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Conversation in Sweet City – two L2 pupils’ interaction
in connection with video games in Swedish teaching
Abstract
The aim of the present study is to examine two pupils’ interaction when playing the
language learning game Sweet City together on tablet. The game is used for teaching
Swedish as a second language and it is designed as an adventure game. Special interest
is focused on how the pupils use the opportunities for translating labels into other
languages, a function built into the game. Translanguaging, that is, how the pupils’
assembled linguistic resources benefit them in the game, is another focus of the study.
The method used was observation, with filming of the pupils´ playing. The material
was then analysed with the aid of the Exchange Structure Model.
The result showed that playing video games leads to a context-linked conversation
with many short exchanges. The pupils are engaged in the game and the cooperation
that is required to make progress in it. The pupils take advantage of the potential to
translate the game dialogue, but the concrete consequences of that are not clearly
detectable.
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1 Inledning
Till skolans uppdrag hör skyldigheten att använda demokratiska arbetssätt och att göra
eleverna redo att ta aktiv del och göra sina röster hörda i samhället (Lgr11). Detta
uppdrag ska naturligtvis komma alla elever till del men elever med andra modersmål än
svenska har fler hinder att övervinna på vägen mot att bli aktiva samhällsmedborgare
med en röst som blir lyssnad till. Cummins (2007), García (2009) och Svensson (2015)
framhåller att den andraspråksundervisning som bedrivs i skolan får effekter både på
elevernas språkutveckling och deras identitetsskapande. De är också överens om att
elever som får använda alla sina språk och språkliga resurser utvecklar kunskaper på
och om språk mer effektivt än de som begränsas till att använda målspråket.
I denna studie observeras två elever i årskurs nio som anlänt till Sverige under de
senaste tolv månaderna då de kommunicerar med varandra på svenska för att
gemensamt göra framsteg i tv-spelet Sweet City. Tv-spelet är ett läromedel i svenska
som andraspråk och är utformat som ett äventyrsspel. De strategier eleverna använder
för att förstå och göra sig förstådda av varandra står i centrum för undersökningen. I
spelet Sweet city har eleverna möjlighet att trycka på vissa av de svenska textremsorna
för att få översättningar av repliker i speldialogen. Det språk de vill ha översättningarna
gjorda till ställer de in när de startar en spelomgång. På detta sätt kan eleverna anknyta
till sitt modersmål, eller ett annat språk de behärskar, när de finner det nödvändigt eller
intressant.
Att spela äventyrsspel på lektionstid kan antagligen väcka elevers engagemang och
motivation och det anknyter till många ungdomars liv utanför skolan. Vilken typ av
interaktion och samtal en sådan lektionsaktivitet leder till och hur eleverna använder den
svenska de behärskar för att kommunicera med varandra står i fokus i denna studie.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka två andraspråksinlärares kommunikationsstrategier
då de arbetar i par med språkinlärnings- och äventyrsspelet Sweet city på surfplatta. Av
särskilt intresse är hur de använder sina flerspråkliga resurser i den kontext spelandet
utgör.

För att uppnå syftet ställs följande frågor:
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1) Hur använder eleverna olika språkhandlingar för att hjälpas åt framåt i spelet?
2) Hur använder eleverna de skriftliga översättningar som erbjuds på deras
modersmål i spelet?

2 Bakgrund
I detta kapitel presenteras inledningsvis sådant i grundskolans läroplan (Lgr11) som är
aktuellt att sätta i samband med föreliggande studie. Därefter följer en redogörelse för
sådan tidigare forskning om samtal och tv-spel som har relevans för studien. Slutligen
framläggs de teoretiska utgångspunkter som har använts vid analys av studiens material.

2.1 Skolans styrdokument
I Lgr11 står under rubriken Skolans värdegrund och uppdrag bland annat att
”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” samt ”främja
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas
bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Lgr11). Därmed riktas fokus
redan i läroplanens inledning mot bland annat elever med ett annat modersmål än
svenska.
I kursplanen för svenska som andraspråk presenteras som ett syfte med ämnet att
eleverna ska få möjlighet att kommunicera på svenska på den nivå de befinner sig och
att detta ska kunna ske utan för höga krav på språklig kvalitet. Ett annat syfte är att
eleverna genom undervisningen i svenska som andraspråk ska lära sig vilka språkliga
strategier som är framgångsrika i olika sammanhang. Ett av kunskapskraven är
följaktligen att eleverna ska kunna välja sådana strategier som fungerar när man vill
göra sig förstådd och förstå andra människor (Lgr11). I ett sådant kollaborativt
parsamtal som står i fokus i föreliggande studie är det möjligt att observera hur
andraspråksinlärare uttrycker sig då de kommunicerar med varandra i samband med tvspelsspelande, utan andra krav på språkkvaliteten än de som deras eget behov av att
förstå varandra ställer.
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2.2 Tidigare forskning
2.2.1 Samtal i klassrummet
Samtal mellan lärare och elever i lärarstyrd undervisning är den typ av kommunikation
som traditionellt dominerat i skolans klassrum (Lindberg 2005:76). Redan på 1970-talet
studerades emellertid det kollaborativa samtalets betydelse för inlärningen av bland
andra Barnes (1978), som kom fram till att elever måste tillåtas använda språket i
utforskande syfte för att det ska bli tal om verklig inlärning. Enligt Barnes är arbete i
mindre grupper optimalt för en sådan typ av kunskapssökande samtal. Dysthe (1996)
förordar ett dialogiskt klassrum där inte bara lärarens röst hörs utan där många olika
röster från elever och exempelvis multimodala texter bidrar till kunskapsbyggandet. Ett
sådant klassrum förutsätter samtal av också annan karaktär än lärarledda och
kunskapskontrollerande. I föreliggande undersökning riktas intresset mot ett samtal
mellan två elever som förväntas utforska ett tv-spel utan ledning från lärare. Därför är
forskning om kollaborativa samtal av intresse för studien.
Dawes, Littleton, Mercer, Wegerif och Warwick (u.å.) pekar på den motsättning som
finns i att forskning visar på kollaborativa lektionsaktiviteter som en framgångsrik väg
mot att lära såväl ämnesinnehåll som färdigheter i kommunikation, samtidigt som dessa
aktiviteter i praktiken ofta visar sig vara icke-produktiva i klassrummen. I själva verket,
menar Dawes

et

al.,

är

gruppaktiviteter

i

klassrummen sällan tillräckligt

uppgiftsfokuserade och de är ofta ojämlika såtillvida att en eller ett par elever dominerar
medan andra knappt deltar överhuvudtaget.
I likhet med Barnes (1978) menar Dawes et al. (u.å.) att en utforskande samtalstyp är
den mest framgångsrika i inlärningssammanhang. Enligt Dawes et al. måste samtal i
problemlösande syfte läras ut explicit och inte bara möjliggöras om de ska kunna
fungera som äkta utforskande samtal.
Dawes et al. (u.å.) har analyserat resultaten av ett samtalsutvecklingsprogram,
”Thinking Together”, som är ett 12-lektioners program för primary school-elever i
England med syfte att medvetandegöra elever om hur de ska samtala effektivt. De
medverkande klasserna har jämförts med kontrollklasser från skolor som inte deltagit i
programmet. Resultatet visar att de medverkande klasserna i högre grad än
kontrollklasserna använde en utforskande samtalstyp och dessutom fick bättre resultat
på tester i samband med samtalen, både när de genomfördes i grupp och individuellt.
Dawes et al. drar slutsatsen att medvetet arbete med samtalsutveckling leder till att
elever kan förbättra sin språkanvändning för att tänka både kollektivt och enskilt, att
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läraren måste inta en aktiv roll som vägledare i samtalsutveckling och att
samtalsaktiviteter ska vara förberedda och väl designade av läraren.
Melander och Sahlström (2010) kopplar lärande till deltagande i interaktion och
menar att förändringar i interaktionen är det vi i själva verket kallar lärande (s.11).
Dessa förändringar i deltagarnas interaktion står följaktligen i centrum då de studerar
elevers lärande i förhållande till exempelvis epistemisk positionering (s. 130ff).
Epistemisk positionering innebär att samtalsdeltagare markerar sin hållning gentemot
andra deltagare och deras yttranden. En sådan positionering hjälper deltagarna att förstå
vad andra kan och vet samt avslöjar deras egen kunskap eller brist på sådan. Eleven som
ställer en fråga till en annan deltagare positionerar sig som den som inte kan och sätter
samtidigt den andra i en expertposition. Epistemiska positioneringar är aldrig på
förhand givna utan förhandlas ständigt i interaktion. Utifrån sin forskning om barns
lärande i interaktion konstaterar Melander och Sahlström att det finns en mängd olika
sätt att vara delaktig i interaktion, till exempel att tala, lyssna och använda kroppsspråk
och att förändringar i epistemiska anspråk kan tolkas som lärande. Det är av intresse att
i föreliggande undersökning beakta sådana aspekter som hur eleverna positionerar sig
gentemot varandra eftersom det antagligen kan säga något om hur de interagerar, lär sig
och kommer framåt i tv-spelet.

