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Sammanfattning 

Vårt arbete handlar om hur mellanstadielärare kan använda TV- och datorspel i 

engelskundervisning för att öka elevernas intresse. När en del nyanlända elever kommer till 

Sverige måste de lära sig svenska och engelska samtidigt, vilket kan kännas som en stor 

belastning för dem. Här emellertid är barn mycket intresserade av digitala verktyg, som är en 

möjlighet för dem att lära sig nya saker på ett tilltalande sätt. I denna studie har vi intervjuat 

två engelsklärare och fyra elever samt genomfört en enkätundersökning med 18 nyanlända 

elever som deltagare. Resultaten i vår uppsats visar att elever lärde sig nya ord från spelet. 

Detta gäller både flickor och pojkar. En slutsats vi kan dra är att lärarna bör blanda sina 

undervisningsformer till nyanlända elever, genom att ha teoretiska lektioner och använda sig 

av lärorika TV- och datorspel som Minecraft för att kunna motivera nyanlända elever. 
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1 Inledning 

Under tiden vi har läst engelska inom ramen för vår grundlärarutbildning, har vi märkt att 

det inte är alla elever i mellanstadiet som kan prata, skriva och förstå engelska. Det finns 

alltid elever med olika bakgrunder, olika grundkunskaper och olika språkerfarenheter i 

klassen. Nyanlända elever som kommer till Sverige härstammar i stor majoritet från länder 

där engelska är ett främmande språk, och ett problem som uppstår för denna elevgrupp är 

att de är tvungna att lära sig två språk parallellt, svenska och engelska. Undervisningen 

baseras i stor utsträckning på svenska, vilket leder till att det kan bli svårt för dem att nå ett 

godkänt slutbetyg i både engelska och svenska.  

Läroplanen för engelska (Skolverket, 2017, s. 33) skriver att ”Undervisningen i ämnet 

engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om 

områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda 

språket i olika situationer och för skilda syften.” Därför, fortsätter läroplanen (Skolverket, 

2017, s. 33), beskriva att barnens förståelse inom ett främmande språk som engelska kan 

utökas genom att de får göra någonting som är intressant för dem. Enligt Löfving (2012), är 

barnen mycket intresserade av TV- och datorspel. För många av sådana välkända spel som 

ungdomar och barn spelar i t.ex. Sverige brukar huvudspråket vara engelska, även om 

undertexter på andra språk kan förekomma.  

McGonigal (2011) tar upp en amerikansk studie som visar att personer i högteknologiska 

länder spelar datorspel i ungefär 10 000 timmar på sin fritid under sina första 21 levnadsår. 

Många av de spel som barnen nuförtiden spelar har ett flerspelarläge där de möter eller 

samarbetar med personer från andra delar av världen. Kommunikationen mellan spelarna 

sker i stor utsträckning på engelska. Det betyder att barn utsätts för mycket engelska under 

speltiden, vilket kan jämföras med att en elev, enligt Timplan för grundskolan (Skolverket, 

2018), ska få 480 timmar schemalagd undervisning i engelska under årskurserna 1–9 – 

sammanlagt. Här finns det möjligheter för lärare att med hjälp av digitala spel hitta sätt att 

kunna öka barnens intresse för skolämnet engelska.  

Dessutom anser Sundqvist, P., & Sylvén, L. K. (2014) att TV-spelande skapar hög 

intellektuell förmåga hos barn och ger dem bl.a. större ordförråd i engelska. Online-spel som 

World of Warcraft, Minecraft, Overwatch, Fortnite och League of Legends är några av spelen 

som barn och ungdomar brukar spela. Enligt Sundqvist (2009, s. 212) spelar pojkar mer TV-
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spel och på grund av detta lär de sig ofta fler ord och är säkrare när de talar engelska än 

flickorna. De frekventa spelarna hade i genomsnitt även bättre slutbetyg i jämförelse med 

gruppen av icke-spelare. Med tanke på att det är pedagogens ansvar att hitta 

undervisningssätt som kan öka elevernas intresse, måste läraren kunna vara kreativ i sitt 

arbete (Fast, 2008). Löving (2012) förklarar att dator- och TV-spel kan vara ett hjälpmedel 

för barnen att lära sig någonting nytt och få större förståelse för det ämne som de blir 

undervisade i.  

Vi har själva lagt märke till att många barn blir mer engagerade och intresserade av att lära 

sig någonting nytt med hjälp av digitala verktyg, t.ex. spel. Ett sådant verktyg som har varit 

populärt bland ungdomar och som vi har tänkt använda i själva undersökningen är 

Minecraft. Det är ett roligt spel som vi tror tycka om, för att lära sig nya saker inom språket. 

Det kan vara ett sätt att öka elevernas motivation till att vilja lära sig. 

1.1 Problemområde och syfte  

Det övergripande syftet med denna studie är att bidra till förståelsen av användning av 

moderna verktyg, nämligen dator- eller TV-spel, som digitala verktyg, i undervisning av 

engelskan, särskilt för de elever som inte har det språket som modersmål. Studien syftar 

också till att se på vilket sätt pedagogerna kan få nyanlända elever att känna sig engagerade 

och intresserade av ämnet, genom moderna verktyg som kan ha en god effekt i 

språkundervisning. Minecraft är ett sådant digitalt spel som innehåller en mängd olika 

föremål, varelser och djur och som har varit populärt hos barn och ungdomar. Denna studie 

utröner om nyanlända elever kan lära sig de ord som finns med i spelet för att kunna 

utvecklas både i språket och i själva spelandet. 

1.2 Forskningsfrågor 

I denna studie kommer vi att undersöka följande forskningsfrågor: 

1. Vilken/vilka del(ar) av engelskundervisningen tycker de nyanlända eleverna är 

roligast respektive svårast? 

2. Vilka lösningar har engelsklärarna hittat för att hjälpa de berörda eleverna? 

3. Hur ser elevernas datorvanor ut i sammanhang där de utsätts för det engelska 

språket? 
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4. Finns det någon könsskillnad i datorspelandet hos eleverna? 

5. Hur ställer lärarna sig till moderna verktyg, som dator- och TV-spel, som 

pedagogiskt medel och hur mycket känner de och deras elever till spelet 

Minecraft?  

6. Kan Minecraft vara ett bra spel för att främja de nyanlända elevernas lust och 

motivation till att lära sig engelska? 

2 Bakgrund 

Detta avsnitt tar upp vad som står i styrdokumenten om hur frågan om 

engelskundervisning diskuteras idag i det svenska samhället. Det innehåller även en 

kort beskrivning av de nyanländas situation, av språkutvecklingens miljöer, av 

motivationen i språkinlärning och datorspels roll i språkutvecklingen samt en översikt 

av tidigare forskningar och en presentation av Minecraft som pedagogiskt verktyg. 

Avsnittet avslutas med en sammanfattning och en hänvisning till genusaspekten på 

datorspelande.  

2.1 Styrdokument 

Läroplanen (2017) betonar att "skolan ska främja förståelse för andra människor och 

förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska 

prägla verksamheten” (kapitel 1, Skolans värdegrund och uppdrag), vilket nog också 

innebär att elevernas engelska måste utvecklas för att de ska kunna kommunicera med 

folk runtom i världen. Läroplanen (2017, s. 35) påpekar att ”språket är människans 

främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära” (vår kursivering). Därför är det 

viktigt att hitta ett sätt att kunna främja elevernas lärande av de språk som de 

undervisas i.  

Enligt Läroplanen (2017, s. 13–14) är två av skolans övergripande mål att elever ska 

kunna ”kommunicera på engelska i tal och skrift”, samt kunna ”samspela i möten med 

andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk”. 

Dessa mål motsvarar, till viss del, det som elever som spelar datorspel, som Minecraft, 

gör på sin fritid (se även 2.4 och 2.5). Det handlar om ett lärande genom spel som 

barnet själv tycker om och förstår.  
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I kursplanen för engelska (Skolverket, 2017) sägs det också att eleverna ska ges 

möjlighet genom undervisningen att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. 

Läroplanen (2017, s. 35) beskriver förmågan såhär: ”Denna förmåga innebär att förstå 

talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och 

skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.” 

Eleverna ska också ”i mötet med talat språk och texter ges möjlighet att utveckla 

förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen” 

(Skolverket, 2017, s. 34). I den kommunikativa förmågan ingår dessutom ”språklig 

säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och 

lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till” (s. 34), vilket är något som en 

datorspelare är tvungen att göra och träna på i kommunikation online med personer 

från andra delar av världen (se även 2.5). Spelet Minecraft är ett exempel på detta då 

instruktioner som dyker upp i spelet Minecraft är på engelska och är både muntliga 

och skriftliga. På det sättet tränar man hörförståelse, läsförståelse och kommunikation 

med motståndarna i spelet. 

