjektiv som passar ihop med de verb 
och substantiv som används i meningen.  
 
Vidare beskriver Lundahl (2012, s. 335) det komplexa sambandet mellan ordkunskap 
och grammatik då en persons vokabulär inte längre bara bygger på att förstå ett ord utan 
även att kunna böja ordet för att passa i rätt grammatiskt kontext. Dessutom behövs 
förståelse om meningsbyggnad för att skapa en sammanhängande mening som kan 
användas vid kommunikation genom skrift eller tal. Kunskap om formord och 
innehållsord är även viktigt för att skapa meningar och därigenom flytande 
kommunikation. 
 
För att titta på hur och när man erhåller i sin vokabulär nya ord fastställer Lundahl 
(2012, s. 338) tre huvudsakliga sätt för att lära sig nya ord och begrepp. Det första sättet 
är genom att lyssna och läsa. Goda lässtrategier och god förståelse för textens 
sammanhang är viktiga aspekter för att lära sig ord genom att läsa eller lyssna på en 
text. Det andra sättet är genom att samtala och skriva. Dessa former av 
språkanvändande är viktigt för att omvandla det receptiva ordförrådet till produktivt 
ordförråd. Inom skolan kan detta användas genom till exempel muntliga övningar där 
dialoger ska skapas med hjälp av ord som eleverna har lärt sig under lektionen.  
 
Det tredje sättet att lära sig nya ord är genom avsiktlig ordinlärning. Detta sätt bygger, 
precis som det låter, på att utföra övningar där ordinlärning är avsett att vara ett av 
huvudmomenten. Ett exempel på detta kan vara att läsa en text där vissa ord ska plockas 
ut och studeras närmare. När det gäller spelande förekommer sällan avsiktlig 
ordinlärning, åtminstone inte av spelaren uttalad sådan. Att en spelare behöver förstå 
vissa ord för att förstå spelet kan stämma, men kunskapen om dessa ord erhålls 
sannolikt oftare genom de två tidigare nämnda inlärningssätten, genom att läsa, lyssna, 
samtala och skriva. Gällande ordlärande i allmänhet skriver Lundahl (2012, s. 339) att 
situationer i samtal och skrift där förhandling och bearbetning av orden främjar lärande 
av nya ord. Med detta menas att om man får möjlighet att använda ord som man läser i 
en text ökar chansen att man lär sig dessa. 
 
Yule (2010, s. 52 – 64) beskriver de olika sätt ur vilka nya ord kan uppstå. Det första 
tillvägagångsätt för hur nya ord uppstår är ”coinage”. Det är när helt nya termer eller 
ord skapas, vanligtvis produktnamn eller märkesnamn som sedan blir etablerade av 
allmänheten (Yule, 2010, s. 53 – 54). Låneord uppmärksammas också som ett vanligt 
sätt för ord att introduceras i ett språk. Dessa ord har ofta ett historiskt samband till 
händelser eller processer där kulturer har förts närmare och därigenom har vissa ord 
även utbytits mellan de olika kulturerna eller språken (Yule, 2010, s. 54 – 55). 
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Ihopslagningar av redan existerande ord sker även vilket resulterar i att nya ord skapas 
(Yule, 2010, s. 55). 
 
En annan metod som liknar ihopslagning är att två redan existerande ord blandas ihop 
för att skapa ett nytt ord, till skillnad från den tidigare nämnda typen av ihopslagning 
förminskas här ett av orden. För denna metod av ihopslagning är det ena ordet mer 
dominant än det andra, då ett ord vanligtvis bara lägger till ett prefix eller suffix till det 
dominanta ordet (Yule, 2010, s. 55 – 56). ”Clipping” är en form av förkortning där ett 
ord med flera stavelser förkortas, ofta för att anpassa ordet till talspråk (Yule, 2010, s. 
56). Ett exempel på detta kan vara ett ord som matematik som ofta förkortas till 
”matte”. 
 
”Backformation” är en metod där ett ord byter ordklass, till exempel ett substantiv blir 
ett verb. Detta kallas även konvertering i många fall, då ordet konverterar från en 
ordklass till en annan (Yule, 2010, s. 56 -  58). Ännu ett sätt för nya ord att skapas är 
genom akronymer, då en term förkortas till de första bokstäverna för varje ord i termen. 
Ett exempel på detta är ordet ”compact disk” som förkortats till ”CD” (Yule, 2010, s. 
58). Enligt Yule är den sista nämnda metoden för att skapa nya ord den vanligaste 
metoden. Denna metod kallas för derivering där ett affix läggs till i ett ord för att 
förändra dess betydelse (Yule, 2010, s. 58 – 60). 
 
Alla dessa metoder kunde potentiellt vara relevanta för en lexikal analys av materialet. 
Med hjälp av denna bok kan ord som förekommer i studiens material men inte finns i 
Norstedts stora engelska ordbok (2011) analyseras. Efter materialets insamling och 
analys visade det sig att två huvudsakliga typer av avvikande ord figurerade i spelet 
LoLs chattkommunikation. Dessa typer av ord var felstavningar och förkortningar av 
redan existerande ord. 

2.4 Interaktion 
Norrby (1996) anger samtalet som ett exempel på interaktion mellan människor. Detta 
sker även i onlinespelens kontext, där samtalet sker mellan olika människor dock genom 
att använda datorn som ett redskap för interaktion. Flera olika typer av interaktion sker 
vid spelande. Dessa typer innefattar den tidigare nämnda interaktionen mellan spelare i 
både skriftlig och muntlig form. Det sker även interaktion mellan varje enskild spelare 
och spelet i sig. Vid undersökningsmomentet visade det sig att textkommunikation var 
det huvudsakliga sättet för kommunikation bland de spelare som förekommer i denna 
studie. Därför kommer den interaktion som analyseras i denna studie huvudsakligen 
vara textkommunikation. För mer information om hur spelsessionerna med de olika 
informanterna gick till, se punkt 3.2.2. 
 
Den interaktion som ligger i fokus för denna studie sker genom både tal och skrift. I 
Norrby (1996, s. 31) beskrivs samtalsanalys ur Conversation Analysis perspektivet 
(härefter CA-perspektivet). I förhållande till denna studie är den induktiva metoden som 
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CA-perspektivet innebär relevant då denna bygger på att hitta mönster i interaktionen 
som därefter skapar materialbasen. (Norrby 1996, s. 31) 
 
Kommunikationens struktur är dessutom viktig när man talar om interaktion mellan 
olika människor. Genom det tidigare nämnda CA-perspektivet skriver Norrby (1996, s. 
39) om begreppet närhetspar, på engelska ”adjecency pairs”. Ett närhetspar utgör en 
första del och en andra del som tillsammans skapar en typ av samtalsstruktur. (Norrby, 
1996, s. 122) Ett närhetspar kan till exempel utgöras av en fråga och ett svar, som i 
exemplet nedan. Här ställs en fråga av ”Bi” och besvaras av ”R”. (se exempel 1) 
 

Exempel 1: Utdrag från Norrby, 1996, s. 124 

 

[ur Gruppsam, band 2, r. 16 – 17] 

1. Bi: skulle denna också (.) fram Ragnhild? 

2. R: ja den tänkte jag vi kan ha sen 

 
Vad som gör detta relevant för denna studie är det faktum att de två delarna i ett 
närhetspar inte behöver vara direkt följande varandra, det kan ske annan kommunikation 
mellan exempelvis en fråga och ett svar. (Norrby, 1996, s. 122 128) Med detta i åtanke 
kan teorin om närhetspar användas för att finna närhetspar i den interaktion som sker 
mellan spelare. Detta görs för att finna struktur och mönster i den interaktion som sker 
under en spelsession. 
 
Av de två delar som utgör ett närhetspar kan andradelen, exempelvis svaret på en fråga, 
vara ”prefererad” eller ”disprefererad”. (Norrby, 1996, s. 132) Detta kopplas inte till 
vilket svar som kan vara psykologiskt prefererat av talaren som uttalat förstadelen, utan 
detta baseras på hur enkel eller komplex andradelen är. En prefererad andradel är 
strukturellt enkel, produceras lätt och snabbt. Detta exemplifieras i utdraget nedan, där 
talaren ”Ge” ger ett kort svar till frågan som ställts av ”S”. Svaret, det vill säga 
andradelen, har jag angett med fet stil för att underlätta vid läsandet av detta exempel 
(se exempel 2). 
 

Exempel 2: Utdrag från Norrby, 1996, s. 132 

 
[ur Gruppsam, band 1, r. 694 – 698, något förkortat] 

1. S: vi kanske kan gå tillsammans tänkte jag säja för att du 

2. ska komma iväg å [(för att jag ska komma iväg] 

3. Ge:  [gode värld vad roligt] +ja:+ 

 
En disprefererad andradel påverkar då samtalets struktur på ett annat sätt än en 
prefererad andradel. Detta är på grund av andradelens komplexitet i jämförelse med en 
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prefererad andradel (Norrby, 1996, s. 133). En sådan disprefererad struktur 
exemplifieras nedan där talaren ”K” undviker att svara på frågan som ställts av ”Ge”, 
först genom en paus i 2.5 sekunder som betecknas ”(2.5)” och sedan genom att ge ett 
långt och komplext svar på frågan. Jag har markerat dessa andradelar med fet stil. (se 
exempel 3) 
 

Exempel 3: Utdrag från Norrby, 1996, s. 133 

 

[ur Gruppsam, band 1, r. 507 – 516, något förkortat] 

1. Ge: varför ringde du inte till mej? 

2. (2.5) 

3. B: +svara nu+ (.) varför+ 

4. SKRATT 

5. Ge: å dro:g med mej 

6. K: *jag hade redan sällskap kanske var den enklaste förklaringen* 

 

Vidare visar Wirdenäs (2002, s. 9) på hur preferensstrukturen för olika förstadelar i ett 
närhetspar ser ut. Med preferensstruktur menas hur en prefererad andradel och en 
disprefererad andradel i ett närhetspar ser ut, beroende på vilken typ av förstadel som 
formulerats. Denna lista över närhetspar och preferensstruktur visas nedan (se tabell 1). 
 
