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Abstract 

The purpose of this study, in the research field of Swedish as a second language, is to 

investigate whether a connection between form and meaning is established in the pupils’ 

receptive vocabulary when they play the video game Sweet City in pairs. Two subsidiary 

purposes are to see whether the use of language scaffolding in the video game affects an 

vocabulary acquisition and how the situation around the vocabulary tests worked out. The 

vocabulary change was measured through a pre-test and an instant after-test, hence the 

focus on the connection between form and meaning. The method was based on Schmitts’ 

(2010) principles of testing vocabulary change. Because the group was small, with only 

nine participants, a more qualitative approach was necessary and a discrepancy 

framework was developed and used to rule out participants’ guessing of target words. The 

findings show that seven of nine participants had an increase of two to four new words in 

the connection between form and meaning. Further, the results hint that a use of the video 

game’s language scaffolding gives a positive effect if used extensively. The discrepancy 

framework further showed that some participants had guessed extensively in the 

vocabulary tests, which could have been an effect of a long day of material collection and 

a desire to get a higher test result. 
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1 Inledning 
En svårighet som lärare ställs inför vid planering av lektionsinnehåll är bland annat den 

motiverande faktorn. Lärare bör, framförallt inom svenska som andraspråk, inte bara se 

till vad som skulle kunna vara ett väl avvägt material i förhållande till elevernas 

kunskapsnivå, utan också se till vad som skulle kunna motivera eleverna att arbeta med 

materialet. Förutom detta bör lärare också ha ambitionen att materialet som arbetas med 

ger en så effektiv kunskapsökning som möjligt.  

En väsentlig del när ett andraspråk lärs in är ordförrådsutveckling, i synnerhet den 

första kunskapen om orden: kopplingen mellan ett ords form och dess betydelse. 

Ordförrådsutveckling sker främst genom två sätt: exponering av ord, helst i olika 

kontexter, samt explicit arbete med ord (Schmitt 2010:15ff). Traditionellt sker detta 

genom läsning och explicit arbete med texter inom olika genrer, men gemensamt är att de 

är linjära, alltså har en utstakad väg från början till slut. Aarseth (1997) har introducerat 

begreppet cybertext, vilket bland annat avser digitala spels texter. Cybertextens 

utformning sker i samspel med spelarens interaktion med texten, vilket gör att den färdiga 

texten ser olika ut för olika spelare. Vidare behöver spelaren även utarbeta strategier för 

hur hen ska ta sig förbi spelets olika hinder. Hur väl spelaren lyckas med detta beror till 

stor del om spelaren har en förståelse för spelets semiotiska domän, d.v.s. de regler och 

symboler som spelet har (Gee 2007:24). Ett misslyckande att överbrygga ett hinder 

innebär inte bara att spelaren behöver utarbeta en ny strategi, utan också en ökad 

exponering av redan mötta ord. 

Andraspråksforskning om digitala spel är förhållandevis sparsam, så än mer vad 

gäller den här studiens fokusområde, ordförrådsutveckling genom digitalt spelande med 

spelet Sweet City. Därför är det av intresse att beforska den digitala spelvärlden när spel, 

som Sweet City¸ utvecklas med ambitionen att lära andraspråksinlärare svenska utan att 

för den sakens skull likna en digital lärobok.  
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1.1 Syfte 
Huvudsyftet är att undersöka om andraspråkselever får en receptiv förståelse för 

exponerade lemmas1 betydelse och form, när de spelar det digitala äventyrsspelet Sweet 

City, som har språkinlärning i ett andraspråksperspektiv i fokus. Ett delsyfte är att 

undersöka utnyttjandet av språkliga hjälpmedel i spelet påverkar en eventuell 

ordförrådsutveckling. Ett annat delsyfte är att undersöka om testsituationerna vid 

ordförrådstesten fungerar. 

 

1.1.1 Frågeformulering 

1. Hur utvecklas elevers receptiva ordförråd, med avseende på lemmas form och 

betydelse, när Sweet City används som ett undervisningsmoment?  

2. På vilket sätt påverkas ordförrådsutvecklingen av utnyttjandet av den språkliga 

stöttningen, som finns i Sweet City? 

3. Hur påverkar testsituationen deltagarnas genomförande av ordförrådstesten?  

 

2 Forskningsbakgrund 
Först förs här tidigare forskning fram som berör digitala spel som text. Därefter sker en 

redogörelse för ordförrådsutveckling, följt av forskning om digitala spel vid 

andraspråksinlärning.  

 

2.1 Ordförrådsutveckling 

I det här avsnittet behandlas först de begreppsdefinitioner som är relevanta för studien. 

Sedan sker en redogörelse för relevant ordförrådsforskning, med början i ordförrådets 

grundläggande uppbyggnad, ordförrådsutveckling samt ordfrekvens i språk och text. 

Avslutningsvis sker en genomgång av språkutveckling generellt, men i synnerhet av 

ordförrådsutveckling genom digitalt spelande.   

 

2.1.1 Begreppsdefinitioner 

Inom ordförrådsforskningen görs skillnad mellan ord och lexem. Det första används för 

självständiga uttryck medan det senare används för uttryckens betydelse (Schmitt 

2010:7). Detta innebär att många engelska ord som till exempel New York består av två 

ord men ett lexem. Här används således ord för det lexigrafiska uttrycket och lexem för 

betydelsen. 

                                                 
1 Grundformen för ett ords betydelse. 
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Lemma är grundformen för ett lexem. I de fall där det här förs fram i samband med 

ordfrekvens innebär det att samtliga lexem oavsett suffix är inräknade: ex. spela – spelat: 

två lexem men ett lemma, vilket är spela. Anledningen till att distinktionen görs är att 

basformen av lemmat enligt psykolingvistisk forskning sparas i minnet och modifieras 

sedan med dess grammatiska suffix (Schmitt 2010:189). Lemma ska inte förväxlas med 

ordfamilj som innehåller flera olika ordformer både inom och utanför dess ursprungliga 

ordklass, alltså både böjningar inom ordklassen och grundformens avledningar (Schmitt 

2010:8). 

Exponering innebär att inläraren möter ord i text och tal oavsett om hen förstår ordet 

eller inte (Schmitt 2010:37). Vidare är input ett begrepp som används av flera forskare 

inom ordförrådsforskning (se Enström 2013). I studien används dock den svenska 

motsvarigheten inflöde. En viss distinktion görs alltså mellan exponering och inflöde. Den 

tidigare avser en inlärares möte med ett lexem och den senare avser ett större generellt 

inflöde av text. Fortsättningsvis gäller dessa två definitioner i studien. 

Inom andraspråksforskningen finns olika begrepp i förhållande till språkinlärning. 

När andraspråk i olika sammanhang i studien används, avses inlärare som av en eller 

annan anledning har ett behov av att lära sig andraspråket och geografiskt befinner sig 

där målspråket är majoritetsspråk. Främmandespråk avser däremot att inläraren inte 

geografiskt befinner sig där språket är majoritetsspråk. L2 (Second language) används 

när distinktionen mellan de två tidigare inte behöver ske. 

 

2.1.2 Receptivt och produktivt ordförråd 

Att ett väl utvecklat ordförråd spelar stor roll för både inlärningen av ett nytt språk, oavsett 

andraspråk eller främmandespråk, och för effektiviteten vid användning av ett språk råder 

stor koncensus om inom ordförrådsforskningen (Schmitt 2010:4). Vidare uttrycker 

Enström (2013) att ett stort och varierat ordförråd behövs för att kommunicera i olika 

sammanhang samtidigt som språkaren också kan ge uttryck för sina egna kunskaper och 

åsikter (2013:169). Albrechtsen, Hastrup och Henriksen (2008) gjorde en jämförelse av 

danska elevers användning av engelska utanför skolan med deras storlek och djup av 

ordförrådet vid läsning, vilket visade en korrelation på .73-.80. D.v.s. ju mer eleverna 

använde engelskan utanför skolan desto djupare och större var deras ordförråd. Storleken 

och djupet avser i det här fallet hur många ord användaren har kunskap om respektive hur 

mycket kunskap om orden de har, som t.ex. ett verbs olika tempus (2008:190ff). 
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Inom ordförrådsforskningen görs en distinktion mellan receptivt och produktivt 

ordförråd och grovt innebär detta att ett lexem går från ingen kunskap till receptivt 

bemästrande (mastery) vidare till produktivt bemästrande. En grov exemplifiering är att 

det produktiva ordförrådet aktiveras när inläraren ska använda sig av ord i tal eller skrift. 

