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Abstract 
This study aims to find possible effects from the use of Voice over internet protocol software 

together with computer gaming on young adults English output. The study also tries to find effects of 

media usage on output and if there exists differences between boys and girls. This is done through 

analysis based on data collected from 28 informants, age 16-18. The data consists of recordings of 

individual stories coupled with a survey. The empirical data is analyzed in both quantitative and 

qualitative way. The results show that while English activity has a positive effect, it is hard to 

attribute this to computer gaming and VOIP alone.  
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1 Inledning 

Datorspel har genom hela mitt liv spelat en stor roll. Det har varit något jag har växt upp 

med, ett återkommande fritidsnöje och en hobby som jag fortfarande har stor glädje av. 

Datorspelandet för mig har alltid varit en social sysselsättning. I början var vi ofta flera 

stycken framför en gemensam datorskärm, sedan gick vi vidare till att samlas och spela, 

så kallade Local Area Network-partyn (LAN), med cirka ett tiotal spelare med egna 

datorer. Det utvecklades sedan till en stor uppkopplad kompisskara som delar samma 

nöje och kommunicerar dagligen via Voice over Internet Protocol (VOIP). Med VOIP 

menas program som skype, teamspeak eller ventrilo. Det är program vars syfte är att 

möjliggöra muntlig kommunikation över nätet, utan att för den skull behöva använda 

telefon. Den kommunikation som datorspelen gett mig har nästan alltid varit på 

engelska och den erfarenhet jag fått av att höra och använda språket upplever jag har 

utvecklat mitt språk och min kommunikativa kompetens. Att vara i en situation där du 

behöver förklara eller berätta för en person som inte kan svenska, utanför klassrummet, 

är något som sätter språket i ett annat perspektiv. Av den anledningen resonerar jag att 

fler bör ha upplevt och utvecklats i en sådan miljö och att det är därför intressant att 

undersöka om det ligger något i det. Datorspel är även något som har vuxit enormt de 

senaste åren, Linderoth och Bennerstedt (2007) skriver följande:  

Datorspel har blivit en självklar del av den populärkultur som barn och ungdomar konsumerar. 

Framväxten av ett nytt och så pass inflytelserikt bildmedium som datorspel väcker en rad frågor 

kring hur konsumenter av mediet påverkas på gott och ont (s.9). 

Datorspelande är stort och statens medieråd finner i sin undersökning Ungar och medier 

(2013) att det är en stor andel som spelar dagligen. Ungdomars vanor utanför skolan 

påverkar deras liv och just effekten av fritidsaktiviteter (inte bara datorspel) på språket 

är något som undersökts i flera studier. Pia Sundquist (2009) genomförde en 

undersökning på 80 elever i årskurs 9, ålder 15-16, där hon tittade på fritidsengelskans 

effekt på deras engelska språkutveckling. I Europa har Early Language Learning in 

Europe (Ellie, 2007-2011) projektet genomförts där cirka 1200 barn i åldern 7-8 och 10-

11 har följts under 3 år för att studera tidig språkinlärning och hur media påverkar detta. 

Medier och datorspel har alltså uppmärksammats som en av faktorerna i 

fritidsengelskan. Fritidsengelskan är ett aktuellt område för barn och ungdomars 

språkliga utveckling och hur vi förhåller oss till och använder detta är relevant för 

skolan. 

 

Ingen av de tidiga studierna har varit direkt inriktade på muntlig produktion, output, 

som kan ske vid datorspel och huruvida det går att se att den ger en effekt på talarens 

språk. Så därför har jag valt att försöka undersöka just detta och även använda mig av 

gymnasieelever från år ett och två, de är då 16-18 år gamla och en åldersgrupp som inte 

figurerat i dessa undersökningar. 
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2 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med den här studien är att undersöka om det finns ett positivt samband mellan 

datorspelande och användning av externa, eller inbyggda, program (Voice Over Internet 

Protocol, VOIP) för att kommunicera, och användarens muntliga produktion på 

engelska, output. Jag har valt att begränsa mig till muntlig produktion för att försöka 

mäta detta och använda det som ett mått på talarens färdighet. För att kunna undersöka 

om det är datorspelandet och användande av VOIP  som påverkar output behöver även 

andra medievanor och källor till fritidsengelska granskas. I samband med detta kommer 

även eventuella skillnader mellan pojkar och flickors medievanor att undersökas.  

 

 Vilka samband går det att se mellan elevers användande av VOIP, vid datorspel 

och deras output? 

 Hur ser ungdomars medievanor ut och vilken effekt får det på deras output?  

 Vilken effekt på output får möjliga skillnader i medievanor mellan flickor och 

pojkar? 
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3 Forskningsbakgrund 

3.1 Introduktion och begrepp 

3.1.1 Andraspråk - främmandespråksinlärning 

Andraspråksinlärning är en översättning från engelskans second language acquistion, 

SLA, där det hänvisar till inlärningen av ett eller flera andra språk. I den här studien rör 

det sig om inlärningen av engelska i en svensk kontext. I Sverige handlar det tekniskt 

sett om främmandespråksinlärning då engelska inte är ett officiellt andraspråk. Språket 

har dock en unik position, Lundahl (2009:79) skriver att det är ett globalt kontaktspråk. 

Det har alltså en väldigt stark position inom det svenska samhället, men även inom 

digitalt media. Detta förstärks av den utmärkande position som ämnet Engelska ges i 

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 

(s.53). I den här studien görs det ingen större skillnad på andraspråksinlärning och 

främmandespråksinlärning då det inte spelar en avgörande roll för studien. 

Andraspråksinlärning kan därför här mena andra- eller tredje språksinlärning. 

 

Ordet acquisition har översatts med inlärning, men i den här studien står det även för 

förvärvning av språket. Det bygger på Krashens (1987) monitormodell, där 

språkinlärning antingen sker medvetet (learning) eller omedvetet (acquistion). Gee 

(1992) utvecklar innebörden för både learning och acquisition, där han skriver att 

Acquisition is a process of acquiring something subconsciously by exposure to models, a process 

of trial and error, and practice within social groups, without formal teaching. (s.113) 

Samt att 

Learning is a process that involves conscious knowledge gained through teaching... or through 

certain life experiences that trigger conscious reflection.(s.113) 

I mitt arbete kommer jag inte att göra någon skillnad på användandet av medveten 

språkinlärning (learning) och omedveten förvärvning (acquisition). Ellis (1994:94) 

skriver om just svårigheten av att avgöra vilken typ av inlärning, medveten eller 

omedveten, det rör sig om. Då det i stort sett är omöjligt att avgöra vilken typ av lärande 

som har skett. Det är även den ståndpunkt som Sundquist (2009) och Lundahl (2009) 

har i sina arbeten. Inställningen förstärks även av det faktum att Krashen som står 

bakom teorin om just medvetet lärande och omedveten förvärvning själv medger att det 

är svårt att bedöma vad som är medvetet eller omedvetet. Det visar dock på viktiga 

faktorer som återkommer rörande sociala sammanhang och förutsättningar för lärandet.  

3.1.2 Input och output 

Att lära sig ett språk genom exponering och användning av det hamnar under teorier om 

acquisition, förvärvning. Det rör sig om input för det lärande som kan ske genom 

exponering för språket och ouput för det som skapas vid produktion. Krashen (1981) 

menar att vi förvärvar språk genom att förstå och tolka det, det rör sig om språk som 

den lärande förstår, men är något över dess förmåga. Det är en progressiv utmaning som 

följer inlärning och driver den. Krashen har fått kritik för sin teori av bland annat Swain 
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(1985), då hon anser att hans teorier om comprehensible input inte räcker till. Hon 

föreslår ett komplement till hans modell med en output modell som behandlar 

comprehensible output, där hon menar att produktion utökar den lärandes språk. Det 

räcker inte enbart med input enligt Swain (1992), utan för att utvecklas behöver den 

lärande även producera. I användandet av språket uppkommer situationer då 

producentens förmåga inte räcker till, det är i de situationerna som utveckling sker då 

producenten blir medveten om detta. Output fyller flera viktiga funktioner vid 

språkinlärning då det erbjuder möjligheter som inte finns vid input. Swain (1995) 

skriver 

as learners reflect on their own target language use, their output serves a metalinguistic function, 

enabling them to control and internalize linguistic knowledge. (s.126) 

Swain får även medhåll från Iwashita (2001) som tittar på flera studier runt detta och 

konstaterar att muntlig produktion blir ett verktyg för inlärning och reflektion. Det blir 

en del i flera inre processer som skapar den lärandes språk. 

 

Miljö, person och socialt sammanhang är också viktigt för språkinlärningen. Gee 

(2012:87) skriver att alla språk består av många olika undertyper kopplade till sociala 

sammanhang och förankrade i talarens identitet och plats. När vi talar måste vi först 

bestämma i vilket social sammanhang vi befinner oss i då det styr vårt språkliga uttryck. 

Att kunna avgöra det blir alltså en viktig faktor för det output som talaren producerar. 

 

3.1.3 Informellt lärande 

Engelska är en stor del av vardagen, det vill säga den engelska som finns utanför skolan, 

även kallad fritidsengelska. Det är ett informellt lärande i en fri miljö, i motsats till den 

engelska undervisning som sker i den formella skolmiljön. Lundahl (2009) skriver att  

Bilden av det informella lärandet är också lockande eftersom den svarar mot hur vi på fritiden fritt 

kan välja vad vi ägnar oss åt och när och hur vi ska göra det. Att lärandet är informellt innebär 

dessutom att vi inte ens upplever det som lärande. (s.38) 

Lärandet blir något som befrias från de normer som kopplas till skolan och Lundahl 

skriver om att det blir vardagskunskap och skolkunskap där skolkunskapen kopplas till 

skriftspråk och det abstrakta till skillnad från vardagskunskapen som kopplas till det 

som händer här och nu, det konkreta. 

 

I Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 

står det att  

Eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla 

sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar dels 

reception, som innebär att förstå talat språk och texter, dels produktion och interaktion, som 

innebär att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till 

olika situationer, syften och mottagare. (s.53).  