Tabell 1: Närhetspar och preferensstruktur, från Wirdenäs (2002, s. 9) 

Förstadel	   Andradel	  

Prefererad	  struktur	  

Andradel	  

Disprefererad	  struktur	  

Förfrågan/begäran	   Tillmötesgående Vägran 

Erbjudande/inbjudan	   Samtycke Avböjande 

Värdering/omdöme	   Medhåll/medgivande Invändning/mothugg 

Fråga	   Förväntat svar Oväntat svar/inget svar 

Klander	   Förnekande Medgivande 

  

Av dessa förstadelar saknas preferensstrukturen för en förstadel som kan komma att 
förekomma i kommunikationen som kommer undersökas för denna studie. Denna 
förstadel är imperativ, det vill säga uppmaningar eller direkta order. Preferensstrukturen 
för denna förstadel kan liknas till den för en begäran, som visas i tabellen ovan (se tabell 
1). Dock behövs en mer specifik definition av preferensstrukturen för ett imperativ, 
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något som ges i Tsohatzidis (1994, s. 469) där imperativ beskrivs som ”…in which 
specifically the speaker imposes a strong requirement that the addressee act”. Med 
denna definition kan en prefererad andradel till ett imperativ vara en handling, det vill 
säga att recipienten utför den önskade handlingen. En disprefererad andradel blir då att 
inte utföra den önskade handlingen eller verbalt neka till att agera. 
 
Dysthe (2001, s. 295) uppmärksammar hur informationsteknologin har möjliggjort 
andra typer av interaktion både inom skolvärlden och utanför skolan. Dysthe (2001) 
särskiljer de olika slags elektroniska kommunikationsverktyg som 
informationsteknologin erbjuder för kommunikation och samtal som ”synkrona” och 
”asynkrona”. Med ”synkrona” samtal menas att deltagarna är uppkopplade samtidigt 
och kan därför kommunicera direkt med varandra. ”Asynkrona” samtal innebär att 
deltagarna inte för kommunikationen på ett direkt sätt. Deltagare kan läsa och svara på 
meddelanden när det passar dem bäst istället för att direkt behöva svara för att 
kommunikationen ska fortsätta. 
 
Vidare beskriver Dysthe (2001, s. 296 – 299) de fyra paradigm som visar på de olika 
sätt informationsteknologin har använts, och fortfarande används, inom undervisning. 
Den studie som beskrivs baseras på ”asynkrona” samtal inom undervisning. Detta 
skiljer sig från samtal inom spel, som vanligtvis är ”synkrona”, men de olika synsätt på 
inlärning i digital miljö kan vara av stor hjälp för analys av denna studies material. 
 
Av de fyra paradigm som beskrivs av Dysthe (2001, s. 296 – 299) är det fjärde 
paradigmet relevant för denna studie. Detta paradigm kallas för datorunderstött 
samarbetslärande, eller CSCL (computer supported collaborative learning) på engelska. 
Detta paradigm bygger på det sociokulturella perspektivet på lärande. Nyckelordet för 
paradigmet är samarbetslärande, det vill säga att lärandet sker tillsammans och genom 
ett ömsesidigt engagemang för att lösa ett gemensamt problem. I samband med 
datorspel kan här ses en tydlig koppling till samarbete mot ett gemensamt mål. Lärandet 
sker huvudsakligen i processen som leder till målet. 
 
Inom datorspel kan detta mål exempelvis vara att besegra en viss fiende, att erhålla ett 
visst föremål eller helt enkelt bli en bättre spelare. Datorspel behöver inte nödvändigtvis 
vara lagbaserade för att denna process kan ske, då många spel erbjuder samarbete 
mellan spelare där ett gemensamt mål kan gynna varje individuell spelare på olika sätt. 
Någon kan till exempel vilja besegra en stark fiende för att erhålla ett visst föremål 
samtidigt som en annan spelare vill besegra denna fiende för att det är ett kriterie för att 
avsluta ett uppdrag. De olika mål spelare har inom spelet kan överlappa och därigenom 
skapa samarbete även där det inte är nödvändigt. 

2.5 Attityder 
Bijvoet (2013, s. 130 – 131) skriver om hur attityder till människors språk 
huvudsakligen bygger på huruvida det språk en människa använder förhåller sig till 
standardspråket, det vill säga det språk som finns i exempelvis ordböcker och 
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grammatikor. Där beskrivs normer för hur språket ska användas ”korrekt”. Dessa 
normer skiljer mellan olika varieteter, olika typer av språk och språksammanhang. Inom 
juridiska språksammanhang kan det standardiserade språket se ut på ett annat sätt än 
inom medicinska språksammanhang till exempel. För denna studie används ordboken 
Norstedts stora engelska ordbok (2011) för att representera det standardiserade språket.   
 
Genom teorier om attityder till språk kan även konceptet kring språkligt prestige lyftas 
fram. Icke-standardvarianter av språk, som till exempel dialekter, ses ofta som språk 
med lägre prestige än det standardiserade språket. Dock kan dialektalt språk eller slang 
inneha förtäckt prestige inom vissa sociala grupper och sammanhang. Det vill säga att 
det språk som ofta tillskrivs lägre status av vissa kan inneha hög status hos andra 
människor.  
 
Vidare beskriver Bijvoet (2013, s. 132 – 133) en metod för att studera språkattityder 
genom att utföra intervjuer med informanter. Denna metod kallas för direkta mätningar 
och är den metod som är relevant för denna studie, på grund av den metod av 
materialinsamling som används. Genom denna metod kommer man åt en människas 
medvetna attityd till det språk som diskuteras. 
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3 Metod och material 
I detta avsnitt presenteras den metod som använts för undersökningen och hur 
materialet är analyserat. Detta presenteras under punkt 3.1. Vidare beskrivs materialet 
som har samlats in för undersökningen under punkt 3.2. Under punkt 3.3 beskrivs de 
avgränsningar som gjorts för studien och under punkt 3.4 uppmärksammas de 
forskningsetiska principer som tagits i åtanke för denna studie. Slutligen diskuteras 
metoden som valts för denna studie under punkt 3.5. 

3.1 Metod 
Under punkt 3.1.1 presenteras det urval av informanter som gjorts inför 
undersökningen. Punkt 3.1.2 presenterar metoden för insamling av det material som 
kommer från att ha spelat in spelsessioner med varje informant. Punkt 3.1.3 beskriver 
metoden för insamlingen av materialet som kommer från att ha utfört intervjuer med 
varje informant under tidigare nämnda spelsessioner. 

3.1.1 Urval 
Informanter valdes baserat på deras förhållande till onlinespel, där det var en 
förutsättning att informanterna vid tillfället för studien spelade ett onlinespel 
regelbundet. Att spela regelbundet innebar för denna studie att spela ett onlinespel vid 
minst fyra tillfällen per vecka och att spelsessionen pågick i minst en timme vid varje 
tillfälle. Studien involverar tre informanter. Detta förhållandevis låga antal informanter 
beror på den mängd information som förväntades erhållas genom en timme av spelande 
och de frågor som ställdes. Valet att intervjua gymnasieelever baserades på den 
demografi där onlinespel är populärt och den nivå av engelska som eleverna får lära sig 
på gymnasiet gentemot högstadiet. 
 
Informanter söktes genom besök och förfrågningar i gymnasieklasser där jag själv 
praktiserat vid tidigare tillfällen. Det visades inget intresse för att delta i studien vid 
dessa besök. De informanter som deltar i studien hittades slutligen genom gemensamma 
kontakter till mig själv. Informant 1 och 3 spelade regelbundet spel med en bekant till 
mig. Informant 2 är bekant med Informant 1 och de spelar regelbundet onlinespel 
tillsammans, därigenom skapades kontakten med denna informant. Jag hade ingen 
tidigare relation till någon av informanterna. Informanterna informerades om 
undersökningsprocessen och hur materialet behandlades när de kontaktades gällande 
studien. De garanterades även anonymitet genom användande av alias för både deras 
egna namn och det namn de använder när de spelar. Informanterna presenteras under 
punkt 3.2.2. 

3.1.2 Inspelningar och transkription 
Inspelningen av intervjun och informantens spelande genomfördes genom att använda 
en videokamera som riktades mot datorskärmen för att fånga aktiviteten som sker på 
skärmen. Den aktivitet som var av störst intresse var den kommunikation som kunde 
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ske i respektive spels chattruta och eventuella andra system för kommunikation, till 
exempel snabbkommandon som skickade automatiserade meddelanden mellan spelare. 
 
Det material som samlades in från detta moment av undersökningen transkriberades 
genom att notera den interaktion som skett under spelsessionen och därigenom finna 
närhetspar. Interaktionen som åsyftas är aktiviteten som skett i spelens chattrutor och 
eventuell övrig kommunikation som till exempel muntlig kommunikation genom 
Skype. 
 
Nedan visas ett exempel (se exempel 4) på hur transkriptionerna av 
chattkommunikationen i spelen presenteras. Transkriptionerna har radnumrerats för att 
underlätta vid presentation av transkriptionerna i arbetet. På alla rader utom rad nummer 
2 finns det en markör, [All] innan resten av meddelandet visas. Detta betecknar att detta 
meddelande skickats till alla spelare på den nuvarande spelkartan. På rad nummer 2 
finns ingen sådan beteckning. Detta är på grund av att detta meddelande endast skickats 
till spelarens lag, motståndarlaget kan alltså inte se detta meddelande.  
 
Efter denna eventuella markör visas spelarens namn, det vill säga det namn spelaren valt 
att kalla sig inom spelet. För att garantera anonymitet för alla spelare involverade i 
studien har alla spelarnamn som ej är de informanter som deltagit i studien döpts om. På 
rad nummer 5 visas alltså ett meddelande från en spelare som döpts till ”3” då det är den 
tredje spelaren som skriver något i detta exempel. Spelarnas alias har jag även markerat 
med fetstil i samtliga exempel för att göra dessa mer lättnavigerade. Efter spelarens 
namn visas namnet på den spelkaraktär som spelaren innehar för den aktuella 
spelomgången. På rad nummer fem spelar spelaren alltså karaktären ”Lee Sin”. Efter 
detta följer det meddelande som spelaren skickat. 
 

Exempel 4: Utkast från chattkommunikation under spelsession med informant 1 

 

1 [All] 1 (Fiora): Mid? 

2 2 (Vi): hard pulls pls i start with dorans for good galls 

3 [All] 2 (Vi): galio 

4 [All] 1 (Fiora): Stop! 

5 [All] 3 (Lee Sin): vi 

3.1.3 Intervju och transkription 
Intervjun spelades in med samma verktyg som användes för videoinspelningen. På 
grund av detta var även positioneringen av kameran viktig med ljudupptagning i åtanke 
för att både informanten och frågeställaren skulle höras klart och tydligt under 
inspelningen. 
 
För att ta reda på de attityder som informanterna har till språk i spel och i skola 
genomfördes intervju med varje informant. En samtalsguide författades för att ge 
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intervjuns frågor en tydlig inriktning. Samtalsguiden (se bilaga 1) utformades med 
Kvale & Brinkmann (2009) som bakgrund vilket resulterade i att frågor för en semi-
strukturerad intervju förbereddes. Intervjumomentet fick denna mer informella karaktär 
eftersom informanterna dessutom spelade spel under tiden som frågorna ställdes. 
Intervjun behövde vara av sådan natur att informanterna inte ständigt distraherades från 
spelet och därigenom inte gav en autentisk bild av hur de interagerar med spelet och 
andra spelare. 
 