2.2 Engelskans inflytande 

Engelska har blivit ett språk som talas i stora delar av världen. Det märks även på TV 

att många kanaler i t.ex. Sverige visar engelskspråkiga filmer och serier. Även de TV-

spel som ungdomar kommer i kontakt med har, i stort sett, engelska som huvudspråk. 

Detta har bidragit till att engelska har blivit ett språk som ungdomar världen över 

använder för att kommunicera med varandra. Detta bekräftas av Skolinspektionen 

(2011, s. 19), som lyfter upp detta att engelskan ses som ett andraspråk av många 

svenskar, speciellt den yngre generationen, som kommunicerar mycket genom just 

datorspel.  

2.3 Nyanländas situation 

Nyanlända elevers skolsituation brukar vara svår, med tanke på att de skall lära sig två 

nya språk (svenska och engelska) samtidigt. Det betyder att läget kan bli komplicerat 

om det inte finns några resurser för att kunna underlätta för dem med engelska. Vissa 

av dem kommer från länder där man inte talar engelska, vilket kan leda till ökad stress 

i skolan. Glocic & Löthagen Holm (2016, s. 50) anser att pedagoger som tar emot 

elever som inte har engelska och svenska bland sina språk måste göra allt för att hitta 
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en metod som kan förstärka barnens språkinlärning för att de ska känna sig 

trygga. Enligt Lundahl (2014) är det viktigt, som pedagog, att kunna planera sina 

lektioner. Det gäller att veta vilka elever som man kommer att möta, så att man kan 

skapa ett tryggt klassrum för alla elever oavsett vilken kapacitet var och en har, så att 

barnen inte tappar motivationen att lära sig p.g.a. eventuella tidiga misslyckanden. 

Nyanlända elever, t.ex., är en sådan grupp som man bör ta speciell hänsyn till när det 

gäller god planering och individualisering. Det kan vara extra stor spridning i 

förkunskaper i sådana grupper. Dessa elever har ju samtidigt mycket nytt att ta in på 

alla områden. Lundahl (2014) anser även att barnen måste motiveras så att de blir 

intresserade av att komma igång med engelska, t.ex. genom att spela några 

ändamålsenliga spel där man lär sig mycket engelska medan man har roligt. 

 

Många nyanlända elevers bakgrund från hemländerna (t.ex. fattigdom och krig, ofta 

med trauman som följd), samt deras oklara status när det gäller uppehållstillstånd, på-

verkar barnen mycket, särskilt när de förväntas hitta nya vänner, påpekar Persson 

(2016). Det innebär att pedagogen, inför en sådan heterogen grupp, måste ha en 

genomtänkt undervisning och arbetsmetoder som kan underlätta deras studier, så att 

de åtminstone inte känner sig stressade eller oroliga när de går i skolan. De måste ha 

någon som kan leda dem och som kan säga till dem vad de behöver lära sig, för att de 

ska kunna komma igång med språket. Persson (2016, s. 36) menar att läraren, i det här 

fallet engelskläraren, måste ordna en bra handledning för de nyanlända eleverna, som 

behöver känna sig säkra med sina skoluppgifter. På det sättet, hävdar Persson, 

kommer skolan att betyda oerhört mycket för de nyanlända barnen. 

2.4 Språkutvecklingens olika miljöer 

Barnets språkutveckling inom engelska brukar ske i två olika miljöer: den formella och 

den informella. Den formella miljön för engelskan är skolan, där läraren står för 

undervisningen. Men det är i de informella miljöerna, såsom lekplatser, 

idrottsevenemang och resor, som barn samspelar och samtalar med andra barn på ett 

mer avslappnat sätt, vilket är språkutvecklande (Pinter, 2006). Fast (2008, 38) 

betonar också att den grundläggande språkutvecklingen sker i de informella miljöerna 

utanför skolan där elever möter det engelska språket på TV-apparater, datorer, 

surfplattor, telefoner, symboler och affischer.  
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Användning av datorer i hemmet har en viktig funktion hos eleverna i deras dagliga 

liv. I sin studie, baserad på data från 2010 och tidigare, om undervisningsteknologi, 

kom Häkkinen & Kankaanranta (2011) fram till att användning av information- och 

kommunikationsteknologi (IKT) i hemmet verkade vara viktigare, mer effektiv och 

inspirerande för eleverna än den formella undervisningen i skolan. Enligt Häkkinen & 

Kankaanranta (2011) är det nödvändigt att länka ihop det digitala lärandet utanför 

skolan och det klassrumsbaserade lärandet i skolan, inte minst för att säkerställa att 

alla elever har jämlika möjligheter för mångsidig användning av datorer i sitt lärande. 

För att göra detta hävdar såväl Häkkinen & Kankaanranta (2011, s. 208) som Pinter 

(2017, s. 18) att lärare bör bygga sin undervisning på det lärande som eleverna tar med 

sig hemifrån.  

Skolinspektionen (2011, s. 19 - 20) lyfter att det i europeisk forskning framgår att elever 

i Sverige upplever att de lär sig bara ungefär hälften av sin engelska i skolan, men resten 

utanför. Men trots att eleverna möter engelska i stor omfattning och på många olika 

sätt utanför skolan är de osäkra i skolan när de ska delta i samtal eller svara på olika 

frågor på engelska. I Skolinspektionens (2011, s. 20) kartläggning av 23 skolor, där 293 

lektioner observerades och 2912 elevenkäter besvarades, framkom det att elevernas 

möte med engelska utanför skolan utnyttjas för dåligt, att datorer sällan används i 

undervisningen, att eleverna inte kände sig utmanade och att arbetet mestadels bestod 

av arbete med inköpta läromedel.  

Tholén (2017, s. 14 – 15), som refererar till en tidigare studie av Sáez-López, Miller, 

Vásquez-Cano & Domínguez-Garrido (2014) vars syfte var att undersöka attityderna 

hos lärare, föräldrar och elever i åldrarna 10–14 år, i både USA och Spanien, till att 

integrera datorspel i undervisningen, kom fram till att en stor del av eleverna blev mer 

kreativa och produktiva. Studien visar att eleverna berikas av att, t.ex., lära sig 

historiskt innehåll och datorspel hjälper dem att upptäcka nya saker som de aldrig 

hade lärt sig tidigare. Över 70 % av deltagarna i själva undersökningen ansåg att det 

var lämpligt att använda spelbaserat lärande och att de kände en personlig utveckling 

(se 2.5).  

2.5 Motivation genom datorspel i språkinlärning och 
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utveckling 

Att använda datorspel i engelskundervisningen kan vara ett sätt att öka elevernas 

motivation, vilket de flesta forskare menar är avgörande för allt framgångsrikt lärande 

(Henry, 2015). Däremot diskuteras det flitigt kring hur dynamisk och föränderlig 

motivation är, samt hur lärare kan påverka detta. Även Persson (2016) påpekar att 

lärare måste se till att redan från början kunna motivera eleverna genom att veta vad 

de tycker om att göra. Det ingår, enligt Persson, att inte minst nyanlända måste få ett 

bra mottagande från en lärare, eftersom detta kan underlätta för dessa elever att våga 

öppna sig. Den bilden bekräftas, enligt Sundqvist & Olin-Scheller (2015), av rapporter 

från andra europeiska studier, gjorda i Skandinavien och Rumänien (s. 54). Det kan 

vara så att barnen upplever något som Henry (2013) kallar för autenticitetsglapp, vilket 

innebär att den engelska som eleverna möter i skolan saknar autenticitet i jämförelse 

med den som de upplever i sin vardag.  

Cai & Zhu (2012) betonar i sina studier att kontakten mellan eleverna och andra 

individer online kan öka motivationen för att de ska lära sig ett främmande språk (s. 

144), medan Wu, Yen & Marek (2011) framhäver att regelbunden kommunikation 

online har en positiv påverkan på elevens självförtroende i sin användning av det 

engelska språket. De kom fram till att deras elever upplevde att de hade en större 

språklig säkerhet och större kulturell nyfikenhet på grund av kommunikation online 

(s. 126). 

Barnen i Sverige spenderar mycket tid framför datorn konstaterar Sundqvist & Sylvén 

(2014) och de använder hellre engelska än svenska när de kommunicerar online eller 

spelar datorspel. Enligt författarna visar forskningen också att barn från icke-

engelsktalande länder hämtar en stor mängd engelska från online-spel och detta ger 

en positiv effekt på deras engelskkunskaper. Det betyder att digitalt stöd främjar 

elevernas lärande. Med andra ord kan digitala verktyg som datorer, Ipads och TV-

spel göra att läsandet och skrivandet blir mer intressanta och på så sätt kan de bidra 

till att språket utvecklas fortare.  