Här betonas vikten av att muntligt kunna producera och kommunicera begripligt i olika 

situationer och med olika syften, det vill säga en kombination av skol- och 

vardagskunskap.  
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3.1.4 Voice over Internet Protocol 

Voice over Internet Protocol (VOIP) är ett samlingsnamn för ett antal olika tjänster som 

alla går ut på att möjliggöra samtal över internet. Det finns ingen svensk motsvarighet 

för ordet, men en engelsk definition lyder: 

Voice over Internet protocol: a technology or set of standards for delivery of telephone calls and 

other voice communications over the Internet, involving conversion of analog voice signals to 

digital form. (http://dictionary.reference.com/browse/voip) 

I samlingsnamnet VOIP ryms även tjänster som internettelefoni, eller IP-telefoni. I detta 

arbete används VOIP som ett samlingsnamn för program som Skype, Teamspeak, 

Ventrilo. Gemensamt för programmen är att du behöver en internetuppkoppling till din 

dator samt en mikrofon. Skype låter dig som användare ringa upp, eller bli uppringd, 

och tala med en eller flera personer. Teamspeak och Ventrilo skiljer sig något då de 

består av en server som du kopplar upp din klient till där du då får tillgång till olika 

kanaler som kan användas för att prata med andra. Gemensamt för programmen är att de 

ger möjligheten att kommunicera enskilt eller i grupp. 

 

Flera nya spela har även den här typen av funktionalitet inbyggd i spelet, det är 

framförallt vanligt på spelkonsoler då det där inte finns möjlighet att köra ett separat 

program för VOIP. Det skapar möjligheten att enkelt kommunicera med lagkamrater 

direkt i spelet för användaren. 

3.2 Språkfärdigheter och mätning 

För att kunna bedöma en individs muntliga produktion behövs det verktyg. Den här 

studien baserar sig på delar ur ett system som presenteras av Iwashita et al (2008). 

3.2.1 Flyt 

Flyt är det mått som används i den här studien för att ange den muntliga produktionens 

kvalité. Flyt förekommer i kursplanen för engelska 5 och 6 i Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (s.56, 57, 59, 61, 62, 63). Det är 

där ett mått på hur väl talaren formulerar och framför output. Flyt är en del av det 

engelska begreppet fluency, som saknar en svensk motsvarighet. Fluency är en term för 

hur väl talaren uttrycker sig och hur dess språk flyter mellan ord, ljud och fraser. I 

Common European Framework of Reference for Languages beskrivs fluency som, ”the 

ability to articulate, to keep going, and to cope when one lands in a dead end” (s.128). 

Det är alltså inte frågan om att kunna tala ett språk flytande, utan det handlar om 

färdigheter för att kunna uttrycka sig sammanhängande och begripligt. Flyt är alltså inte 

en direkt svensk motsvarighet till ordet fluency.  

 

Genom att bedöma flyt kan vi se på skillnader i användande av ett första- och andra 

språk. Mehnert (1998:84) påpekar i sin studie att skillnaden mellan ett första- och andra 

språk är den planering som sker under kommunikation. Det första språket är ofta mindre 

medvetet och den planering som sker är undermedveten och automatisk, ofta har 

användaren standardiserade svar och formuleringar baserat på situationer. Men för det 

andra språket blir det en medveten process då de standardiserade formuleringarna inte 
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finns tillgängliga. Även Krashen (1981) påpekar detta i sina teorier om 

andraspråksinlärning, att det rör sig om inlärda mönster och fraser. Men att skapa 

mönster utvecklar den kommunikativa förmågan, det vill säga att användningen av 

språket ger erfarenhet och möjlighet till utveckling genom att bland annat skapa 

mönster. När det rör sig om produktion och det antingen saknas fraser eller personen 

som talar inte finner ord för ämnet, uppkommer disfluency, det vill säga att språket 

saknar flyt och produktionen blir störd. Det tar sig form av pauser, upprepningar och att 

talaren börjar om meningar eller rättar sig själv (Lennon 1990, Hasselgren, 1998:142). 

3.2.2 Att mäta flyt 

För att kunna mäta fluency behövs en skala, en metod för att studera det. Flera forskare 

har arbetat med liknande metoder i tidigare studier (Hasselgren 1998, Foster & Skehan 

1996, Iwashita et al 2008, Sundquist 2009). Iwashita slår fast att det är svårt att mäta 

fluency och för att kunna utföra ett sådant prov och skapa validitet i resultatet behövs 

flera olika metoder. Iwashita har därför i en studie försökt utforma ett pålitligt 

akademiskt prov eftersom traditionella prov för att undersöka någons språkliga förmåga 

inte har varit tillräckligt pålitliga eller gett en rättvis bild av den som undersökts. 

Studien bygger på insamlad data från totalt 200 personer, som utförde fem olika prov 

var. I proven analyserades lingvistik, fonologi samt fluency. Studien inkluderade analys 

av ofyllda och fyllda pauser, antalet ord per minut och total antal paustid. Tillsammans 

ger dessa faktorer ett mått över talarens talspråkliga flyt. Utöver detta används även 

andra faktorer som vokabulär och uttal. 

 

Iwashita et al (2008) fann att gällande system som fokuserade på vokabulär och 

grammatik inte gav en rättvis bedömning. Istället konstaterar de att hastighet, ofyllda 

pauser och total paustid bör beaktas i bedömningen: 

The results for the following three measures showed a clear relationship with proficiency level: 

speech rate, number of unfilled pauses, and total pause time Higher-level learners spoke faster 

with less pausing, and fewer unfilled pauses. (s.41) 

Pauser är ett mått som ger en bild över hur bra flyt talaren har. Pauser uppkommer då 

talaren behöver medvetet finna en formulering, det är inte en omedveten process utan en 

aktiv sådan. När det gäller pauser kan det förekomma pauser som skapas utav kognitiva 

orsaker, alltså att talaren behöver tänka efter för att hitta passande ord att uttrycka sig 

med. Det är svårt och oprecist att bedöma huruvida pauser orsakas av kognitiva orsaker 

eller av rent språkliga. Därför har till exempel Iwashita et al (2008) och Sundquist 

(2009) tillåtit talaren att förbereda sig kort innan tester har utförts. Planering visade sig 

nämligen i Mehnerts (1998) studie ha den effekt att det minskade det kognitiva letandet 

och pauserna under talet på ett sätt som var liknande för både starka och svaga talare. 

Det slutgiltiga pausmått som används är ofyllda pauser längre än en sekund.  

 

Det är viktigt när och hur pauser används i språket och det påverkar flyt i det output som 

produceras. I en studie om skillnader i användandet av pauser mellan de som lär sig ett 

andraspråk (L2) och de som har språket som modersmål (L1) finner Tavakoli (2011:75) 

att L2 talarna oftare använder pauser i mitten av meningar. De med språket som 
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modersmål hade oftare pauser i slutet av meningarna, något som uppfattas som mer 

kopplat till ett bättre flyt. Tavakoli kategoriserade pauserna i ett antal kategorier, 

upprepning, omformulering, planering och de pauser som bryter mönster eller fraser. 

Det rör sig om olika typer av fyllda pauser som stör det flyt som finns hos en L1 talare. 

Wood (2004) finner att just placeringen av pauser har en stor effekt på hur språket 

uppfattas :   

It appears that highly fluent L2 speakers and native speakers tend to pause at sentence and clause 

junctures, or between non-integral components of clauses and clauses themselves.  Pausing at 

other points within sentences gives the impression of disfluency. (s.30) 

Så det är väldigt viktigt hur och när pauser används eller uppkommer vid output för 

helhetsuppfattningen. 

 

För att mäta fluency kan inte enbart pauser användas, då fluency innehåller flera 

färdigheter. Iwashita et al (2008:43) konstaterar att det är en kombination av förmågor 

som bestämmer den generella färdigheten hos talaren. Därför behövs även ett mått av 

användarens vokabulär och uttal tillsammans med fluency för att kunna ge en 

helhetsbild över den muntliga förmågan. Viktigt att påpeka här att det inte är en linjär 

skala där alla tal-färdigheter ligger på samma nivå som Iwashita et al (2008:43) skriver, 

utan de olika färdigheterna kan utvecklas separat och fluency är ett sätt att mäta den 

övergripande förmågan att tala. 

3.2.3 Common European Framework of Reference for Languages 

Projektet Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) har av 

the Council of Europe utformats med syfte att skapa ett ramverk för att effektivisera 

lärande och bedömning. Det skall finnas som en grund för skapandet av läroplaner, prov 

och läroböcker. Det är en gemensam bas för all språkundervisning att utgå ifrån för att 

skapa bättre förutsättningar för lärandet av språk. Det är ett ramverk som publicerats i 

elektroniskt format med titeln, Common European Framework of Reference for 

Languages: Learning, Teaching, Assesment. 

 

CERF tar en aktionsbetonad inriktning på lärandet där kommunikativ kompetens 

återfinns i olika språkliga aktiviteter. Bland dessa så återfinns fluency och interaktionen 

mellan flera individer (s.14). De ser användaren och den som lär sig språket som sociala 

agenter som är delar i en helhet där den språkliga interaktionen är en del av en större 

kontext. 

 

I Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, 

Assesment finns det flera matriser som ligger till grund för utformningen av den 

bedömning som används för engelska i gymnasieskolan, se matris i Läroplan, 

examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (s.59). En av 

de metoder som den här studien använder grundar sig på en matris från CEFR, den finns 

i kapitel 4.2. 
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3.3 Engelska på fritiden 

Engelska är som tidigare påpekats ett främmande språk som innehar en unik position i 

det svenska samhället. I Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011 står det:  

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

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

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

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

förståelse för olika sätt att leva. (s.53) 

Den medieexponering som omger oss är ofta på engelska, som i musik, litteratur, tv och 

på Internet. Det skapar ett samhälle där det är av yttersta vikt att behärska det engelska 

språket för att kunna vara delaktig och för att kunna ta del av medierna. 

 

Sylvén (1997) finner i sin studie att det hon kallar bakgrundsfaktorer som media har en 

stor effekt på vokabulär (s.220), Hon har undersökt vilken effekt Content Language 

Integrated Learning har haft på elever från fyra olika skolor, total 363 stycken. I sin 

undersökning har hon även tittat på bakgrundsfaktorer som källa till språkfärdighet. 

  

I den studie som Sundquist genomfört 2009 undersöker hon fritidsengelskan hos 80 

niondeklassare. Som ett av hennes resultat konstaterar hon att fritidsengelska har effekt 

på både muntlig färdighet och vokabulär. Hon finner dock en tydligare koppling till 

vokabulären till skillnad från muntlig färdighet (2009:209). Det är mest tydligt när det 

gäller pojkar och de har även en högre grad av exponering för engelska på fritiden än 

vad flickor har. Hon fann att korrelationerna i undersökning var starka och statistiskt 

signifikanta för pojkar, men samma korrelationer var svaga eller rent av försumbara för 

flickor (2009:210). 