Vid utformningen av samtalsguiden kategoriserades frågorna efter följande områden: 
språk- och spelbakgrund, attityder till språk i spelet och attityder till språk i skolan. 
Kategoriseringen gjordes för att säkerhetsställa att den informationen som behövdes för 
att besvara forskningsfrågan kring attityd kunde erhållas genom intervjufrågorna. 
Information om hur samtalsguidens frågor redovisats och analyserats återfinns under 
punkt 3.1.4.3. 
 
Det material som samlades in från intervjumomentet transkriberades sedan där både 
frågorna och informanternas svar återgavs ordagrant. Ett exempel på hur 
intervjutranskriptionerna ser ut visas nedan (se exempel 5). Den text som återges i fet 
stil är frågan som ställts, och den text under frågan är svaret som informanten gett. 
Därefter följer olika följdfrågor och de svar som informanten gett på dessa, med samma 
textformatering som tidigare nämnts. 
 

Exempel 5: Utkast från transkription av intervju med informant 1 

 

Lär du dig något av detta spel?  

 

Nja, inte just det här tror jag. Eller man kanske blir lite så här… man håller ändå igång hjärnan. 
Man får tänka snabbt. Men annat än det tror jag inte att jag lär mig så mycket. Men förut när man 
var yngre och inte kunde engelska så bra, då lärde jag mig väldigt mycket tycker jag. 

 

Så tror du att spelandet har hjälpt dig utveckla dina engelskakunskaper? 

 

Jo men det tycker jag. Det hjälpte till väldigt mycket när man var ung… Eftersom man var ju 
tvungen att prata engelska för att kunna spela typ multiplayer och att man ville ju spela för att det 
var kul så engelska blev som… det blev kul. 

 
Dialogen från intervjun har återgetts i sådan grad att svaren är trogna till hur 
informanterna svarat, det vill säga att det är ordagrant transkriberat. Detaljer från 
dialogen är dock inte inkluderade, med undantag för pauser där informanterna gjort en 
paus i sitt svar för att till exempel omformulera sig. Dessa pauser har angetts med tre 
punkter i följd, på detta vis […]. Detta kan ses i exemplet ovan. (se exempel 5) De 
detaljer som då exkluderats är till exempel särskilda gester av informanten eller 
händelser inom spelet som skedde samtidigt som intervjun utfördes. Denna exkludering 
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gjordes då det inte anses påverka legitimeten av informantens svar med 
forskningsfrågan om attityd i åtanke.  
 

3.1.4 Analys 
Nedan redovisas den analysmetod som använts på materialet som samlats in under 
undersökningen. Analysmetoden har delats upp i tre delar för att representera de olika 
typer av material som samlats in och hur materialet använts för att besvara de tre 
forskningsfrågorna. 
 
Punkt 3.1.4.1 presenterar en annan analysmetod där materialet som analyserats 
fortfarande är transkriptionerna av chattkommunikationen. Analysen skedde här på en 
lexikal nivå för att undersöka språket som användes i interaktionen. Under punkt 3.1.4.2 
presenteras analysmetoden för interaktionen mellan spelare inom spelet genom 
materialet som presenteras i form av transkriptioner av chattkommunikationen som 
skett under spelsessionerna. Slutligen presenteras analysmetoden för intervjumomentet 
av undersökningen under punkt 3.1.4.3. 
 
 
 
3.1.4.1 Lexikal 
För att finna de ord som förekom mest frekvent i transkriptioner från respektive spel 
användes sidan http://www.wordcounter.com/. På denna sida kan en text laddas upp, 
sedan räknar programvaran (som inkorporerats i hemsidan) vilka ord som förekommer 
mest frekvent i texten. Det finns alternativ för att exkludera små ord som artiklar och 
prepositioner. Det finns även ett alternativ för att endast räkna rotord, där variationer av 
samma ord samlas på samma plats i listan. Inga av dessa alternativ användes för denna 
studie för att ge en trogen återgivning av de transkriptioner som gjorts.  
 
Listan över ord presenteras i en tabell där det mest frekventa ordet ligger högst upp i 
listan. Ordlistan visas i ett tabellformat som direkt kan kopieras till ett annat dokument. 
Efter att ordlistan sammanställts exkluderade jag namn från ordlistan då dessa ofta 
förekom i kommunikation mellan spelare. Det förekom även enskilda bokstäver eller 
tecken som används i ”emoticons”, korta kombinationer av tecken som används för att 
förmedla känslor i textbaserad kommunikation. I listan nedan ges några exempel på de 
”emoticons” som kan förekomma i textbaserad kommunikation (se exempel 7). 
 

Exempel 7: Utdrag från lista över ”emoticons” på http://www.netlingo.com/smileys.php 

 

:p Smiley with tongue hanging out 

=) Happy face 

:D Sweet, big smile 
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Dessa ”emoticons” exkluderas då de inte är ord. Alla ord som återstod efter att 
spelarnamn och ”emoticons” exkluderats från ordlistan användes för vidare analys. 
 
Tabellen med ord som förekommit i respektive spels chattruta och jämfördes med ord i 
Norstedts stora engelska ordbok (2011) för att bestämma vilka ord som förekommer i 
en engelsk ordbok och vilka som inte finns i en sådan. I samband med denna 
sammanställning jämfördes även alla ord som inte förekom i Norstedts stora engelska 
ordbok (2011) med en ordlista över vanligt förekommande förkortningar som används 
online. Denna lista hittades på sidan http://www.netlingo.com/acronyms.php. Detta 
gjordes för att finna ord som användes med samma innebörd som ord i Norstedts stora 
engelska ordbok (2011) men hade stavats på ett annat sätt.  
 
De ord som inte förekom i Norstedts stora engelska ordbok (2011) eller på något sätt 
kunde kopplas till denna ordbok undersöktes sedan med utgångspunkt från Yule (2010) 
för att undersöka hur dessa ord kan ha tillkommit och hur de är uppbyggda från en 
lingvistisk synvinkel. Dessa ord som identifierades genom Yule (2010) visade sig vara 
akronymer och förkortningar av redan existerande ord eller fraser. Utöver dessa ord 
förekom dessutom ett antal felstavade ord i chattkommunikationen. 
 
 
3.1.4.2 Närhetspar 
Analysmomentet har sitt fokus i att undersöka den interaktion som skett under 
spelsessionerna. Det material som ligger i grund för detta är den kommunikation som 
skett i respektive spels chattrutor och de transkriptioner som gjordes av denna 
kommunikation. 
 
Detta material från spelsessionerna analyserades med utgångspunkt från Norrby (1996) 
där CA-metoden står i fokus genom att titta på de närhetspar som finns i 
kommunikationssekvenser som förekommer i respektive spel. Denna analys utfördes 
genom att finna de två utspel som tillsammans utgör ett närhetspar i 
chattranskriptionerna. I denna analys var både prefererade och disprefererade strukturer 
av intresse, dock kunde exempelvis pauser vara svåra att tillskriva disprefererade 
strukturer eftersom strukturen i all kommunikation blev fragmenterad då alla talare och 
lyssnare spelade spelet samtidigt som eventuell kommunikation skedde. Ett exempel på 
ett närhetspar som kan finnas i de chattranskriptioner som gjorts för denna studie visas 
nedan. (se exempel 6) 
 

Exempel 6: Utdrag från chattranskription från spelsession med informant 1, rader 118-121 

 

118 1 (Renekton): SHACO! 

119 1 (Renekton): what the actual fuck 

120 1 (Renekton): ? 

121 Ludvig (Shaco): ”worth” 
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Här ställer spelaren ”1” en fråga riktad till spelaren ”Ludvig” gällande en händelse i 
spelet som denne är involverad i. ”Ludvig” svarar med ett kort svar. Huruvida detta är 
ett prefererat eller disprefererat svar är ett ämne för analys och vidare diskussion senare 
i denna studie. På detta sätt kommer chattranskriptionerna redovisas och interaktionen 
mellan spelare presenteras och sedan analyseras genom att visa och diskutera de 
närhetspar som hittas. 
 
Majoriteten av de meddelanden som behandlats i denna studie har skickats till flera 
spelare inom spelet. Men skulle en spelare ge respons till en annan spelare som svar till 
ett meddelande skulle det i vissa fall inte visas på skärmen för de spelare som 
observerats för denna studie, om ej meddelandet är direkt adresserat till dem. Detta kan 
försvåra viss analys och slutsatser kan vara svåra att dra av all interaktion, just för att all 
interaktion inte visas för alla spelare. 
 
3.1.4.3 Attityder 
Intervjufrågorna i samtalsguiden (se bilaga 1) kategoriserades för att underlätta 
presentationen av studiens resultat i kategorierna attityder till språk inom skolan, 
attityder till språk inom spelet och övrig information om informantens spelvanor. Den 
sistnämnda kategorin inkorporeras under resultatkapitlet i de två tidigare nämnda 
kategorierna. Detta gjordes på grund av att dessa frågor ger en bredare blick av 
informanten själv istället för specifik information kring attityd till språk inom spel eller 
skola. 
 
De exempel från samtalsguiden (se bilaga 1) som ges nedan (se exempel 8 och exempel 
9) visar de frågor som direkt gav svar som kunde användas för att besvara studiens 
frågeställning om attityd. Frågorna med nummer 3, 5 och 6 som återfinns i 
samtalsguiden visade sig inte ge svar som gav relevant information för att besvara 
studiens frågeställning om attityd. De 2 första frågorna i samtalsguiden gav 
huvudsakligen bakgrundsinformation om informanten och dennes spelvanor. 
 
För att exemplifiera frågor som tillhör frågekategorin som behandlar attityder till språk i 
spel presenteras några av dessa nedan (se exempel 8). Inom denna kategorisering 
inkluderas de exempel av följdfrågor som finns i samtalsguiden trots att dessa 
följdfrågor kunde variera bland informanterna och kategoriseringen blev där mer diffus. 
 

Exempel 8: Utdrag från samtalsguide 

 

4) Lär du dig något av spelet? Anser du att du har utvecklats inom något kunskapsområde 
sedan du började spela datorspel? 