2.2.2 Samtal och andraspråksutveckling
Samtal av olika typ är en förutsättning för framgångsrik andraspråksinlärning (Lindberg
2005; Svensson 2013). För en andraspråksinlärare handlar en kommunikativ kompetens
i hög grad om att kunna utnyttja alla tillgängliga medel för att kommunicera
ändamålsenligt, det vill säga att erövra en strategisk kompetens (Lindberg 2005:34). Det
kan enligt Lindberg innebära att inläraren hittar synonymer, skapar egna nya ord,
använder kroppsspråk och så vidare.
Swain (1995) är en av de forskare som pekat på det kollaborativa samtalet som en
stödstruktur som hjälper andraspråksinlärare att nå längre i sin språkanvändning än vad
som vore möjligt på egen hand. Swain kompletterar vidare Krashens (1980) teori om
språkligt inflöde som en avgörande faktor för andraspråksutveckling med det
nödvändiga utflödet i interaktion med andra. Cummins (2007) är tongivande inom
andraspråksforskningen och hör till dem som betonar vikten av kontextuellt stöd och
kognitiv utmaning för framgångsrik språkinlärning. I föreliggande studie riktas intresset
mot språkinlärning i ett sammanhang där tv-spelet Sweet city skulle kunna fungera som
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ett kontextuellt stöd och samtidigt utmana språkinlärarnas förmåga att lösa språkliga
problem.
En metod som fått genomslag i andraspråksundervisningen är CLT, Communicative
Language Teaching, i vilken bland annat betonas interaktion genom kommunikation på
målspråket, att elevernas erfarenheter ska tas tillvara i klassrummet samt att det ska
finnas ett samband mellan elevernas språkliga aktiviteter i och utanför klassrummet
(Figueroa 2015). Eleverna som deltar i studien har angett att de spelar tv-spel på fritiden
(se 3.1) och därmed kan användningen av spelet Sweet city sägas ligga i linje med CLT.

2.2.3 Tv-spel i klassrummet
Den generation ungdomar som är elever i dagens skola är uppväxta med datorer och
internet, och Figueroa (2015) beskriver dessa ”nätets infödda” som en bloggande,
spelande och socialt nätverkande milleniumgeneration (s. 42). Under denna generations
skoltid har ny teknologi och digitalisering satt allt större prägel på undervisningen och
datorer och surfplattor är nu en självklarhet i klassrummen i svensk skola. Figueroa
(2015) menar att användningen av modern teknologi bidrar till elevers motivation i
andraspråksinlärningen, och Gee (2007) anser att en av tv-spelens främsta fördelar är att
de kan vara så engagerande att den inlärning de leder till sker utan att inläraren är
medveten om själva lärandemomentet.
Såväl Gee (2007) som Figueroa (2015) framhåller att tv-spel uppmuntrar till den
sortens utforskande attityd, risktagande och problemlösning som är en tillgång i all
inlärning. Gee jämför vidare tv-spelsspelares tillvägagångssätt med forskares och menar
att det i spelen återfinns samma cykel som i vetenskapliga experiment. Det vill säga:
forskaren liksom spelaren utgår från en hypotes som sedan prövas. Forskaren och
spelaren reflekterar sedan över resultatet och prövar eventuellt en ny hypotes för att
uppnå ett säkrare resultat eller större framgång i spelet. Att ställa upp hypoteser torde i
detta sammanhang alltså vara detsamma som att anta att en viss spelhandling leder till
ett förväntat resultat. Neville (2009) ansluter sig till synen att spelare ställer upp
hypoteser för att hantera spelens utmaningar och därefter testar och eventuellt
omvärderar dem. Därmed menar han, i linje med Gee och Figueroa, att så kallat digitalt
spelbaserat lärande, DGBL (2009:47) har mycket att bidra med ur inlärningssynpunkt.
Även Waddington (2015) uppmärksammar denna likhet mellan vetenskapliga
experiment och spelande.
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Chiu, Kao och Reynolds (2012) granskar i en metastudie resultaten i 14 studier som
jämför effektiviteten av DGBL med andra inlärningsformer i engelska som främmande
språk. Sammanlagt ingår 1116 studenter från Taiwan, Korea och Hong Kong i
studierna. Resultaten som redovisas i de 14 studierna pekar i enlighet med Gee (2007)
och Figueroa (2015) mot att tv-spel låter användarna utforska olika fenomen, vara
aktiva konstruktörer i spelandet samt testa olika tillvägagångssätt för att lyckas. Chiu,
Kao och Reynolds (2102) urskiljer två olika speltyper och menar att alltför få studier
involverar det de kallar kontextanknutna, meningsfulla och engagerande spel medan
desto fler ägnas åt spel som är inriktade på isolerade övningar och drillning (s.106). Tvspelet Sweet city är designat som ett äventyrsspel och därmed är föreliggande studie
riktad mot den typen av spel som inte innehåller isolerade, kontextfria övningar.
Reinders och Wattana (2011) har undersökt sambandet mellan tv-spelsspelande och
andraspråksinlärares interaktion på målspråket och konstaterar att spelande kan påverka
både kvantiteten och kvaliteten på inlärarnas målspråksproduktion samt deras villighet
att interagera på målspråket, men att en omsorgsfull pedagogisk planering av
spelaktiviterna är en förutsättning för detta. Reinder och Wattanas forskning inkluderar
16 thailändska engelskinlärare i åldern 21-26 år. Lärarens syfte med deras spelande i
inlärninggsprocessen var att främja en avspänd och nöjsam undervisningssituation där
elevernas delaktighet var större än i traditionell undervisning. Elevernas interaktion
under spelandet bestod av muntlig och skriftlig chat med varandra. Resultatet visar att
inlärarna använder fler ord och talturer i sin skriftliga interaktion än när de chattar
muntligt eller samtalar ansikte mot ansikte. Kvantiteten i såväl den muntliga som
skriftliga chatten ökar för varje spelsession. Däremot kan ingen utveckling av språkets
komplexitet eller korrekthet märkas. Inlärarnas villighet att kommunicera på målspråket
undersöktes med hjälp av enkäter efter varje speltillfälle och svaren visar en ökad
villighet att interagera på målspråket för varje gång. Reinders och Wattana förklarar
resultatet med att tv-spelandet upplevs som roligt och engagerande och bidrar till en låg
nivå av anspänning och prestationsångest (2011:24).
Även Neville (2009) beskriver DGBL som ett sätt att få andraspråksinlärare att
känna sig bekväma med att använda målspråket. Neville bygger sina slutsatser på sin
forskning om hur amerikanska studenter lär sig tyska med hjälp av online-spelet
Battlefield 2124 och menar att spelandet erbjuder engagerande upplevelser med
interaktion i realtid, vilket främjar andraspråksinlärningen. Trots att föreliggande studie
bygger på en engångsobservation och det därmed är omöjligt att säga något om hur
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interaktion eller lärande utvecklas över tid av tv-spelsspelandet, är det intressant att i
analysen försöka studera sådant som elevernas engagemang och benägenhet att
kommunicera på målspråket svenska vid detta tillfälle.
Waddington (2015) diskuterar i vilken mån tv-spelet Fate of the world kan realisera
Deweys (1915) intentioner att undervisning ska främja vanan att hantera vetenskapliga
spörsmål och möjliggöra samarbete. Waddington ansluter sig till dem som framhåller
tv-spelsspelandets likheter med vetenskapligt undersökande men drar, till skillnad från
exempelvis Gee (2007), Neville (2009) och Reinder och Wattana (2011), slutsatsen att
det

finns

problem

med

att

tillgodose

den

sociokulturella

aspekten

av

inlärningsprocessen genom tv-spelsspelande eftersom spelandet ofta är en individuell
aktivitet. Han tillägger dock att det de senaste åren har öppnats möjligheter till
interaktion genom multiplayer- och internetspel. I denna studie är det sociokulturella
perspektivet möjligt att anlägga eftersom eleverna spelar tillsammans.