Men Sundqvist (2009, s. 25) anser att det primära syftet med datorspelandet inte är 

att medvetet lära sig engelska, även om det kan leda till detta. Även Häkkinen & 

Kankaanranta (2011) poängterar att barn och unga på sin fritid mest spelar för nöjes 

skull, för att tävla eller bara koppla av själva eller med vänner. Men spelet skapar 
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samtidigt möjligheter för lärandesituationer som är emotionellt berörande, 

engagerande och meningsfulla. Det är genom lek och spel som barn och unga lär sig 

att samarbeta, delta och uppträda i sociala sammanhang (s. 211). Rimligtvis bör detta 

även gälla spel på andra språk än barnets förstaspråk, inte minst engelska. Ett 

tillvägagångssätt skulle kunna vara att integrera i undervisningen vad som ofta är en 

del av barnens fritidsaktiviteter, t.ex. att spela meningsfulla datorspel för att främja 

språkutvecklingen. Enligt Gee (2011, s. 139) är barnen medvetna om att de måste förstå 

och använda engelska för att komma vidare i spelen på egen hand. Engelska behövs 

även för att kunna kommunicera i både tal och skrift för att förstå andra personer 

online, som ofta är från andra delar av världen. Sundqvist (2010, s. 106) förklarar att i 

dessa situationer tvingas spelaren använda olika språkliga strategier, som att 

”förhandla om betydelsen” (eng. negotiate for meaning) för att förstå varandra, och 

sådana situationer är främjande för språkinlärningen. 

Föräldrar till barn som har tillgång till datorer och datorspel intygar ofta att de kan se 

att deras barn har utvecklat sitt språk i allmänhet och ordförrådet i synnerhet (Fast, 

2008, s. 96). Gee (2011) påpekar att när en spelare börjar spela ett datorspel så måste 

den lära sig grundläggande ord, fraser och grammatiska former för att kunna ta sig 

vidare i spelet. Många spel har även egna genreord som spelaren måste känna till. 

Spelarna tränar orden så ofta att de lär sig orden per automatik och det ger en bra 

grund för framtida lärande och lärande i verkliga livet. Det kan liknas vid hur en lärare 

lägger upp en engelsklektion. Läraren vill att eleverna först ska lära sig grundläggande 

ord, fraser och grammatiska regler, för att kunna arbeta sig vidare (Gee, 2011, s. 140). 

Ebrahimi & Zamanian (2013, s. 160) anser att de som får undervisning genom 

datorspel lär sig ord bättre än de som får en mer traditionell undervisning. Författarna 

anser att det beror på att spelarna lär sig ord i en mer kontextbunden situation än de 

som får en traditionell undervisning. 

Det har visats i Dörnyeis (2009) studier att de elever som lyckas bäst med sin 

språkinlärning är de som har en tydlig vision av sig själva som framtida användare av 

språket (Dörnyei, 2009, s. 36). Barn som t.ex. är otroligt intresserade av fotboll och 

har en bild av sig själva som framtida fotbollsspelare utomlands i något proffslag, där 

de kommer att interagera med personer från hela världen, är därmed också 

intresserade av goda engelskkunskaper. Det kan liknas vid den värld eleverna möter 

på internet och genom sitt datorspelande: en god språklig förmåga ökar chanserna för 
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gott samarbete med andra spelare, och en bättre kommunikation leder i sin tur till 

ökad chans till framgångar i spelet.  

Initialt är elevernas motivation till att lära sig det engelska språket generellt ganska 

hög, men ju äldre eleverna blir desto mer behöver läraren arbeta på ett sätt som stärker 

och bevarar elevernas motivation. Enligt Pinter (2017, s. 36) är läraren ”den potentiellt 

viktigaste källan för motivation”. Engelskläraren bör uppmärksamma elevernas 

informella aktiviteter på engelska, samt stötta elevernas motivation och 

språkanvändning genom autentiska aktiviteter i klassrummet (Pinter, 2017, s. 19). 

Även Skolinspektionen (2011) lyfter att läraren och undervisningen är av största 

betydelse för elevernas möjlighet att nå målen. Medan läraren och undervisningen inte 

kan ändra på faktorer såsom socioekonomiska förutsättningar, kan läraren minska 

sådana faktorers inverkan och överbrygga elevernas olika förutsättningar, samt 

påverka elevernas motivation, intresse och självförtroende till att lära sig språket (s. 

10). Detta bekräftas av Häkkinen & Kankaanranta (2011, s. 206), som betonar att lärare 

kan använda datorer och spel som ett digitalt stöd i sin undervisning för att väcka 

motivation hos elever (se även 2.4).  

Många lärare möter en del problem i detta sammanhang, beroende på bristande 

kunskap om användningen av spelen eller brist på bra pedagogiska datorspel 

(Häkkinen & Kankaanranta, 2011, s. 211). Det kan även vara så att lärare inte är 

motiverade att använda datorer i undervisningen för att de anser att datorspel som 

pedagogiskt verktyg inte medför något mervärde i undervisningen (s. 211). Girgensohn 

(2018, s. 16) hävdar dock att ”det inte är nödvändigt att pedagogen behärskar spelet 

eftersom det i varje klass förmodligen finns några elever som är riktigt kunniga”. Ändå 

betonar författaren att Minecraft, t.ex., är ett sådant spel som även en lärare som inte 

behärskar datorspel lätt kan lära sig. Hon kan t.o.m. själv fortsättningsvis tänka sig att 

använda det som pedagogiskt verktyg i undervisningen och uppmanar andra 

pedagoger att göra detsamma (s. 16). Datorspel som pedagogiskt verktyg i 

undervisningen ger bland annat en möjlighet att komma eleverna närmare, ett ökat 

engagemang och lust att lära, samt möjlighet till ämnesövergripande undervisning 

(Girgensohn, 2018, s. 15). 
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2.6 Några forskares synpunkter på 

engelskundervisning 

Det finns många studier som tidigare har gjorts under temat ”engelskundervisning” i 

allmänhet. Här kan vi nämna några av dem. Andersson & Dahlgren (2009), t.ex., skrev 

en uppsats som heter ”English, please! Elevers upplevelser av sin egen 

engelskundervisning”. I sitt arbete intresserade de sig mest för hur eleverna upplever 

sin engelskundervisning. De kom fram till att eleverna i de skolor som de hade besökt 

upplevde sin engelskundervisning som lustfylld. Det som är intressant för vår studie 

är att de drog den slutsatsen även för elever som var medvetna om sin svaghet i 

engelska. Detta berodde på, enligt dem, att lärandemiljön upplevdes lugn och tolerant, 

eftersom eleverna var uppdelade i olika engelskkunskapsnivåer och de arbetade på 

olika svårighetsgrader. Även om Andersson & Dahlgren (2009) hade utvecklat sitt 

ämne med hänsyn till dagens globalisering, hade de mest koncentrerat sig på 

nyanlända elever som lär sig svenska. De betonade användning av viktiga ord som 

används i vardagslivet och de ord som man lär in i ett speciellt sammanhang.  

Prioritet i vårt arbete ges till nyanlända elever. Även Andersson & Dahlgren (2009) 

betonade en aspekt av de problem som nyanlända barn möts av, nämligen val av rätt 

ord i rätt sammanhang. Men de gav inte en tydlig lösning på hur dessa nyanlända 

elever skall kunna få hjälp med lärandet av rätt ord, det vill säga ord som passar i ett 

visst sammanhang, i det nya språket. 

Dysthe (2011), t.ex., beskriver i sin litteratur på vilket sätt man kan hjälpa elever som 

tänker lära sig ett nytt språk som svenska och engelska. Det mest intressanta i hennes 

studier är den betoning som hon lägger på att motivera elever att bli intresserade av 

det nya språket, engelska. För att kunna lära sig någonting nytt, stryker hon under, 

behöver alla elever, särskilt nyanlända när det gäller svenska och engelska, stimuleras. 

Det betyder att läraren måste hitta ett sätt att kunna anpassa sin undervisning på 

elevens nivå, för att kunna göra den intressant. Det som Dysthe menar är att när 

läraren anpassar lektionen till barnens nivå, förstår dessa undervisningen bättre. Det 

krävs då lite mer kreativitet av läraren och användning av rätt verktyg i 

undervisningen. 

Lundahl (2014), å sin sida, beskriver situationen i en mångfaldig klass. I ett sådant 

klassrum kan det finnas olika slags grupper, noterar han. Det innebär att en lärare själv 
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kan, genom att först identifiera de olika grupper som finns i klassrummet, hitta en 

lämplig metod för att kunna stimulera eleverna. Det handlar, fortsätter han, inte bara 

om en intressant, utan mest en anpassningsbar aktivitet för eleverna. I vår studie går 

vi vidare och tydligare genom att betona den roll som TV- och datorspel, som 

Minecraft, kan spela i en språkundervisning. Sundqvist (2009, se även 2.5), som vi 

redan har nämnt, skriver om datorspelandet, men hon ser inte direkt det som verktyg 

i ett medvetet lärande av engelska, även om det kan förekomma att barnen lär sig något 

genom det. Likaså betonar Häkkinen & Kankaanranta (2011) att datorspelandet mest 

spelas av barnen för nöjes skull. Men i vår studie vill vi undersöka om det kan fungera 

som ett riktigt och pedagogiskt verktyg, som lätt kan engagera barnen och särskilt 

nyanlända elever i lärandet av engelska. 