Det receptiva ordförrådet används i större utsträckning vid läsning och lyssnande. 

Däremot är gränsen mellan receptivt och produktivt ordförråd varken kartlagd eller tydlig 

(Schmitt 2010:36). Det receptiva ordförrådet är större än det produktiva. Däremot är 

forskare inte ense om hur stor skillnaden kan vara mellan dessa (Schmitt 2010:80).  

 

2.1.3 Ordförrådsutveckling 

Ord lärs först in i det receptiva ordförrådet och senare in i det produktiva ordförrådet, 

vilket innebär att inläraren förstår ett ords betydelse när hen läser innan det kan användas 

produktivt (Schmitt 2010:21). Vidare menar Schmitt (2010) att kopplingen form-

betydelse (form-meaning) är den första och mest essentiella lexikala aspekten vid 

ordinlärning och att det senare krävs ett djup i lexemet: skriftlig och muntlig form, 

grammatiska mönster, kollokationer, association osv, när det ska kunna användas korrekt 

i produktion (2010:15–16; Nation 2001:26).  

Ordförrådsinlärning delas in i implicit och explicit. Den första innebär att inläraren 

på egen hand infererar sig till det okända ordets betydelse medan den senare innebär att 

inläraren får stöttning (Enström 2013:175; Lindberg 2007:43).  

Även om forskning har visat att inlärare har fått en ökning av ordförrådet, både 

lexems grammatiska, betydelse- och formaspekter genom implicit inlärning (här läsning 

av texter), glöms lexemen bort förhållandevis fort efteråt (Brown, Waring & Donkaewbua 

2008).  

För att en inlärare ska kunna göra en lexikal inferering krävs en stor del kända ord 

vid läsningen. Därför menar Schmitt (2010) att texter dels behöver anpassas till läsarens 

ordförrådsnivå, dels behöver finnas stöttning i de fall som texten är svårare än inlärarens 

ordförråd (2010:32; Singleton 1999:79). Hur stor del av kända ord som krävs för att 

inläraren ska förstå innehållet råder det delad mening om. 98 % kända ord har lyfts fram 

(Hu & Nation 2000:403) som en gräns, men då avsågs adekvat förståelse i förhållande till 

acceptabel förståelse, i vilken 95 % kända ord sattes som gräns (Laufer 1989:318–319; 

Nation 2001:147) 

För att ordförrådet ska öka så fort som möjligt behöver därför inlärningen vara 

explicit, vilket innebär att stöttning behöver ske samtidigt som inläraren får ett stort 
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inflöde av texter genom framförallt läsning. Implicit ordinlärning anses inte som ett giltigt 

sätt att utöka ordförrådet om det ska ske över en överskådlig tid eller till en adekvat storlek 

och ett adekvat djup (Laufer 2005; Schmitt 2008:335ff). Ett sätt att stötta inlärarens 

inferering vid läsning är glossing, d.v.s. en förklaring i form av översättning till 

modersmålet eller med enklare L2. Nation (2001) förklarar begreppet ytterligare och 

menar att glossing kan bestå av antingen översättning eller förklaring av frasen eller 

lexemet på ett språk, som är förståeligt för inläraren. Vidare belyser han att dessa två sätt 

av glossing är likställda, eftersom det inte finns forskning som tyder på att det ena är 

bättre än det andra (2001:174–176). 

Hur vanliga orden är som inläraren exponeras för, behöver tas hänsyn till när en 

inlärare är i början av språkinlärningen (Schmitt 2010:14). Ordförrådsinlärning bör också 

koncentreras till inlärarens eget mål med sin framtid (Enström 2013:171). Vidare menar 

Nation (2001) att hur svårt ett ord är att lära sig beror på dess inlärarbörda, dvs om 

inläraren sedan tidigare är bekant med mönster för ord och kunskap om det specifika 

området. Dessa mönster kan vara kopplade till modersmål, andra språkkunskaper och 

tidigare kunskap i L2 (2001:23–24). I de fall L2 och modersmålet sammanfaller kan också 

en viss transfer ske beroende på hur närbesläktade språken är. Transfer kan ske på flera 

olika aspekter i ett lexem, bland andra grafem, satsmelodi, betoning, ljud, symboler och 

morfologi (Schmitt 2010:71). 

De lexem som andraspråksinlärare i skolmiljö anses ha störst problem med är de 

ämnesneutrala akademiska orden, alltså ord som förekommer i studierelaterade 

textsammanhang men som inte är knutna till ett specifikt ämne i skola eller universitet, 

så som gnida eller adekvat (Enström 2013:171–173). Ytterligare svårighet som nybörjare 

i inlärning av ett L2 kan ha är en tendens att blanda ihop lexem som ortografiskt ser lika 

ut (Schmitt 2010:159).  

Det är allmänt vedertaget inom ordförrådsforskning att en inlärare inte lär sig ett 

lexem vid endast en exponering. Det troliga är att inläraren får en vag förståelse av 

formen, några enstaka bokstäver i början av lexemet, och betydelsen. En urskiljd 

betydelse får inläraren endast om hen kan utläsa den ur kontexten, i vilken lexemet står. 

Vid fler exponeringar kommer dessa aspekter att stabiliseras (Schmitt 2010:20; Enström 

2013:179). 

Schmitt (2010) menar att alla situationer som leder till mer exponering, 

uppmärksamhet, manipulation eller tid spenderad på specifika lexem ökar tillägnandet av 

ordförrådet. Till och med processen att vara med i en studie med flera eftertest har 
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uppvisat en ökning av ordförrådstillägnandet (2010:28). Nation (2001) utvecklar det här 

resonemanget och menar att repetition av ord är viktigt vid ordförrådsinlärning, eftersom 

ett enda lexem innehåller mycket information, morfologi och kongruens för att nämna 

några. Han förespråkar även repetition över tid (spaced repetition), att spendera mindre 

tid vid enstaka tillfällen och istället göra det flera gånger över lång tid, vilket ger bättre 

resultat i att komma ihåg ett lexem och faktiskt lära sig det (2001:74–76). Förutom detta 

lyfts även aktiviteter med fokus på den text i vilken inläraren har mött de nya lexemen 

(Hill & Laufer 2003:87). 

Hur länge ett lexem kommer att bibehålla sin betydelse i ordförrådet avgörs av antal 

exponeringstillfällen. Rott (1999) visade att sex exponeringstillfällen ledde till bättre 

inlärning än vid två eller fyra exponeringstillfällen (1999:615ff). Däremot verkar det inte 

finnas några säkra frekvensnivåer för när ett lexem med säkerhet kan antas vara inlärt, 

men Pigada & Schmitt (2006) menar att vid över tio exponeringtillfällen är det en 

urskiljbar ökning av inlärningsfrekvensen. Dock finns det även efter fler än 20 

exponeringar vissa lexem som kan undgå deltagarna (Pigada & Schmitt 2006:17–18). 

 

2.1.4 Ordförrådsforskning 

Ofta sker ordförrådsinlärning med fokus på ord, eftersom de har ansetts vara den 

grundläggande lexikala enheten. Språk består dock till stor del av idiomatiska eller fasta 

fraser, vilket är både svårare att lära in och att forska om, eftersom de består av flera ord 

(Schmitt 2010:9). 