Exempel på följdfrågor: Varför just detta kunskapsområde? Är detta kunskap som bara 
kan erhållas genom att spela spelet? Tror du att spelandet är en effektiv metod för att lära 
sig detta? 
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Ovanstående utkast från samtalsguiden (se exempel 8) visar ett exempel på en 
huvudfråga och följdfrågor som är tänkt att behandla informantens attityd till språk och 
lärande inom spelet. Beroende på hur frågan ställts och vilket svar som givits kunde 
denna fråga även beröra attityd till skolans engelska, då det visade sig att attityderna gav 
informativa svar om de diskuterades tillsammans. Då attityderna diskuterades 
tillsammans kunde de både jämföras och diskuteras enskilt. Detta undersöks vidare i 
samtalsguiden genom frågorna som exemplifieras nedan (se exempel 9). 
 

Exempel 9: Utdrag från samtalsguide 

 

7) Hur kommunicerar du med andra spelare? Vad handlar konversationerna om? 

Exempel på följdfrågor: Hur ser du på språket som du och dina medspelare använder? Är 
språket bara relevant för situationerna som uppstår inom spelet eller finns det 
användningsområden för detta språk utanför spelet? Har det språk du lärt dig i skolan 
hjälpt dig med språket i spelet? Har språket du använder i spelet gynnat dig i skolan på 
något sätt?  

 
Denna fråga och de följdfrågor som exemplifieras kan, beroende på informantens svar, 
falla in i båda attitydkategorier. Detta för att de två typerna av språk inte behöver 
exkludera varandra, särskilt vid diskussion kring attityder till de båda. Därför 
formulerades vissa frågor med detta i åtanke där båda attityder till språk kunde röras och 
jämföras i samma diskussionsfråga. 

3.2 Material 
Nedan presenteras det material som ligger som grund för denna studie. Detta 
presenteras under punkt 3.2.1. Under punkt 3.2.2 presenteras de informanter som 
deltagit i studien. 

3.2.1 Material 
Det material som insamlats för denna studie är tre stycken transkriptioner från de 
kortare intervjuer som utfördes under spelsessionerna med varje informant. Två av 
spelsessionerna gav material i form av transkriptioner av chattkommunikationen som 
skett i spelet LoL. Dessa transkriptioner omfattar 123 rader av meddelanden som 
skickats mellan spelare, där varje rad representerar ett meddelande. En av informanterna 
kommunicerade även muntligt med en medspelare genom Skype, men transkriptionen 
av denna visade att kommunikationen sammanlagt bestod av fem yttrade meningar eller 
fraser under de 60 minuter av spelande som spelades in. På grund av detta kommer 
textkommunikationen som skett under spelsessionerna utgöra den huvudsakliga 
interaktion som presenteras och analyseras. 

3.2.2 Informanter 
Informant 1 är en 18-årig man som går sista året på teknikprogrammet, med inriktning 
mot IT. Denna informant har avslutat språkkurserna Svenska A, B och Engelska A, B 
på gymnasial nivå. Informanten studerar vid tillfället för denna undersökning 
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språkkurserna Svenska C och Engelska C. Informanten har spelat onlinespel sedan han 
var tio år gammal och har spelat spel regelbundet sedan dess. Vid 
undersökningstillfället spelade denna informant spelet LoL och kommer därför härefter 
kallas Ludvig på grund av det spel denne informant spelat. Övriga informanter har 
givits alias enligt samma princip. 
 
Ludvig spelade tillsammans med nio andra spelare uppdelade i två lag med fem spelare 
i vardera lag. Ludvig var inte bekant med någon av de andra spelarna sedan tidigare. 
Spelsessionen varade i 38 minuter varefter en ny spelomgång startades på en ny server 
med nya spelare. Denna nya spelsession varade i ungefär tolv minuter innan 
inspelningen avslutades. Tiden mellan spelsessionerna spenderades till att söka efter nya 
spelomgångar att starta. Framgången i att finna en ny spelomgång beror på antalet 
spelare som söker efter spel samtidigt och på varje enskild spelares preferenser gällande 
vilken typ av spelomgång som ska spelas. 
 
Informant 2 är en 18-årig man som går sista året på industriprogrammet. Denna 
informant har avslutat språkkurserna Svenska A och Engelska A på gymnasial nivå. 
Informanten har spelat onlinespel sedan han var cirka tio år gammal och har spelat spel 
regelbundet sedan dess. Vid undersökningstillfället spelade denna informant spelen 
CoD:MW3 och KF. Denna informant kallas härefter Conny. 
 
Conny spelade en spelsession av CoD och två sessioner i spelet KF med ett varierande 
antal medspelare. Ingen av de spelare han mötte var bekanta för honom sedan tidigare. 
Under inspelningen av Connys spelsessioner bestod ungefär 15 minuter av sökande 
efter nya spelsessioner eller datorproblem då Conny stundtals hade problem med att få 
spelen att fungera felfritt. Som det tidigare har nämnts föregick det ingen 
kommunikation mellan spelare i varken CoD eller KF vid inspelningstillfället, därför 
kommer dessa spel ej uppmärksammas något mer i avsnittet om interaktion. 
 
Informant 3 är en 18-årig man som går sista året på teknikprogrammet, med inriktning 
mot IT. Denna informant har avslutat språkkurserna Svenska A, B och Engelska A, B 
på gymnasial nivå. Informanten studerar vid tillfället för denna undersökning 
språkkurserna Svenska C och Engelska C. Informanten har spelat onlinespel sedan han 
var tretton år gammal. Vid undersökningstillfället spelade denna informant spelet LoL 
och kommer därför härefter kallas Lars. 
 
Lars spelade tillsammans med nio andra spelare uppdelade i två lag med fem spelare i 
vardera lag. Lars var bekant med en av medspelarna sedan tidigare, resten av spelarna 
var ej bekanta för honom. Spelsessionen vara i 30 minuter varefter en ny spelomgång 
startades på en ny server med nya spelare. Denna nya spelsession varade i ungefär 20 
minuter, sedan avslutades inspelningen. Tiden mellan spelsessionerna spenderades till 
att söka efter nya spelomgångar att starta. Framgången i att finna en ny spelomgång 
beror på antalet spelare som söker efter spel samtidigt och varje enskild spelares 
preferenser gällande vilken typ av spelomgång som ska spelas. Lars kommunicerade 
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med den medspelare han var sedan tidigare bekant med genom Skype utöver den 
textkommunikation som skedde i spelet. 

3.3 Avgränsning 
Med studiens frågeställningar i åtanke kommer endast elever intervjuas då det är 
elevens perspektiv och attityd till spelande och språkbruk som ligger i fokus. Alla typer 
av datorspel är inte behandlade i denna studie då studiens fokus ligger på onlinespel och 
social interaktion i dessa.  

3.4 Forskningsetiska principer 
Studien har följt de forskningsetiska principer som fastställts av Vetenskapsrådet 
(2013). Informanterna garanterades anonymitet genom att ge dem alias baserade på 
vilket spel de spelat vid undersökningstillfället. Informanterna informerades om 
anonymiseringsgarantin vid det första tillfället de kontaktades angående att ställa upp i 
studien. Alla spelarnamn i studien har även anonymiserats genom att tillskriva spelare 
som används i exempel med olika siffror beroende på vilken tur i kommunikationen de 
har. Den spelare som har skickat det första meddelandet i ett exempel skulle då refereras 
till som ”1” istället för dennes egentliga spelarnamn. För informanterna som ställt upp i 
denna studie används dennes alias för att representera dem i exempel från 
chattkommunikation och när deras intervjusvar presenteras.  

3.5 Metoddiskussion 
På grund av avgränsningen som gjorts gällande informanter förloras perspektivet från 
andra människor som kan vara relevanta för detta ämne, till exempel föräldrar eller 
lärare. Vid en studie som endast fokuserar på språkutveckling eller den psykologiska 
påverkan som datorspel på ungdomar vore dessa perspektiv intressanta. Att studera 
interaktion genom ett fåtal spelare gör det svårt att mäta och undersöka all interaktion 
under en spelsession då endast en del av all aktivitet som sker kan observeras på en 
spelares skärm. För att undersöka allt som sker under spelsession måste alla spelares 
spelande observeras och studeras, något som inte var möjligt för denna studie med tanke 
på de övriga undersökningsmomenten som även skulle genomföras. 
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4 Resultat och analys 
Här presenteras studiens material. Presentationen har delats upp i separata rubriker för 
att bättre organisera resultatet. Resultatet från spelsessionerna och analysen av detta 
återfinns under punkt 4.1 och gav material som fokuserade på interaktion och 
ordinlärning. Intervjumomentets material presenteras och analyseras under punkt 4.2 
och gav resultat som visar på informanternas attityd till språk i spelet och i skolan. 

4.1 Spelsessioner 
Punkt 4.1.1 använder chattranskriptioner som grund för materialet, dock fokuserar 
denna del av resultatet på de ord som spelare använt vid kommunikation genom chatt. 
Här presenteras tabeller över de ord som är relevanta för studien och som sedan används 
i den lexikala analysen av materialet. I början av detta avsnitt presenteras det resultat 
som undersökningen gett och de senare delarna analyserar detta resultat. 
 
Under punkt 4.1.2 presenteras materialet från spelsessionerna i form av den 
kommunikation som skett i respektive spels chattrutor. Exempel på hur 
kommunikationen ser ut och hur den fungerar ges under denna rubrik där 
transkriptionerna av chatten från respektive spel används som grunden för materialet 
som presenteras. I början av detta avsnitt presenteras det resultat som undersökningen 
gett och de senare delarna analyserar detta resultat. Punkt 4.1.3 presenterar de slutsatser 
som kan dras av resultatet från dessa spelsessioner för att besvara studiens 
frågeställningar. 
 

4.1.1 Ord och lexikal analys 
De ord som utgör materialet för denna studie samlades in under de två spelsessionerna 
där spelet LoL spelades, det vill säga Lars och Ludvigs spelsessioner. Totalt samlades 
173 stycken ord in från chattranskriptionerna innan urvalsprocessen startade. Av dessa 
ord som hade använts av spelare i textkommunikation under de två spelsessionerna med 
Lars och Ludvig återfanns 105 ord i Norstedts stora engelska ordbok (2011). Av de 
återstående 68 orden kunde 35 ord definieras genom ordlistan på sidan 
http://www.netlingo.com/acronyms.php. Efter att dessa ord definierats kunde de 
urskiljas som förkortningar av ord eller fraser. Dessa enskilda ord eller de ord som 
tillsammans utgjorde en fras kunde sedan finnas i Norstedts stora engelska ordbok 
(2011). 
 