2.3 Teoretiska utgångspunkter
I föreliggande studie är intresset riktat mot hur språket används i en specifik situation,
den har alltså ett funktionellt perspektiv. I samtalsforskning betraktas, enligt Norrby
(2014), yttrandens funktioner som kontextberoende och målet är att ta reda på vilken,
eller vilka, funktioner ett yttrande har i ett visst sammanhang och ögonblick (s.27).
Även talarens intentioner med att välja en viss form för sitt yttrande är av intresse i ett
funktionellt perspektiv. En av de teoretiska utgångspunkterna i denna studie är den
interaktionella sociolingvistiken, som har ett sådant funktionellt perspektiv och
presenteras i 2.3.1.
Eftersom eleverna som medverkar i studien har andra modersmål än svenska och
Sweet city erbjuder skriftliga översättningar till deras modersmål, är en annan
utgångspunkt den att eleverna

använder sina samlade språkliga resurser för att

interagera effektivt med varandra och spelet. Det sättet att tillvarata sitt språk, över
språkgränser, benämns translanguaging. Translanguaging beskrivs i avsnitt 2.3.2.

2.3.1 Interaktionell sociolingvistik
Denna studie utgår från den interaktionella sociolingvistiken (Gumperz 2001) enligt
vilken man menar att det framförallt är interaktionen mellan människor som skapar
mening och betydelse åt såväl individer som det sociala sammanhanget i en specifik
situation. Den interaktionella sociolingvistiken grundar sig bland annat i den del av
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sociologin som kallas etnometodologi (Norrby 2014:34) och som är en metodologi där
gruppers gemensamma skapande och upprätthållande av verkligheten beaktas och
utforskas. Det är till stor del i språklig interaktion som verklighetsskapandet sker och
följaktligen är det dess kommunikativa aspekt som står i fokus i interaktionell
sociolingvistisk forskning. Tillämpat på samtalsanalys innebär detta att kontexten ses
som dynamisk och både påverkas av och påverkar samspelet mellan samtalsparterna.
I samtalsinteraktionen använder deltagarna signaler för att visa avsikt med och
förståelse för det som yttras och för situationen. Enligt Gumperz (1982:131) är sådana
så kallade kontextualiseringssignaler både verbala och icke-verbala tecken som används
i samband med yttranden. Dessa signaler blir en del av talarens budskap och påverkar
hur lyssnaren tolkar samtalsaktiviteten, förstår innehållet i det sagda och tolkar hur
yttrandet hänger samman med föregående och efterkommande yttranden. I föreliggande
studie används begreppet enligt Gumperz definition och inbegriper, förutom verbala
signaler som röststyrka och pausering, sådana icke-verbala tecken som kroppsspråkliga
uttryck.

2.3.2 Translanguaging
Enligt García och Yip (2015) har varje flerspråkig människa ett eget språkligt uttryck
som går utöver de enskilda språk hen behärskar. I den meningen har alltså varje individ
ett personligt uttryckssätt som består av delar och intryck från alla de språk hen kan och
använder. Språkliga processer sker därmed på flera språk parallellt. Detta ligger i linje
med Cummins (2007) teori om underliggande språkliga förmågor som förenar olika
språk trots deras ytliga olikheter. Teorin om att använda sin samlade flerspråkiga
potential kallar García (2009) för translanguaging. Begreppet translanguaging
innehåller också maktkritiska aspekter såtillvida att människor förväntas få använda alla
sina språkliga resurser utan hänsyn till de gränser som av bland annat politiska och
sociala skäl upprättas mellan språk (García & Yip 2015). I tv-spelet Sweet city har
eleverna möjlighet att få delar av speldialogen översatt till andra språk än svenska. I
föreliggande

studie

finns

de

två

spelarnas

modersmål

bland

de

valbara

översättningsspråken. Teorin om translanguaging är därmed av intresse i så motto att
elevernas användning av översättningsmöjligheterna kan ses som uttryck för att de
utnyttjar fler språk än ett i spelandet.
García (2009) förordar en pedagogik där elever ges utrymme att använda alla sina
språkliga resurser för att ”maximera sin kommunikativa potential” (s.140). García och
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Yip (2015) menar att elever som får skriva utkast med hjälp av alla sina språkliga
förmågor blir bättre skribenter och att elever som tillåts forska på det eller de språk de
vill drar mer framgångsrika slutsatser. Svensson (2015) visar, i samma anda, hur en
klassrumsmiljö där translanguaging används inverkar fördelaktigt på såväl elevernas
språkinlärning som deras identitetsutveckling, bland annat genom att elevernas
bakgrundskunskaper tillvaratas och genom att deras engagemang väcks. Enligt
Cummins (2007) är det viktigt att inte begränsa elevers möjligheter att kunna uttrycka
sina förkunskaper genom att endast tillåta undervisningsspråket.
Såväl Cummins (2007) som García och Yip (2015) påpekar också att även om elever
uppmanas att bara använda det språk undervisningen bedrivs på, sker i själva verket
deras språkliga processer på alla de språk de behärskar. Därmed är det klokt att som
pedagog hjälpa dem att utnyttja den naturliga förbindelsen mellan språken på ett så
effektivt sätt som möjligt.
Svensson (2015) betonar att lärarens och klasskamraternas inställning till att de
olika språken används i skolmiljön är av avgörande betydelse för att de positiva
effekterna ska uppnås. Detta resonemang överensstämmer med Garcías (2009) begrepp
social justice, som just står för de attityder till flerspråkiga elevers språkanvändning
som präglar translanguaging. Den tillåtande attityd till användningen av flera språk som
Sweet city erbjuder skulle alltså möjligen kunna påverka inställningen till, och
effekterna av, spelet som språkinlärningsmetod hos eleverna som ingår i denna studie.

3 Material och metod
I 3.1 presenteras de elever som medverkar i denna studie samt hur de valdes ut. Även
tv-spelet de använde i studien presenteras i detta avsnitt. I 3.2 redogörs för studiens
genomförande. Transkriptionsmetoden och det etiska förhållningssätt som präglar
studien berörs i 3.2. I 3.3 beskrivs den analysmetod, Exchange Structure Model, som
varit till hjälp vid analys av det inspelade materialet. Det metodologiska
tillvägagångssättet diskuteras i 3.4.
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3.1 Material
Föreliggande undersökning är en fallstudie där ett elevpars kommunikation står i
centrum. De går i samma klass i årskurs nio på en utbildningsenhet i sydöstra Sverige.
Hädanefter kallas eleverna A respektive B i denna studie. Nedan presenteras de kort i
fråga om sådana aspekter som kan ha betydelse för studien.
Elev A är 15 år och kommer från Palestina. A har arabiska som modersmål. Eleven
har varit i Sverige i 2 år och fått undervisning i svenska i 12 månader. Han började spela
tv-spel vid 10 års ålder och uppger sig spela mer än 10 timmar i veckan.
Elev B är 14 år och kommer från Afghanistan. Eleven har dari och persiska som
modersmål. Han har varit i Sverige i 1 år och fått svenskundervisning i 4 månader vid
studiens genomförande. Elev A började spela tv-spel vid 10 års ålder och uppskattar att
han spelar 1-2 timmar i veckan.