Att genomföra forskning på fullständig inlärning av ett lexem blir p.g.a. dess 

möjliga djup orealistiskt. Schmitt (2010) framhäver därför att det vid studier av 

ordförrådsutveckling behöver ske tydliga avgränsningar (2010:18). När en forskare 

bestämmer sig för att göra en avgränsning till antingen det receptiva eller produktiva 

ordförrådet och eventuella aspekter hos lexem, menar han också att detta måste framgå i 

forskningsrapporten (2010:89). Anledningen till detta menar han är för  att forskning 

inom området allt för ofta har likställt ett lexem som inlärt eller inte i förhållande till ett 

korrekt eller inkorrekt svar på ett test. På grund av ett lexem möjliga djup, som nämns 

ovan, är alltså detta inte möjligt (2010:20). 

Eftersom vissa aspekter, som tex form-betydelse, sker tidigt i inlärningsprocessen 

av ett lexem menar Schmitt (2010:22) att begreppet inlärt inte bör användas utan att det 

snarare handlar om att det har upprättats en koppling mellan form och betydelse. Formen 

av ett lexem ger alltså inläraren en viss, sannolikt bristfällig, betydelse vid första 
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exponeringstillfället och som successivt förbättras för varje exponering. Ett inlärt lexem 

menar Schmitt (Ibid.) alltås först är när inläraren har full förståelse av lexemet och kan 

använda det korrekt i produktion. 

Ett omedelbart eftertest, alltså ett test gjort direkt efter experimentet, exempelvis 

digitalt spelande, visar inte hur många lexem en inlärare har lärt sig eller vilka lexem som 

hen behöver bearbeta utan hur det digitala undervisningsmomentet lyckades, i det 

avseende att inlärning av nya lexem har påbörjats. Viktigt är därför att testet utgår från de 

lexem som ingår i experimentet (Nation 2001:374–375).  När endast ett omedelbart 

eftertest sker får resultatet inte övertolkas. Få exponeringar ger sannolikt heller inte en 

långtgående bibehållning av lexemen. Ett omedelbart eftertest menar Schmitt (2010) kan 

ge indikationen huruvida behandlingen hade någon effekt, om alltså tillägnandeprocessen 

påbörjades. Ordförrådsinlärning sker över tid och är stegvis i sin natur och det är bara 

genom forskning över tid som en beskrivning kan ske av ordförrådet och om lexem kan 

anses vara inlärda (2010:155–156).  

 

2.1.5 Ordfrekvens 

Ett viktigt verktyg vid ordförrådsforskning är frekvensanalys av korpusdata, vilket visar 

hur vanligt ett lemma är (dess frekvens) i språket som avses i forskningen, vilket enligt 

Schmitt (2010) påverkar de flesta aspekter av ordprocessandet och ordtillägnandet. 

Frekventa lemma har färre konnotationer och fungerar i fler kontexter (2010:13). 

En inlärares miljö och intresse påverkar språkexponeringen, och därför bör 

forskaren beakta inlärarens individuella frekvensprofil (Schmitt 2010:37, 185). Helt 

säkert är att inlärare som har explicit inlärning av sitt L2 i skolmiljö i ett tidigt skede lär 

sig penna och suddgummi även om dessa lexem inte är frekventa i en frekvensordlista. 

Ytterligare en aspekt bland de vanligare lexemen är att de är korta, vilket också gör att de 

blir lättare att lära in (2010:63). Det är även så att ett fåtal lexem med hög frekvens står 

för en stor del av den totala förekomsten i svenska språket, de 1000 vanligaste lemmana 

står för 85 procent av den totala förekomsten (Enström 2013:170). 

 

2.1.6 Språkutveckling och digitala spel 

På grund av bristen på digitala spel med fokus på andraspråksinlärning har forskare 

istället valt att undersöka kommersiella spel. Vid ett sådant fall i vilket det digitala spelet 

The Sims (simulering) stod i fokus, menar Ranalli (2008) att spelet inte är lämpligt som 

ett andraspråksmoment om inte en plan för stöttning utarbetas. Spelet studerades utifrån 

ordförrådsutveckling i ett andraspråksperspektiv, närmare bestämt utifrån Chapelles 
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ramverk för utvärdering av computer assisted language learning (CALL) tasks (se 

Chapelle 2001). Studiedeltagarnas stöttning konkretiserades av ordförrådsövningar, 

ordböcker samt kulturella förklaringar, i förhållande till den valda uppgiften som 

inläraren ålades (2008:442ff). Resultatet visade att när stöttningen utformades enligt 

Chapelles ramverk och ett strukturellt spelande skedde i Sims skedde en utvckling av 

deltagarnas ordförråd (2008:448). Även Miller och Hegelheimer (2006) har i en tidigare 

studie av samma digitala spel kommit fram till att användandet av kommersiella spel i 

klassrummet kräver struktur och stöttning för inlärarna (2006:311). 

Sundqvist och Wikström (2015) visade att ju mer tid elever spenderade på att spela 

digitala spel utanför skoltid, desto mer positiv var påverkan både på elevernas 

ordförrådsutvecklingen och hur avancerat ordförråd de använde vid skrivandet av texter 

i engelska som främmandespråk. De elever som spelade digitala spel mer än fem timmar 

per vecka presterade något bättre än de övriga två grupperna som hade ingen eller upp till 

fem timmars speltid per vecka. Beräkningen av avancerat ordförråd skedde med 

utgångspunkt i Zipfs lag, att långa ord förekommer mindre frekvent och kan därför anses 

vara mer avancerade att lära in (2015).  

I en studie fokuserad på MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playing 

Game) fann Peterson (2011) att deltagarna i studien i större utsträckning lyckades 

interagera, både med enskilda spelare och i grupp, med modersmålstalare på målspråket, 

samtidigt som deltagarna utarbetade strategier för att lyckas i interaktionerna. Dock 

spelade deltagarnas tidigare erfarenheter av digitalt spelande och språknivå roll för hur 

väl de lyckades. Nybörjare i både språk och digitalt spelande hade svårare i de språkliga 

interaktionerna (2011:60; 69–70). I likhet med en studie av Shirazi, Ahmadi och Merdad 

(2016:1021ff) menade deltagarna att anonymiteten i spelet gjorde att bland annat 

ångesten inför att tala dämpades samtidigt som de exponerades för nya lexem (Peterson 

2011:70). 

Att språkliga strategier kan överföras från inlärares språkliga interaktioner utanför 

spelvärlden till digitalt spelande visade Peterson (2010) i en studie, i vilken 

främmandespråksinlärare fick spela Second Life (MMORPG). Spelet hade utformats i ett 

språkinlärarsyfte, där inlärarna bland annat fick instruktioner att ta sig till specifika platser 

i vilka de endast fick kommunicera med varandra på målspråket när de eventuellt behövde 

hjälp att ta sig vidare. Detta ledde till att deltagarna interagerade med varandra (2010:273; 

281; 289). 
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Aghlara och Tamjid (2011) genomförde en studie om hur yngre inlärare bibehöll 

sitt ordförråd (sex till sju år) av engelska som främmande språk. Experimentgruppen fick, 

istället för att ha klassisk glosinlärning, spela det språkinlärarfokuserade digitala spelet 

SHAIEx. Studien som pågick i 45 dagar visade att de barn som spelade det digitala spelet 

i större utsträckning bibehöll det inlärda ordförrådet, än barnen som hade klassisk 

glosinlärning. Följdaktligen drog forskarna slutsatsen att digitalt spelande har en positiv 

effekt på barns tidiga ordinlärningsprocess (2011:556–558). 

Ytterligare en studie som visade ett positivt resultat av digitalt spelande var 

Hitosugi, Schmidt och Hayashis (2014) studie som testade deltagarnas bibehållande av 

nytt ordförråd mellan två grupper, där den ena deltagargruppen fick spela det digitala 

spelet Food Force medan den andra deltagargruppen hade textboksbaserade uppgifter, 

men med samma vokabulär som den förra gruppen. Resultatet visade att båda grupperna 

hade en ordförrådsökning men att ökningen var större hos den grupp som hade spelat det 

digitala spelet. Vidare syntes också att samma grupp i större utsträckning hade bibehållit 

det nya vokabuläret fem veckor senare (2014:28–29). 