 

Sundquist (2009:194) finner i sin studie att de informanter som ägnar sig åt att läsa 

tidningar och böcker är de som har den största muntliga färdigheten till skillnad från de 

som inte gör detta. Men de aktiviteter som hennes informanter ägnade mest tid åt var 

musik och datorspel. Det finns alltså inget direkt samband mellan hög exponeringstid 

och högre färdighet. Hon finner dock att ett fåtal av informanterna vars språkliga 

resultat låg högt över medel var engagerade i flera olika typer av aktiviteter som 

involverade engelska. Förklaringen i hennes studie är att de ägnade mycket tid och var 

engagerade i aktiviteten. Det är alltså svårt att fastslå datorspel som en ensamstående 

faktor för en persons muntliga färdighet i engelska, men som Sundquist (2009:198) 

skriver, "In other words, video games provide opportunities for implicit learning; thus, 

players become learners, even though they might not be aware of it themselves”. Det är 

alltså inte den speciella aktiviteten att spela datorspel, utan mer en fråga om exponering 

och möjligheter till interaktion, där det engelska språket är en förutsättning för ett 

meningsfullt utbyte, det ger alltså möjlighet till att skapa begripligt output. Aktiviteten 

skapar alltså ett behov, att kunna föra en konversation. 

 

Lundahl (2009:37) skriver, "mängden engelska är därför inte avgörande för hur man lär 

sig. Ett aktivt förhållningssätt är viktigare. Liksom vilken slags engelska man möter." 

Det återknyter till teorier om acquistion och learning, att förvärva eller aktivt lära sig 
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språket. Ett aktivt lärandet är också något som Cummins et al (2007:43) betonar som en 

förutsättning för att skapa en djupare kunskap. Det informella språket kopplas här till 

fritidsengelskan och ett mer eller mindre omedvetet lärande, en positivt förstärkt 

position med andra förutsättningar än klassrumsspråket. Kuppens fann i sin studie 

(2010:78) att exponering av textad engelsk TV och datorspel hade en positiv effekt på 

översättning. Hon finner även att effekten av spelandet var begränsad på språket, men 

tillägger, ”…it is important to keep in mind that the survey did not distinguish between 

the types of computer games that were played by the respondents.” (s.79) Hon fortsätter 

med att skriva att just typen av spel kan ha en stor effekt på mängden språk som 

används. 

 

Piirainen-Marsh, Tainio (2009) har undersökt hur datorspelande påverkar 

språkinlärning. De finner att spelandet ofta innehåller repetition och att detta ger 

användaren återkommande möjligheter till språkutveckling. Det är återkommande att 

det finns ett behov att skapa mönster och att tillfällen till produktion ger erfarenhet. 

Through repeating previously heard utterances in anticipation of (or in overlap with) their actual 

use, participants display their expertise of the game and its details and borrow the characters’ 

voices to enact parts of the dialogue. This type of activity shows how the ability to reproduce the 

game characters’ turns emerges as one type of competence that game-playing involves. (s.165) 

De finner även att i situationer med flera spelare skapar de tillsammans situationer för 

social lärande där de visar på områdesbunden kompetens, kommunikation kopplad till 

spelets språk, eller vokabulär. 

3.3.2 Early Language Learning in Europe 

Early Language Learning in Europe (ELLIE) är en studie som under tre år och fram till 

Januari 2011 utförts i syfte att undersöka tidig språkinlärning över större delen av 

Europa. Studien har bland annat fokuserat på att undersöka i vilken grad digitala media 

påverkar språkinlärningen hos barn i låg ålder, men även påverkan från föräldrar och 

vilka faktorer som är framträdande i barnens lärande. Ålder på barnen i studien är 6-7 

samt 10-11. 

 

Resultaten från studien är uppdelade i flera publikationer och har släppts i omgångar. I 

en av de tidigare presentationerna av ELLIE studien skriver Lindgren och Muñoz 

(2010) att de finner att sociala faktorer har en stor påverkan på L2 lärande. De fann att 

passiv exponering inte gav något större utslag, utan det viktiga var aktivt deltagande i 

situationer med exponering. 

3.4 Ungdomars medieanvändning 

Barn och ungdomars medieanvändning är något som undersöks av Statens medieråd. 

Den senaste publikationen om detta, Ungar och medier från 2013, är den femte i 

ordningen och används här för att få en inblick i barn och ungdomars medieanvändning. 

I Ungar och medier beskrivs hur internet och nya medier har blivit en integrerad del i 

vardagslivet för ungdomar, ett normaltillstånd är att vara uppkopplad (2013:4). De 

ungas medievanor präglas av mycket högt internetanvändande, 93 % av ungdomarna i 
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åldern 13-18 år använder internet varje dag. Närmare 50 % konsumerar dagligen film 

eller TV och av de resterade så konsumerar de film eller TV flera gånger i veckan. 

Datorspelande är något som sker i något lägre grad, ungefär 20-25 % av ungdomarna 

ägnar sig åt detta dagligen eller några gånger i veckan (s.18). 

3.4.1 Datorspel 

Mer specifikt för datorspel har Statens medieråd tittat på högkonsumenter, det vill säga 

de som spelar mer än tre timmar per dag. Datorspelandet är det medieområde där 

skillnader mellan pojkar och flickor är störst. I de övre åldrarna i studien, 17-18 år, har 

flickorna i många fall slutat att spela, något som inte sker i samma utsträckning för 

pojkarna. Närmare 40 % av pojkarna i åldern 16-18 år kan räknas till högkonsumenter 

av datorspel, till skillnad mot knappt 10 % av flickorna (s.8). Av alla som spelar 

datorspel så uppger ungefär 35 % att de spelar själv. I åldrarna 16-18 år uppger ungefär 

35 % av ungdomarna att de spelar tillsammans med andra eller ensamma (s.28). Det är 

alltså inte en majoritet som spelar datorspel tillsammans med andra, utan det sker för 

ungefär en tredjedel. Hur spel tillsammans över VOIP kategoriseras av studien är dock 

oklart.  
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4 Metod 

4.1 Datainsamling 

De undersökningsmetoder som använts i studien är en enkät och en talövning. Den 

enkät som informanterna besvarade är utformad för att ge en överblick över deras 

bakgrund samt kontakt med engelska och för att mer specifikt undersöka deras vanor 

och mediekonsumtion med fokus på datoranvändning, spel och VOIP. Enkätstudier 

medför vissa problem som Johansson och Svedner (2010:23) påpekar, bland annat när 

det gäller formulering av frågor. Av den anledning har jag återanvänt enkätfrågor från 

tidigare studier som Sundquists (2009). Detta i ett försök att förbättra frågorna för att få 

ett bättre resultat. Exempelvis så har frågor rörande om informanten levt utomlands 

använts, samt frågor rörande medievanor. Trots detta har det varit frågor som har kunnat 

omformuleras för att ge mer relevant data. En fråga som, "surfar du dagligen?", ger 

inget användbart svar då det är alltför generellt. Detta faktum återkommer i frågan, " 

Läser du engelskspråkig litteratur?", den är för öppen. Här hade det i båda fallen varit 

ytterst relevant att veta vad informanterna läser och om de surfar på engelska 

webbplatser. Samtliga enkätfrågor finns tillgängligt i appendix 1. Eftersom alla elever i 

de klasser som besökts har tillgång till en egen bärbar dator har enkäten distribuerats 

digitalt via verktyget surveymonkey. Den enkät som skapades och dess innehåll gjordes 

tillgängligt under en kort period, då den genomfördes. Användningen av ett digitalt 

verktyg underlättade hanteringen av innehållet avsevärt. 

 

I den muntliga delen av studien fick informanterna föra en monolog och berätta om ett 

minne eller en vanlig dag. Syftet med detta prov var att skapa underlag för att mäta 

informanternas språkliga förmåga. Informanterna fick möjligheten att berätta om ett 

minne eller en vanlig dag. Anledningen till valet av samtalsämne var att det inte skulle 

vara kognitivt krävande utan att det skulle låta informanten fokusera på språket. För att 

poängtera att fokus ligger på den språkliga framställningen fick informanterna en 

minuts förberedelsetid innan de började tala. Att låta talaren förbereda sig ökar talarens 

flyt, och gav en mätbar förbättring av detta i Foster och Skehans (1996) studie. I 

Iwashita et als (2008) studie visar det sig att den språkliga förbättringen genom 

förberedelse är tämligen likartad oberoende av den talandes språkliga nivå. Utifrån detta 

beslutade jag mig för att ge informanterna en minuts förberedelsetid. Detta för att 

undvika att de skulle sitta tysta men även för att ta fokuset från det kognitiva. Jag gjorde 

här bedömningen utifrån tidigare studier att förberedelsetiden skulle få en likartad effekt 

på alla informanters output oavsett nivå och att den förbättringen som möjligen skulle 

ske var av positivt värde för studien. Det muntliga provet spelades in med hjälp av 

programmet Wavesurfer.  

4.2 Bearbetning 

Enkäten har bearbetats i ett kalkylblad med Microsoft Excel. Här har informanterna 

grupperats efter kön och grupp (klass och inspelningstillfälle). Till detta har sedan de 

resultat som kommit från bedömning och ljudanalys tillförts. 

 



12 

 

För att få ytterligare en datapunkt att utgå ifrån när det gäller kvaliteten av 

informanternas muntliga produktion har jag använt mig av två externa bedömare. Båda 

bedömare är universitetslärare med engelska som modersmål. Bedömningen har gjorts 

utifrån de riktlinjer som ges av CEFR, Language assessment (s.19), för att få en 

vedertagen bedömningsmatris som används för bedömning av språk inom den svenska 

gymnasieskolan, då denna ligger till grund för dess utformning. Den skala som ges 

sträcker sig från A1 till C2, där A1 är de svagaste och C2 de starkaste. Det som använts 

här är den kolumn som finns för fluency. 

 

Matris från CEFR (s.28) 

 

A1 Can manage very short, isolated, mainly pre-packaged utterances, with 

much pausing to search for expressions, to articulate less familiar words, 

and to repair communication. 

 

A2 Can make him/herself understood in very short utterances, even though 

pauses, false starts and reformulation are very evident. 

 

B1 Can keep going comprehensibly, even though paying for grammatical and 

lexical planning and repair is very evident, especially in longer stretches of 

free production. 

 

B2 Can produce stretches of language with a fairly even temp; although he/she 

can be hesitant as he/she searches for patterns and expressions. There are 

few noticeably long pauses. 

 

C1 Can express him/herself fluently and spontaneously almost effortlessly. Only 

a conceptually difficult subject can hinder a natural, smooth flow of 

language. 