De ord som direkt kunde hittas i Norstedts stora engelska ordbok (2011) hade inte 
nödvändigtvis samma betydelse i spelet som den som finns i standard engelska. Ett 
sådant ord är ”feed”, eller ”to feed” i verbform, vilket betyder djurfoder i dess 
substantivform och att utfodra i dess verbform. Ordet används som ett verb inom spelet 
och har liknande betydelse till att utfodra något, men har en djupare betydelse i spelets 
kontext. Inom spelet betyder ordet ”…the act of being killed repeatedly, and thereby 
assisting the enemy team.” (League of Legends Wiki: Feed, 2013). Här kan ett samband 
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mellan den betydelse som anges i Norstedts stora engelska ordbok (2011) ses. Inom 
spelet ses ”to feed” som att utfodra fienden och därigenom hjälpa denne. I kontrast till 
detta kan böjningen ”to be fed” uppfattas som att betyda att man som spelare har ett 
orättvist övertag genom att ha blivit hjälpt av ”feeders”. Detta exempel på ett ord som 
har annan betydelse inom spelet har tagits för att underlätta vid läsandet av ett senare 
exempel i denna studie (se exempel 12). 
 
Av de resterande 33 orden var 15 stycken namn på olika spelare som deltog under 
spelsessionerna, 10 stycken ord var bokstäver som användes i ”emoticons” och de 
resterande 8 orden var ej engelska ord, därför är de ej relevanta för denna studie. De ord 
som identifierades att inte vara engelska ord var kurwa, höhö, tore, vlaka, remras, poei, 
kokano och aofu. 
 
I tabellerna nedan (se tabell 2 och tabell 3) redovisas några exempel av de 35 ord som 
definierats med hjälp av sidan http://www.netlingo.com/acronyms.php. De två 
tabellerna är kategoriserade efter de kopplingar som går att göra till hur orden kan ha 
skapats enligt Yule (2010). Under rubriken ”Ord” anges det ord som det skrivits i 
chattkommunikationen under de två spelsessioner som orden tagits från. Därefter anges 
ordets frekvens, det antal gånger som ordet förekommit i chattkommunikationen, i den 
mellersta kolumnen. Kolumnen längst till höger visar vilken definition av ordet som 
angivits på sidan http://www.netlingo.com/acronyms.php. Slutligen har tabellen 
radnumrerats för att lättare kunna refereras till och navigera för läsaren. 
 
Tabellen nedan (se tabell 2) visar ett urval av ord som hämtats från spelsessioner i spelet 
LoL. Dessa ord utgör exempel av den första typen av ord som ej gick att definiera direkt 
genom Norstedts stora engelska ordbok (2011). 
 
Tabell 2: Förkortningar och akronymer från chattkommunikation i LoL 

 

 

 Rad Ord Frekvens Definition enligt 
http://www.netlingo.com/acronyms.php 

 1 u 9 You 

 2 gg 3 Good game 
 3 wp 3 Well played 
 4 ks 2 Kill Stealer 
 5 gj 2 Good job 
 6 wtf 2 What the fuck 
 7 ez 2 Easy 
 8 ty 2 Thank you 
Summa   25  
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I tabellen ovan (se tabell 2) ges exempel på ord eller fraser som förkortats. Hur dessa 
ord skapats och inkorporerats i språket kan kopplas till hur nya ord tillkommer genom 
att skapa akronymer (Yule, 2010, s. 58) från redan existerande ord. 
 
På rad nummer 7 kan förkortningen ”ez” återfinnas. Att klassificiera detta som en 
förkortning kan ses som tveksamt då detta ord förminskats på ett annat sätt än övriga 
exempel. Här har förkortningen skapats genom hur ordet uttalas hellre än att ta den 
första bokstaven av varje ord i en fras som på till exempel rad nummer 6. På rad 
nummer 1 visas dock hur ordet ”you” förkortats till ”u” på ett liknande sätt. 
Förkortningen representerar då en bokstaverad version av de fonetiska ljud som används 
när ordet uttalas som därigenom får representera ordet i den skriftliga stil som används 
av spelare i LoL. Detta är dock något som kräver en dedikerad analys för att undersöka 
och dra motiverade slutsatser från. För denna studie får dessa ord beskrivas som 
förkortningar om än viss denna klassificiering är något förenklad. 
 
Nedan (se tabell 3) en tabell som ger exempel på ord som använts i 
chattkommunikationen under de två spelsessionerna som observerats i LoL. Till 
skillnad från den tidigare tabellen där orden är förkortningar av redan existerande ord 
eller fraser är dessa ord längre, och formmässigt närmare de existerande orden. 
 
Tabell 3: Felstavade ord från chattkommunikation i LoL 

 

 
De exempel på ord som ges i tabellen ovan (se tabell 3) kan som tidigare nämnt ses som 
felstavningar av redan existerande ord, det vill säga de är formmässigt liknande de 
existerande orden men en eller fler bokstäver saknas.  

 Rad Ord Frekvens Definition enligt 
http://www.netlingo.com/acronyms.php 

 1 fcking 3 Fucking 
 2 dat 2 That 
 3 killes 1 Kills 
 4 kils 1 Kills 
 5 tis 1 This 
 6 ye 1 Yes 
 7 assholee 1 Asshole 
 8 dush 1 Douche 
 9 yea 1 Yeah 
 10 surr 1 Sure 
Summa   12  
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4.1.2 Interaktion och närhetspar 
De exempel och utkast från chattranskriptionerna i detta avsnitt hämtas från de två 
spelsessionerna där LoL spelades, detta på grund av att det ej förekom någon 
spelarkommunikation under den spelsession där de andra två spelen, CoD och KF, 
spelades. 
 
Chattranskriptionerna från spelsessionerna som observerats i spelet LoL omfattar totalt 
123 rader av kommunikation som erhållits från de sammanlagt 120 minuter av spelande 
som observerats i spelet, där varje rad innehåller ett meddelande som skickats av en 
spelare. Av dessa 123 rader av kommunikation har de 107 första raderna erhållits från 
spelsessionen med Ludvig och de resterande 16 raderna har hämtats från spelsessionen 
med Lars. Från dessa rader av chattkommunikation kommer vissa utdrag göras för att 
visa på olika fall av närhetspar och tendenser i interaktionen mellan spelare som kan 
observeras genom chattkommunikationen. 
 
Det första exempel som ges nedan (se exempel 11) visar på återkommande 
meddelanden från spelare där direkta förfrågningar eller ordrar ges till de andra 
spelarna. I dessa fall som exemplifieras nedan ges ingen textbaserad respons från de 
andra spelarna som meddelandet berör.  
 
 

Exempel 11: Utdrag från chattkommunikation i LoL under Ludvigs spelsession 

 

4 [All] 1(Fiora): Stop! 

18 [All] 2 (Vayne): report fiora 

22 Ludvig (Jansa): push 

48 3 (Galio): lee 

49 3 (Galio): or ez 

50 3 (Galio): help 

 

I exemplet ovan (se exempel 11) skickas ett antal meddelanden vid olika tidpunkter av 
olika spelare. I de meddelanden som därefter skickats i näraliggande rader ges ingen 
respons på det som förmedlas av ovanstående spelare. Beroende på vad som sker i 
spelet kan detta ses som disprefererade andradelar eller prefererade sådana. Detta 
resonemang baseras på vad Tsohatzidis (1994) skriver om preferensstruktur när ett 
imperativ utgör första delen av ett närhetspar. Det går inte att säkerhetsställa att de 
uttalanden som ges ovan (se exempel 11) besvaras med den handling som efterfrågas 
inom spelet. Då jag inte kunde finna några liknande meddelanden som upprepades efter 
dessa kan det antas att den order som ges har uppfyllts. En annan möjlighet är att något 
inträffat i spelet som gör att de order som givits inte är relevanta under längre 
tidsperioder, därför upprepas de inte. 
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Alla dessa alternativ är svåra att verifiera utan att observera alla spelare som deltar i 
spelet vid den stunden som respektive imperativ skickats. Ett svar på ett uttalande kan 
skickas direkt mellan två spelare utan att resterande spelare kan se det meddelandet.  Ett 
annat problem är att verifiera huruvida delar av ett närhetspar i dessa situationer har 
utgjorts av en karaktärhandling inom spelet.  Alla handlingar som sker i spelet går inte 
att se på en spelares datorskärm, utan det som visas på skärmen är den omgivning och 
de händelser som är näraliggande till spelarens position i spelet. På grund av detta kan 
vissa situationer där ett meddelande svaras med en karaktärshandling verifieras genom 
att den spelare som observerats eller en spelare som är inom denna spelares synfält i 
spelet utför den svarshandling som utgör andradelen av närhetsparet. Detta stämmer ej 
för alla situationer där detta uppstått under de spelsessioner som har observerats för 
denna studie. 
 
Denna tendens som visas på ovan (se exempel 11) kan även ses i den muntliga 
kommunikation som skedde under spelsessionen med Lars. Den kommunikation som 
han bedrev genom programmet Skype utgjordes av uttalade direkta order till hans 
medspelare som även deltog i Skype-konversationen. De svar som gavs i denna 
konversation utgjordes av handlingar i spelet hellre än muntliga svar. Det finns här 
alltså en ytterligare dimension av interaktion mellan spelarna som påverkar hur 
närhetsparen ser ut i kommunikationen mellan spelare. Denna dimension av interaktion 
utspelar sig inom spelet och utgörs inte av kommunikativa handlingar som direkt utförs 
av spelarna själva. Interaktion utgörs av handlingar som spelarna utför som sedan 
representeras i spelet genom spelarnas karaktärer, till exempel genom att hjälpa en 
annan spelares karaktär.  
 
I chattranskriptionerna från LoL kunde närhetspar återfinnas där andradelen av 
närhetsparet bestod av ett formulerat svar istället för en handling. Ett sådant närhetspar 
visas nedan (se exempel 12) där spelaren ”1” skickar ett meddelande adresserat till alla 
spelare i spelet, om än denna spelare nämner en annan spelare som spelar karaktären 
”Les” i meddelandet. Då meddelandet som ”1” skickat kan vara svårt att förstå utan 
kunskap om spelets terminologi och kontextet i vilket meddelandet skickats följer här 
en översättning, skriven av mig: ”Les you think you would be so strong without that 
feed from Fiora?”.  Spelarkaraktärerna ”Les” och ”Fiora” omnämns här i meddelandet. 
Svaret ges här av spelaren ”Ludvig” som inte nämns i det meddelande som skickats av 
”1”, men en andradel har givits till närhetsparets förstadel.  

 

Exempel 12: Utdrag från chattkommunikation i LoL under Ludvigs spelsession 

 

93 [All] 1 (Vayne): les u think u would be so strong without that feed 

94 [All] 1 (Vayne): from fiora? 

95 Ludvig (Jansa): mad cause bad 
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Närhetsparets andradel som ses i exemplet ovan (se exempel 12) visar på en tydlig 
disprefererad andradel där meddelandet kommer från en person som inte omnämns i det 
meddelande som skickats från ”1”. Innehållet i andradelen är ej ett svar eller relevant 
för den förstadel som finns i detta närhetspar. Denna slutsats baseras på den 
preferensstruktur som tillskrivs förstadelar av frågande karaktär (se tabell 1). 
 