 

3 Metod och material 
Först presenteras valet av metod. Sedan sker en beskrivning av hur ordförrådet testades 

utifrån form och betydelse. Vidare presenteras kort Sweet City, deltagarna och 

tillvägagångssättet. Slutligen sker en genomgång av studiens etiska åtaganden. 

 

3.1 Metodval och material 
Metoden som den här studien baserar sig på är Schmitts (2010) metod av att testa det 

receptiva ordförrådet genom ett förtest, experiment och direkt eftertest. Förtestet 

säkerställer deltagarnas förkunskaper om de utvalda lemmana, och eftertestet visar om 

deltagarna ökar sin förståelse för de exponerade lexemen i experimentet (2010:18ff; 

374ff). Avgränsningen till det receptiva ordförrådet och just kopplingen form-betydelse, 

kom sig också av Schmitts resonemang om det är det första som sker vid inlärning av ett 

nytt ord (2010:13) 

Metodvalet att skriftligt testa deltagarnas kunskaper om lexems form och betydelse, 

snarare än muntligt, baserade sig i huvudsak på den större tidsåtgången för muntlig 

elicitering, samt möjligheten att testa så många ord som möjligt under en överskådlig total 

tid. Valet av att endast testa effekten, i form av ökat ordförråd, av det digitala 

undervisningsmomentet hade samma orsaker.  
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Materialet består av deltagarnas för- och eftertest, samt bakgrundsinformationen 

som samlades in i samband med förtestet. Vidare fördes under materialinsamlingsdagen 

generella anteckningar, som i vissa fall kan fördjupa förståelsen av vissa utfall. Det 

digitala spelet Sweet City användes dels för att skapa ett relevant ordförrådstest, dels i 

analysen av vilka ord deltagarna hade exponerats för. 

 

3.1.1 Test av form-betydelse 

Ett ordförrådstests validitet beror enligt Schmitt (2010) på definitionen av vad som ska 

testas. En definition av vilken lexemkunskap som ska testat behöver göras, samt om 

inläraren ska känna igen (recognition) eller hämta (recall) lexemkunskapen. Vidare 

behöver det framgå vilken ordförrådsavgränsning som görs utifrån receptivt eller 

produktivt ordförråd (2010:86ff, 181). Även om det på gruppnivå går att utarbeta två 

statistiskt liknande test, går detta inte på individnivå och Schmitt lyfter därför att för- och 

eftertestet bör vara identiska (2010:177). Det korrekta svaret i ett ordförrådstest baserat 

på flerval benämns målord (key word), och de inkorrekta alternativen benämns 

distraktorer. Schmitt menar att när ett test framställs bör distraktorernas frekvens inte 

skilja mer än 100-200 positioner från målordet i en relevant korpus för det avsedda 

språket (2010:178). 

Ett ordförrådstest bör också utformas så att deltagarna inte blir begränsade av den 

kontextuella informationen i testet, att de alltså förstår vad det är som står. Även 

deltagarnas grammatiska kunskaper behöver beaktas så att den grammatiska nivån i testet 

inte överskrider deltagarnas (Schmitt 2010:174ff). Inom forskning på receptivt ordförråd 

är ett test med flervalsalternativ vanligast, eftersom målet är att testa så många lexem som 

möjligt. Så fort deltagaren behöver skriva ett lexem ställs istället krav på det produktiva 

ordförrådet (2010:173). 

Ordförrådstestets utformning (se bilaga I) baserade sig på de aspekter som lyfts 

ovan, i synnerhet Schmitts (2010:88ff; 181) definition av ordförrådstests validitet. 

Lexemkunskapen som här testas är kopplingen mellan form och betydelse, i det receptiva 

ordförrådet samt förmåga att känna igen formen eller betydelsen. De lexem som skulle 

testas utgjordes av de lemma som deltagarna sannolikt skulle möta när de spelade Sweet 

City. Lemmana valdes ut med ordfrekvens och ordklass i åtanke, så att lexemen som 

testades kom ur ett brett spektrum, från olika ordklasser och olika frekvens i svenska 

språket. Ur frekvensanalysen av spelets lemma valdes endast lemma som förekom sex 
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gånger eller mer, eftersom kopplingen av form-betydelse kräver fler exponeringar (se 

Schmitt 2010:20).  

Testuppgifterna utformades med flervalsalternativ, eftersom detta ger möjlighet att 

testa fler ord. Antalet alternativ som deltagaren kunde välja mellan var fem: ett målord 

(rätt svar), tre distraktorer och ett ”vet inte”. Distraktorerna valdes ur frekvensordlistan 

Swedish KELLY-List (Göteborgs universitet) med ett frekvensspann om 100 från 

målordet. Så långt det var möjligt valdes bilder som svarsalternativ för att göra testet 

förståeligt även för nybörjare i svenska. Verben och vissa adjektiv ansågs dock vara 

svårtolkade i bildformat. Därför utformades de övriga testuppgifterna med luckor, i vilka 

deltagaren skulle välja ett av de fyra alternativorden. 

När ordförrådstestens interna konsistens testades i KR21 (Kuder-Richardson 

formula 21) fick både för- och eftertestet 0,78. Test-retest reliabiliteten (Spearman Rank 

Order Correlation Coefficient) gav 0,89. De båda testens liknande resultat ger stöd åt 

ordförrådstestens stabilitet, eftersom dessa bör ligga över 0,7. Testen görs för att 

säkerställa att eventuella avvikelser, så som svårighetsskillnader mellan frågorna, inte är 

avgörande vid testningen (Elvin 2003). 

Vid analysen av testet framkom det att uppgift 17 hade två alternativ som ger en 

grammatiskt korrekt mening: ska och kan, i vilken den senare var det tänkta svaret. I 

uppgift 23 fanns två distraktorer med samma verb (för). Detta gjorde att dessa två 

uppgifter togs ur materialet. 

 

3.1.2 Sweet City 

Det digitala spelet Sweet City, som är utvecklat av Universal learning games till iOS 

(iPhone Operating System), är det spel som deltagarna spelar mellan testen och ses här 

som lektionsmomentet (treatment) som ska utvärderas utifrån undersökningens 

frågeställningarna. Grafikmässigt är spelet likt Minecraft och faller inom kategorin 

äventyr, i vilket avataren Alex är huvudpersonen. Alex får kontinuerligt uppdrag genom 

äventyret men spelaren har valfriheten att i flera fall välja vilka uppdrag som hen vill 

göra. Det är också fullt möjligt att låta Alex vandra runt och tillintetgöra slajms och vajns, 

de fiender som spelet presenterar. 

Samtliga dialoger i Sweet City är både skrivna och muntligt berättade, vilket gör att 

inläraren får både ords grafiska och fonologiska ordbild. Under en dialog kan inläraren 

när som helst pausa och få ord och fraser översatta till ett av de valda språken arabiska, 

dari, somaliska, tigrinja eller engelska, så kallade labels. Fortsättningsvis kommer labels 



  

 

12 

att benämnas etiketter. Spelaren får alltså ett adekvat stöd i form av glossing (Nation 

2001:174–175) samtidigt som ordinlärningen blir både implicit och explicit (se Enström 

2013:177–182).  

Vid vissa utvalda tillfällen hamnar spelaren i kontrollpunkter (check points), i vilka 

spelaren ställs inför tre frågor om de uppdrag som finns i spelet. Svaren ges som 

alternativ, och anger spelaren rätt svar belönas Alex med pengar. Vid testtillfället var 

spelet i den senare delen av utvecklingsfasen, vilket gjorde att frågor kunde beröra 

uppdrag som spelaren ännu inte stött på. Som lärare går det att få ut viss information om 

hur det har gått för eleven som har spelat, vilket här ingår i materialet (se Tabell 2). 

 

3.2 Deltagarna 
Deltagarna i studien är i åldrarna fjorton till sexton år och deras modersmål är dari och 

arabiska, vilket framgår av Tabell 1. 

Tabell 1 - Deltagarna 

Deltagare A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 

Ålder 16 16 15 14 15 15 15 14 15 

Modersmål arab. arab. arab. dari arab. dari arab. arab. arab. 