 

C2 Can express him/herself spontaneously at length with a natural colloquial 

flow, avoiding or backtracking around any difficulty so smoothly that the 

interlocutor is hardly aware of it. 

 

Bedömningen har gett ett material i form av en betygssättning på informanternas 

fluency. Den bedömning som de externa bedömarna gav var i överlag relativt likartad, 

med några få olikheter. Utmärkande är att den ena bedömaren lagt sig något lägre 

överlag. Deras bedömningar har kvantifierats från skalan A1 till C2 till värden från ett 

till sex. Det medeltal som skapats har sedan jämförs med data för flyt; pauser, ordanalys 

och slutligen med informantens enkätsvar för att hitta samband. 

 

För analys av ljudmaterialet har programmet Wavesurfer använts då det tillhandahåller 

bra verktyg för att titta på inspelningens vågformer och med hjälp av detta mäta pauser. 

Att använda pauser över en sekund som mått på flyt har gjorts av tidigare liknande 
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studier (Mehnert, 1998:90, Iwashita et al. 2008:34, Sundquist, 2009:105). För att 

tillämpa Wavesurfer har varje enskild inspelning öppnats. Där har längden av 

inspelningen, från att informanten börjat tala tills de slutar mätts. Inom denna tid har 

sedan antalet fyllda och ofyllda pauser på en sekund eller längre noterats med dess 

längd. Som hjälp för detta har ljudets vågformer observerats för att ge högre precision i 

mätningen. Resultatet av denna analys har sedan införts i ett kalkyldokument för att 

kunna observera antalet pauser, längd av pauser, hur stor procent av den totala taltiden 

som har bestått av pauser. Utifrån dessa data har jag utgått från medelvärden av alla 

inspelningar, det har gjort det möjligt att se de som utmärkt sig från genomsnittet. 

 

Utöver detta så transkriberades informanternas berättelser för att få en översikt över de 

ord som användes. 

4.3 Urval 

Studien har genomförts med fyra grupper av elever, vid tre olika tillfällen. Grupperna 

kommer från två olika gymnasieskolor i en mellanstor stad i norra Sverige. Den ena 

skolan drivs i privat regi. Grupperna valdes utifrån bekvämlighetsprincipen, med det 

menas att använda det som finns tillhands (Trost, 2005). De klasser som har deltagit har 

förmedlats till mig genom deras lärare som jag har kontaktat. Jag besökte den privata 

skolan i två omgångar för att genomföra studien med informanterna, samt för ett 

informationstillfälle. Den fjärde gruppen informanter kommer från en annan 

gymnasieskola i området. Denna grupp var speciell i sammanhanget då alla elever läste 

i en såkallad Inter Class (IC), det vill säga att all deras undervisning sker på engelska 

och det är det engelska språket som ska brukas på lektionstid. De gymnasieprogram 

som informanterna kommer ifrån är alla teoretiskt inriktade. 

 

Det har inte skett något aktivt urval av informanter i de kontaktade grupperna, utan de 

medverkande är de som har valt att delta efter att de har fått information om studien. 

Erbjudandet att delta gavs till alla elever som var närvarande vid tillfällena. Vid 

informationstillfället skedde ett visst bortfall, då inte alla var helt bekväma med att 

spelas in eller intresserade av att medverka. Det kan även vara så att de som är svaga på 

muntlig produktion avböjde medverkan då detta krävde att de skulle producera muntligt 

vid inspelningen av berättelsen. Utöver det fanns ett ytterligare bortfall då inte alla som 

valde att delta på den muntliga delen av undersökningen fyllde i enkäten. Efter bortfallet 

återstod totalt 28 stycken, cirka 40% av de tillfrågade, informanter varav 12 var pojkar 

och 16 flickor. Fördelningen mellan de tre olika grupperna och programmen är jämn.  

4.4 Forskningsetik 

Informanterna har i samband med datainsamlingen informerats om syfte och mål med 

studien. Informanterna har uppgett sina namn för mig för identifikation och koppling 

mellan enkät och inspelning. I enlighet med datalagen för sekretess är det insamlade 

materialet att beakta som en ostrukturerad lista och det innehåller inget material som 

kan uppfattas som kränkande för individen. Materialet används endast för studien och 

det kommer inte att lagras efter det. Deras namn har ersatts av identifikations (ID) 
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nummer som jag har angett för att anonymisera hanteringen av materialet när externa 

bedömare har tagit del av inspelningarna. 

 

Informationen om undersökningen utgick först till informanterna i grupp genom deras 

klassföreståndare. Det upprepades sedan av mig och då fick informanterna även 

möjlighet att ställa frågor. Informanterna har även fått informationen individuellt vid 

inspelningstillfället. Vi dessa tillfällen har informanten haft möjlighet att avböja 

deltagande eftersom det har varit helt frivilligt. Allt detta har skett i enlighet med de 

riktlinjer som publicerats av Vetenskapsrådet i God forskningssed (2011). 

 

4.5 Reflektion och studiens tillförlitlighet 

Vid genomförandet av datainsamlingen uppkom ett antal problem, som jag här vill 

reflektera över och relatera till studiens reliabilitet och validitet 

 

I avsnittet 4.1 problematiserade jag de enkätfrågor jag använt för att visa på att 

förbättringar kunnat göras. Trots återanvändandet av frågor från tidigare studier så blev 

ett antal frågor för generella för att ge tydliga svar. Framförallt berör det ett antal frågor 

till informanterna i IC-gruppen där det blev otydligt om deras klasskamrater skulle 

räknas som vänner. Det innebar att reliabiliteten för dessa svar kan ha påverkats. 

 

När den muntliga studien genomfördes uppkom problemet att flera av informanterna 

fann det svårt att veta vad de skulle prata om. Därför erbjöds de att prata om en vanlig 

dag. Den typen av berättelse följde ett tydligt kronologiskt mönster. Berättelserna om en 

vanlig dag tenderade att utformas till ett antal meningar med samma grammatiska 

uppbyggnad. Resultatet av detta blev ett stelt språk byggt på många likartade fraser. En 

del av de starkare talarna som berättade om ett minne visade på ett mycket mer levande 

och nyanserat språk. Ur den synpunkten är det möjligt att det varit bättre med ett 

generellt tema, för att alla informanter skulle ha pratat om samma sak/ämne. Men 

eftersom ett minne var svårt för vissa, och kanske obekvämt, så erbjöds alternativet att 

berätta om en vanlig dag. Avsikten med det var att reducera kognitiv press och låta dem 

tala fritt. 

 

För både enkätsvar och muntlig produktion så ser jag ingen anledning till att 

informanterna skulle svara med osannig. Det har i deras deltagande inte funnits något 

incitament för detta. Den muntliga produktionen har skett individuellt och med tydlig 

information om hur inspelningarna ska hanteras, så detta bör inte ha påverkat 

informanternas prestation. Det som kan ha påverkat skulle vara situationen att tala inför 

en person i en lärarroll. För att förstärka validiteten på den muntliga delen så användes 

de externa bedömarna i bedömningen av det inspelade materialet. 

 

Eftersom studien baseras på ett material från 28 elever som alla går en mer teoretiskt 

inriktad gymnasieutbildning, går det inte att dra några generella slutsatser utifrån 

resultatet. Gruppen är inte tillräckligt spridd och antalet tillfrågade inte så stort. För 
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validiteten hade även enkäten med fördel kunnat göras tydligare för att underlätta 

användandet av en rankkorrelation. Trots dessa faktorer anser jag ändå att det som 

framkommer ger intressanta indikationer och kan ligga till grund för mer omfattande 

framtida studier. 
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5 Resultat & analys 

Här presenteras studiens resultat med tillhörande analys med utgångspunkt från det 

talprov som informanterna genomfört. Talprovet kommer att presenteras med hjälp av 

tabell 1 och tabell 2. I tabell 1 redovisas kvantitativ data för informanternas berättelser. 

Det innehåller värden för mätningen av flyt utifrån den forskning som presenterats i 

kapitel 3.2. Efter det följer en redovisning av det resultat som den externa bedömningen 

har gett. Till detta finns tabell 2 där data över bedömningen finns tillsammans med 

medelvärde för detta. Den data som de två tabellerna utgör användas sedan tillsammans 

med resultatet från enkäterna för att söka samband mellan informanternas användande 

av VOIP, datorspel och deras output. I de fall där ingen tydlig koppling är uppenbar 

kommer andra möjliga källor eller avsaknaden av sådana redovisas, det vill säga vad 

andra medievanor kan ha för effekt på output. Skillnader mellan flickor och pojkar 

belyses i den mån de visar sig intressanta  

5.1 Talprov 

För att sammanfatta det talprov som informanterna utförde presenterar jag det med ett 

antal medelvärden som hämtats från tabell 1, se 5.1.2 samt tabell 2, 5.1.3. Jag har valt 

dessa medelvärden för att de visar på utfall som är intressanta och har betydelse för 

undersökningen. 

5.1.1 Minne eller en vanlig dag 

Av informanterna valde fjorton stycken att prata om ett minne de hade, medan 

resterande (14) pratade om en helt vanlig dag. Exakt hälften av informanterna pratade 

om ett minne. Av dessa var nio pojkar. Det vill säga en majoritet av flickorna pratade 

om en vanlig dag. 

5.1.2 Flyt 

Den genomsnittliga längden informanterna talade var drygt en och en halv minut. De 

som talade längst pratade ungefär tre minuter och de som pratade kortast låg på just 

under en minut. När det gäller pauser var medeltalet tolv pauser och det med något fler 

fyllda pauser än tomma pauser. Vanligtvis fylldes pausen av något ljud som ”er”, 

”hmm” eller liknande när informanten antingen letade efter ord eller fortsättningen på 

berättelsen. När det gäller antalet pauser ligger de som avviker negativt från medeltalet 

runt ungefär 20 pauser, detta i kontrast med de som ligger på få pauser, ungefär sex till 

åtta. Tidsmässigt tog pauserna upp ungefär 20 sekunder av inspelningen, med ett par 

avvikelser på 30 sekunder och uppåt. Det fanns även de med väldigt låg paustid, under 

tio sekunder. Det genomsnittliga antalet ord var ungefär 200 med en hastighet av två ord 

per sekund.  
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Tabell 1. Data som använts för att bedöma informanternas flyt och hur det 

kategoriserats. Sorterat på identifikationsnummer, ID. 