3.1.1 Urvalsprincip
Utbildningsenheten där studien utfördes deltar i ett forskningsprojekt där datorspelet
Sweet city testas och studeras ur olika språkliga aspekter av en forskargrupp från
Linnéuniversitetet. Projektets namn är ”Äventyrsspel som resurs i nyanländas
språkutveckling” och dess ledare är Gudrun Svensson, Linnéuniversitetet. Jag blev
erbjuden

att

skriva

mitt

examensarbete

på

lärarutbildningen

inom

detta

forskningsprojekt. Alla medlemmar i forskargruppen genomförde observationer under
samma dag och jag tog i samband med det del av de uppgifter (presenterade i 3.1) de två
eleverna i denna studie lämnade om sig själva till en annan medlem i forskargruppen.
Medgivande från målsmän och föräldrar samlades också in gemensamt av gruppen. I
övrigt är föreliggande studie självständigt genomförd.
Utbildningsenhetens klass nio valdes för att forskarna i projektet är inriktade på
högstadieelevers andraspråksinlärning. De två elever som utgör paret i denna
observation valdes för att de har olika modersmål och därför är hänvisade till att prata
svenska med varandra för att kunna kommunicera. Det fanns två sådana par att välja
bland och ett bekvämlighetsurval avgjorde att det blev just det ena eftersom de satt
närmast mig under introduktionen till dagen.

3.1.2 Sweet city
Sweet city är ett läromedel, i form av ett tv-spel, i ämnet svenska som andraspråk. Det är
producerat av förlaget Universal Learning Games och avsikten är att det ska släppas på
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läromedelsmarknaden i februari 2017. Spelet är ett språkinlärningsspel utformat som ett
äventyrsspel där avataren Alex ska genomföra uppdrag och övervinna svårigheter för att
försvara staden Sweet city från olika hot. Eftersom Sweet city är designat som ett
äventyrsspel är det på avgörande punkter olikt mer traditionella läromedel. Språkliga
element som tränas genom spelet är exempelvis svenskans oregelbundna verb, verbens
placering i huvudsatser, sammanfogning av huvudsatser och språkhandlingar som
frågor, uppmaningar och påståenden. Till hjälp för spelare med arabiska, tigrinja, dari
eller somaliska som modersmål erbjuds översättningar av viss dialog till dessa språk.
För att få fram en översättning klickar spelaren på textremsan med den svenska
dialogtext hen önskar få översatt.

3.2 Metod för materialinsamling
Under ett tillfälle i november 2016 observerades, filmades och ljudinspelades två elever
då de spelade tv-spelet Sweet city i par.

3.2.1 Genomförande
Skolenheten och niondeklassen där Sweet city skulle introduceras besöktes av
forskargruppen från Linnéuniversitetet. Spelredaktören började med att installera spelet
på skolans surfplattor och därefter presenterade forskargruppen sitt arbete och sina
medlemmar. Tolkar fanns på plats och översatte informationen till elevernas
modersmål. Eleverna gjorde sedan ett förtest där deras kunskap om orden som
förekommer i spelet kontrollerades. I samband med testet fyllde eleverna i uppgift om
ålder, modersmål och tv-spelsvanor. Genom att därutöver muntligt fråga de två eleverna
i denna studie från vilka länder de kommer, samlades således relevanta uppgifter om
dem in (se 3.1). Spelredaktören och spelets manusansvariga person presenterade sedan
spelet för eleverna och resten av skoldagen ägnade klassen åt att spela Sweet city i par
på surfplattor.
Paret i studien filmades med hjälp av iPad då de spelade spelet. Dessa elever satt i ett
enskilt rum för att yttre störningsmoment skulle minimeras. Eftersom den ena eleven
hade dari som modersmål och den andra arabiska blev deras gemensamma
kommunikationsspråk svenska. Eleverna i paret instruerades att ha spelets
översättningar på arabiska den första delen av speltiden och på dari den senare delen.
Avsikten var att den elev vars modersmål översättningarna inte var på skulle leda
avataren och med nödvändighet ledsagas av den andra eleven i paret.
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Under observationstillfällets första del använde de två eleverna strategin att turas om
att leda avataren så att den av dem som spelade och stötte på en svårighet överlämnade
surfplattan till sin medspelare. På så sätt undvek de i hög utsträckning att kommunicera
med varandra. Av den anledningen påminde jag eleverna inför den andra delen om de
instruktioner de fått om att den som inte ledde avataren skulle guida spelaren på
svenska. Det är inspelningen från denna andra del som är föremål för studien.
Inspelningen är 26 minuter och 28 sekunder lång. De dialoger som utlöstes av
spelarnas översättningsanvändning transkriberades enligt avsnitt 3.2.2 och analyserades
i enlighet med den metod som beskrivs i kapitel 3.3. Urvalet av data för transkription
gjordes för att studiens frågeställningar skulle kunna besvaras.

3.2.2 Transkriptionsmetod
Transkriptionen är i huvudsak gjord enligt skriftspråksnorm eftersom den är inriktad på
innehållet i det som sägs. Norrby (2014) menar att graden av talspråksanpassning måste
avgöras från fall till fall och är avhängig av såväl syftet med transkriptionen som
materialet. (s. 105). I linje med Norrbys (2014:104) rekommendationer finns i
föreliggande studie sådana småord och ljud som uttrycker exempelvis tvekan eller
instämmande med.
Transkriptionen bygger också på Norrbys (2014: 253ff) rekommenadation såtillvida
att typsnittet Courier används eftersom det gör alla tecken lika stora. Samtidigt tal, eller
något annat som händer samtidigt som tal, markeras med hakparenteser runt både det
som överlappas och det som överlappar. Dock frångår jag den vanliga metoden att låta
varje yttrande börja på ny rad. Istället transkriberas varje elevs inlägg i samtalet
sammanhängande, oavsett om det består av ett eller flera yttranden.
Jag använder följande transkriptionssymboler, hämtade från Norrby (2014:110f), i
denna studie:
U:nderbart

förlängning av föregående ljud :

Unde-

avbrutet ord

-

[]

överlappande tal

[]

◦underbart◦ sägs med svag röst
*underbart*

sägs med skrattande röst

◦◦
**

(underbart)

osäker transkription omges av parentes

(x)

ohörbart ord

(FNISS)

versaler och parentes används vid metakommentarer
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Pauser markeras i denna studie enligt följande:
(.) paus kortare än en sekund
(..) paus 1-3 sekunder
(…) paus längre än 3 sekunder

3.2.3 Etisk medvetenhet
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har präglat denna studie på så sätt att
hänsyn har tagits till de fyra huvudkrav som där framställs (Vetenskapsrådet 2009).
Informationskravet uppfylls genom att deltagarna informerades om sin uppgift i studien
och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan negativa följder. Deltagarna
är inte identifierbara i studien, inte heller den utbildningsenhet de studerar vid. Därmed
uppfylls Konfidentialitetskravet. För att tillgodose Vetenskapsrådets krav på
medgivande skrev eleverna under en medgivandeblankett innan studien påbörjades
(bilaga 1). Dessförinnan hade elevernas lärare införskaffat vårdnadshavarnas tillstånd
till elevernas medverkan. Det insamlade materialet kommer inte att användas i
kommersiellt eller icke-vetenskapligt syfte och i och med det är Vetenskapsrådets
Nyttjandekrav uppfyllt.
All information till eleverna översattes till deras modersmål med hjälp av tolkar som
fanns på plats i klassrummet vid observationstillfället.

3.3 Analysmetod – Exchange Structure Model
För analys av elevernas interaktion i samtalet användes Exchange Structure Model
(Sinclair & Coulthard 1975; Coulthard 1985). Exchange Structure Model (ESM) är en
hierarkisk modell som kan användas då man beskriver yttrandens kommunikativa
funktioner (Norrby 2014:73). De olika nivåerna utgörs av språkhandlingar, drag, IRUenhet, transaktion och samtalskontext (bild A).
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Samtalskontext