Und.tid (mån) 2,5 2 12 4 9 3 2 1 5 

Började spela 
(år) 

13 10 10 10 13 10 7 10 8 

Spelande per 

vecka (h) 

6-10 1-2 över 

10 

1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 3-5 

 

Antalet deltagare var från början av tio elever som läser på ett förberedelseprogram, 

liknande en språkintroduktion. En deltagare gick dock iväg halvvägs genom 

materialinsamlingen, och kom inte sedan tillbaka. Därför har deltagarens material tagits 

bort. På förberedelseprogrammet befinner sig eleverna fram till dess att de får en 

placering på en ordinarie skola. Undervisningstiden i svenska skiljer sig mycket mellan 

eleverna, från en till upp mot tolv månader.Deltagarna började spela digitala spel olika 

sent i livet: deltagaren D1 har till exempel spelat mer än halva sitt liv medan deltagare C1 

endast har spelat i två år. De flesta av eleverna spelar inte så mycket digitala spel per 

vecka. Endast deltagare B1 spelar mer än tio timmar per vecka. 

 

3.3 Genomförande 
Efter att ordförståelsetestet hade utformats och innan materialet samlades in skedde 

ett pilottest. Under pilottestet uppmärksammades att speltiden på drygt en timme inte gav 

spelaren möjlighet att nå de uppdrag som en del av lexemen var hämtade från. Därför 
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valdes nya lexem ut som deltagarna med större sannolikhet skulle träffa på under 

spelandet.  

Materialet samlades in under en dag i november 2016, och inleddes med att de tio 

deltagarna först gjorde förtestet (bilaga I). I förtestet ingick, förutom ordförrådstestet, 

några enkätfrågor som berörde deltagarnas ålder, språkbakgrund och deras erfarenheter 

av tv-spel. Därefter fick de i par spela spelet under två sessioner med total tid på på 

ungefär en timme. I den mån det gick delades deltagarna in i par med olika modersmål, 

men eftersom endast två deltagare hade dari som modersmål blev det därför endast par B 

och C, i vilka deltagarna hade olika modersmål. Dessa två par spelade Sweet City både 

med stöd av arabiska och dari, om vartannat. I de övriga paren hade båda deltagarna 

arabiska som modersmål. En deltagare avvek under lunchpausen, vilket gjorde att 

deltagare E spelade själv vid andra spelsessionen. På grund av detta fick materialet från 

denna strykas från studien. Efter spelandet gjorde eleverna eftertestet som hade samma 

utformning och innehåll som förtestet.   

Två tolkar fanns närvarande under dagen, en i dari och en i arabiska. Detta gjorde 

att informationen förstods av deltagarna. Dock kan viss påverkan ha funnits från tolkarna, 

eftersom de gärna hjälpte deltagarna om de inte förstod.  

Eleverna genomgick en ganska påfrestande dag med många nya intryck och 

instruktioner. Säkert upplevde deltagarna en press på sig själva att prestera vid testen, 

vilket uppmärksammades när en deltagare inför eftertestet försökte använda sin telefon 

för att översätta ett ord, för att förstå det. Schmitt (2010:26ff) menar att engagemanget 

vid testningstillfället kan vara till viss del avgörande för hur deltagare presterar, 

framförallt i avslutningsskedet.  

När testresultatet analyserades framkom att deltagarna i olika stor utsträckning 

troligtvis hade chansat i många testuppgifter. Därför gjordes en avvikelseanalys mellan 

för- och eftertestet. 

 

3.4 Etiska åtaganden 

Studien utformades med Vetenskapsrådets rådande forskningsetiska principer i åtanke: 

kravet om samtycke, information, konfidentialitet och materialhantering. Deltagarna fick 

innan de deltog i studien information, via tolk, om studiens syfte, i vilken utsträckning 

materialet skulle användas, samt att de när som helst kunde avbryta sin medverkan i 

studien. Medgivandeblanketten utformades utefter detta (se bilaga II). Deltagarna 
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anonymiserades enligt konfidentialitetkravet innan datan bearbetades. Materialet har 

endast hanterats i studiens syfte.  

 

4 Resultat 
Här presenteras först analysen av speldatan från Sweet City. Sedan sker en genomgång 

av avvikelseanlysen och bakgrunden till varför den togs fram. Efteråt ges en närmare 

genomgång av avvikelserna och hur de kan tolkas, varav en är de nya ord som tillkommit 

i deltagarnas receptiva ordförråd. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av 

resultatet utifrån syftet och frågeställningarna.  

 

4.1 Analys av speldata 

Utifrån speldatan (Tabell 2) som gick att hämta från varje spelsession genom att gå in i 

varje pars spelprogression, gick det att säkerställa vilka uppdrag som varje deltagare hade 

mött vid spelsessionerna. Som framgår av Tabell 2 varierade det både hur deltagarna 

spelade, hur aktiva de var i att slutföra uppdrag samt i vilken utsträckning de valde att 

utnyttja stöttningen i form av etiketter. Till exempel tog par C fem färre uppdrag än par 

D, vilket resulterade i färre exponeringar av lexem generellt. Tydligt är också att par A, 

D och E i större utsträckning valde att utnyttja de översättningar till modersmålet som 

fanns, vilket sannolikt gjorde att de förstod speläventyret bättre. Att par C inte heller var 

särledes fokuserade på att slutföra uppdrag, vilket därför gav en mindre textinput, syns 

både i antalet dödsfall, som avataren råkade ut för, antal mötta ord, samt de få etiketter 

som öppnades.  

Tabell 2 - Speldata 

 

Vidare var det endast par D och C som gjorde var sin kontrollpunkt. Detta gör i sig att 

spelaren exponeras för fler lexem, samt att lexemen som de i kontrollpunkten exponeras 

Par Deltagare Speltid (h) Tagna uppdrag Ord Etiketter Dödsfall KP avklarade 

A 
A1 00:54 6 670 140 2 0 

A2 

B 
B1 01:25 5 863 57 5 0 

B2 

C 
C1 01:10 3 516 43 18 0 

C2 

D 
D1 01:07 8 1029 199 2 1 

D2 

E E1 00:48 5 776 205 8 1 

Ord = Minsta antal mötta ord, Etiketter =översättningar, KP = kontrollpunkt 
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för med stor sannolikhet innehåller de lexem som de redan har mött i de tidigare avklarade 

uppdragen, vilket ytterligare befäster ordinlärningen. Däremot gick det inte att extrahera 

data om vilka uppdrag som togs upp i kontrollpunkten. 

 

4.2 Avvikelseanalys 
Vid första anblicken på Tabell 3, i vilken differensen avser ordförrådsförändring, verkar 

frågan huruvida eleverna har uppfattat betydelsen av lexemen i testen som tveksam. Vissa 

deltagare har ett negativt resultat, vilket skulle innebära att dessa har tappat kopplingen 

mellan betydelse och form, alltså haft en negativ ordförrådsutveckling. Om en inlärare är 

i förstadiet av inlärningsprocessen av ett lexem går det naturligtvis att anta att hen ibland 

väljer fel alternativ, men tanken bör snarare vara att rätt betydelse eller form väljs i de 

flesta fall.  

Tabell 3 - Testresultat    
Deltagare 

Te
st

re
su

lt
at

   
A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 

Förtest 23 16 26 32 16 31 23 15 20 

Eftertest 26 19 29 30 18 30 19 15 15 

Differens 3 3 3 -2 2 -1 -4 0 -5 

 

Utifrån resultatet i tabellen ovan skulle därför ordförrådet av de testade orden hos 

deltagare E1 ha en minskning med 25 procent, vilket verkar orimligt. Detta gjorde att inte 

bara vilka ord som deltagarna i eftertestet hade valt målordet i förhållande till förtestet 

utan att även samtliga avvikelser mellan de båda testen togs fram, vilka syns i Figur 1.  