 

ID Kön 

Total 

tid 

Tomma 

pauser 

Fyllda 

pauser 

Totala 

pauser 

Antal 

ord 

Tid 

pauser 

Ord / 

pauser 

Ord 

per 

sekund 

Paus 

% 

           1 P 113 5 11 16 229 27,50 14,31 2,03 24 

2 F 87 2 5 7 178 12,00 25,43 2,05 14 

3 P 73 7 3 10 136 15,40 13,60 1,86 21 

4 P 123 1 10 11 249 30,40 22,64 2,02 25 

5 F 89 2 7 9 164 17,50 18,22 1,84 20 

6 F 92 13 5 18 165 26,70 9,17 1,79 29 

7 P 112 7 4 11 203 20,90 18,45 1,81 19 

8 F 75 7 8 15 98 33,20 6,53 1,31 44 

9 P 165 7 10 17 342 27,30 20,12 2,07 17 

10 P 48 0 6 6 103 8,10 17,17 2,15 17 

11 F 80 5 8 13 173 20,40 13,31 2,16 26 

12 F 62 3 5 8 98 14,40 12,25 1,58 23 

13 P 48 4 4 8 90 12,50 11,25 1,88 26 

14 P 72 7 1 8 169 10,30 21,13 2,35 14 

15 F 146 15 11 26 193 51,80 7,42 1,32 35 

16 F 70 1 4 5 186 7,10 37,20 2,66 10 

17 P 91 2 11 13 155 19,50 11,92 1,70 21 

18 F 136 6 12 18 235 31,50 13,06 1,73 23 

19 F 61 3 3 6 120 7,90 20,00 1,97 13 

20 F 65 6 6 12 135 19,50 11,25 2,08 30 

21 P 144 7 11 18 309 23,30 17,17 2,15 16 

22 P 83 4 3 7 212 9,10 30,29 2,55 11 

23 F 153 7 10 17 314 23,50 18,47 2,05 15 

24 F 96 2 4 6 247 7,70 41,17 2,57 8 

25 F 136 11 8 19 282 29,60 14,84 2,07 22 

26 F 82 8 7 15 153 31,20 10,20 1,87 38 

29 F 181 10 2 12 473 16,40 39,42 2,61 9 

30 P 104 10 5 15 202 24,90 13,47 1,94 24 

           Medelv. 99,54 5,79 6,57 12,36 200,46 20,70 18,19 2,01 21 

 

P 98,00 5,08 6,58 11,67 199,92 19,10 17,63 2,04 20 

 

F 100,69 6,31 6,56 12,88 197,50 21,90 18,62 1,98 22 

 

Den här tabellen ligger till grund för diskussionen om enskilda informanters flyt och 

språklig kvalité. För att ge ytterligare värden för bedömning listas bland annat antalet 

ord delat med pauser. Det ger ett mått över hur mycket informanten talade i relation till 

antalet pauser. Data om pauserna som har hämtats ur de inspelade berättelserna ger en 

bild av hur talarens flyt ser ut. I sig finns det en del av informanterna som sticker ut och 

presterar antingen över eller under medel. Det är dock data som behöver kompletteras 
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med en bedömning av hur pauserna används av talaren och hur de uppfattas av den som 

lyssnar. 

5.1.3 Bedömning av berättelser 

För att skapa en ytterligare datapunkt för att kunna få en bild över informanternas output 

har två externa bedömare tagit del av det inspelade materialet. De har lyssnat på 

materialet och gjort en bedömning utifrån en matris hämtad ur CEFR. Matrisen finns 

under avsnitt 4.2 med tillhörande förklaring. Graderingen går från A1 till C2, där A1 är 

den lägsta nivån och C2 den högsta. De externa bedömarna har graderat informanternas 

berättelser enskilt utan kontakt med varandra. Överlag är deras bedömningar relativt 

likartade, i några fall skiljer det sig ett till två steg i skalan. Bedömare A har dock 

genomgående gett något högre bokstavsgradering än bedömare B. Bedömare B har dock 

i de flesta fall, där en bokstav ur en lägre kategori angetts, använt plus för att indikera 

att eleven är stark inom kategorin. Bedömare A har i genomsnitt varit något mer 

generös med graderingen. 

 

För att skapa ett användbart värde har matrisens bokstavsgradering tilldelats ett värde 

för att skapa ett medelbetyg för informanten. Medeltalet blev B2 där pojkarna ligger 

något högre än flickorna. Värt att nämna är att det är endast ett fåtal individuella betyg 

som ligger under 3. Det medeltal som uppnås för bedömare ett, motsvarar nivå B2 i 

matrisen, se kapitel 4.2, vilket beskrivs som: 

Can produce stretches of language with a fairly even temp; although he/she can be hesitant as 

he/she searches for patterns and expressions. There are few noticeably long pauses.  

För den andra bedömaren är då medelnivån B1: 

Can keep going comprehensibly, even though paying for grammatical and lexical planning and 

repair is very evident, especially in longer stretches of free production. 

Det medelvärde som detta resulterar i är att informanterna kan prata förståeligt med 

någorlunda gott flyt, men det störs av pauser, reparation och när de söker efter ord och 

fraser. 
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Tabell 2. Resultat av extern bedömning omvandlat till siffror med medelvärde. Sorterat 

på identifikationsnummer, ID. 

ID Kön Betyg 1 Betyg 2 Medelv. 

     1 P 4 3 3,5 

2 F 5 3 4 

3 P 3 3 3 

4 P 5 4 4,5 

5 F 4 3 3,5 

6 F 4 2 3 

7 P 4 2 3 

8 F 4 2 3 

9 P 6 4 5 

10 P 4 2 3 

11 F 5 4 4,5 

12 F 4 2 3 

13 P 4 3 3,5 

14 P 4 3 3,5 

15 F 4 3 3,5 

16 F 5 4 4,5 

17 P 4 3 3,5 

18 F 5 4 4,5 

19 F 4 3 3,5 

20 F 4 4 4 

21 P 5 4 4,5 

22 P 5 4 4,5 

23 F 4 3 3,5 

24 F 5 4 4,5 

25 F 4 4 4 

26 F 4 3 3,5 

29 F 5 4 4,5 

30 P 6 5 5,5 

     Medelv. 

 

4,4 3,3 3,9 

 

P 4,5 3,3 3,9 

 

F 4,4 3,3 3,8 

 

5.2 Enkät 

Den enkät som informanterna svarat på innehöll bakgrundsfrågor för att få en överblick 

över deras vanor knutet till medier, skola och fritid. Målet är att skapa en bild över deras 

användning och exponering av engelska, med fokus på datorspel och VOIP. Resultatet 

är på många sätt liknande det som finns i tidigare undersökningar (Sundquist 2009, 

Ungar och medier 2013). Enkäten visar att informanterna kommer i kontakt med 

engelska i väldigt hög grad i deras dagliga liv. 
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5.2.1 Engelska på fritiden, familj och vänner 

Av de 28 informanterna är det tre stycken som har ett annat modersmål än svenska. Det 

är arabiska, persiska och polska. Enkäten fastställer dock inte om engelska är deras 

andra eller tredje språk. Ingen av de tillfrågade kommer från en engelsktalande familj. 

Värt att nämna här är att en av informanterna har bott utomlands i ett engelsktalande 

land, Australien, under ett års tid. 

 

Ungefär två tredjedelar av informanterna uppger att de har engelskspråkiga vänner. De 

flesta av dessa har regelbunden kontakt med vännerna, veckovis eller dagligen. Här 

skiljer det sig dock markant mellan pojkar och flickor; flickorna har i större utsträckning 

än pojkarna regelbunden kontakt med vännerna. Det är tre pojkar som uppger att de inte 

har någon kontakt med sina engelskspråkiga vänner. Värt att notera här är att 

informanterna från IC-gruppen, alltså de elever som går i Inter Class, kunde ha räknat 

sina klasskamrater som engelskspråkiga vänner, men det är bara en av de tillfrågade 

som ser ut att ha svarat på det viset.  

 

Via enkätsvaren blir det alltså tydligt att en majoritet av informanterna har 

engelsktalande vänner. Det är dock en markant skillnad mellan pojkar och flickor hur 

ofta de talar med vännerna. Flickorna uppger att de kommunicerar med sina vänner i 

långt större utsträckning och med mycket högre frekvens. De pojkar som talar med 

engelsktalande vänner är de som kommer från IC-gruppen. Som tidigare nämnt fanns 

möjligheten att de inkluderade sina klasskamrater, men det verkar inte vara fallet sett 

utifrån de andra kategorierna och de svar på enkäten som de gett, till exempel rörande 

kommunikation via VOIP. Det är även flera pojkar med engelska vänner som uppger att 

de inte talar med dem, samtidigt som de anger att de talar engelska i samband med spel 

och VOIP. Detta är med största sannolikhet situationer där de talar med en grupp spelare 

i lagspel som har inbyggd VOIP-funktion, se VOIP 2.1.4. De talar alltså inte med 

personer de har en tidigare relation till, utan med främlingar på engelska i en situation 

skapad i ett spel. 

 

Enkäten ställde även frågor om informanternas användning av engelska under 

lektionstid, som hur frekvent det är och om informanten känner sig trygg och bekväm i 

sitt användande av språket. Samma fråga ställdes även om informantens användning av 

engelska på fritiden. Informanter som i de kategorierna angav att de pratade med hög 

frekvens och kände sig trygga med språket är även de som har fått ett högre betyg av de 

externa bedömarna. Det vill säga att de som fått ett högre betyg är även de som talar 

ofta, varje lektion, samt talar engelska på fritiden och tycker att det känns mycket bra. 

Det är även tydligt att de som inte brukar språket och är osäkra, eller inte bekväma med 

att använda det, får ett lägre omdöme. Här bör det påpekas att studiens natur kan 

influera detta resultat, då det finns en möjlighet att de som är svaga på muntlig 

produktion helt enkelt valt att avböja sin medverkan i studien, just på grund av att de 

inte velat delta i en situation där de behöver använda språket. 
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När det kommer till användning av engelska på fritiden ligger pojkarna något över 

flickorna. Det är intressant då de uppger att de talar mindre med vänner. Något som 

förstärker indikationen på att de spelar med andra som de inte har en relation till, 

möjligen det som skapas i spel med inbyggd VOIP. 

5.2.2 Kultur och media 

För att få en inblick i vilken sorts engelsk media informanterna brukar så innehöll 

enkäten ett antal frågor om medieanvändning. Alla de tillfrågade har tillgång till TV i 

hemmet, ett flertal uppgav även att de konsumerade TV eller liknande genom dator från 

internet.  