2.7 Minecraft som pedagogiskt verktyg 

Enligt dess hemsida Minecraft.net (u.d.) släpptes spelet 2009. Det är ett äventyrs- och 

byggardatorspel där spelaren utforskar och omvandlar en värld byggd 

av kubikmeterstora block. Ett sådant spel kallas ibland för sand box-spel. Spelkartan 

innehåller förutom block också växter, varelser (djur och monster) och föremål. Man 

kan som spelare utföra gruvarbete, möta och bekämpa fientliga varelser och skapa nya 

block och verktyg genom att samla på olika resurser. Spelets öppenhet gör att spelarna 

kan skapa strukturer, skapelser och konstverk tillsammans med andra eller på egen 

hand. Minecraft erbjuder fem separata spellägen, varav de populäraste är 

överlevnadsläge, kreativt läge, och äventyrsläge (Minecraft.net u.d.). I det kreativa 

läget har man som spelare fri tillgång till samtliga block i spelet och kan utan 

begränsningar förändra, skapa och bygga i världen. I överlevnadsläge möter spelaren 

monster och måste införskaffa mat och resurser för att överleva. Äventyrsläget liknar 

överlevnadsläget, med skillnaden att man inte kan förstöra block med handen, utan 

man behöver olika verktyg för att kunna påverka någonting i världen. I vissa fall är 

man tvungen att följa en handling, och det finns färdiga handlingar som andra spelare 

skapat och som är tillgängliga för nedladdning.  

Minecraft Education edition (MinecraftEdu), som släpptes 2017, är en licensierad 

Minecraft-version som är skapad utifrån feedback från lärare. Nya funktioner är tänkta 

att förbättra lärandet och underlätta användandet av programmet i klassrummet. I 

MinecraftEdu ingår 13 funktioner, däribland ett klassrumsläge där läraren kan se allt 
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som händer i spelvärlden från ett fågelperspektiv, enkelt klassrumssamarbete för upp 

till 30 elever, möjlighet att ta kort och skriva dagböcker, samt säker inloggning. På 

hemsidan för MinecraftEdu finns det ett lättillgängligt forum där lärare kan dela med 

sig av sina erfarenheter om spelet samt ge tips och råd till andra lärare (Mojang AB, 

u.d.). 

Girgensohn (2018) genomförde ett projekt i två klasser i årskurs 5, vars syfte var att få 

svar på frågan om MinecraftEdu kan bidra till ökat engagemang, nyfikenhet och lust 

att lära. Projektet kopplades till kunskapskrav i samtliga NO-ämnen, teknik, 

samhällskunskap, geografi och svenska. Projektet gick ut på att klasserna arbetade 

ämnesövergripande med MinecraftEdu och de hade som uppgift att bygga ett samhälle 

från grunden (s. 3). Girgensohn (2018) hävdar att hon redan vid projektets start kunde 

notera att elevernas engagemang och lust ökade och ju längre projektet pågick visade 

eleverna ett ännu större engagemang både i och utanför klassrummet. Elever som 

deltog i projektet bedömdes enligt kunskapskraven och samtliga uppnådde önskat 

resultat. Även om Girgensohns arbete hade fokus på varken engelska eller nyanlända 

elever, vill vi med vår studie undersöka Minecraft i engelskundervisningen, särskilt för 

nyanlända elever. Girgensohn blev själv positivt överraskad av att hennes projekt också 

var språkutvecklande för eleverna, eftersom deras ordförråd berikades och uttalet 

förbättrades. Utöver detta verkade projektet ha en positiv effekt på elever i behov av 

särskilt stöd och på dem som normalt var motvilliga att arbeta i grupper eller par i den 

vanliga klassrumsmiljön. Dessa elever genomförde mest egna konstruktioner, men 

nådde ändå samma goda resultat som alla andra elever (s. 16). Girgensohn (2018) är 

övertygad om att det går att spela sig till lärande, och betonar att den drivkraft hon sett 

när eleverna spelade datorspel blev en tillgång i klassrummet (s. 17).  

2.8 Genusaspekt på datorspelande 

Sundqvist (2010) hävdar i sin studie om fritidsengelskan att pojkar i Sverige på den 

tiden ägnade i snitt 43 procent av sin fritid åt datorspel och internet och flickor 6 

procent (s. 100). Vidare beskriver Sundqvist & Olin-Scheller (2015) att aktiviteter där 

barn i Sverige möter och använder engelska på fritiden är för flickor 5,1 timmar i 

veckan, varav 0,4 timmar spenderas på datorspel, och för pojkar totalt ca 11,5 timmar 

i veckan, varav 3,5 timmar i samband med datorspel. Vissa könsskillnader bekräftas 

även i den senaste rapporten om ungas medievanor som genomfördes av Statens 
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Medieråd (2017, s. 44): 91 % av pojkarna och 84 % av flickorna spelade digitala spel, 

vilket dock betyder att skillnaderna kanske inte är så stora längre. Flickor är också 

aktiva när det gäller de mest kända spel som pojkar brukar spela. De populäraste 

datorspel, TV-spel, mobilspel och spel på surfplatta för barn mellan 9–12 år som 

spelades av båda könen är Minecraft, Pokemon Go och Roblox (Statens Medieråd 2017, 

s. 44). 

Sundqvist (2010) kunde hitta en könsskillnad i engelskt ordförråd och muntlig 

framställan, såtillvida att pojkarna visade ett större språkligt självförtroende och 

använde svårare ord. Däremot hade flickor inte sämre resultat på de nationella proven 

i engelska (s. 106). Författaren kunde se en viss koppling till vilken form av 

engelskaktivitet som eleverna engagerade sig i på sin fritid. Hon fann att pojkar oftast 

engagerade sig i aktiva och produktiva aktiviteter, såsom datorspel, surfa på nätet och 

läsa böcker, medan flickor ägnade sig åt aktiviteter som var mindre produktiva, såsom 

att se på TV-serier och filmer och att lyssna på musik (s. 94). För Skolinspektionen 

(2011) är dessa skillnader en viktig förklaring till varför pojkar generellt har större 

ordförråd i engelska än flickor (s.19). 

3 Metod 

Detta avsnitt handlar om hur vi har genomfört vår undersökning, inklusive de etiska 

överväganden som vi var tvungna att göra i samband med datainsamlingen och 

redovisningen av resultaten.  

3.1 Metodval  

Enligt Bryman (2011) kan kvantitativa forskningsmetoder vara mycket effektiva, i och 

med att man kan samla mycket information på kort tid. Holme och Salvang (1997) 

menar, i sin tur, att kvalitativa metoder är användbara om man gör en studie av hur 

man kan förbättra vissa förutsättningar i en undervisningssituation. De säger dock 

samtidigt att om man använder både kvalitativa och kvantitativa metoder kan man få 

bättre och bredare svar på sina undersökningsfrågor. Vi valde en blandning av enkät 

och observation samt lärar- och elevintervjuer för att kunna få ett bredare spektrum av 

svar till vår studie. Genom enkät, som kvantitativ metod, fick vi på kort tid en bild av 

en större grupp, utan att eleverna upplevde några oroväckande situationer (Holme och 
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Salvang, 1997). Med observation och intervjuer, som är kvalitativa metoder, handlade 

om att fokusera på tydliga aspekter som gäller dator- och TV-spel, särskilt Minecraft. 

Medan svaren från enkäten kunde behandlas kvantitativt, det vill säga genom statistik, 

var informationen från intervjuerna mer specifik, eftersom deltagarna hade större 

frihet att uttrycka sig för att framföra sina synpunkter. Enkäten var riktad bara till 

elever, medan intervjuerna gällde även lärarna.  

3.2 Urval 

Vi valde att undersöka hur spelet Minecraft kan påverka nyanlända elever som bott i 

Sverige i högst 4 år och som gick i mellanstadiet vid tidpunkten för datainsamlingen. 

Vi valde att utföra denna undersökning i en mångkulturell skola för att kunna få de 

svar som vi behövde. Det var också viktigt, tyckte vi, att veta hur olika intressena var 

mellan flickor och pojkar och mellan de olika åldrarna som ingår i mellanstadiet. 

Med hjälp av några lärare kunde vi rekrytera 18 nyanlända elever till studien. Trots att 

önskemålet var att inkludera lika många flickor som pojkar i undersökningen, kunde 

lärarna bara hitta 6 flickor som ville vara med och som fick vårdnadshavarnas 

godkännande, mot 12 pojkar. Samtliga var i åldrarna 10–13 år (se tabell 1). 