Transaktion
IRU-enhet
Drag (Initiativ-ResponsUppföljning)
Språkhandlingar

A. De fem nivåerna i Exchange Structure Model

Språkhandlingar är basen i denna modell och med dem menas den avsikt som uttrycks
genom ett yttrandes form. Exempel på språkhandlingar är frågor, begäran/förslag,
direktiv och information (Svensson 2009:61). Naturligtvis kan endast talaren själv veta
om avsikten med en fråga verkligen är att framställa en undran eller om avsikten med en
informativ replik är att beskriva eller berätta något. I denna studie använder jag ändå
begreppet språkhandlingar och menar att varje yttrandes form ändå måste sättas i
relation till, och problematiseras i förhållande till, andra faktorer som kroppsspråk,
tonfall och föregående och efterkommande repliker.
Språkhandlingarna utgör, på nästa nivå i ESM, dragen initiativ, respons och
uppföljning (Norrby 2014:76). Dessa drag tillsammans bildar nästa nivå i modellen:
IRU-enheten. Sinclair och Coulthard (1975) använde ursprungligen IRU-modellen för
att beskriva hur interaktionen mellan lärare och elev vanligen ser ut i ett klassrum där
läraren ställer en fråga, eleven svarar och läraren sedan följer upp elevsvaret.
Modifierad har modellen sedan använts av andra forskare och applicerats på andra typer
av samtal, även sådana av vardaglig och informell karaktär (Svensson 2009). I
föreliggande studie använder jag IRU-strukturen som utgångspunkt i analysen, men jag
ansluter mig till en flexibel och kontextberoende tolkning av strukturen där ett
replikskifte i själva verket skulle kunna innehålla fler eller färre än tre drag med
exempelvis utebliven uppföljning eller flera uppföljningsdrag. Som initiativ betraktas, i
enlighet med Svensson (2009:57), den replik som inleder ett replikskifte. Nästa drag är
responsen; den andra elevens gensvar på initiativet. De följande dragen betraktas som
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uppföljningar, tills ett nytt initiativ införs. Svensson påtalar ett antal svårigheter med
IRU-modellen, där en är att verkliga samtal inte kan förutsägas enligt en specifik mall,
en annan är problemet med att avgränsa var en IRU börjar och slutar och var en annan
tar vid (2009:57f). Dessa svårigheter till trots kategoriserar jag alltså i denna studie
replikdragen enligt modellen, för att ge struktur åt de redovisade samtalspartierna.
Ovanför IRU-enheterna befinner sig transaktionerna i den hierarkiska ESMmodellen. Dessa beaktar en sammanhängande del av samtalet där ett väl avgränsat ämne
avhandlas (Norrby 2014:75).
Utöver de fyra nivåerna språkhandling, drag, IRU-enhet och transaktion betraktas
själva samtalskontexten som en nivå och ett samtal kan då klassificeras som till exempel
ett lektionssamtal, ett vardagligt middagssamtal, ett psykolog- klientsamtal eller något
annat (Svensson 2009:55).

3.4 Metodologiska reflektioner
För att säkerställa att ett samtal på svenska skulle komma till stånd under
observationstillfället arrangerades situationen så att det spelande elevparet instruerades
att den som inte ledde avataren skulle ha översättningarna på sitt modersmål och
ledsaga den aktiva spelaren på svenska. Detta kan naturligtvis betraktas som en konstlad
situation som inte ger utrymme för ett naturligt samtal. Tillvägagångssättet var
emellertid en förutsättning för studiens genomförande och ett naturligt samtal uppstod
mellan de två eleverna, kanske främst tack vare deras gemensamma uppdrag och
engagemang i att göra framsteg i spelet.
Under observationstillfället filmades elevernas samtal med hjälp av en iPad som stod
på bänken framför dem. Det låg också en ljudinspelare på bänken som spelade in endast
ljudet från deras samtal. Även om eleverna i huvudsak tycktes bortse från
inspelningsapparaturen går det naturligtvis inte att påstå att den inte påverkade dem.
Placeringen av inspelningsutrustningen var inte diskret utan syftade till att få en så
tydlig inspelning som möjligt. Vid ett tillfälle mot slutet av inspelningen kommenterade
eleverna att de både filmas och ljudinspelas. För att eleverna skulle vänja sig något vid
inspelningssituationen gjordes inspelningen längre än vad som antogs behövas i
materialinsamlingssyfte.
Ett problem som varje samtalsanalytiker har att handskas med är subjektiviteten i
den egna tolkningen. Olika människor kan göra helt olika tolkningar av en och samma
situation. Det är svårt att avgöra om yttranden som ”jag förstår”, vilka förekommer flera
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gånger i det analyserade materialet, betyder att den som säger det verkligen förstår, och
dessutom om det i så fall betyder att personen förstår själva speldialogen eller om han
ändå förstår vad som ska uträttas i spelet. Jag har försökt att väga samman yttrandenas
innehåll med kontexten, föregående och efterkommande yttranden, kroppsspråk och
andra kontextualiseringssignaler och hur eleverna agerar i spelandet för att göra så
rimliga tolkningar som möjligt.
Den transkriberade och analyserade datan utgör en förhållandevis liten del av
elevernas totala speltid vid observationstillfället. Studiens tidsmässiga ramar gav inte
utrymme för en mer heltäckande transkription och analys. Därför riktades intresset
särskilt mot den interaktion som ägde rum i samband med översättningsanvändningen
och bara en liten del av den interaktion som ägde rum under spelsessionen är därmed
synliggjord. Av samma skäl är exempelvis inte det språkliga inflöde Sweet city förser
spelarna med synligt.
Slutsatserna är inte på något sätt generaliserbara utan säger bara något om hur dessa
två elever samtalade i en specifik situation vid en viss tidpunkt.

4 Resultat
Eleverna använder sig av skriftliga översättningar vid sex tillfällen under inspelningen. I
resultatkapitlet redovisas de dialoger och åtgärder användningen av översättningarna ger
upphov till. Detta sker i avsnitt som kallas scener och återfinns i 4.1 – 4.6.
När eleverna börjar spela är det B som leder avataren. Översättningarna är då
inställda på elev As modersmål arabiska.

4.1 Scen 1
I denna scen leder B avataren. Översättningsspråket är As modersmål arabiska.
7 minuter in i inspelningen möter avataren Alex Noa som ber om hjälp att hitta sin
hund. A, som den senaste minuten har suttit tillbakalutad och verkat ointresserad av
spelet, lutar sig nu fram över surfplattan och engagerar sig. Avataren Alex frågar Noa:
”åt vilket håll sprang din hund?” A trycker på textremsan med den svenska texten och
får då en skriftlig översättning av uttrycket åt vilket håll till arabiska.
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A

LÄSER

DEN

ARABISKA

ÖVERSÄTTNINGEN

(.)

*förstår

du*

(FNISSAR)
B
A

ja (PEKAR I EN RIKTNING)
ja (FNISSAR)(LÄSER ÖVERSÄTTNINGEN IGEN)de(FNISSAR)bra

(..) fortsätta (KLICKAR PÅ SPELET)

A ser förvånad ut när han läser översättningen till arabiska och fnissar sedan genom hela
replikskiftet. Genom att använda översättningen i denna scen visar A sin vilja att bistå B
med information om vad som sägs i speldialogen. A tar initiativ till replikskiftet genom
att ställa frågan om B förstår. Bs respons är att både svara ja och visa att han förstår
genom att använda en icke-verbal kontextualiseringssignal och peka i den riktning han
uppfattar att hunden finns. Därefter följer A upp genom att bekräfta med ”ja”, bra” och
”fortsätta”. A positionerar sig som den som har expertkunskapen genom att fråga om B
förstår och sedan uppmuntra honom med ”bra” när han visar att han har förstått.
Eftersom översättningen ges på As modersmål ligger det nära till hands att han intar
positioneringen som ”den som kan” och att B tillåter en sådan positionsordning .

4.2 Scen 2
Denna scen utspelar sig omedelbart efter scen 1 (7.21 in i inspelningen) och B är fortsatt
den som spelar. Dialogväxlingen i spelet fortsätter med att Noa säger om sin hund:
”Den sprang mot stranden. Leta upp den”. När avataren Alex svarar ”Vad heter din
hund?” klickar B på repliken för att få fram översättningen. Sedan fortsätter elevernas
dialog:
A

(LÄSER DEN ARABISKA ÖVERSÄTTNINGEN)

B

vad heter din hund

A

ja jag förstår (…) fortsätt (PEKAR PÅ SKÄRMEN)

B spelar vidare.
I denna scen är det B som står för replikskiftets initiativ genom att upprepa Alex
fråga. Initiativet har frågans form eftersom det är en upprepning av en fråga i spelet.
Även om yttrandet har frågans form går det naturligtvis inte att tolka det som om B
frågar A vad hans hund heter, utan satsen får ses som en informativ språkhandling. Det
är svårt att uttala sig om varför B säger detta. Det kan tolkas som om han vill upprepa
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spelrepliken för att hjälpa A och A uppfattar tydligen initiativet så eftersom han svarar
”ja jag förstår”. I enlighet med ESM är det här naturligt att tolka initiativet i ljuset av As
uppföljning och därmed skulle det få en informerande funktion (se 3.3). I så fall är det
även ett sätt för B att positionera sig som expert i förhållande till A och därmed också
tala om för A att han har förstått och inte behöver hans hjälp. I denna scen finns det
utrymme för en tolkning av situationen som innebär att även B förstår den arabiska
översättningen (se vidare 5.3.1). Ytterligare ett sätt att tolka Bs initiativ är att se det som
om han läser den svenska repliken intuitivt utan någon bakomliggande avsikt.
As respons bekräftar att han förstått och följs upp med hans uppmaning till B att
spela vidare, vilket B också gör. Samtidigt som A uppfordrande säger till B att fortsätta
spela använder han en kontextualiseringssignal genom att peka på skärmen, vilket tyder
på iver att snabbt gå vidare i spelet.