 

Ungefär hälften uppger att det tittar på engelskspråkiga program som är textade på 

svenska dagligen, följt av närmare tio stycken som tittar en eller flera gånger i veckan 

och fyra stycken som uppger att det aldrig eller nästan aldrig tittar. Värt att nämna här är 

att de fyra som uppger att de aldrig eller nästan aldrig tittar på svensktextade program 

tittar på otextade program i högre frekvens, en eller någon gång i månaden. När det 

gäller övriga som i hög frekvens konsumerar textad TV så tittar de även på otextad TV 

regelbundet. Majoriteten tittar en eller flera gånger i veckan på engelskspråkiga program 

som är otextade, något som indikerar att många konsumerar TV genom nätet, eller 

nättjänster. Ungefär en tredjedel tittar på otextade program dagligen. På frågan om vad 

de föredrar svarade ungefär hälften att de föredrar svensk text. Tre stycken föredrar 

engelsk textning och resterande otextat. 

 

Alla informanterna utom en uppger att de dagligen lyssnar på engelskspråkig musik. 

Informanterna blev även tillfrågade om och i vilken mån de läser engelskspråkig 

litteratur, att tillägga är att frågan exkluderade läxor. Här uppgav sexton stycken att de 

läser engelskspråkig litteratur på fritiden. Majoriteten av dessa läser en eller flera gånger 

i veckan, fyra stycken läser en eller flera gånger i månaden. Endast två stycken läser 

dagligen. 

 

I enkäten syns ett tydligt mönster av mediekonsumtion. Det som dominerar är musik 

och TV. Alla utom någon enstaka uppger att de lyssnar på musik och tittar på TV 

dagligen. Det resultatet är något som känns igen från Sundquists (2009) studie där att 

lyssna på musik är den mest förekommande aktivitet bland ungdomarna. Just musik är 

svårt att värdera då enkäten inte går in på hur aktivt informanterna lyssnar, det bör 

rimligtvis vara en stor skillnad mellan bakgrundsmusik mot aktivt deltagande i musiken, 

som att läsa texter eller sjunga med. Musik är däremot en källa till exponering för det 

engelska språket. 

 

Några intressanta resultat här finns bland de informanter som presterat väldigt svagt på 

den muntliga produktionen. Flera av dessa har gemensamt att de inte har något stort 

antal pauser, de ligger runt medelvärdet, men de har talat väldigt kort och därför är 

deras pauser en väldigt stor procent av inspelning, de har helt enkelt väldigt många 

pauser i relation till antalet ord, något som stör flytet i deras output. Det rör sig om tre 
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pojkar (ID 3, 7, 10) och tre flickor (ID 6, 8, 12). Genomgående för dessa är att de har 

daglig konsumtion av TV och film, det är här en tydlig preferens att se på 

engelskspråkig TV med svensk text. Utöver det har de även gemensamt att de inte 

spelar datorspel, eller gör det i väldigt låg frekvens. Ingen av dessa informanter kommer 

ur IC-gruppen. Två av pojkarna och en av flickorna i denna grupp uppger att de läser 

engelskspråkig litteratur en eller flera gånger i veckan. Det svaga output som de 

informanterna producerat pekar på att passiv mediekonsumtion utan tillfällen för 

produktion kan ha en negativ effekt på deras förmåga. De kommer även att diskuteras i 

kapitel 5.2.6. 

 

För läsning fann Sundquist (2009:144) att det är den enskilt viktigaste faktorn när det 

gäller att lära sig engelska på fritiden. I hennes studie rör det sig om läsningen av 

kortare texter, som nyheter. Den fråga som ställdes i enkäten löd, läser du 

engelskspråkig litteratur, det preciserar tyvärr inte typen av text. Här representerar det 

alltså en lite del av den typ av engelsk text som informanten kan komma i kontakt med. 

Det går att göra tolkningen utifrån frågan om internetanvändning att informanterna i hög 

grad kommer i kontakt med engelsk text, men det är en svag koppling. Alla informanter 

använder internet och surfar dagligen, väldigt generell information. Även Sylvén 

(1997:220) finner att de som läser utanför skolan generellt sätt har bättre resultat än de 

som inte gör det.  

 

Enkäten finner att sexton stycken av informanterna läser någorlunda regelbundet, bland 

dessa är det två stycken som läser dagligen. En pojke (ID 9), och en flicka (ID 15). Det 

som utmärker dessa är att båda föredrar att titta på engelskspråkig TV eller film otextat. 

Pojken är en av de få som uppger att han aldrig spelar datorspel och inte använder 

VOIP. Han uppger dock att han kommunicerar med engelskspråkiga vänner dagligen, 

att han har en regelbunden situation där han producerar muntligt. Han har även det näst 

högsta betyget av alla deltagare från de externa bedömarna, något som stöds av 

mätningen för flyt. Flickan hör i sin tur till en av de få flickor som regelbundet spelar 

datorspel. Hon uppger att hon inte har engelskspråkiga vänner och att hon sällan 

använder VOIP på engelska och inte att det är i samband med spel. I hennes fall saknas 

det en tydlig situation för produktion utanför klassrummet. Detta reflekteras med största 

sannolikhet i det faktum att hon får under medel i graderingen från de externa 

bedömarna, hon har även presterat väldigt svagt för flyt där hon talar väldigt sakta med 

många långa pauser. Ingen av dem kommer ur IC-gruppen. 

5.2.3 Datoranvändning 

Med ett antal frågor undersöktes informanternas datoranvändning på ett generellt plan. 

Frågan om eleverna hade tillgång till en dator ställdes inte då alla informanter förses 

med en egen bärbar dator genom skolan i kommunen. De fick däremot frågan om de 

hade tillgång till internet i hemmet, något som alla hade. 

 

För att skapa en bild över informanternas datoranvändning, med koppling till 

fritidsaktiviteter, ställdes enkätfrågan om hur ofta de använde datorn till att surfa, 
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använda sociala nätverk, lyssna på musik, se på TV/film och spela datorspel. Alla 

tillfrågade utom två surfar dagligen, en pojke och en flicka använde detta en eller flera 

gånger i veckan. Det är en stark majoritet som använder sociala nätverk, med två flickor 

som anger att de aldrig eller nästan aldrig gör detta. Frågan om hur ofta datorn används 

till att lyssna på musik överlappar med den tidigare frågan om, om och hur ofta de 

konsumerar engelskspråkig musik. Här uppger nästan alla att det är genom datorn de 

lyssnar på musik. Ungefär hälften anger att de tittar på TV eller film dagligen genom 

datorn och resterande gör detta med en i överlag hög frekvens, en eller flera gånger i 

veckan. 

5.2.4 Att tala engelska 

I syfte att skapa en bild över hur mycket engelska informanterna talar fick de svara på 

flera frågor rörande hur ofta de talar engelska, på lektionstid och på fritiden. När det 

gäller hur ofta engelska används på lektionstid är det såklart en grupp som står ut, 

nämligen IC-gruppen då alla deras lektioner sker på det engelska språket. Av dessa 

anger alla utom en, total åtta stycken, att de talar engelska varje lektion. När det gäller 

de andra informanterna är det ytterligare fem stycken som anger att de talar engelska 

varje lektion, här syftas det implicit på engelskalektioner även om detta inte anges i 

enkäten. Övriga uppger att de talar engelska cirka en gång i veckan. Enkäten ställde här 

frågan om hur eleverna upplever att det känns att tala engelska på lektionstid och två 

tredjedelar uppger att det är något som känns mycket bra. Övriga svarar att det är något 

som känns ganska bra. 

 

Informanterna fick även svara på i vilken omfattning de pratade engelska på fritiden. 

Här svarade ungefär två tredjedelar att de talar engelska på fritiden. Av dessa är det en 

klar majoritet som anger att de är mycket bekväma med att tala språket på fritiden. 

 

Att använda VOIP i någon form är något som två tredjedelar av informanterna gör. 

Frågan som ställdes i enkäten gällde dock inte explicit användning av VOIP 

tillsammans med det engelska språket. Mer specifika frågor om användningen av VOIP 

är dock kopplade till det engelska språket. Av de som använder VOIP är det tio stycken 

som anger att de oftast eller alltid gör det på engelska. Dessa informanter uppger även 

att de ofta talar under dessa sessioner. Värt att påpeka är att sju av de tio är pojkar. 

Övriga använder sällan engelska med VOIP och två stycken gör det aldrig. Bland de 

med låg användningsfrekvens uppger de ofta att det sällan talar, med ett undantag för en 

pojke som då han använder det, talar ofta.  

 

En viktig grupp att redovisa här är de flickor ( ID 11, 24, 29) som presterat över medel 

enligt bedömningen, tabell 2, som inte spelar datorspel och i stort sett inte talar engelska 

på fritiden. De uppger alla att de talar engelska varje lektion och två av dem (ID 24, 29) 

kommer ur IC-gruppen. De står ut då deras möjlighet till output sker i skolan under 

lektionstid. De skiljer sig från pojkarna på så vis att de pojkar som presterat över medel 

alla har en tydlig koppling till engelska på fritiden. 
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5.2.5 Datorspel 

Eftersom studien inriktar sig på området datorspel innehöll enkäten ett antal frågor om 

detta. Dels hur ofta informanterna spelade, om de nu gjorde detta, men även vilken typ 

av spel de spelade och om de var delaktig i någon organisation eller grupp kopplad till 

spelen. Utmärkande för svar inom denna kategori är att det fanns en stor differens 

baserad på kön. Alla pojkarna utom en som deltog i undersökningen svarade att de 

spelar datorspel dagligen eller flera gånger i veckan. I gruppen pojkar fanns en som 

uppgav att han aldrig spelade. I kontrast med detta så uppgav ungefär hälften av 

flickorna att de aldrig eller nästan aldrig spelar datorspel. De flickor som spelar gör 

detta dagligen, två stycken, eller flera gånger i veckan. Detta stämmer väl överrens med 

de siffror som går att se i Unga och medier (2013) se kapitel 3.4. 

 

När det kommer till typ av spel spelar de flesta flera spel ur olika genrer. 

Återkommande är first person shooters (FPS, spel du upplever genom ögonen på din 

karaktär, vanligtvis med militärt tema, exempelvis Counterstrike, Call of Duty, 

Battlefield), massive multiplayer online roleplaying games (MMORPG, online rollspel 

som spelas med andra, exempelvis World of Warcraft), multiplayer online battle arena 

(MOBA, spel där du spelar i lag om fem tillsammans mot andra spelare, exempelvis 

League of Legends, DOTA), simulatorspel (som The Sims, där du spelar flera 

karaktärer eller olika typer av sportspel) och olika typer av webbaserade spel genom 

sociala nätverk. Här finns det stora skillnader mellan flickor och pojkarnas svar. Det är 

till exempel bara flickor som uppger att de spelar spelet The Sims och tillika är det bara 

pojkar som uppger att de spelar sportbaserade simulatorer. Bland de som spelar mycket 

är genrerna FPS, MMORPG och MOBA mest förekommande. Här utmärker sig två av 

flickorna med att spela samma typer av spel som pojkarna (FPS, MMORPG), den ena 

med daglig frekvens och den andra med att spela flera gånger i månaden. 