 

Tabell 1: De deltagande barnens antal, kön och ålder 

Ålder Pojkar Flickor 

10 4 0 

11 3 2 

12 3 3 

13 2 1 

Totalt 12 6 

 

Urvalet av lärarna blev inte svårt, eftersom det bara räckte med att fråga engelsklärarna 

på skolan, varav två accepterade att delta i undersökningen.  
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3.3 Datainsamlingsmetoder och genomförande  

Vi kom överens med lärarna om vilken dag och vilka tider som vi skulle kunna 

genomföra vår undersökning. Ett informationsbrev (bilaga 1) skickades med e-mail till 

de flesta vårdnadshavarna medan andra, som kommit till Sverige bara någon månad 

innan och ännu inte hade angett någon mailadress, fick det med vanlig post. De fick 

svara inom en vecka, med ett godkännande eller inte, om deras barns deltagande i 

undersökningen. Nästan alla kontaktade vårdnadshavare gav sitt godkännande. De 

gavs också möjlighet att ställa frågor. Det var 2 föräldrar som undrade om resultatet 

av vår undersökning skulle publiceras och nästan alla begärde anonymitet för sig själva 

och för sina barn.  

Själva undersökningen ägde rum en fredag eftermiddag i skolans datasal. Vi var där 

med eleverna och två pedagoger som kunde barnens modersmål. Den ena läraren var 

ursprungligen från Irak och kunde tala arabiska och keldanska med barnen. Den andra 

läraren tolkade för barnen från Somalia. Dessa lärares närvaro var viktig för att 

underlätta kommunikation med barnen, i och med att de skulle förstå våra men också 

spelets instruktioner. Vi försökte ändå att anpassa vårt språk till elevernas nivå, genom 

att tala långsamt och tydligt.  

Det första vi gjorde var en observation över nyanlända elever som skulle spela 

Minecraft under en lektion. Samtidigt som de hade med sig papper och penna för att 

anteckna de nya orden de såg. Vi inledde med att introducera oss själva samt spelet 

Minecraft. Efter presentationen fick eleverna spela spelet i ca 90 minuter, Barnen 

följde alla instruktioner som fanns i spelet. De räckte upp handen för att vi pedagoger 

skulle gå fram till dem och hjälpa dem att förstå de som de inte hade förstått. När vi 

närmade oss slutet av lektionen gick vi tillsammans med barnen igenom de nya ord 

som de skulle ta med hem, för att veta vad de betydde. Några ord som barnen inte hade 

förstått var building (byggnad), realms (kungariken) och structure (struktur, 

uppbyggnad). 

Vi hade också tagit med oss enkäten (bilaga 3), som eleverna skulle besvara på papper. 

Frågorna handlade bl.a. om hur de hade upplevt själva spelet, hur många gånger i 

veckan de brukade spela TV-spel och huruvida de hade spelat Minecraft tidigare. Vi 

ville också veta om barnen kunde tänka sig att rekommendera spelet till sina vänner, 

samt om de ville prova det mera för att kunna utveckla sitt engelska ordförråd.  
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Sedan intervjuade vi två av pojkarna, en 11- och en 13-åring, och två flickor, i samma 

åldrar, om deras synpunkter (se bilaga 2). Vi fick tillåtelse att spela in intervjuerna, 

vilket gjorde att det blev enkelt för oss att skriva vårt analysarbete senare. De 

individuella intervjuerna med de fyra eleverna tog mellan 10 och 12 minuter var. Vårt 

syfte var bl.a. att ta reda på om resultatet skulle bli annorlunda för en yngre pojke 

jämfört med en äldre pojke, och samma sak för flickorna samt om det fanns någon 

könsskillnad i resultatet. Vi frågade även här vilka slags spel som eleverna spelade 

under sin fritid, eftersom vi misstänkte att vissa elever som kanske bedömde spelet 

Minecraft som mindre intressant spelade andra spel som de tyckte var roligare. 

Vi intervjuade även två engelsklärare (se bilaga 4), bl.a. om lämpligheten att använda 

Minecraft i skolan. Alla intervjuer spelades in och ägde rum i datasalen efter att 

eleverna hade gått. Vi fick disponera en halvtimme för varje lärare och sedan en kvart 

för bägge två tillsammans. Intervjuerna syftade till att ge en bild av hur de tog hand 

om nyanlända elever i sin engelskundervisning och vilken inställning de hade till 

användning av ny teknologi i undervisningen. För att få ett bredare resultat frågade vi 

också engelsklärarna om vad de ansåg om Minecraft och om det spelet skulle kunna 

användas mera i skolan. De fick även förklara hur de tyckte att ett datorspel kan 

påverka eleverna när det gäller läsning och lärande av nya ord. 

3.4 Etiska överväganden 

De etiska reglerna kräver att man ska ha samtycke till deltagande i den planerade 

undersökningen, vilket vi såg till att ha när vi kontaktade våra handledare innan 

enkäten. Med hjälp av lärarna kunde vi skicka ett brev till barnens vårdnadshavare för 

att de skulle godkänna att deras barn fick delta i undersökningen (se 3.2 och 3.3). Patel 

& Davidson (2011) skriver att det är viktigt att alltid informera vårdnadshavare och 

barnens mentorer om man vill göra undersökningar med hjälp av t.ex. intervjuer, 

observationer och enkäter.  

Barnrättskommittén betonar också att det är viktigt att miljön och/eller 

sammanhanget skall kännas tryggt för barnet (www.barnombudsmannen.se), vilket 

var ett av syftena då vi sökte föräldrarnas tillstånd för barnens medverkan. För att 

skydda deltagarnas identitet bestämde vi oss för att använda siffror istället för namn. 

Vi har, t.ex., kallat de engelsklärare som vi hade kontakt med för lärare 1 och 2. När det 
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gäller eleverna har vi bara nämnt ålder och kön. Vi försäkrade alla berörda om att de 

skulle få vara anonyma, och det inkluderar hela skolan.  

När vi gjorde detta arbete följde vi de fyra forskningsetiska principerna från 

Vetenskapsrådet (2011), nämligen informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa innebär bl.a. att undersökningen 

ska bygga på ett frivilligt deltagande. För minderåriga elever skall vårdnadshavarna 

godkänna att deras barn kan delta i undersökningen och forskaren skall informera alla 

berörda om den aktuella studiens syfte. Kontakten med vårdnadshavarna sköttes från 

början av engelsklärarna, som redan var kända av dem, i stället för oss, som inte var 

det. Lärarna skickade ett dokument som beskrev studiens natur och syfte och 

informerade om att all data som skulle samlas in enbart skulle användas i studien, att 

deltagandet skedde på frivillig basis, samt att deltagarna skulle få vara anonyma, enligt 

konfidentialitetskravet (bilaga 1). Vi kommer således även att uppfylla 

nyttjandekravet, enligt vilket de insamlade uppgifterna om enskilda personer får 

endast användas för forskningsändamål.  

När vi utförde intervjun med eleverna fanns engelsklärarna på plats, samt för att tolka 

fanns också två andra pedagoger som kunde arabiska respektive somaliska. Det 

innebär att eleverna själva också kunde ställa sina frågor på sitt språk. Enligt UNICEF 

(https://unicef.se), i den internationella barnkonventionen, som gäller även Sverige, 

betonas att varje barn, oavsett bakgrund, har rätt till att behandlas med respekt och att 

få komma till tals. Man kan också läsa i artikel 12 av samma konvention om att varje 

barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet, och barnets 

åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. Även detta försökte vi att 

se till genom datainsamlingens upplägg.  

 

4 Resultat 

I detta kapitel redogör vi för vilka resultat vi kom fram till i vår undersökning med 

hjälp av observation, enkät och intervjuer. 

https://unicef.se/
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4.1 Observation och uppföljning 

Vår observation byggde på att se hur barnen trivdes med att spela Minecraft. Vi 

bedömde att spelet snabbt blev accepterat och eleverna blev mycket koncentrerade på 

det (se även resultaten av enkäten och intervjuerna). Värt att notera är att många ord 

som vi antog var nya för barnen lätt kunde få en tolkning genom vad figurerna i spelet 

gjorde när orden användes och vi kunde lägga märke till att barnen själva upprepade 

vissa ord som återkom i spelet. I slutet gjorde vi en sammanfattning av allt det som vi 

hade noterat hos barnen under speltiden och hur de hade påverkats av själva spelet. Vi 

tyckte att vissa ord verkade kännas nya för barnen, och då sade vi till dem att anteckna 

orden och vi gick igenom dem tillsammans på tavlan, för att alla elever skulle lära sig 

dem. Vi märkte också under hela observationen att de två andra pedagogernas närvaro 

hade bidragit mycket till en god atmosfär i datasalen, med tanke på att många av 

eleverna hade problem med kommunikation på svenska. Vi konstaterade slutligen att 

ingen av eleverna slutade spela av sig själv. Vi fick istället sätta stopp för spelet då tiden 

hade gått ut. Det tar vi som ett tecken på att intresset för spelet var stort.  