4.3 Scen 3
Denna scen utspelar sig i direkt anslutning till föregående. B spelar och A trycker fram
en översättning av texten ”jag söker upp”. Han dröjer så länge med att göra detta att han
först ger intryck av att förstå repliken.
A

(LÄSER DEN ARABISKA ÖVERSÄTTNINGEN OCH TITTAR SEDAN PÅ B

I NÅGRA SEKUNDER)
B

◦mm◦

Efter att ovanstående har utspelats tittar B på surfplattan och avvaktar några
sekunder. Därefter spelar han vidare och låter Noa upprepa Alex uppdrag att hitta
hennes hund Wimsa. A öppnar kartan i spelet för att hitta stranden där Noa tror att
hunden befinner sig.
Först verkar A alltså inte bry sig om att klicka fram någon översättning. Kanske tror
han sig förstå repliken i spelet, eller så är han okoncentrerad och inser därför sent att
han behöver översättningshjälp. När han sedan tar fram översättningen leder det inte till
något replikskifte. As sätt att titta på B och vänta ett ögonblick kan tolkas som en
frågande språkhandling där han antagligen undrar om B förstår vad som sägs i spelet.
Bs respons på denna fråga är i så fall så svag att det är tveksamt om A ens uppfattar den.
Norrby (2004) kallar ljud eller småord som svar på en fråga ”minimal respons” (s.171).
I detta fall är det emellertid svårt att avgöra om det är fråga om en minimal respons. Det
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kan lika gärna handla om att B ”hummar” för sig själv. Uppenbarligen väntar sig
åtminstone A mer respons från B eftersom han fortsätter att titta avvaktande på honom
efter hans ”mm”.

4.4 Scen 4
10 minuter in i inspelningen, när B ännu är den som leder avataren, möter Alex mannen
vid bryggan dit han tidigare anlänt med sin båt. Mannen säger till Alex att han måste
sätta fast sin båt.
A klickar för att få en översättning när mannen säger ” du måste sätta fast”. Möjligen
klickar han för snabbt eller vid sidan av textrutan. Jag kan åtminstone inte se eller
avgöra på något annat sätt om översättningen kommer upp. Trycket på textremsan leder
i alla fall inte till någon dialog eller några åtgärder. B tycks förstå ändå och försöker
utföra uppdraget att göra fast båten.
Eleverna säger alltså inget i denna scen men jag valde att ändå ta med den eftersom
A visar ett intresse för att se en översättning, eller i alla fall för att trycka på textremsan.

4.5 Scen 5
Så här långt in i speltiden är det enligt uppmaning från mig A som ska leda avataren och
Bs modersmål dari som ska vara översättningsspråk. Eleverna har emellertid inte bytt
språk till dari och A har vid flera tillfällen skjutit över surfplattan till B för att han ska ta
över spelandet.
19.07 in i inspelningen återtar A avataren Alex i cirka 20 sekunder. Sedan frågar han
B: ”vad ska vi göra?” och lämnar över surfplattan till B igen. B för Alex tillbaka till
mannen vid bryggan. Där frågar Alex mannen ”Ursäkta, vad sa du? Vad ska jag göra?”
Mannen svarar ”Du ska ta repet på bryggan och sätta fast din båt”. B trycker på fyra
textremsor med repliker enligt nedan:
1. Du ska ta repet
2. på bryggan
3. och sätta fast
4. din båt
A

(LÄSER ÖVERSÄTTNING 1) ◦aha◦ (LÄSER ÖVERSÄTTNING 2)

(LÄSER ÖVERSÄTTNING 3) (LÄSER ÖVERSÄTTNING 4) ◦aha okej◦
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B trycker på spelets gå-vidare-ikon. A vänder sig mot B och frågar med engagemang:
A
B

[förstår du NN(SÄGER NAMNET PÅ B)]
[(MUMMLAR OHÖRBART)mm vet inte](.) ja (.) jag förstår

(..) ◦kom igen◦ (.) ◦jag vill inte ha◦ (.) ◦kan man spela◦
(…) ◦vad kan man ta bort här◦

B fortsätter spela och försöker sätta fast båten men lyckas inte med det. 21 minuter och
24 sekunder in i inspelningen lämnar han över surfplattan till A som överger uppdraget
att sätta fast båten och leder avataren Alex vidare.
I denna scen stöter eleverna på flera svårigheter. A tycks inte förstå mannens
instruktioner på svenska utan tar fram den arabiska översättningen vilken han bekräftar
med ”aha” och ”aha okej”. B är samtidigt i hög grad engagerad i spelet och ser
bekymrad ut. Han pratar med svag röst och jag tolkar situationen som om han pratar
med sig själv och funderar högt snarare än ställer frågor till A. När A positionerar sig
som den som har förstått genom initiativet att fråga B om han förstår svarar emellertid B
att han förstår. As sätt att vända hela kroppen mot B och tilltala honom med hans namn
tyder på personligt engagemang och en stark vilja till interaktion. Frågan om B förstår
tycks här ställas med stort intresse för både svaret och samspelet i sig. Däremot är det
noterbart att A, precis som i scen 1, endast använder den enkla repliken ”förstår du” och
inte säger något mer. Under andra delar av interaktionen i samband med spelandet
använder

A

längre

och

mer

komplexa

repliker

men

i

anslutning

till

översättningsanvändandet verkar hans avsikt främst vara att snabbt och effektivt få
bekräftat att B ”hänger med”.
Trots att eleverna förstår uppdraget lyckas de inte lösa det. Förklaringen till
misslyckandet tycks snarare gå att finna i rent tekniska svårigheter att utföra uppdraget
än i språkliga problem, eftersom man på inspelningen ser att eleverna inte lyckas få
avataren Alex att förflytta sig i den riktning som lösningen kräver.

4.6 Scen 6
Efter att ha suttit tillbakalutad och verkat ointresserad i cirka en halv minut tar A aktiv
del i spelandet igen när det gått 22 minuter och 40 sekunder av inspelningen. Då hittar
B nämligen hunden Wimsa som de letat efter. Pojkarna skrattar till och sedan för B
hunden tillbaka till sin ägare Noa. Hon tackar för hjälpen med hunden och frågar sedan
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om Alex minns vad hennes katt heter (vilket hon berättade när de möttes tidigare). B
leder avataren och klickar för två översättningar: Tack för hjälpen och kommer du ihåg.
A

vad heter den (.) (X) (.) wis- (.) wisma (.) [wisma]

B

[MUMLAR]

wisma
A

[sist](SYFTAR PÅ ATT NAMNET WIMSA STÅR SIST BLAND FLERA

SVARSALTERNATIV)
B

[wisma](TRYCKER PÅ SVARSALTERNATIVET WIMSA)nej(SKAKAR PÅ

HUVUDET)
(SPELKARAKTÄREN NOA SÄGER: NEJ, DET ÄR HUNDEN SOM HETER
WIMSA)
A [SKRATTAR]
B [SKRATTAR]

A inleder replikskiftet med ett initiativ som är en fråga. Frågan tycks egentligen inte
vara riktad till B utan mer vara en uttalad fundering. Han besvarar följaktligen genast
frågan själv. Bs respons är att upprepa As svar, som är felaktigt dels för att två
bokstäver är omkastade (s och m) och dels för att det inte är kattens utan hundens namn.
B anger svarsalternativet Wimsa i spelet men inser omedelbart att det är fel och
understryker sitt ”nej” med kontextualiseringssignalen att skaka på huvudet. När
eleverna får bekräftat att svaret är felaktigt tittar de på varandra och skrattar. Här är det
A som har positionen av expert och B som positionerar sig som den som lär av A,
eftersom han upprepar och väljer det (felaktiga) svar A anger.
Eftersom svaret inte är rätt uttrycker A en fortsatt undran över vad katten heter:
A

vad heter katten

B

den heter ni:o jag tror

A tar initiativ till en ny dialog genom att fråga vad katten heter. Responsen är Bs svar på
frågan. Svaret är felaktigt och leder inte till ytterligare gissningar. Istället går B vidare i
spelet.