 

En skillnad mellan pojkar och flickorna är om de tillhör någon form av klan eller gille 

för organiserat spel. Det vill säga en grupp spelare som spelar tillsammans regelbundet i 

en eller annan form. Ingen av flickorna som spelar uppger att de tillhör någon sådan typ 

av grupp. Bland pojkarna är det ungefär hälften som gör det. Det rör sig då om klaner 

för MOBA och FPS samt i två fall gillen i MMORPG spelet World of Warcraft. 

5.2.6 Datorspel och VOIP 

För att undersöka om det fanns ett samband mellan datorspelande och output, 

tillfrågades informanterna om de talade engelska i samband med VOIP och 

datorspelande. Här angav fyra stycken att så inte var fallet. Tio stycken svarade att det i 

samband med dataspelande använde VOIP på engelska. Det rör sig som tidigare nämnt 

om sju stycken pojkar och tre flickor. Här syns det alltså att VOIP är i överlag vanligt 

förekommande och att det har en koppling till spelandet. 
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Tabell 3. Enkätresultat för datorspelande och VOIP. Sorterat på identifikationsnummer, 

ID. 

 

ID Kön 

Frekvens 

datorspel 

Anv. 

VOIP 

På 

engelska? Talar? Vid spel 

       1 P veckan JA Aldrig 

  2 F veckan JA Sällan Talar ibland JA 

3 P veckan JA Aldrig 

  4 P dagligen JA Sällan Talar ofta JA 

5 F aldrig JA Sällan 

  6 F aldrig JA Sällan Talar ibland NEJ 

7 P månaden JA Oftast Talar ibland JA 

8 F veckan NEJ 

   9 P aldrig NEJ 

   10 P veckan NEJ 

   11 F aldrig JA Aldrig Talar ibland 

 12 P dagligen JA Oftast Talar ofta JA 

12 F aldrig NEJ 

   14 P dagligen JA Oftast Talar ofta JA 

15 F månaden JA Sällan 

  16 F veckan JA Alltid Talar ofta JA 

17 P veckan JA Oftast Talar ofta JA 

18 F dagligen JA Oftast Talar ibland JA 

19 F aldrig JA Oftast Talar ofta NEJ 

20 F aldrig JA Sällan Talar sällan NEJ 

21 P dagligen JA Oftast Talar ofta JA 

22 P veckan JA Oftast Talar ofta JA 

23 F dagligen NEJ 

   24 F aldrig NEJ 

   25 F aldrig NEJ 

   26 F veckan NEJ 

   29 F aldrig NEJ 

   30 P veckan JA Alltid Talar ofta NEJ 

       För frågorna i den här kategorin finns det i mycket högre frekvens flera trender kopplat 

till kön. Bland datorspelarna hittar vi en tydlig majoritet bland pojkarna och även i hur 

ofta de spelar. Pojkarna spelar ofta och alla utom en gör det. Flickorna är färre som 

spelar och då i lägre frekvens. De flickor som spelar i låg frekvens anger att de spelar 

typer av spel som inte pojkarna spelar, som The Sims. Det är fyra av flickorna som 

spelar samma typ av spel som pojkarna (FPS, MMORPG), tyvärr saknas här data om i 

vilka grupper informanterna spelar med, för att se om det är en möjlig förklaring till val 

av spel. Här bör även en av flickorna (ID 23) ur IC gruppen nämnas då hon är en av de 

få flickor som spelar dagligen. Hon anger att hon spelar Tetris, men utöver att hon 

spelar med hög frekvens så har hon presterat svagt på prov och använder inte VOIP. 
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Det är som tidigare nämnt tre av flickorna (ID 2, 16, 18),  som använder sig av VOIP i 

samband med datorspel. Gemensamt för dem är att de alla ligger på eller över medel i 

den externa bedömningen, se tabell 2, något som även reflekteras i deras resultat för flyt 

i tabell 1. De två förstnämna ( ID 2, 16) utmärker sig med väldigt få pauser. Något som 

är intressant här är att de här tre flickorna, tillsammans med nummer 15 utgör de flickor 

som spelar samma typ av datorspel som pojkarna. De tre första (ID 2, 16, 18) står dock i 

kontrast till den sistnämnda (ID 15) som inte använder VOIP, då hon som det nämns 

kapitel 5.2.2 presterade under medel på berättelsen utifrån de externa bedömarna. Något 

som stärks av resultatet från tabell 1 där hon hade långt över medel tomma pauser. 

Flickorna (ID 6, 12) med det svagaste resultatet på talprovet, se tabell 3, spelar aldrig. 

De får sällskap av en till (ID 8) som spelar något eller några gånger i vecka. Gemensamt 

är att de aldrig använder VOIP och kommunicerar aldrig eller sällan med engelska 

vänner. De använder inte heller språket i hög frekvens under skoltid. I tabell 1 utmärker 

de sig alla i form av antal pauser, ofyllda pauser eller kort produktion. Detta visar på att 

pauser påverkar hur flyt uppfattas, se kapitel 3.2. Vid jämförelse av de här flickorna (ID 

6, 8, 12) med de flickor (ID 2, 16, 18) som tidigare diskuterats så framträder det tydligt 

att möjligheten till output och utnyttjandet av denna verkar spela en stor roll på den 

språkliga förmågan. 

 

Pojkarnas resultat ser annorlunda ut än flickornas. De spelar alla i mycket högre 

frekvens, som nämnt alla utom en (ID 9). De sju pojkar som spelar med hög frekvens är 

de som alla använder VOIP i samband med spel, men inte nödvändigtvis på engelska. 

Flera uppger att det ofta är på engelska och att det ofta talar. Den som utmärker sig från 

mängden här är den pojke (ID 30) som har levt utomlands i ett år. Han spelar flera typer 

av spel och är medlem i ett MMORPG gille. Han använder VOIP och alltid på engelska, 

men inte i samband med spel. Han är även den som får högst betyg av alla av de externa 

bedömarna, 5.5. När det gäller flyt har han dock flera långa tomma pauser, bedömarna 

har inte uppfattat dessa negativt, vilket ytterligare förstärker att pauser inte alltid 

uppfattas som något negativt, utan det handlar var de kommer i talet och hur de 

används, se kapitel 3.2. De övriga tre pojkar som ligger över medel (ID 4, 21, 22) och 

spelar mycket datorspel använder alla VOIP i samband med detta. Ytterligare går det att 

se att en av pojkarna (ID 4) sällan använder VOIP på engelska. Han skiljer sig 

ytterligare från de andra då han uppger att han inte läser på engelska. Det blir alltså ett 

resultat som motsäger övriga fall, då det i hans fall inte finns en angiven situation för 

output. För de andra två så tillhör de IC-gruppen, vilket ger dem tillfälle till produktion i 

skolan. 

 

De tre pojkar (ID 3, 7, 10) som ligger under medel när det kommer till den externa 

bedömningen uppger att de spelar i mindre frekvens, veckovis eller månadsvis. Två av 

dem (ID 7, 10) använder VOIP men inte på engelska. Här kan det vara av relevans att 

påpeka att de (ID 3, 10) inte har svenska som modersmål. Pojkarna uppger även att de 

med låg frekvens talar engelska på lektionstid. De ger tillsammans en bild av att de inte 
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skapar eller utnyttjar chanser till output, något som är ett möjligt skäl till deras svaga 

produktion. 

5.2.7 Sammanfattning 

För dator och medieanvändning visar resultaten att informanterna utgör en tämligen 

homogen grupp i linje med data från Ungar och medier (2013) som presenteras i kapitel  

3.4. Det finns vissa skillnader mellan könen, framförallt när det kommer till 

datorspelandet och kontakten med vänner. Pojkar spelar i mycket högre grad och fler av 

dem använder då VOIP i samband med detta och flickorna använder i sin tur VOIP för 

att kommunicera med vänner. 

 

I  informanternas berättelser syns det tydligt att pauser inte är en helt enkel skala att 

använda vid bedömning. Pauser uppfattas väldigt olika utifrån den kontext de 

uppkommer i och det är avgörande om de är ofyllda eller fyllda men även vid vilket 

tillfälle de uppkommer. Den analys som gjorts av berättelserna gav intressanta siffror 

över bland annat hur fort informanten talade och antalet pauser de hade. Men den bild 

analysen gav var inte fullständig. Som Tavakoli (2011) finner i sin studie så är det 

viktigt var i den muntliga produktionen pauserna kommer och det är något som siffrorna 

inte tar hänsyn till. Av den anledningen var den externa bedömningen viktig. 

Tillsammans gav det en bättre bild och det visade även att en ren observation av pauser 

kunde ge ett annorlunda utslag än en helhetsbedömning. 

 

En helhetsbedömning utifrån betyg och analyserad data (tabell 1, 2, 3)  visar på att det 

är viktigt med tillfälle för muntlig produktion, output både i och utanför skolan. 

Möjligheten att använda språket ligger till grund för att skapa och lära sig fraser, uttryck 

och mönster som är en stor hjälp vid output. Det hjälper den som talar att finna ord men 

även att placera pauser på rätt plats. 

 

För pojkarna finns det indikationer på att det finns ett samband mellan användandet av 

VOIP, datorspelande och output med högre kvalité. Det handlar dock om informanter 

som producerar engelska både i och utanför skolan, så det är svårt att fastslå att just 

användandet av VOIP tillsammans med datorspel är anledningen till detta. Det som går 

att säga med viss säkerhet är att möjlighet till produktion och användande av det 

engelska språket ger positivt utslag. För flickorna så är det inte en lika tydlig koppling 

mellan VOIP och spel. Det finns de som spelar och använder VOIP och har producerat 

starkt output, men likväl finns det de som gör detta utan att ha en uppenbar källa till 

engelska utanför skolan. Bland flickorna så används VOIP oftare som ett sätt att 

kommunicera med vänner. Det används även här på engelska och bör i sådana fall 

rimligtvis ha samma effekter som under spel. 

 

En intressant observation här rör de typer av spel som pojkarna och flickorna spelar. 