4.2 Enkäter 

Efter att vi hade observerat hur eleverna spelade Minecraft, delade vi ut enkätfrågorna 

till dem. Det var nio frågor som handlade om elevernas intryck medan tre handlade 

om deras ålder och kön. De skulle svara på enkäten genom att ange det alternativ som 

de tyckte passade dem. 

 

Figur 1: Elevernas uppfattning om Minecraft. 
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Som framgår av figur 1 var det bara två pojkar som tyckte att spelet var dåligt, medan 

nio elever tyckte att det var mycket bra och sju ganska bra. Spelet godkändes av alla 

flickor. 

 

Figur 2: Elevernas svar på frågan hur många har tidigare spelat Minecraft. 

13 elever (alla sex flickor och sju pojkar, varav fyra tioåringar, en 11-åring och två 12-

åringar) hade aldrig spelat Minecraft tidigare. Fyra pojkar hade redan spelat Minecraft 

många gånger. En 13-åring pojke hade spelat det väldigt många gånger.  

 

Figur 3: Elevernas dator- och TV-spelande per vecka. 

En 13-årig pojke angav att han spelade dator-/TV-spel mer än 15 timmar i veckan och 

resten av pojkarna att de spelade 12–15 timmar, medan alla flickor hävdade att de 

spelade 9–12 timmar per vecka. 
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Figur 4: Elevernas uppskattning av antalet timmar per dag som de ägnade åt dator- 

eller TV-spel.  

Nio pojkar (varav fyra 10-åringar, tre 11-åringar och två 12-åringar) markerade att de 

spelade TV-spel 5–8 timmar per dag. Två pojkar (varav en 12-åring och en 13-åring) 

angav att de spelade 3–5 timmar om dagen. Tre elever (varav en 12-åring pojke och två 

11-åringar flickor) spelade 2–3 timmar om dagen, enligt dem själva. Resten (fyra 

flickor) markerade att de spelar TV-spel 1–2 timmar.  

 

Figur 5: Antalet ord som eleverna trodde att de lärt sig under lektionen.  

Den här frågan var en av de mest centrala i den här studien. Alla deltagare i spelet fick 

lära sig nya ord, två elever lärde sig mer än fyra ord, vilket var den 13-åriga flickan och 

en 10-årige pojke. Sju elever lärde sig fyra nya ord, varav tre flickor och fyra pojkar. 

Fem elever lärde sig tre nya ord, där har vi tre pojkar och två flickor. Det var ingen som 

angav på två nya ord, medan resten av eleverna, fyra pojkar, angav att de lärde sig ett 

nytt ord. 
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Figur 6: Elevernas uppfattning om svårighetsgraden av engelska. 

Fyra elever, varav en 13-årig flicka och tre 10-åriga pojkar tyckte att engelskan var 

mycket svår. Två flickor och en pojke tyckte att engelskan var ganska svår, medan fem 

pojkar tyckte att den varken var svår eller lätt. Tre flickor och tre pojkar angav att 

engelskan är ganska lätt och ingen tyckte att engelskan var ett mycket lätt ämne. 

 

 

Figur 7: Elevernas svar på frågan om de kunde förstå instruktionen till Minecraft.  

Som framgår av figur 7 angav åtta elever (fyra flickor, varav tre 12-åriga och en 11-årig, 

och fyra pojkar, varav en 13-årig och tre 12-åringar) att spelet var mycket lätt att förstå. 

Fyra pojkar, varav en 10-årig, en 11-åring samt två 12-åringar, tyckte att instruktionen 

var ”ganska lätt att förstå”. De resterande sex eleverna, av blandad ålder och kön, tyckte 

att spelet var ganska eller mycket svårt för dem att förstå.  
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Figur 8: Här ville vi veta hur eleverna bedömde Minecraft och om de skulle vilja 

rekommendera det för någon annan. 

Elever som valde alternativ 4 och 5 har som tanke att kunna rekommendera spelet till 

andra. Elever som valde alternativ 3 kunde inte direkt rekommendera spelet för andra, 

medan de som valde alternativ 1 och 2 inte tänkte rekommendera spelet till någon 

annan. 

Av alla 18 elever valde åtta (fyra pojkar, varav två 12-åringar och två 10-åringar samt 

fyra flickor, varav 13-åringen och tre 12-åringar) markerade i alternativ 5. Tre elever 

valde alternativ 4 (två pojkar, varav två 10-åringar och en 11-åring flicka). Två elever 

valde alternativ 3 (en 13-årig pojke och en 11-åring flicka). Tre elever valde alternativ 2 

(en 10-åring och två 11-åringar pojkar). De resterande, det vill säga två pojkar (en 11-

åring och en 13-åring), valde alternativ 1 och insåg att Minecraft är ett spel som inte 

alls var bra och de skulle absolut inte kunna rekommendera det till någon annan. Det 

betyder att elva av 18 elever, totalt, skulle kunna tänka sig att rekommendera spelet. 

4.3 Intervjuerna  

4.3.1 Intervju med eleverna 

Som beskrivet i metodavsnittet genomförde vi fyra individuella intervjuer på ungefär en 

kvartstimme var med fyra av de deltagande eleverna (se bilaga 2). 
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Tabell 2: Denna tabell handlar om de fyra elevernas svar under intervjun. 

Intervjuns frågor Svar  

elev 1 (Pojke) 

Ålder 11 år 

Svar   

elev 2 (Flicka) 

Ålder: 13 år 

Svar 

elev 3 (Flicka) 

Ålder: 11 år 

Svar av  

Elev 4 (Pojke) 

Ålder: 13 år 

Har du spelat Minecraft 

tidigare. 

Enstaka gång  Aldrig spelat   Aldrig spelat Har spelat 
flera gånger 

Vad spelar du för spel 

under din fritid. 

FIFA 18             X       FIFA 18        Tekken 7 

Vad spelar du för 

spelgenre. 

Fotballspel 
och äventyr 

  Kreativt spel  Fightingspel 
+ Fotbollsspel 

Fightingspel 
+ action 

Har du lärt dig engelska 

genom böcker eller 

dator-/TV-spel. 

TV-spel TV- och 
datorspel 

Läraren + 
datorspel 

   TV-spel 

Hur många ord har du 

lärt dig? 

Ja, mer än 5 
ord 

Ja, mer än 5 
ord 

Ja, mer än 5 
ord 

Ja, mer än 5 
Ord 

Hur mycket tid av din 

fritid spelar du 

dator/TV-spel? 

 

5–6 timmar    5–6 timmar    5–6 timmar     8 timmar 

Vart lär du dig engelska 

bäst? I skolan eller 

digitala verktyg som 

filmer och dator/TV-

spel? 

Digitala 
verktyg 

Digitala 
verktyg 

Digitala 
verktyg 

     Filmer 

Vilken del inom 

engelska känns svårast 

för dig? 

Hörförståelse Hörförståelse   Skrift Hörförståelse 
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Vart känns det roligast 

med engelskan? 

 

Grammatik   Grammatik    Grammatik  Grammatik 

Får du den hjälp du 

behöver för det som du 

har svårt med?  

 

Ja          Nej          Ja          Nej 

 

Enligt tabell 2 har barnen fått lära sig, genom dator-/TV-spel som verktyg, bl.a., nya 

ord och därmed utvecklat sitt ordförråd. Genom att höra orden från spelets karaktärer, 

genom att läsa texter som kommer på skärmen med samma ord och genom att följa 

det som karaktärerna gör i samband med orden, kan eleverna lära sig både uttal och 

stavning och betydelse av de nya orden. 

När det gäller engelska tyckte tre av de fyra eleverna att hörförståelse var den svåraste 

delen. De hade, bland annat, svårt att förstå språket när man talar snabbt och använder 

svåra ord eller långa meningar. Men med hjälp av digitala verktyg lärde de sig många 

engelska ord, korta uttryck och tydliga meningar, betonade de själva, utan att vi ens 

hade frågat om det. Två pojkar som vi hade på intervju berättade för oss, efter att de 

hade spelat Minecraft i datasalen, att de brukar spela FIFA 18 hemma, eftersom de 

tycker mycket om fotboll och de är mest intresserade av allt som har med fotboll att 

göra. Bägge två hade också sagt att de hade lärt sig nya ord ifrån fotbollsspelet. Under 

intervjun (tabell 2) berättade den 11-årige pojken att fotbollsplanen var football field, 

men sen lärde han sig att man också kan kalla det för pitch, vilket han tyckte var mycket 

intressant, eftersom han aldrig hade hört talas om det ordet i skolan. Han fick lära sig 

ordet och vad det betydde på svenska, med hjälp av vad som sades av kommentatorer 

som hörs och som barnen försöker imitera.  