21

4.7 Sammanfattning
Elevernas spelande präglas i hög grad av samarbetsvilja. De hjälps åt att komma framåt
i spelet med hjälp av samtal på svenska, genom att visa och peka på surfplattan och
ibland genom att skicka den emellan sig. Flera gånger när de klarar av ett uppdrag ler de
mot varandra eller gör ”tummen upp”. När de missuppfattar något i spelet eller svarar
fel på en fråga skrattar de i samförstånd. Några gånger tappar emellertid A intresset när
B spelar och visar det genom att luta sig tillbaka på sin stol, lägga armarna i kors och
ignorera Bs försök att komma framåt i spelet. Sådana utslag för ointresse förekommer
vid ett fåtal tillfällen i materialet och kan inte sägas vara karaktäristiska för
interaktionen. Eleverna intar en utforskande attityd, fungerar inte en väg framåt så
prövar de en annan, byter spelare eller tittar på en annan del av spelet.
Även om instruktionen till eleverna varit att de ska spela ungefär halva tiden var och
att den som leder avataren ska ledsagas av den elev som är bisittare och har
översättningarna på sitt modersmål, visar det sig att B spelar betydligt mer än A. Under
den senare delen av speltiden, då A enligt instruktion ska leda avataren, skjuter han över
surfplattan till B då han stöter på problem. Dessutom går det att se på inspelningen att
paret fortsätter att använda översättningar på arabiska under hela speltiden och alltså
inte byter till dari som de ombeds och påminns att göra drygt 15 minuter in i speltiden.
Att översättningsspråket är arabiska under hela speltiden är möjligen huvudorsaken
till att A oftare än B intar och ges expertpositionen, vilken visar sig främst genom att
han flera gånger frågar B om han förstår och genom att B i scen 6 anammar As förslag
till svar på frågan som ställs i spelet utan att ifrågasätta det .
Vid alla tillfällen då översättningar utnyttjas är B den som leder avataren.
Sammanlagt trycker paret på 10 översättningar under inspelningstiden. Det är
omväxlande A och B som trycker fram översättningarna, även om de alltså hela tiden är
på As modersmål. Alla översättningsanvändningar utom en utlöser interaktion och
dialog (i scen 4 blir ju någon översättning aldrig synlig (se 4.4). Användningen av
översättningar inleder IRU-enheter med korta yttranden där initiativet är antingen en
fråga eller en informativ språkhandling.
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5 Diskussion
5.1 Tv-spelet och samtalet
De två eleverna i denna studie har vistats i Sverige under tämligen kort tid, A i ett år och
B i två år. Trots det kommunicerar de otvunget och ofta under spelets gång. Eftersom
endast den dialog som utspelas i samband med översättningsanvändningen är
analyserad framgår inte den kommunikation som sker därutöver. I själva verket
kommunicerar och interagerar eleverna även mellan de scener som redovisas i denna
studie.
Eleverna tycks inte missförstå varandras repliker någon gång och ber inte heller om
förtydliganden eller upprepningar. Det senare skulle naturligtvis kunna bero på att de är
ointresserade eller inte vill erkänna att de inte förstår. Andra förklaringar framstår
emellertid som mer trovärdiga, till exempel att yttrandena är korta och att samtalet är
konkret förankrat i spelet eleverna har framför sig och är engagerade i. Spelet är ett
sådant kontextuellt stöd för samtalet som enligt Cummins (2007) underlättar
språkinlärning. Samtalets förankring i spelkontexten leder även till ändamålsenliga
yttranden och visar på så sätt att eleverna besitter den kommunikativa kompetens som
situationen kräver.
Gumperz (1982) och Melander och Sahlström (2010) visar i sin forskning att det
finns många sätt att delta i ett samtal förutom att tala och eleverna i denna studie
använder en rad paralingvistiska uttryckssätt och kontextualiseringssignaler genom att
orientera sin blick åt ett visst håll, peka, skaka på huvudet, vända sig mot varandra,
skratta och så vidare.
Språkligt in- och utflöde kombineras när eleverna använder Digital Game-Based
Learning (Neville 2009) i par så som i denna studie. Den dialog som förekommer
mellan spelkaraktärerna i Sweet city under den nästan halvtimmeslånga spelsessionen
förser eleverna med ett tämligen rikligt inflöde på målspråket och med Swains (1995)
forskning om vikten av både in- och utflöde för andraspråksutvecklingen i åtanke borde
detta kunna bidra till elevernas utveckling på målspråket.
DGBL med spelande i par kan främja den typ av kollaborativa samtal som
exempelvis Barnes (1978), Dawes et al. (u.å.), Dysthe (1996) och Swain (1995) förordar
eftersom spelarna måste pröva olika strategier för att komma vidare i spelet. I de
analyserade scenerna ovan är det kollaborativa samtalet synligt i begränsad
utsträckning. Där handlar det främst om att någon av eleverna använder
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översättningsmöjligheten och att eleverna sedan genom korta yttranden och
replikskiften försäkrar sig om att de uppfattat speldialogen och dess betydelse på samma
sätt innan de fortsätter ett uppdrag. I scen 6 ser eleverna till att de är överens om vad
Noas katt heter innan de avger sitt svar, men de diskuterar inga alternativa
svarsmöjligheter utan B accepterar genast As förslag.
Det är tydligt att eleverna väljer att använda korta yttranden när det inte ställs andra
krav på deras språkanvändning i spelandet. Detta kan bero på att kommunikationen
ändå är tillräcklig och ändamålsenlig för att de ska kunna spela vidare. Det skulle också
kunna bero på att spelkontexten i sig är så engagerande att de inte upplever sig ha tid att
prata och diskutera olika lösningar mer ingående eller att de tycker att det är svårt att
uttrycka sig på svenska. Reinders och

Wattanas (2011) studie visar att

andraspråkselevers kommunikation på målspråket i samband med tv-spelsspelande är
betydligt rikligare i skriftlig än i muntlig chat. I föreliggande studie gavs eleverna inga
andra alternativ än att uttrycka sig muntligt.

5.2 Spelandet och translanguaging
Elevernas möjlighet att välja översättning av ett stort antal av replikerna i Sweet city till
sitt modersmål kan betraktas som ett sätt att tillämpa translanguaging. I denna studie är
det problematiskt för eleverna att använda sina samlade språkliga resurser fullt ut
eftersom de är hänvisade till att prata svenska med varandra. Mina förhållningsregler till
dem, som leder till att de är tvungna att prata svenska, är visserligen ändamålsenliga om
man i enlighet med CLT förordar kommunikation på målspråket. Sett ur ett
translanguagingperspektiv är tillvägagångssättet däremot mer tveksamt. Spelparet i
studien sattes samman just på grund av att de har olika modersmål och därför skulle
”tvingas” kommunicera på svenska. Det var min enda möjlighet att förstå och studera
deras dialog. Den konstruerade situationen skulle givetvis kunna sägas motverka de
möjligheter till translanguaging som tv-spelet erbjuder. Cummins (2007) och García och
Yip (2015) menar att flerspråkiga elever som uppmanas att bara använda målspråket
ändå på ett integrerat sätt använder alla de språk de behärskar. I linje med det föreställer
jag mig att eleverna i föreliggande studie tar hjälp av alla de språkliga resurser de har
och som är tillämpbara i sammanhanget.
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5.3 Elevernas användning av översättningsmöjligheten
Att eleverna 10 gånger översätter speldialog till arabiska visar att möjligheten att
använda inflöde på modersmålet utnyttjas frekvent. Eftersom både A och B använder
denna möjlighet fast B alltid spelar vid de tillfällen den används torde anledningarna till
att de utnyttjas kunna vara flera. Jag tolkar det som att B ibland klickar fram
översättningar när han vill att A förklarar för honom på svenska vad som sägs i spelet
och vid andra tillfällen när han vill förvissa sig om att A är involverad i spelet och
förstår det som sägs. A tycks använda möjligheten till översättningar när han inte förstår
själv eller när han tror att B behöver hans hjälp. Det förekommer inga gester, utbyten av
blickar eller resonemang om huruvida översättningsmöjligheten ska utnyttjas, utan
någon av eleverna klickar helt enkelt på eget bevåg.
Klickandet på textremsorna som ger översättning av speldialogen kan också ha helt
andra förklaringar än intresse för översättningen i sig. Detta skulle scen 4 kunna vara ett
exempel på där A försöker klicka på textremsan men inte bryr sig om att göra om det
när översättningen inte visas. För den elev som är bisittare kan klickandet på en replik
tolkas som ett utslag för ett behov av att visa engagemang i spelet. Även en känsla av
exempelvis rastlöshet eller uttråkning skulle kunna orsaka ett klickande på surfplattan.