Pojkarna är en majoritet av de som spelar ofta och spelar så spel ur genrer som FPS, 

MOBA och MMORPG. Det som är intressant är att de flickor som spelar i högre 

frekvens spelar samma typ av spel som pojkarna. Det är spel som inte återfinns hos de 
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flickor som spelar i lägre frekvens. Något som inte verkar förekomma bland flickorna är 

situationer där de spelar spel och kommunicerar med för dem okända människor. Detta 

är något som några av pojkarna kommer i kontakt med i spel med inbyggd VOIP. 
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6 Diskussion 

I den här studien har jag haft som syfte att svara på frågor om ett möjligt samband 

mellan datorspelande, VOIP och engelskspråkig output. Baserat på den empiri jag har 

insamlat och presenterat anser jag att det går att se trender som talar för att 

datorspelande och VOIP har en positiv effekt på ungdomarnas output, men det är inte 

tydligt. 

6.1 Att tala och spela, flickor och pojkar 

Det finns en tydlig kopplig till att möjligheter till aktiv produktion förbättrar talarens 

output. Det är däremot svårt att avgöra om detta har en direkt koppling till just 

datorspel. Det som går att säga är däremot att framförallt pojkar har i spelandet och 

användandet av VOIP hittat en stor möjlighet till engelsk produktion. Användandet av 

VOIP  skiljer sig från passiva medievanor då det inbjuder till aktivitet, Det sker i en 

situation av informellt lärande som är fri och drivs av situationer där de behöver kunna 

uttrycka sig begripligt. Att vara engagerad och att hänge sig åt ett intresse som spelande 

ser ut att ge en positiv effekt när det sammankopplas med VOIP och kommunikation på 

engelska, något som även tidigare studier finner, se kapitel 3.3. Här går det att anta att 

det får en positiv effekt på användarens säkerhet med språket, något som då även visar 

sig i en skolmiljö. En konsekvens av detta kan vara att pojkarna lyfter sig inom ämnet 

eller åtminstone i den delen som rör output då det är tydligt att de ägnar sig åt något 

som inte flickorna gör i samma utsträckning. 

 

En intressant faktor att påpeka som kan återfinnas i det insamlade materialet är hur 

VOIP påverkar pojkar när det är inbyggt i spelet. Då uppstår situationer där de talar med 

främlingar under spelets gång, något som man i alla fall kan anta ställer krav på deras 

förmåga att kommunicera och även att de känner sig trygga nog att tala överhuvudtaget. 

Det är verkligen här en fråga om kommunikativ kompetens, om än i ett begränsat 

område. Samtidigt är det en situation som skolan har svårt att återskapa eller 

möjliggöra. Kanske finns det här undervisningsmöjligheter för skolan, att skapa 

muntliga utmaningar och uppgifter för att främja produktion. Det kan dessutom vara 

extra viktig för flickor då det inte verkar vara situationer som de upplever genom 

spelandet.  

6.2 Vad spelar du? 

Datorspelandet är något som i studien följer de mönster som finns i tidigare forskning 

om medievanor, se kapitel 3.3. Det är pojkar som spelar med mycket hög frekvens 

medans flickor i de här åldrarna, 16-18 år, spelar väldigt mycket mindre. Här är det 

intressant att fundera på hur mediets status påverkar vår syn på det och hur det används i 

skolan. Det är ett relativt nytt media och det är nog få som tillskriver aktiviteten socialt 

engagemang och möjlighet till språkinlärning. Så det blir en fråga om aktivitetens status 

då en passiv aktivitet som tv-tittande är mer socialt accepterad. Här kan skolan spela en 

central roll i synliggörande av detta. I det här sammanhanget så blir det dock viktigt att 

påpeka vilken typ av spel det rör sig om. I kapitel 5.2.6 redovisar jag olika typer av spel 
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som informanterna spelar, det visar sig då att flera av de flickor som spelar regelbundet 

spelar samma typ av spel som pojkarna. Typen av spel är något som jag anser har en 

avgörande roll för vilken effekt spelandet får på språket, men även hur mycket aktivitet 

runt spelet som det finns. Ett MMORPG spel som World of Warcraft som genererar mer 

än 50 miljoner google sökningar per år (Azeroth by the numbers, blizzard) bör med 

största sannolikhet vara en mer engagerande aktivitet än Tetris genom ett socialt media. 

Spel ur genrerna MMORPG och MOBA innehåller ofta moment där spelare behöver 

samarbeta för att kunna besegra spelet eller motståndarlaget, de uppmanar alltså till 

kommunikation och därför är de viktiga. 

6.2 Passiva och aktiva medievanor 

Exponering för det engelska språket är något som jag genomgående återkommer till och 

som jag finner har en positiv effekt på språket, precis som i tidigare studier (Sundquist 

2009, Piirainen-Marsh & Tainio 2009, Kuppens 2010). Här är det dock svårt att säga 

vilken typ av effekt passiva medievanor har. Kuppens fann i sin studie att det inte gick 

att se något utökat vokabulär utifrån konsumtion av engelskspråkig musik, men att det 

skapade variation och förändringar i språkets mönster hos individen. Mönster är en 

faktor som återkommer då skapandet av fraser och mönster i språket har en avsevärd 

effekt på det flyt vi har i vårat output. Det blir alltså rimligtvis enklare att uttrycka sig 

om det finns en vana av att använda språket och det kognitiva kan fokuseras på vad som 

ska sägas istället för hur. Just fraser och uttryck kan mycket väl läras in via passiv 

kommunikation, men utan tillfällen till aktivt användande av fraserna så kanske aldrig 

kunskapen bildas. 

 

Att ungdomars mediekonsumtion är väldigt hög är något som tydligt kan ses utifrån min 

studie och tidigare studier, se kapitel 3.4. Det är något som tar upp stor del av deras liv 

och det har en tydlig effekt på vår skola. Datoranvändandet är något som vi lärare måste 

förhålla oss till, både i och utanför skolan. I ELLIE-studien (2007-2011) så finner de att 

musik och tv är de medier som påverkar engelsk färdighet mest i tidiga år. Men 

Sundquist (2009) finner i sin studie av högstadieelever att den viktigaste faktorn för 

engelsk färdighet är läsning. Det visar på att det finns en utveckling som går från passiv 

konsumtion, att höra och lyssna, vidare till en mer aktiv handling att läsa. Vad händer 

sedan då i gymnasieålder? Är det rimligt att se ett behov av att aktivt använda språket 

för att vidareutvecklas? Baserat på Swain (1985) så är det en förutsättning för att lära 

sig språket, att kunna uttrycka sig begripligt och just denna handling ger ytterligare 

möjligheter att utvecklas. Sett utifrån detta bör alla möjligheter till output och muntlig 

produktion uppmanas, oavsett i vilken kontext den sker. 

6.3 Fortsatt forskning 

Inom området så ser jag flera möjligheter till fortsatt forskning, inte minst för att spel är 

något relativt nytt som behöver utforskas. När det gäller språk så kommer det med 

största sannolikhet att fortsätta vara svårt att peka på en enskild faktor som orsak till 

förmågan. Men det har visat sig genom många studier att engelska på fritiden har en 
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väldigt viktig effekt på språkutvecklingen och här bör det finnas goda möjligheter att 

utforska detta ur didaktiska synpunkter. Hur kan vi använda oss av det i skolan om vi nu 

ens ska göra detta. Just spel i skolan ger en unik möjlighet till att både undersöka dess 

status men även dess effekt på flickor och pojkar samt vilken status det har.  
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Appendix 1: Enkätfrågor 

 Vilket är ditt modersmål(ditt första språk)? 

 Har du bott i (eller besökt under en längre tid) ett engelsktalande land? JA NEJ 

 Om JA, vilket/vilka land/länder? 

 Om JA, hur länge sammanlagt? 

 Har du engelskspråkig familj(dvs. familj med engelska som första språk)? JA 

NEJ 

 Har du engelskspåkiga vänner? JA NEJ 

 Om JA, talar du regelbundet engelska med dem? JA NEJ 

 Hur ofta talar du engelska under lektionstid? Dagligen, någon eller några 

gånger i veckan, någon eller några gånger i månaden, aldrig eller nästan 

aldrig 

 Hur tycker du att det känns att tala engelska på lektionstid? 

 Talar du engelska på fritiden? JA NEJ 

 Om JA, hur tycker du att det känns att tala engelska på din fritid? 

 Har du tillgång till internet i hemmet? JA NEJ 

 Har du tillgång till TV i hemmet? JA NEJ 

 Om NEJ ser du på tv/film genom internet (Svtplay, tv4play, 

torrent osv.)? JA NEJ 

 Hur ofta ser du på engelskspråkiga TV-program/filmer som är textade på 

svenska? Dagligen, någon eller några gånger i veckan, någon eller några 

gånger i månaden, aldrig eller nästan aldrig 

 Hur ofta ser du på engelskspråkiga TV-program/filmer som är otextade? 

Dagligen, någon eller några gånger i veckan, någon eller några gånger i 

månaden, aldrig eller nästan aldrig 

 Om du har möjlighet att välja textning till TV-program/film, vad föredrar du? 

 Läser du engelskspråkig litteratur på din fritid(inte läxor)? JA NEJ 

 Om JA, i vilken omfattning? Dagligen, någon eller några 

gånger i veckan, någon eller några gånger i månaden, aldrig 

eller nästan aldrig 

 Lyssnar du på engelskspråkig musik? JA NEJ 

 Om JA, i vilken omfattning? Dagligen, någon eller några 

gånger i veckan, någon eller några gånger i månaden, aldrig 

eller nästan aldrig 

 Använder du dator på din fritid? JA NEJ 

 Om ja, vad använder du dator till och i vilken omfattning? Kryssa 

för de svar som stämmer för dig. 

o att göra läxor 

o att surfa på internet 

o sociala nätverk 

o att lyssna på musik 

o att se på film/tv 

o att spela datorspel 

 Om du spelar datorspel, vilken typ av spel spelar du? 
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 Är du medlem i någon spelrelaterad clan, guild eller community? JA NEJ 

 Om JA, vilket spel,eller vilken typ av spel är den inriktad på? 

 Använder du någon form av VOIP(voice over IP), det vill säga Ventrilo, 

Teamspeak, Skype osv. program där du kan tala med andra över internet(inte att 

skriva)? JA NEJ 

 Om du använder VOIP, hur ofta använder ni engelska? Alltid, 

oftast, sällan, aldrig 

 Om du använder VOIP på engelska, hur mycket talar du? Alltid, 

oftast, sällan, aldrig 

 Om du använder VOIP på engelska, är det i samband med att du 

spelar datorspel? JA NEJ 