 

 

Figur 1 - Avvikelse mellan för- och eftertest 
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Avvikelserna som presenteras i Figur 1 är gjorda utifrån tre definitioner. Den första är när 

deltagaren har valt målordet (den rätta betydelsen eller formen) i förtestet men en av 

distraktorerna i eftertestet (M/D). Detta ger en indikation på att deltagaren sannolikt inte 

har upprättat kopplingen mellan form och betydelse för det specifika lexemet. Den andra 

definitionen är när deltagaren har valt en distraktor i förtestet men en annan distraktor i 

eftertestet (D/D), alltså två alternativ som visar att deltagaren inte har förståelse av 

lexemets betydelse i förhållande till dess form men att hen ändå har gjort en gissning. Den 

tredje definitionen är när deltagaren har valt en distraktor i förtestet men ett målordet i 

eftertestet (D/M), som därför kan ses som påbörjad inlärning. Den tredje avvikelsen 

(D/M) diskuteras närmare i 4.2.1.  

Utifrån avvikelseanalysen syns att flera av deltagarna har gissat när de har gjort 

valet av alternativ i testuppgifterna. Deltagare E1 har till exempel totalt 21 avvikelser 

mellan för- och eftertestet, varav nio (M/D) ger en direkt påverkan på det slutgiltiga 

testresultatet, i den bemärkelsen att hen har lyckats gissa sig till ett högre testresultat i 

förtestet. Här syns alltså en förklaring till varför samma deltagare skulle ha ”tappat” 25 

procent av de testade orden. Om M/D och D/D sätts i relation till totalt antal testuppgifter 

som är 37 till antalet, innebär det att deltagare E1 har chansat på drygt 48 procent av 

dessa. I vissa av dessa fall kan det naturligtvis vara så att ord ibland inte har exakt samma 

betydelse i den kontext som har givits, vilket har gjort att deltagare har valt ett alternativ 

som hen tror sig vara målordet. 

 

4.2.1 Exponeringar av målorden 

Den tredje avvikelsen (D/M) som framkom i avvikelseanalysen behöver analyseras 

vidare, eftersom studiens syfte är att undersöka om undervisningsmomentet (spelandet av 

Sweet City) ger en förändring av deltagarnas ordförråd. Därför behöver de lexem som i 

första anblicken ses som påbörjad inlärning sättas i relation till om deltagarna har 

exponerats för dessa lexem i spelet.  

Genom att gå in i varje pars spelsessioner gick det att utröna hur långt deltagarna 

hade kommit i respektive uppdragsserie och vilka uppdrag som de hade kommit i kontakt 

med. Dessa uppdrags lemma sammanställdes för varje deltagare och sattes i relation till 

D/M-avvikelsen. Till exempel hade deltagare A1 angivit målordet säger i testuppgift 

nitton i eftertestet, vilket skulle kunna indikera att hen hade upprättat kopplingen mellan 

form och betydelse. Däremot hade hen inte exponerats för lemmat i de dialoger som 

motsvarade den spelprogression som hade skett. Samma situation hade skett med lemmat 
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tänker i uppgift 27. Två lemman som deltagaren däremot hade exponerats för var brygga 

och får (verb). Detta visar således att deltagaren med säkerhet har upprättat en koppling 

mellan form och betydelse för de två senare lemmana utifrån den exponering som 

spelandet har gett. Implikationen på deltagarens testresultat blir därför att de två tidigare 

lemmana inte bör räknas till testresultatet, utan bör ses som gissningar. 

Visserligen finns möjligheten att deltagare har pratat med varandra mellan 

spelsessionerna och därför kommit till en förståelse av de nämnda ord, men eftersom inga 

ljudupptagningar gjordes i samband med studien, går detta inte att säkerställa.  

 

4.2.2 Sammanställning av avvikelser 

I Tabell 4 syns de avvikelser som uppstod utifrån jämförelsen mellan respektive 

deltagares för- och eftertest.  

Tabell 4 - Avvikelser mellan för- och eftertest 
  

Deltagare 

Förtest Eftertest A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 

målord distraktor 1 2 1 2 5 3 8 4 9 

distraktor distraktor 3 2 4 2 8 1 3 5 9 

distraktor målord - u.e. 2 1 0 2 4 2 0 0 1 

distraktor målord - m.e. 2 4 4 0 3 0 4 4 2 

m.e. = med exponeringt, u.e. = utan exponering, fetstil = påverkande avvikelser 

 

Som nämnts ovan har avvikelserna M/D och D/M utan exponeringar påverkan på hur 

många lexem som kan ses som upprättad koppling mellan form och betydelse. Vid 

avvikelsen M/D drogs därför lika många målordssvar bort i förtestet som valda 

distraktorer i eftertestet. Samma gjordes för avvikelsen D/M, men i eftertestet. 

Fortsättningsvis när för- och eftertesten nämns sker det utifrån de nämnda 

korrigeringarna. 

En signifikant skillnad uppmättes mellan för- och eftertestet när Wilcoxon Signed 

Rank Test gjordes (p = 0,019), när avvikelseanalysen var gjord. Dock infann sig inte den 

signifikanta skillnaden innan avvikelserna togs med i beräkningen (p = 1). Testet är ett 

icke-parametriskt test som används vid jämförelse av en mindre grupp deltagare som är 

samma före och efter ett experiment, här spelandet av Sweet City. Vidare används testet 

när data inte är normalfördelad (Yao 2017). 

 

4.3 Ordförrådsutveckling 
När avvikelserna tas i beräknande blir de omarbetade testresultaten enligt Tabell 5. Det 

framgår där att deltagarna har en variation av hur många av de testade orden de kunde 
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innan de spelade Sweet City, från elva valda målord (deltagare C1, D2 och E1) till 30 

valda målord (deltagare B2). Vidare hade samtliga deltagare upprättat en koppling mellan 

form och betydelse för lemmana bord, banan, röd, gul och katt, vilket inte är så 

förvånande, eftersom de är vanliga lexem (inom frekvensspannet 600-1500) i det svenska 

språket och i synnerhet vid inlärning av svenska som andraspråk.  

 

Tabell 5 - Testresultat med avvikelser i beräknan 

      Deltagare 

Te
st

re
su

lt
a

t     A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 

Förtest 22 14 25 30 11 28 15 11 11 

Eftertest 24 18 29 30 14 28 19 15 13 

Differens 2 4 4 0 3 0 4 4 2 

 

Utifrån testresultatet i Tabell 5 framkommer att sju deltagare av totalt nio har fått en 

positiv differens mellan för- och eftertestet. Den positiva differensen innebär att dessa 

deltagare har upprättat en koppling mellan form och betydelse för de specifika lemmana. 

Däremot var det bara deltagare B2 som hade påbörjat inlärningsprocessen av lemmat rep, 

som hamnar på plats 6029 i Swedish KELLY-list. Det var endast ett lexem, törstig, som 

ingen av deltagarna hade förståelse för. Samtliga valde alltså en distraktor när kopplingen 

mellan form-betydelse för lemmat efterfrågades i förtestet.  

 

4.4 Upprättade kopplingar mellan form och betydelse 

I Tabell 6 framgår de lemma som respektive deltagare uppvisade en ny förståelse för i 

eftertestet. Antalet lemma, som deltagarna påbörjat inlärning av, är från två till fyra 

stycken och hör till samtliga fyra av testade ordklasserna (substantiv, verb, pronomen och 

adjektiv) med fördelningen av nio tillhörande verb, sex substantiv och adjektiv och 

pronomen fyra vardera. Hos deltagarna B2 och C2  tillkom inga nya ord. 

I Tabell 6 framgår också hur många gånger som deltagarna exponerades för de nya 

lexemen. Eftersom digitala spel, även Sweet City, är uppbyggda av cybertext är 

exponeringsantalet minst så många gånger som deltagaren har exponerats för det 

specifika lemmat. Det troliga är att deltagarna har exponerats för dessa fler gånger än vad 

som framkommer i tabellen, eftersom exponeringsantalet är baserat på de uppdrag 

deltagarna har mött samt öppna dialoger. Till exempel behöver deltagaren i vissa uppdrag 

styra avataren till en försäljare. Till dessa försäljare kan avataren gå hur många gånger 

som helst, vilket kan öka exponeringarna av lexem som ingår i just dessa dialogen. 
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Antalet exponeringar som deltagarna har kommit i kontakt med de olika lemmana skiljer 

sig åt, från endast en exponering till 53 (deltagare D2, ordet du). 