Vidare visas här nedan ett exempel (se exempel 13) där spelaren ”1” skriver ett 
humoristiskt meddelande till alla spelare i spelet. Meddelandets humoristiska ton anges 
genom den ”emoticon” som skickas i meddelandet på rad nummer två. De meddelanden 
som följer utgör alla möjliga andradelar för detta närhetspar. 

 

Exempel 13: Utdrag från chattkommunikation i LoL under Lars spelsession 

 

1 [All] 1 (Varus): report thresh for no skin 

2 [All] 1 (Varus): :D 

3 [All] 2 (Xin Zhao): trolool 

4 [All] 3 (Akal): that gotta sting 

5 [All] 4 (Fizz): höhö 

 
I exemplet ovan (se exempel 13) visas ett närhetspar som har tre potentiella andradelar 
som har skickats från spelarna ”2”, ”3” och ”4”. Det spelar här ingen roll vilken vilket 
meddelande som sägs vara andradelen då alla innehåller samma information, om än 
författade på olika sätt. Dessa meddelanden erkänner skämtet och att de finner det 
underhållande, därför anses de vara prefererade andradelar då de innehåller den 
information som kan förväntas följa ett skämt. Detta kan liknas med att en person 
skrattar åt ett skämt som en annan person har berättat och därigenom erkänna skämtet 
och huruvida de finner det roligt. 
 
Exemplet ovan (se exempel 13) kan även kopplas till hur närhetspar inte nödvändigtvis 
behöver vara direkt följande, det vill säga att första- och andradelen av närhetsparet kan 
vara skilda med annan kommunikationen som sker mellan de två delarna, något som 
beskrivs i Norrby (1996, s. 122 och 128). Eftersom både rad 3, 4 och 5 kan ses som 
andradelen i detta närhetspar finns det tecken på att denna typ av närhetspar även finns 
inom interaktion i datorspel. 
 
För att vidare analysera och finna situationer där de två delarna av ett närhetspar är 
separerade med annan kommunikation ges ytterligare ett exempel nedan (se exempel 
14). Här kommer den första delen av närhetsparet från spelaren ”1” på rad nummer 32, 
därefter följer ytterligare ett meddelande från denna spelare på rad nummer 39 där ett 
spelarnamn nämns för att specifiera vilken spelare det ursprungliga meddelandet 
handlar om. Andradelen av närhetsparet visar sig först på rad 44 där spelaren ”2”, som 
spelar karaktären ”Fiora”, svarar på meddelandet. De tre raderna som har omnämnts har 
markerats med fet stil av mig för att underlätta vid läsandet av detta exempel. 
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Exempel 14: Utdrag från chattkommunikation i LoL under Ludvigs spelsession 

 

32 [All] 1 (Vayne): report fcking idiot 

33 [All] 2 (Fiora): i go afk for flame 

34 [All] 3 (Lee Sin): assholee 

35 [All] 2 (Fiora): my tears 

36 [All] 3 (Lee Sin): kassa noob 

37 4 (Ezreal): brb 

38 5 (Galio): what is this dmg 

39 [All] 1 (Vayne): tis fiora 

40 4 (Ezreal): i use barrier and oochork he hacked 

41 [All] 1 (Vayne): she is at least pushing but she is really bad 

42 6 (Vi): no smite 

43 [All] 1 (Vayne): report the fcking idiot 

44 [All] 2 (Fiora): me? 

 
Anledningen till varför just det meddelande som spelaren ”2” skickar utgör andradelen i 
detta närhetspar (se exempel 14) är på grund av att de meddelanden som ”1” har skickat 
refererar till denne spelare, eller rättare sagt denna spelares karaktär i spelet som kallas 
”Fiora”. I detta exempel visas hur ett närhetspar kan sträcka sig över många rader av 
kommunikation, där vi har de första delarna av närhetsparet på rad nummer 32 och 39, 
och andradelen kommer först på rad nummer 44.  
 

4.1.3 Sammanfattning av spelsessioner 
Med koppling till denna studies forskningsfråga gällande vilken interaktion som sker 
under spelsession kan det ur dessa resultat konstateras att det förekommer närhetspar. 
Vissa av dessa närhetspar utgörs av ett imperativ och en andradel i form av en handling. 
(se exempel 11) Andra närhetspar visar på att andradelen av närhetsparet kan förses av 
vilken spelare som helst inom spelet, beroende på hur förstadelen adresserats (se 
exempel 12). I vissa situationer kan författaren av förstadelen verka lämna meddelandet 
öppet för att besvaras av vilken spelare som helst (se exempel 13). Slutligen visar den 
chattkommunikation som insamlats från LoL på att alla delar av ett närhetspar inte är 
direkt följande varandra i den interaktion som sker inom spelandet (se exempel 14). 
 
Slutsatsen som kan dras av denna lexikala analys visas då delvis i ursprunget i de ord 
som nämns i tabellerna ovan (se tabell 2 och tabell 3) där de avvikande orden, det vill 
säga de ord som ej direkt kunde hittas i Norstedts stora engelska ordbok (2011), 
huvudsakligen utgörs av ord som förkortats eller stavats fel. Skulle de 33 ord som inte 
visade sig vara relevanta för denna studie exkluderas är det alltså 35 ord av totalt 140 
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stycken som faller in i kategorin felstavade eller förkortningar av existerande ord. I 
slutändan utgör en stor del av de ord som används i chattkommunikationen ord som 
räknas till standard engelska, om än vissa ord har en annan betydelse än den som finns i 
ordlistor. 

4.2 Intervjuer 
Nedan presenteras resultatet och analysen av materialet från intervjumomentet av 
undersökningen. Detta presenteras under punkt 4.2.1 och punkt 4.2.2. Dessa två punkter 
har kategoriserats för att visa uttalade attityder till språk i spel och språk i skolan. Under 
punkt 4.2.3 presenteras de slutsatser som kan dras från intervjuerna. 

4.2.1 Attityder till språk inom spelet 
Ludvig anser att det går att skilja på språket som direkt handlar om spelet, det vill säga 
den kommunikation som sker i chattrutor bland okända spelare, och det språk som kan 
förekomma när han spelar med hans vänner. Vid frågan om huruvida språket förändras 
när han spelar med sina vänner svarade han följande (se exempel 15). 

 

Exempel 15: Utdrag från intervjutranskription med Ludvig 

 

Ja, det behöver ju inte bli så mycket bättre kanske, men ja. Lite mer respekt. Typ inte lika surt 
iallafall. Vi kanske använder lika fult språk men det är ju ingen som orkar bli sur på nån för man 
vet ju vem det är. Om nån blir sur här har man ju inget att förlora, då är det bara att gå lös.  

 
Ludvig anser sig här alltså se en tydlig distinktion mellan två typer av språk som 
används inom spelandet. Dessa två varianter av språket är det språk som används med 
okända spelare och det språk som används bland han och hans vänner när de spelar. Det 
senare nämnda ligger närmare vardaglig interaktion mellan varandra. 
 
Ludvig anser att spelandet har hjälpt honom att utveckla sina språkkunskaper. Han 
betonar att det var särskilt märkbart när han var yngre då han var tvungen att använda 
engelska i både tal och skrift för att spela spel tillsammans med andra över internet (se 
exempel 16). 
 

Exempel 16: Utdrag från intervjutranskription med Ludvig 

 

Det hjälpte väldigt mycket när man var ung… Eftersom man var ju tvungen att prata engelska för 
att kunna spela typ multiplayer och att man ville ju spela för att det var kul så engelska blev som… 
det blev kul. 

 
Detta (se exempel 16) säger Ludvig gällande att spela spel och använda språk i yngre 
ålder. Han tillägger att det var ett effektivt sätt att lära sig, på grund av hur han blev 
tvungen att lära sig och bli bekväm med engelskan genom att använda språket i sociala 
situationer på ett sätt som han inte gjorde i skolan. Conny uttrycker liknande åsikter 
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kring hur spelandet hjälpt att språkutvecklingen. Detta visas i det citat som ges nedan 
(se exempel 17). 
 

Exempel 17: Utdrag från intervjutranskription med Conny 

 

Engelskan har man ju blivit bättre på…  Det har ju som… när det är speciellt spel där det gäller att 
kunna kommunicera med varandra så är det ju… hur ska jag säga det… så tycker jag att det blir 
väl roligt kanske att lära sig någonting annat än bara det i spelet, man vet som att det jag gör och 
lär mig nu har jag även nytta för utanför spelet. 

 

Conny belyser i detta citat (se exempel 17) hur den språkutveckling som han genomgått 
genom att spela datorspel har orsakats av behovet att kunna kommunicera inom spel 
med andra spelare. Han ser även fördelar med att lära sig att kommunicera med andra 
människor inom spelet med hjälp av det engelska språket. Det är kompetens som han 
ser sig behöva utanför spelet också. Lars visar på en liknande attityd till 
språkutvecklingen som kan ske i samband med spelande, detta visas i exemplet nedan 
(se exempel 18). 
 

Exempel 18: Utdrag från intervjutranskription med Lars 

 

Social kompetens, alltså utanför skolan, men det är ju relevant i skolan med. Så social kompetens, 
engelskan och även matte har fått sig ett plus i kanten… Jag tror att just i början ger det ju 
jättejättemycket på grund av att du tvingas lära dig saker som du inte förstår i början. 

 

Likt Conny och Ludvig hävdar Lars att han har utvecklats i vissa kunskapsområden 
sedan han börjat spela datorspel (se exempel 18). Han uppmärksammar lärandet i fler 
kunskapsområden än det engelska språket, som allmän social kompetens och 
matematik. Att lärande sker är han övertygad om men likt Ludvig hävdar han att 
utvecklingen var tydligare i yngre åldrar då han just börjat spela datorspel och var 
tvungen att lära sig vissa saker för att förstå sig på spelen och att spela dessa 
framgångsrikt. 
 
Vidare uttalar sig Ludvig på följande sätt (se exempel 19) kring hur kommunikationen 
inom spelet särskiljer sig till hur han vanligtvis kommunicerar på engelska utanför 
spelandet. Notera att informanten här talar om chattkommunikation utanför spelandet, 
inte muntlig kommunikation. 
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Exempel 19: Utdrag från intervjutranskription med Ludvig 

 

Ifall jag chattar med nån engelsktalande(utanför spelet) så blir det ju oftare finare engelska än om 
jag skriver i ett spel för där vill man ju att det ska gå fort. Man använder förkortningar och grejer 
för det tar ju tid. Man orkar inte tänka så mycket heller, man har annat att tänka på. 