5.3.1 Resultat av översättningsanvändningen
Det är naturligtvis förenat med svårigheter att uttala sig om vad användandet av
översättningarna får för konsekvenser eftersom det inte går att sia om hur elevernas
samtal hade utvecklats utan dem. Antagligen kan tillgången till översättningar ha
betydelse för elevernas inställning till spelet då den ger uttryck för en positiv attityd till
olika modersmål i klassrummet. Såväl Svensson (2015) som García (2009) betonar hur
betydelsefull den attityd som råder till olika språk i undervisningen är. Möjligheten till
översättningar skulle därmed kunna ses som angelägna för elevernas identitets- och
språkutveckling.
Inte i någon av förekomsterna av översättningsanvändning är det tydligt att den elev
som förstår översättningen (alltså A) hjälper spelaren (B) att göra framsteg i spelet. I
scen 1, 3 och 5 utlöser översättningen ett replikskifte med funktionen att A kontrollerar
om B förstår, vilket B uppger sig göra utan hjälp. I scen 2 är förhållandet det omvända
när B tycks vilja förvissa sig om att A förstår trots att det är A som får repliken översatt
till sitt modersmål. I scen 3 uppmärksammar B inte As erbjudande om hjälp,
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förmodligen för att han anser sig klara sig utan den. Den misslyckade
översättningsanvändningen i scen 4 föranleder inga kommentarer eller fler försök, så A
anser den uppenbarligen umbärlig. Scen 6 skiljer sig från de andra såtillvida att det i
scenen är tydligt att A lotsar B till svaret Wimsa (som i och för sig är felaktigt). Jag
menar dock att sambandet mellan översättningen och elevernas svar är vagt. Det är B
som trycker fram översättningen och det är svårt att avgöra om A läser den innan han
svarar.
Det finns en möjlig förklaring till att eleverna inte byter översättningsspråk som
också skulle kunna vara en bidragande orsak till att eleverna inte samtalar mer i
samband med översättningsanvändandet och det är möjligheten att även B förstår
arabiska. B kommer från Afghanistan där över 99% av befolkningen är muslimer (SAK
2017). Enligt den islamiska läran ska den heliga skriften Koranen läsas och traderas på
arabiska (Hjärpe 1992) vilket torde få till följd att många afghaner har vissa kunskaper i
det arabiska språket. B kan även i något annat sammanhang ha tillskansat sig kunskaper
i arabiska. Det är möjligt att elevernas kommunikation och positioneringar sett
annorlunda ut om de bytt översättningsspråk till dari en del av speltiden.

5.4 Didaktiska implikationer
Tv-spelsanvändning och DGBL i skolan är ett av många sätt att anknyta till elevernas
erfarenheter och kunskaper utanför skolan, vilket beskrivs som ett av skolans
grundläggande uppdrag i Lgr11. När möjligheten till översättningar finns inbyggda i
spelet, som i Sweet city, välkomnas också användningen av olika språk i klassrummet. I
detta sammanhang sker det dessutom utan att lärare måste uppleva sig otillräckliga av
att inte ha kunskaper i sina elevers modersmål. Det kognitivt utmanande men samtidigt
kontextstödda

arbetssätt

det

innebär

att

interagera

och

samtala

om

ett

språkinlärningsspel som samtidigt är spännande och engagerande kan antagligen skapa
goda förutsättningar för språkinlärning.
I Lgr11 framhålls att eleverna ska beredas möjlighet att kommunicera utan för tidiga
krav på språklig kvalitet. Kollaborativa parsamtal ger uppenbarligen sådana möjligheter
till avspänd interaktion där de språkliga strategier som väljs inte syftar till något annat
än att bli förstådd av den andra eleven. Dawes et al. (u.å.) och Reinders och Wattana
(2011) betonar lärarens planering och roll för att klassrumssamtal verkligen ska bli
kollaborativa. I föreliggande studie hade spelaktiviteten inte föregåtts av pedagogisk
planering eller vägledning. Om syftet med tv-spel i par är elevers andraspråksutveckling
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bör läraren antagligen förbereda, introducera och vägleda spelsessionerna. För att
gradvis öka komplexiteten i samtalet och språkanvändningen bör arbetssättet nog på
sikt kompletteras med lärarledda samtal, samtal i större grupper och möjligen också
skriftliga reflektioner.

6 Slutsatser och förslag på fortsatt forskning
Gee (2007) och Figueora (2015) framhåller som en av tv-spelens främsta tillgångar den
motivation de väcker hos dagens unga. Engagemanget är tydligt hos eleverna i denna
studie. Interaktionen präglas av dialog med korta replikskiften, främst med syfte att
kontrollera att partnern ”hänger med” i spelet. Den tydliga kontext spelsituationen utgör
gör samtalet mellan eleverna självklart och ändamålsenligt.
Gees (2007) jämförelse mellan forskaren och tv-spelsspelaren synliggörs i elevernas
sätt att försöka lösa problem som uppstår med hjälp av olika strategier. Uppenbarligen
tycker eleverna inte att det är pinsamt att svara fel eftersom det till exempel i scen sex
utlöser gemensam munterhet. Det arbetssätt som är föremål för denna studie är av
sociokulturell karaktär och man kan anta att Waddingtons (2015) farhågor om att tvspelen enkom fungerar som individuella verktyg kommer delas av allt färre i framtiden,
åtminstone om nya interaktionella arbetssätt utforskas.
Tv-spel i undervisningen är ett ännu outforskat område där mycket återstår att ta reda
på om dess möjligheter som didaktiskt och pedagogiskt verktyg. Denna studie är
inriktad på den interaktion som etableras när elever spelar i par. Andra sätt att använda
tv-spel för att stimulera språkutvecklande samtal i andraspråksundervisningen förtjänar
uppmärksamhet i framtiden. Ett intressant område kan vara att jämföra interaktionen
mellan elever med svenska som andraspråk med den mellan elever med svenska som
modersmål. Denna studie bygger på en engångsobservation men i framtiden ägnas
förhoppningsvis fortsatt intresse åt att se hur interaktion i samband med spelande
utvecklas över tid.
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Bilagor
Bilaga 1 - medgivandeblankett

Medgivande - accepterande av forskning
Vi kommer från Linnéuniversitetet och forskar om dataspel som kan användas i
undervisningen.
Vi heter Anna Ambjörnsson (student), Sofie Nilsson (student), Peter Svensson (student)
och Gudrun Svensson (lektor).
Vi är tacksamma om du vill vara med i vår forskning och testa vårt spel Sweet City.
Ingen mer än vi forskare kommer att veta att det är du som svarat på frågorna och spelat
spelet. Alla namn kommer att tas bort, så allting blir anonymt.
Du har rätt att få veta resultatet av vår forskning. Resultatet kommer att redovisas i
undervisning och forskning.
Det är frivilligt att vara med och du har rätt att säga nej.
Om du vill vara med i vår forskning ska du skriva under det här pappret
Datum____________________________

Namn ____________________________
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