 

Tabell 6 - Nya ord 

Deltagare 
     

A1 
Ord brygga får 

  

Exponeringar 5 2 
  

A2 
Ord zombie tittar mig bra 

Exponeringar 3 1 8 3 

B1 
Ord brygga gunga heter sälja 

Exponeringar 8 6 17 1 

B2 
Ord 

    

Exponeringar 
    

C1 
Ord din mig snällt 

 

Exponeringar 5 6 1 
 

C2 
Ord 

    

Exponeringar 
    

D1 
Ord peng tycker bra tänker 

Exponeringar 5 2 3 2 

D2 
Ord tycker sitter tittar du 

Exponeringar 2 2 1 53 

E1 
Ord peng snällt 

  

Exponeringar 3 2 
  

 

Det bör här också belysas att ingen korrelation mellan undervisningstid i svenska 

som andraspråk och antal nya ord kunde hittas. Deltagare B1 var den deltagare som enligt 

bakgrundsenkäten (se Avsnitt 3.2) hade längst svenskundervisning, men som ändå 

uppvisade förståelse för fyra nya lexem. Den motsatta situationen stod deltagarna B2 och 

C2 för, med endast fyra respektive tre månaders undervisning, men som inte tillägnade 

sig några nya lexem. Varför denna situation infann sig gick inte att utröna. Eventuellt kan 

frågan ha missuppfattats eller så kan deltagarna vara bekanta med olika språkdomäner. 

 

4.5 Spelsättet och antal nya ord 

Om antalet nya lemma som deltagarna har upprättat en koppling mellan form och 

betydelse sätts i relation till inflödet som deltagarna har exponerats för under 

spelsessionerna, enligt Tabell 7, syns ett samband mellan dessa och respektive par. Par D 

som också hade upprättat förståelse för flest lemma var också det par som hade störst 

inflöde medan par C totalt sett hade minst antal nya ord, tätt följt av par B med fyra nya 

lemma. Däremot verkar inte speltiden ha varit en avgörande faktor för 

ordförrådsökningen. 
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Tabell 7 - Nya ord i förhållande till inflöde  
A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 

Kända ord 22 14 25 30 11 28 15 11 11 

Antal nya ord 2 4 4 0 3 0 4 4 2 

Inflöde (antal ord) 670 863 516 1029 776 

Etiketter 140 57 43 199 205 

Speltid (h) 00:54 01:25 01:10 01:07 00:48 

 

Om antalet redan kända lemma inför spelandet sätts i relation till antal nya ord som 

deltagarna har skapat sig en förståelse för, kan det vara så att deltagare B2 och C2 inte 

exponerades i tillräckligt stor utsträckning för  de testade okända lemmana, vilket därför 

skulle resultera i att de inte tillägnade sig några av dessa. Omvänt innebär detta eventuellt 

också att de spelare som tillägnar sig flest nya lemma är de deltagare som ännu inte har 

förståelse för större delen av de högfrekventa lemma i spelet Sweet City.  

Ytterligare en aspekt som eventuellt gjorde att vissa deltagare skapade sig en 

förståelse för lemmas form, var stöttning av en kompetent kamrat. I samtliga fall, förutom 

i par D, var deltagaren i paret med minst förkunskaper också den som ökade sitt ordförråd 

mest, dock endast med något enstaka lemma. Ytterligare ett spår som leder till den 

slutsatsen är deltagare E1 som större delen av tiden spelade ensam. Hen är också den 

deltagare i förhållande till den initala ordkunskapen, som hade minst ökning av nya 

lemma, även om hen utnyttjade stöttningen i form av etiketter i spelet. 

 

4.6 Sammanfattning av resultatet 

Syftet med studien var att utröna om en förståelse upprättas mellan form och betydelse 

för nya lemma som deltagarna mötte när de spelade det digitala spelet Sweet City, med 

ytterligare två delsyften, varav det ena fokuserade på användandet av stöttningen som 

finns inbyggt i spelet, medan det andra fokuserade på testsituationens eventuella påverkan 

på ordförrådstesten. 

Ur huvudsyftet framgår det att sju av nio elever hade en ökning av två till fyra nya 

lemma, i vilka förståelsen för form och betydelse har påbörjats. Wilcoxon Signed Rank 

Test indikerar en signifikant skillnad (p = 0,019) mellan för- och eftertest, när 

avvikelseanalysen var gjord men inte innan avvikelsanalysen (p = 1). Även om både 

deltagarantalet och materialet är litet ger dock resultatet en indikation på att spelandet av 

Sweet City utvecklar det receptiva ordförrådet positivt, vad gäller kopplingen mellan 

form och betydelse. 
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Vad gäller den andra frågeställningen och den språkliga stöttningen i Sweet City 

finns en antydan om att stöttningen ger en positiv effekt inom de par som utnyttjade den 

språkliga hjälpen i stor utsträckning. Däremot bör inte övrig stöttning, som t.ex. 

kamratstöttning glömmas bort. Även här fanns en viss antydan om att en deltagare med 

mindre förkunskaper kunde öka sitt ordförråd mer om hen spelade med en deltagare med 

mer förkunskaper om de testade lexemen. 

Testsituationens påverkan på deltagarna blir tydlig i avvikelseanalysen, eftersom 

flera av deltagarna kan antas ha gissat när de valde alternativ i testet. Inkonsekvensen av 

deltagarnas svar mellan för- och eftertestet kan bl.a. bero på en vilja att få så många rätt 

som möjligt och eventuellt att deltagarna utsattes för en lång och påfrestande dag vid 

inhämtningen av materialet. 

 

5 Diskussion 
En stor del av resultatredovisningen behandlar de avvikelser som uppstod i samband med 

jämförelsen av för- och eftertestet. Avvikelseanalysen togs fram eftersom det ansågs som 

orimligt att deltagare skulle ha tappat förståelsen i förhållande till formen av en stor del 

av de testade orden, efter spelandet av Sweet City. Read (1993) menar att testresultat 

beror på deltagarnas välvillighet och gissningar när de inte känner igen ett lexem, d.v.s. 

att vissa deltagare gärna vill fylla i ett svarsalternativ även om de inte förstår lexemet, för 

att få ett högre resultat än andra deltagare (1993:369). På grund av detta valdes därför ett 

”vet inte”-alternativ i varje testuppgift. Information om att deltagaren skulle välja 

alternativet när hen inte var säker på det rätta svaret, framkom inte eller ignorerades. Att 

deltagarna även genomgick en påfrestande dag, kan också eventuellt ha påverkat deras 

engagemang för ordförrådstestet.  Schmitt (2010) lyfter fram detta som en faktor vid 

ordförrådsforskning: den totala undersökningstiden blir längre, eftersom både förtest, 

experiment och eftertest ska inkluderas (2010:26ff). Att vissa testuppgifter hade bilder 

och andra text kan eventuellt ha gett effekt på ordförrådstestens svårighet, eftersom 

deltagare kan ha lättare för att reagera på en bild än läsa en textuppgift. Om detta sedan 

hade en effekt på den totala ordförrådsutvecklingen studerades inte. 