 
I exemplet ovan (se exempel 19) betonar Ludvig att kommunikationen som sker inom 
spelen han spelar bygger på förkortningar för att kommunikationen inte ska ta tid från 
spelandet. Ludvig ser kommunikationen inom spelet sekundärt till spelandet själv. 
Baserat på ovanstående uttalande verkar Ludvig se sig medvetet förenkla språket han 
använder inom spelandet för att bättre passa det forum han kommunicerar i, det vill säga 
ett forum där han inte anser grammatik och rättstavning vara av stor vikt. 
 

Gällande språkanvändande inom spel uttalar sig Lars på följande sätt (se exempel 20). 
Han särskiljer på den engelska som han använder inom spel och den engelska som han 
ser som ”seriös engelska” och hur dessa två typer av språk kan påverka varandra. 
 

Exempel 20: Utdrag från intervjutranskription med Lars 

 

…det är ju väldigt stor skillnad beroende på vad man pratar om. I engelskan så blir det mest att 
man pratar med någon som spelar, sen kan det ju hända att man pratar med någon i seriös engelska 
och då finns det ju tendenser att det kan påverka en negativt. Att man kan råka slänga in ett ”lol” 
eller ”fu”.  

 

Som Lars nämner i exemplet ovan (se Exempel 20) tycker han sig märka att det språk 
han använder i spelandet påverkar den engelska han använder i ”seriösa” situationer på 
ett negativt sätt. Han exemplifierar detta med orden ”lol” och ”fu”, som är förkortningar 
av fraserna ”Laughing out loud” och ”Fuck you” (definitioner hämtade från 
http://www.netlingo.com/acronyms.php ) vilka han upplever sig omedvetet använda i 
konversationer där han ej anser dem passa in. Lars gör här en tydlig markering att 
spelspråket inte är ett språk som han ser ha någon prestige utanför spelet, i jämförelse 
med det standardiserade språket som han försöker använda sig av när han inte 
kommunicerar i spelsammanhang. 
 
Conny säger sig spela med sina vänner för det mesta och säger sig inte riktigt kunna 
tyda någon större skillnad på hur han kommunicerar med okända spelare och hans 
vänner. Han urskiljer hellre de olika typer av spelare som finns bland hans vänner. I 
nedanstående exempel ger nämner han dessa skillnader (se exempel 21). 
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Exempel 21: Utdrag från intervjutranskription med Conny 

 

…det finns ju dom som bara pratar om spelet, det är bara spelet som gäller. Men det tycker jag blir 
lite tråkigt. …Man kan ju prata om vad som helst egentligen. Man kan bara börja prata om roliga 
grejer medan vi spelar. Spelet är som bara ett tillägg. 

 

I exemplet ovan (se exempel 21) anser sig Conny finna gemenskapen som skapas 
genom kommunikation inom spelen av stor vikt. Spelandet är som han uttrycker ”ett 
tillägg” till något som han anser vara en social aktivitet med hans kamrater. Innehållet i 
kommunikationen anser han sig också påverkas av, då han inte finner endast 
spelrelaterade ämnen vara intressanta utan han föredrar att tala om ”vad som helst 
egentligen”, på samma sätt som han tycker sig kunna göra i kommunikation utanför 
spelen. 

4.2.2 Attityder till språk inom skolan 
 
Gällande språklärandet som skett inom skolan ställer sig Conny positiv till det han lärt 
sig under sin skolgång (se exempel 22). 

 

Exempel 22: Utdrag från intervjutranskription med Conny 

 

Man har ju som lärt sig grunden. Man lär sig saker i skolan, sen sitter man på internet och spelar 
eller så ser man en film. Allt det är ju på engelska. Sen kommer det ju och går, språket, man lär sig 
ju mer och mer fast annat kanske glöms. 

 

Som utdraget ovan visar (se exempel 22) anser Conny att han lärt sig det engelska 
språkets grunder under sin skolgång och de situationer utanför skolan där han bemött 
det engelska språket fungerat som komplement till de kunskaper han fått genom skolans 
engelskakurser. Han tillägger även att hans språkkunskaper varierat sedan han började 
lära sig engelska, dock utvecklar han inte detta påstående mer. Lars visar på en liknande 
attityd till hur skolan påverkat hans språklärande (se exempel 23). 
 

Exempel 23: Utdrag från intervjutranskription med Lars 

 
Alltså den engelska jag lärt mig i skolan har ju varit grunden till att jag kan prata med folk på nätet 
ändå. För hade jag inte haft den hade det inte gått. 

 

Likt Conny upplever Lars att den engelska han lärt sig i skolan har varit nödvändig för 
att framgångsrikt kunna kommunicera i med personer utanför skolan med hjälp av det 
engelska språket (se exempel 23). Lars lägger även särskild fokus på att skolan hjälpt 
honom att prata med andra människor med hjälp av det engelska språket. I ett tidigare 
citat från Lars gällande hans attityd till språket inom spel nämner han hur spelandet 
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hjälpt honom att utveckla hans sociala kompetens (se exempel 18). På detta sätt kan 
Lars ha sett skolans och spelens lärdomar komplettera varandra, för att tillsammans 
hjälpa honom utveckla hans förmåga att kommunicera med andra människor med hjälp 
av engelskan. 
 
Även Ludvig uttrycker viss positivitet till det språklärandet som skett under hans 
skolgång (se exempel 24). 
 

Exempel 24: Utdrag från intervjutranskription med Ludvig 

 

Ifall jag chattar med nån engelsktalande(utanför spelet) så blir det ju oftare finare engelska än om 
jag skriver i ett spel för där vill man ju att det ska gå fort. 

 

Detta citat (se exempel 24) har berörts tidigare i denna studie, dock i samband med hur 
kommunikationen sker under en spelsession. Ludvig erkänner den effekt som skolans 
språkutbildning haft på honom huvudsakligen har resulterat i att kunna kommunicera 
med andra människor utanför spelandet med hjälp av det engelska språket. Han belyser 
även att den engelska han använder i sådana situationer är ”finare” än vad han vanligtvis 
använder under en spelsession.  
 

4.2.3 Sammanfattning av intervjuer 
Slutsatser som kan dras om vilka attityder till språk inom spel som uttryckts av studiens 
informanter är först och främst att den allmänna attityden bland dessa informanter är att 
spelandet har hjälpt dem att utveckla sina språkkunskaper. Vilka språkmässiga 
kunskaper och i hur stor utsträckning utvecklingen skett varierar mellan informanterna, 
baserat på hur de beskrivit den språkutveckling de upplevt. Både Lars och Ludvig tycks 
anse att utvecklingen var huvudsakligen märkbar vid en yngre ålder då de inte ansåg 
skolans engelska utforska samma områden av språket och ej på samma nivå som de 
upplevde språket inom spelen ha. En attityd som även visas tydligt av Lars och Ludvig 
är den att de ej ser språket inom spelet som ett ”seriöst” språk och är väl medvetna om 
detta. De ser det språk som de använder när de spelar spel som ett språk som kan ha 
negativt inflytande på det språk de försöker tala i situationer utanför spelet.  
 
 
Gällande språk i skolan visar Conny och Lars tydlig positivitet till hur skolan hjälpt dem 
att använda det engelska språket i deras liv. Deras uppfattning kring skolans 
språkutbildning är att i skolan lär de sig de grunder i språket som de anser behövs för att 
vidare kunna utveckla sina språkkunskaper genom att interagera med engelskan inom 
spel, film och kommunikation genom internet med engelsktalande människor. Ludvig 
visar också viss positivitet till skolans språkutbildning genom att kunna distansera det 
språk han använder i spel och det språk han anser är mer ”rätt” och ”seriöst”.  
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5 Diskussion 
Här diskuteras de resultat som presenterats i denna studie. Under punkt 5.1 ställs 
resultatet från spelsessionerna mot teorier kring situerat lärande. Punkt 5.2 diskuterar 
engelskalärande. Slutligen tar punkt 5.3 avslutande diskussioner kring studien och 
förslag till vidare forskning. 

5.1 Språk och språkbruk i onlinespel 
Något som avsevärt kan påverka läropotentialen i onlinespel är det faktum att det inte 
finns någon form av kvalitetskontroll gällande det språk som används. Därför 
förekommer felstavningar vilka kan vara svåra att definiera eftersom att felstavningar är 
svåra att tilldela annat än den mänskliga faktorn. Felstavningar kan hända i textbaserad 
kommunikation mellan människor och människan själv är den som orsakar detta. 
Ludvig nämner dock i några av hans intervjusvar (se Exempel 25) hur 
kommunikationen i spel gärna skall ske snabbt och ska inte ta bort spelarens fokus på 
själva spelet. På grund av denna inställning till hur kommunikationen ska ske mellan 
spelare är det inte helt otänkbart att felstavningar förekommer i en relativt hög frekvens 
under spelsessioner. Denna attityd till språkbruk inom spel visar också på varför 
felstavningar tillåts förekomma utan några märkbara följder. 
 

Exempel 25: Utdrag från intervjutranskription med Ludvig 

 
Ifall jag chattar med nån engelsktalande(utanför spelet) så blir det ju oftare finare engelska än om 
jag skriver i ett spel för där vill man ju att det ska gå fort. Man använder förkortningar och grejer 
för det tar ju tid. Man orkar inte tänka så mycket heller, man har annat att tänka på. 

 
Citat ovan (se Exempel 25) är även relevant för den sista kategorin av avvikande ord, 
det vill säga förkortningar. På liknande sätt som felstavningar kan hända när 
kommunikationen bygger på snabbhet och att inte vara distraherande kan förkortningar 
tänkas använda i spelsammanhang. Genom att använda förkortningar kan även 
felstavningar förebyggas då förkortningarna vid många tillfällen ej består av mer än två 
eller tre bokstäver. Med förkortningar kan dock kommunikationen lida om en deltagare 
i en konversation saknar kunskap om vad alla förkortningar som används betyder.  
 
Lundahl (2012) skriver att en individs förmåga att kommunicera med hjälp av ett språk 
är bundet till individens vokabulär. I den kommunikationen som inom onlinespel kan 
man fråga sig huruvida gränsen för vad som anses vara acceptabel 
kommunikationsförmåga har sänkts, åtminstone i onlinespelens sociala praktiker. Om 
kommunikation ska ske snabbt och grammatiken inte ligger i fokus behövs inte samma 
kunskap om användande av kollokationer, meningsbyggnad och idiomatiska uttryck 
som annars kan känneteckna att en individ har djup förståelse för ett språk. 
 