Under intervjun ville vi också ta reda på vilka delar av engelskan som mest intresserar 

de fyra eleverna. Det visade sig att barnen är mest intresserade av grammatik i 

engelska. De nämnde framförallt digitala verktyg (TV-spel, datorspel mm) och filmer 

som lockar dem mest. De vill också att lärarna tillåter dem att använda digitala verktyg 

lite mer för att de ska kunna lära sig nya saker. De nyanlända elever som vi intervjuade 
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hävdar att de gärna vill tala som andra ungdomar och klasskamrater; därför kämpar 

de med att rätta till sitt språk genom att ibland härma sina kompisar och/eller TV-

spelens karaktärer. I samband med att de ska lära sig nya språk vill de gärna utveckla 

sitt sätt att tala, det vill säga korrekt, för att kunna bli bättre även på engelska, liksom 

på svenska. Men två elever sa tydligt att de inte alls fick den hjälp som de behövde i 

engelska i skolan. De ansåg att lärarna inte gav dem bra råd på hur de skulle kunna 

utveckla sig inom de olika områdena i engelska.  

4.3.2 Intervju med lärarna 

När vi intervjuade engelsklärarna visade det sig att de hade samma uppfattning som 

sina elever, om att hörförståelse är den svåraste delen i engelska. För att försöka lösa 

den situationen, sa lärare 1 att hon använde sig mycket av inspelade texter som barnen 

får lyssna på och sedan låter hon dem diskutera innehållet tillsammans. Lärare 2, å sin 

sida, betonar arbete med ordförråd som en möjlig lösning på det. Ju mera ord ett barn 

kan i det nya språket, desto mer kan det förstå vad som sägs.  

Frågan om huruvida elevernas datorspelande påverkar deras språkkunskaper i 

engelska och den om hur mycket lärarna känner till elevernas datorvanor ställdes för 

att veta vad lärarna anser om dator- och TV-spel, om det är dåligt för eleverna eller 

inte. I sina svar tyckte båda lärarna att elevernas engelska ordförråd berikades mycket 

genom att spela dator- eller TV-spel. De betonade också att många elever är mycket 

aktiva när det gäller digitala verktyg. I den åldern, mellanstadiet, har en del elever 

börjat bli mycket aktiva inom sociala medier och spelar mycket spel på dator t.o.m. 

mot andra unga runtom i världen när det gäller online-spel. 

När vi ställde frågan om lärarna anser att datorspel har en plats som pedagogiskt 

verktyg, svarade lärare 1 att det beror på vilka spel som är bra för eleverna, eftersom 

alla spel inte kan få plats i undervisningen och det är inte alla som kan passa som 

pedagogiska verktyg, t.ex. för att vissa spel är anpassade bara till en viss åldersgräns. 

Lärare 2 går på samma spår och tyckte att ett datorspel som Minecraft är lärorikt, 

särskilt när det gäller läs- och hörförståelse, eftersom det ger eleverna stora 

möjligheter att få lära sig nya ord. Dessutom kommer eleverna också att memorera 

själva meningsbyggnaden och hur man skriver orden. I princip anser därmed båda 

lärarna att datorspel har en plats som ”pedagogiskt verktyg”. Lärare 1 betonade att vi 
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lever i en tid då digitala verktyg spelar en stor roll i vårt samhälle. Därför skall man 

försöka anpassa sig till det, för att eleverna skall kunna lära sig mer.  

När det gäller engelsklärarna tyckte både lärare 1 och lärare 2 att vissa lärare 

fortfarande visar tveksamhet, utan att ge en tydlig argumentation, när det gäller 

användning av dator- och TV-spel som pedagogiskt verktyg. Det kan hända att de 

tycker att dator- och TV-spel kan ta för mycket plats i klassen, vilket kan leda till att 

barnen mer och mer blir beroende av sådana inslag, så att de inte kan respektera den 

vanliga rutinen i klassen, där läraren håller i lektionen vid tavlan och läser i böcker. 

Men lärare 1 och 2 var eniga om att det bästa sättet att motivera eleverna till att bli 

intresserade av att lära sig ett nytt språk är att hitta och integrera det som de själva 

tycker är roligt att göra på sin fritid. De anser att digitala spel, såsom Minecraft, kan 

vara ett utmärkt verktyg för eleverna att lära sig ett främmande språk snabbare. 

När det gäller frågan om hur de motiverar nyanlända elever, gav båda lärarna ungefär 

samma svar, nämligen att man ska kunna hitta det som stimulerar barnen till att lära 

sig någonting. Lärare 1 påpekar att det är viktigt för en pedagog att lära känna sina 

elever, för att veta vad som intresserar dem mest. Men lärare 2 anser samtidigt att det 

också är viktigt att kunna anpassa lektionerna till både teoretiskt och praktiskt lärande. 

Det betyder att när man går igenom det teoretiska lärandet tillsammans med elever, 

t.ex. att man läser ett stycke av en text, ska man direkt göra en anpassad uppgift, som 

t.ex. ett läxförhör, på den texten. Konkret kan det innebära att läraren läser orden eller 

texten på svenska och barnen översätter dem/den till engelska. Apropå det praktiska 

lärandet, menar hon också att barnen har rätt att spela ett roligt spel som Minecraft, 

för att de ska känna sig motiverade och aktiva när de lär sig ett nytt språk.  

5 Sammanfattning av resultatet och 

diskussion 

Enligt Dörnyeis studie (2009, s. 36) lär barnen sig bäst genom att göra någonting som 

är intressant. Liksom Girgensohns (2018) studie, har vår studie visat att eleverna får 

en drivkraft genom datorspel och TV-spel, som kan bli en stor tillgång för lektionerna 

i klassrummet. Undersökningsresultaten visar genom enkätsvaren och intervjuerna 

med eleverna att en tydlig majoritet är intresserade av Minecraft. Dessutom har de lärt 
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sig nya ord som de aldrig hade träffat på i skolan och de kunde gissa genom spelet vad 

dessa nya ord betyder. De tyckte att Minecraft var ett intressant spel som de gärna 

kunde rekommendera sina vänner att spela under fritiden. Man kan också märka av 

undersökningen att eleverna blir bättre på engelska, i förbifarten tar de till sig nya ord 

och uttryck. Det verkar som att när eleverna får bättre motivation blir de bättre i 

språket. Det är precis det som Henry (2015) menar när han framhåller att motivation 

är en avgörande faktor för allt framgångsrikt lärande, eftersom genom motivation 

kommer eleverna att bli engagerade och villiga till att lära sig mer.  

När läroplanen (2017, s. 35) betonar att ”språket är människans främsta redskap för 

att tänka, kommunicera och lära”, måste det innebära att intresset för att lära sig 

engelska skall uppmuntras för alla människor, genom en metod som passar alla elever. 

Skulle intresset för datorspel skilja sig så markant mellan pojkar och flickor skulle man 

kunna undra om det var rätt metod för alla. Men när man ser hur eleverna betygsatte 

spelet Minecraft, visar det sig att fyra flickor av sex hade angett det högsta betyget, mot 

bara fyra pojkar av tolv. När det gäller hur många timmar per dag i genomsnitt barnen 

i vår undersökning spelade TV-spel, ser man att en pojke anger att han spelar det mer 

än 15 timmar i veckan och resten av pojkarna spelar TV-spel 12–15 timmar. Alla sex 

flickor angav att de spelar TV-spel 9–12 timmar. De här siffrorna kan kommenteras på 

olika sätt. Men vi vill först fokusera vår tolkning på könsskillnader. Som det påpekades 

i avsnittet om urval (3.2), fick vi tolv positiva svar från pojkar mot sex från flickor, av 

de som hade fått inbjudan till vår undersökning. Man skulle kunna uppfatta det så som 

Sundqvist (2010) hade det i sin studie (se 2.7) att pojkar var mest intresserade av 

digitala verktyg. Men resultatet visar att intresset för digitala verktyg är stort hos både 

pojkar och flickor. Med tanke på att alla elever ska ha möjligheter att arbeta med olika 

arbetsformer, enligt läroplanen (2017, s. 15), kan man inte försumma en grupp eller 

prioritera en annan när det gäller användning av de digitala verktygen. Det behövs 

bättre motivation till alla elever så att både flickor och pojkar ska känna sig bekväma 

med att lära sig ett nytt språk. Det krävs då kompetenta pedagoger som kan hitta det 

som kan främja elevernas lärande när det gäller t.ex. engelska.  