I resultatet framkommer det en tendens att de deltagare som redan har förståelse för 

flertalet lemma som testas inte får någon ökning av det receptiva ordförrådet, utifrån 

förståelsen av form och betydelse. Om det däremot sker en ökad förståelse för de lemma 

som inte är upptagna i ordförrådstestet går inte att utröna, eftersom det faller utanför 

studien. Möjligheten finns dock, eftersom dialogerna i Sweet City innehåller många unika 
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lexem. Exempelvis exponeras par B för drygt 160 unika lemman under sitt spelande. Av 

dessa är endast 37 testade. Pigada & Schmitt (2006) lyfter fram att ett högre antal 

exponeringar inte med automatik ger en förståelse för ett ords inlärning, eftersom de 

visade att vissa lexem kan undgå deltagaren även efter över tjugo exponeringar (2006:16–

17).  Det omvända går också att tillämpa på de lexem som deltagarna visade förståelse 

för men som endast hade ett fåtal exponeringar. Eventuellt har de lemma som undgick 

deltagarna inte exponerats tidigare och faller under just den kategorin som för dem kräver 

fler exponeringar, samtidigt som det omvända kanske gäller för befästandet av förståelse 

av de lemma som hade få exponeringar. 

Vidare gav resultatet en antydan om att de deltagare som hade kunskap om färre 

lemma också var de som påbörjade inlärningen av fler nya lemma. Visserligen var 

skillnaden av inlärda lemma deltagarna emellan inte stor, men fyra av deltagarna som 

inför spelandet hade kunskap om elva till femton lemman upprättade kopplingen mellan 

form och betydelse för tre till fyra nya lemman. Detta kan alltså sättas i relation till de två 

deltagare som inför spelsessionerna hade kunskap om 28-30 lemman men som inte 

tillägnade sig några nya lemman utifrån det testade ordförrådet.  

Utifrån Vygotskys sociokulturella perspektiv och närmsta utvecklingszonen, kan 

alltså Sweet City vara väl anpassat till de fyra deltagarna med mindre ordförråd för att en 

utveckling ska ske med viss stöttning (Lindberg 2013:492–493). Stöttningen lyfts av flera 

forskare i förhållande till andraspråksinlärning (se bl.a. Cummins 2014; Gibbons 2013). 

Även om viss stöttning förekommer i spelet i form av etiketter med översättning, blir det 

uppenbart att stöttning från lärare saknas just för deltagarna i studien. Under 

spelsessionerna uppmanades de att endast utbyta information med partnern i paret, vilket 

också utelämnade deltagare E1 som större delen inte hade någon partner att diskutera 

med. I en reell klassrumssituation finns sannolikt läraren med i bilden och ger stöttning 

och förtydliganden i bland annat dialoger. Ett konkret exempel skulle kunna vara när Alex 

blir ombedd att hitta en bortsprungen hund på stranden. I det här uppdraget framgår det 

inte tydligt vad en strand är. Här hade alltså läraren fungerat som ett stöd. En aspekt som 

till viss del infaller under stöttning är spelsessionernas kontextlöshet, vilket Ranalli 

(2008) i sin studie av The Sims också belyser: att en plan för stöttning behöver utarbetas 

när digitala spel används i undervisningen (2008:448ff). Hade ett moment planerats i 

undervisningen hade spelandet säkerligen haft ett ändamål som hade lyft ut spelkontexten 

i verkligheten, vilket också hade befäst deltagarnas ordförståelse, samtidigt som de hade 

fått fler exponeringstillfällen av nya lemman från det digitala spelet. Att koppla spelandet 
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till en efterföljande uppgift belyser både Gee (2007:216) vid kontextualisering av 

spelinnehåll och Nation (2001:74–76) för att befästa inlärningen av det nya ordförrådet. 

I den mån som deltagarnas spelsätt spelade roll, gick det att utläsa en påverkan på 

inflödet som de utsattes för. Till exempel blev det uppenbart att par C inte hade fokuserat 

så mycket på att lösa uppdrag som att tillintetgöra slimes och vines. Detta resulterade inte 

bara i att avataren Alex dog fler gånger men också att deltagarna i paret inte exponerades 

för lika många ord, som till exempel par D, vilka hade ett dubbelt inflöde gentemot det 

förra paret. Huruvida detta påverkade det faktiska antalet nytillägnade lemman, är svårt 

att avgöra utifrån datan i studien. Däremot menar både Nation (2001) och Schmitt (2010) 

att textinflödet och ordexponeringen är avgörande vid ordinlärning. 

 

5.1 Metodkritik 

Avvikelseanalysen som gjordes på deltagarnas svar från för- och eftertesten, kan 

eventuellt ses som oortodox, eftersom den inte har någon teoretisk förankring. Men 

eftersom materialet och antalet deltagare inte är stort krävdes dock ett mer kvalitativt 

tillvägagångssätt än ett kvantitativt. Det kvalitativa inslaget i studien är just 

avvikelseanalysen, eftersom en djupare analys av datan var nödvändig. Hade 

deltagarantalet varit större, hade avvikelserna sannolikt inte blivit så framträdande. 

Ytterligare belägg för användandet av avvikelseanalysen är att Nation (2001) menar 

att ett flervalstest kan uppmuntra deltagaren till att gissa sig till svaret, vilket kan ge en 

viss tveksamhet när resultatet tolkas. Vidare delar han in gissningen i fem olika 

kategorier, av vilka de två första berör inlärarens ordförrådskunskaper generellt och om 

det specifika lexemet. Inläraren kan exempelvis ha en delvis kunskap om lexemet som 

gör att hen associerar sig fram till rätt val eller vet vad distraktorerna betyder. De övriga 

tre berör gissningar utan någon kunskap om lexemet, exempelvis i förhållande till platsen 

för alternativet (2001:349), vilka samtliga togs i beaktan vid avvikelseanalysen. 

Vidare menar Schmitt (2010) att deltagare i en studie har ett tidsspann efter vilket 

data blir invalid eller misstänks vara det (2010:164). Eventuellt uppstod detta till viss del 

vid inhämtandet av materialet, eftersom deltagarna istället för de beräknade 20–30 

minuterna för andra testomgången istället tog drygt 40 minuter, samtidigt som de hade 

deltagit i studien hela dagen. När de först färdiga deltagarna började lämna in sina eftertest 

spred sig en rastlöshet hos de deltagare som ännu inte var färdiga, vilket eventuellt gjorde 

att de sista uppgifterna gjordes lite för fort. 
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Testet skickades till den berörda skolinstansen cirka tjugo dagar efter 

materialinsamlingsdagen, med förfrågan om eleverna återigen kunde göra 

ordförrådstestet, vilket hade kunnat ge en fingervisning om vilka ord som hade blivit 

bestående i deltagarnas ordförråd (se Schmitt 2010:155–156). Svaret uteblev dock. 

 

6 Slutsats 
I den här uppsatsen har flera positiva aspekter om digitalt spelande tagits upp, kognitiv 

och språklig utveckling för att nämna några. Att välja ett stoff till ett 

undervisningsmoment kan vara nog så svårt, än mer när läraren har vetskap om att elever 

idag i stor utsträckning spelar digitala spel, och därför skulle vilja implementera ett sådant 

motiverande material (jmf Shirazi, Ashmadi och Mehrdad 2016). Men kanske väljer 

läraren att inte göra det, eftersom hen inte har tillräckligt med kunskaper om de digitala 

spelen. Apperley (2010) menar att lärare i allmänhet möter den här svårigheten 

(2010:12ff).  

Ett digitalt spel som Sweet City ger dock en viss möjlighet, för svenska som 

andraspråkslärare som känner osäkerhet inför spelandet, framförallt eftersom det är 

utvecklat i syftet att lära sig svenska. Däremot bör en lärare som lyfter in digitalt spelande 

i undervisningen inte glömma bort att både se till elevernas stöttning både i och utanför 

spelet, dels kontextualisera spelets innehåll, för att ge en ökad ordförrådsutveckling, dels 

sätta det fiktiva innehållet i relation till elevernas egen värld (jmf Gee 2010). 

För att få en djupare förståelse för digitalt spelandes funktion vid 

andraspråksinlärning vore det intressant om framtida forskning ytterligare fördjupade 

kunskapen om spel med explicit fokus på andraspråksinlärning. Ett forskningsområde 

skulle kunna vara lärarens aktiva stöttning vid digitalt spelande, och ett annat skulle kunna 

vara spelares djupkunskaper om ett lexem utifrån exponeringsfrekvens.  
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Bilaga II 
 

  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 ____________________________   

 

  