Som Dysthe (2001) nämner är det svårt att mäta det lärande som skett genom 
interaktion, utan läropotentialen i metoderna och materialet som är relevanta för den 
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situation där interaktionen skett. De situationer där interaktion mellan spelare sker inom 
datorspel verkar, baserat på de observationer som gjorts för denna studie, vara baserade 
på att den kommunikation som sker skall vara snabb och effektiv. Med effektiv 
kommunikation menas att rättstavning och grammatik är ej av stor vikt utan det 
meddelande som skickas bör vara förståeligt för mottagarna utan att vidare diskussion 
kring meddelandets mening skall behövas. Interaktionen mellan spelare är sekundär till 
själva spelandet, även i spel där kommunikation mellan spelare är viktigt. 
 
Något som även visade sig under studien var den varierande mängd kommunikation 
som skett under de olika spelsessionerna och i de olika spelen. Under spelsessionen som 
spelades in med Conny förekom ingen kommunikation mellan spelarna och under Lars 
spelsession förekom det märkbart mindre kommunikation än under Ludvigs spelsession 
i samma spel. Att det sker kommunikation mellan spelare under spelsession är alltså 
långt ifrån en garanti trots att de spel som spelas är baserade på att mänskliga spelare 
möter varandra inom spelet och det finns verktyg för att interagera med varandra. Även 
detta försvårar ett mätande av den läropotential som onlinespel eventuellt kan erbjuda. 
Det finns möjlighet för situerat lärande i spelsammanhang men det beror både ens 
medspelare och en själv som spelare. En spelare som är ovillig att kommunicera kan 
tänkas lära sig mindre än en spelare som aktivt interagerar med andra spelare. 
 
Läropotentialen vid interaktion mellan spelare på det informella sätt som sker inom spel 
behöver därför ytterligare fördjupning för att dra en slutsats kring huruvida är ett sätt att 
förbättra en persons språkbruk. Denna studies informanter tycker sig dock ha utvecklat 
sina språkkunskaper sedan de började spela datorspel, om än denna utveckling inte är 
lika tydlig numera i jämförelse med den språkutveckling de upplevde under de tidigare 
åren av datorspelande. 

5.2 Att lära sig engelska 
Åsikterna som uttryckts av denna studies informanter visar på att de skiljer på spelets 
engelska och skolans engelska, där skolans engelska uppfattas som mer prestigefylld då 
den bättre reflekterar den engelska som informanterna upplever sig använda vid engelsk 
kommunikation utanför ett spel. Attityderna som visats gentemot språk inom skolan och 
språk inom spel tycks visa på en positivitet till språket i skolan i den betydelsen att 
språket anses vara det ”korrekta” språket, sett till grammatik, uttal och vokabulär. 
Skolans språkutbildning anses dessutom ha lagt en tydlig grund för vidare 
språkutveckling enligt denna studies informanter. På detta sätt verkar en allmän attityd 
bland denna studies informanter till språket som används i spel vara att vissa delar av 
detta språk är av sådan art att de ej vill använda det i konversationer utanför spelet. En 
tydlig fokus på snabbhet och effektivitet finns också i detta språk, något som nämnts 
tidigare i denna studie. 
 
Gällande de attityder till språk som undersökts i denna studie verkar, som tidigare 
nämnt, informanterna se spelspråket som något inte lika legitimt som språket de lär sig i 
skolan. Som Bijvoet (2013) skriver handlar dock attityder till språk ofta om hur språket 
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förhåller sig till den norm som etablerats i sammanhanget. Inom spel kan därigenom det 
språk som exemplifierats i denna studie inneha högt prestige just i spelsammanhang då 
det är normen. Språket blir inte lika ”seriöst”, som Ludvig uttrycker det, när det ställs 
gentemot skolans engelska som utanför spelet anses ligga närmare normen. 
 
En viktig aspekt av språklärandet i skolan som Conny och Lars rörde vid är att de anser 
sig ha utvecklat sin förmåga att kommunicera muntligt med andra människor med hjälp 
av engelskan. Att de visar sådan positivitet till möjligheten att få öva på muntlig 
kommunikation kan antyda att det är sådant de inte kan, eller vågar, öva på utanför 
skolmiljön. Då Lars även nämner hur hans sociala kompetens förbättrats genom att 
spela datorspel kan det här tänkas finnas ett samband mellan den förmåga för 
kommunikation med engelskan som han erhållit i skolan som sedan tillåtit honom 
kommunicera med människor i spelsituationer och därigenom utvecklat hans sociala 
förmågor, som han själv uttryckt det. Mycket av vad Säljö (2000) skriver om kan här 
appliceras där individen, i detta fall Lars, anser sig ha utvecklats av de sociala praktiker 
som skett i samband med kollektivet, det vill säga övriga spelare. 
 
Spelmediets förmåga att tvinga människor att interagera med varandra för att vara 
framgångsrika är en aspekt av språklärande som kan tänkas efterliknas i en skolmiljö 
genom grupparbeten och muntliga övningar. Att människor som interagerar med 
varandra i datorspel inte nödvändigtvis är av samma nationalitet eller samma 
språkbakgrund framtvingar dock i många situationer kommunikation med hjälp av det 
engelska språket, något som är svårt att efterlikna i en skolmiljö. 
 
Med de verktyg för social interaktion som finns tillgängliga genom internet kan det 
finnas möjligheter att framtvinga muntlig kommunikation på engelska i en skolmiljö, 
dock är det inte något jag har hört tillämpas i någon större utsträckning. Det är enkelt 
för en grupp elever som alla talar svenska att även under muntliga övningar i engelska 
glida tillbaka till det svenska språket utan konstant påminnelse från en lärare. Detta är 
något som ej är möjligt i en spelsituation där spelare måste kommunicera och förstå 
varandra för att uppnå ett visst mål. 

5.3 Diskussion och studiens syfte 
Resultatet från denna studie visar relevans för läraryrket genom ökad förståelse för den 
typ av engelska som ungdomar möts av utanför skolan. Interaktionen som sker under 
spelsession är även intressant för att närmare förstå vilken social miljö ungdomar kan 
uppleva när de spelar datorspel och även hur de interaktionsmönster som finns i spel 
kan påverka de interaktionsmönster som sedan efterfrågas av till exempel en lärare i en 
skolsituation. Då vissa resultat i denna studie antyder att vissa närhetspar som sker vid 
interaktion i spelet LoL innehar en andradel som inte innehåller något annat 
kommunikativt innehåll än en handling av spelarens karaktär i spelet. 
 
På detta sätt kan mycket av kommunikationen möjligtvis utvecklas till att mestadels 
utgöra direkta order som skickas av spelare som tar på sig en auktoritär spelarroll. 
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Recipienterna av dessa meddelanden svarar genom att låta respektive spelkaraktär agera 
enligt ordern eller inte. Skulle detta visa sig utgöra den huvudsakliga kommunikation 
som sker under en spelsession skulle det kunna argumenteras för att kvalitén på den 
interaktion och det språk som används i spelsituationer inte är av hög kvalité. För att 
bevisa detta på ett övertygande sätt skulle det behöva utföras en studie dedikerad till att 
undersöka interaktionen som sker i flera olika spel. 
 
I inledningen skrev jag att jag ville utföra denna studie för bättre förstå den sociala miljö 
som elever upplever när de spelar onlinespel för att utforma övningar och uppgifter som 
kan ta tillvara på den eventuella kunskap de erhåller av spelandet. Att återskapa denna 
sociala miljö kan vara svår, mycket på grund av den anonymitet som individer har när 
de kommunicerar via internet. Anonymiteten finns inte vid när verbal kommunikation 
utövas i till exempel ett klassrum. Inspiration kan dock tas från de situationer där 
kommunikationen uppstår i onlinespel, situationer där de involverade individerna 
känner att något står på spel och de arbetar för ett gemensamt mål. Specifika situationer 
kanske inte går att återskapa i ett klassrum men det kan vara gynnsamt att ha detta i 
åtanke vid utformning av nya uppgifter eller övningar. Att skapa mer engagerande 
läroprocesser där även målet är tydligt för eleverna kan förhoppningsvis främja 
samarbete och kommunikation i klassrummet. 
 
Avslutande tankar kring denna studie rör förslag för framtida undersökningar inom 
ämnet onlinespel. De tre aspekter av en spelsession och en person som spelar datorspel 
som berörts i denna studie går mycket väl att fördjupa sig i mer för att finna fler trender, 
tendenser och svar till hur datorspelande ungdomar ställer sig till språk, använder språk 
och påverkas av språket i datorspel. Hur ser interaktionen ut i olika genrer av spel? 
Finns det något värde i interaktionen som sker i spel där spelaren spelar ensam? Vilken 
kvalité har språket i spel som bygger på interaktion genom dialog och text med spelet 
själv istället för andra spelare?  
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Bilagor 
 
Samtalsguide 
 

1) Vad har du fått för typ av språkutbildning? Exempel på följdfrågor: Vilka 
gymnasiekurser i engelska deltar du i/har du avslutat? Vad tyckte du om det språk du 
fick lära dig under denna/dessa kurser? 
 

2) Vad har du för spelbakgrund? Exempel på följdfrågor: Hur länge har du spelat 
datorspel? Vilka aspekter av datorspel finner du lockande? Föredrar du att spela 
singleplayer eller multiplayer och varför?  

 
3) Hur skulle du beskriva spelet/spelen du spelar? Vad är de viktigaste elementen? 

Exempel på följdfrågor: Varför känner du att detta/dessa element är viktigast?  
 

4) Lär du dig något av spelet? Anser du att du har utvecklats inom något 
kunskapsområde sedan du började spela datorspel? 
Exempel på följdfrågor: Varför just detta kunskapsområde? Är detta kunskap som bara 
kan erhållas genom att spela spelet? Tror du att spelandet är en effektiv metod för att 
lära sig detta? 

 
5) Vilka personer spelar du med? Är det personer du känner utanför spelet eller 

personer som du bara har kontakt med inom spelet? 
Exempel på följdfrågor: Ser du någon skillnad på de kontakter du har inom spelet och 
utanför spelet? Är spelet en grundstomme i relationen till dina medspelare eller är det 
endast ett verktyg för er att vara sociala och ”göra något” tillsammans? 

 
6) Skiljer sig denna spelsession på något sätt från en ”typisk” spelsession för dig? 

 
7) Hur kommunicerar du med andra spelare? Vad handlar konversationerna om? 

Exempel på följdfrågor: Hur ser du på språket som du och dina medspelare använder? 
Är språket bara relevant för situationerna som uppstår inom spelet eller finns det 
användningsområden för detta språk utanför spelet? Har det språk du lärt dig i skolan 
hjälpt dig med språket i spelet? Har språket du använder i spelet gynnat dig i skolan på 
något sätt?  

 