För de flesta eleverna var hörförståelsen den svåraste delen i engelskan (se 4.3.1). Det 

bekräftades även av lärarna (4.3.2). Alla språk består av ord. Det betyder att orden kan 

betraktas som en grund för det språk som man vill lära sig. De ger en stor möjlighet för 

att lära sig de fyra grundfärdigheterna i språkinlärningen, nämligen muntlig 
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framställning, hörförståelse, skrivfärdigheter och läsförståelse. Vi har märkt att för den 

tid som barnen fick spela Minecraft, var det åtta (ca 44%) av eleverna som hade lärt sig 

minst fyra nya ord på bara 90 minuter. Det som vi kunde ha gjort bättre var att bygga 

meningar med dessa nya ord som de hade lärt sig, för att de skulle få bättre förståelse 

av dem. Men istället gick vi bara fram till dem individuellt, när någon inte förstod ett 

ord.  

När det gäller skolans två övergripande mål som läroplanen (Skolverket, 2017, s. 13–

14) anger, nämligen att eleverna skall kunna ”kommunicera på engelska i tal och 

skrift”, samt kunna ”samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om 

likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk”, handlar det mycket om teori och 

praktik. Det vill säga att eleverna lär sig genom learning by doing, så som det betonats 

av den pragmatiska pedagogen John Dewey (2004). När det gäller fokuset i vår studie 

handlar det om att se om datorspel gynnar nyanländas språkinlärning framförallt i 

engelska. Lärarna tycker att det är viktigt att ha både praktiska (muntliga, skriftliga 

övningar, hörförståelse) och teoretiska övningar (grammatik och stavningsregler), 

eftersom de anser att om båda aspekterna finns med kommer eleverna att bättre kunna 

lära sig och då kommer de också att vara intresserade av att vilja lära sig mer om 

engelskan. Nuförtiden har vi digitala verktyg som känns intressanta för eleverna. 

Genom att använda dessa verktyg kan eleverna bli motiverade att vilja lära sig. Därför 

är det viktigt att använda dessa digitala verktyg för att göra engelskan rolig för 

eleverna, så att de ska känna sig motiverade.  

Minecraft kan ta stor plats i engelsklärarnas arbete. Våra informanter tyckte att det var 

ett bra spel för nyanlända elever, eftersom det spelet kan spelas online, vilket betyder 

att man även kan kommunicera med folk från andra länder som är villiga att prata med 

andra människor. Det vill säga att det skulle kunna vara bra även under lektionstid, 

med flera barn som spelar samtidigt. Men man kan också förstå att lärarna samtidigt 

är lite skeptiska, med tanke på att barnens sociala relationer (mellan elever och mellan 

elever och lärare) kan påverkas negativt om alltför mycket fokus läggs på dator- eller 

TV-spel. Lärarna vill, trots att dator- och TV-spelet verkar vara bra för eleverna, 

fortsätta med sin ”vanliga” undervisning som de upplever ger bättre elevkontakt. Med 

tanke på att elever kanske känner sig mer motiverade av digitala verktyg, gäller det att 

hitta en bra balans mellan praktik och teori i lärandet. Vissa spel kan vara lärande, då 

en elev kan lära sig någonting nytt som nya ord från spelen. Detta kan leda, t.ex., till 
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att nyanlända elever får lära sig mer och bli mer engagerade. Men trots det resultat 

som vi har fått med spelet Minecraft, går det inte att säga att alla spel kan öka barnens 

intresse. Det måste vara pedagogens ansvar att göra en bedömning av vilket spel som 

passar för vilken undervisning. 

Även om pojkar spelar mer datorspel än flickor (12 – 15 timmar respektive 9 -12), visar 

det sig att båda gärna vill använda Minecraft i engelskundervisningen. Enligt resultatet 

av denna studie kan man t.o.m. se att majoriteten av flickorna tyckte mycket om 

Minecraft. Detta bekräftar Statens Medieråds (2017, s. 44) rapport om ungas 

medievanor, där det betonas att skillnaderna mellan pojkar och flickor inte är stora. 

6 Avslutning  

Det engelska språket kan antas växa i betydelse, vilket innebär att det kommer att 

fortsätta utvecklas, spridas och undervisas i många skolor runtom i världen. Det 

innebär att skolan och myndigheter måste satsa mycket resurser för att alla barn ska 

få möjlighet att utvecklas i det språket. Med tanke på de olika kunskapsbakgrunder 

som finns hos eleverna, särskilt de nyanlända som måste lära sig två språk samtidigt 

(svenska och engelska) i den svenska skolan (se 1 och 2.3) behövs det bl.a. en speciell 

arbetsmetod för lärarna. Eftersom barnen är mycket intresserade av att lära sig nya 

saker, med hjälp av digitala verktyg ser vi hur viktigt det är att kombinera teori och 

praktik för att få, inte minst, nyanlända elever att bli intresserade av det som de ska 

lära sig, i det här fallet engelska.  

 

Syftet med vår undersökning (se 1.1) var att se hur man kan stötta nyanlända elever, 

som inte har engelska som modersmål, genom moderna verktyg som dator- och TV-

spel, särskilt Minecraft, i deras språklärning i engelska. Vår studie har gett oss en tydlig 

indikation på att dator- och TV-spel utökar nyanlända elevers ordförråd. Det betyder 

att det kan fungera som en metod som kan underlätta för och motivera nyanlända 

elever att snabbare lära sig engelska. Dessutom är det viktigt att notera hur positiva 

lärarna ställde sig till spelet Minecraft. Den inställning som läraren förmedlar i 

klassrummet återspeglar sig ofta hos eleverna; därför behöver lärarna tänka på sin 

undervisningsform för sina elever, genom att göra förändringar i undervisningen när 

något inte fungerar. Det skulle ge eleverna större möjlighet att bli motiverade och få 

intresse för att lära sig någonting nytt och förbättra sina kunskaper. Vi vill, därför, 
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poängtera att det är viktigt att hitta på metoder som kan underlätta för nyanlända 

elever i sitt lärande. Eftersom engelska är ett av de kärnämnen som elever måste klara 

för att kunna fortsätta till gymnasienivå, är det viktigt att redan från början hitta rätt 

verktyg som kan underlätta i barnens studier. I sin studie anser Fast (2008) att den 

grundläggande språkutvecklingen huvudsakligen sker i de informella miljöerna, det 

vill säga utanför skolan där elever möter det engelska språket på TV-apparater, 

datorer, surfplattor, telefoner, symboler och affischer. Vi vill, därför, uppmuntra 

användningen även i skolan, av sådana kanaler, inklusive Minecraft och andra bra spel 

som kan anpassas till barnens ålder och som kan hjälpa dem att utveckla sin engelska.  

Det är också viktigt att alltid kunna samverka med andra erfarna pedagoger som vet 

hur man kan hjälpa eleverna att nå sina mål. Många dator- eller TV-spel, liksom flera 

andra pedagogiska verktyg, är gjorda med en pedagogisk anpassning till barn i 

bestämd ålder. Det blir upp till pedagoger att pröva dem, i samarbete med varandra, 

för ett bättre resultat. För de nyanlända elever som kommer hit till Sverige och som 

måste lära sig två språk samtidigt (svenska och engelska), kan det kännas som en stor 

belastning. Därför anser vi att dator- och TV-spel kan vara en god möjlighet för dem 

att lära sig engelska på ett lättare, bättre och mer entusiastiskt sätt – och varför inte 

andra ämnen också. Läroplanen (Skolverket, 2017) menar att forskning som har direkt 

relevans för lärare och elever, skola och utbildning ska beaktas, vilket betyder att en 

lärare alltid måste lära sig eller pröva nya saker och metoder för hur han/hon kan 

hjälpa barnen med de olika ämnena, oavsett vilken kunskapsbakgrund de har.  

 

Flerspråkiga människor har bättre möjligheter i livet att få nya kontakter. De kan jobba 

med andra människor runt om i världen och få nya vänner i andra kulturer. Inte minst 

genom online-spel på engelska kommer svenska barn i bättre kontakt med andra 

människor, eftersom de tränar att kommunicera och lär sig nya ord när de spelar med 

andra online. Avslutningsvis vill vi poängtera att det är essentiellt för lärare att kunna 

använda digitala verktyg, för att barnen ska känna sig intresserade av att lära sig ett 

nytt språk. Det är en plikt för oss som lärare att kunna motivera elever till att vara 

intresserade av ett ämne. Därför anser vi att det vore bra med vidare studier av hur 

datorspel kan tillämpas i undervisning. Förslagsvis en större forskningsstudie där 

flertalet lärare genomför ett projekt i linje med vad Girgensohn (2018) gör i sin studie 

samt mer ingående tester kring hur lärandet påverkas mer övergripande än vår 

forskningsstudie.  
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Bilaga 1 

Brev till vårdnadshavare  
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Bilaga 2 

Frågor för elevintervju 

 



 36 

Bilaga 3 

Elevenkät 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor till lärare 
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