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Traditionellt fokuserar studier av barns ordförrådstillägnande, såväl vad gäller L1- som L2-
inlärning, på exempelvis storleken på eller utvecklingen över tid av det aktiva respektive passiva 
ordförrådet (t.ex. Brown 1973, Orosz 2009). Man har också funnit att digitalt spelande hos unga 
kan inverka positivt på ordförrådstillägnande (Sylvén & Sundqvist 2012). Detta föredrag handlar 
om hur en åttaårig pojke, som har såväl finska som svenska som förstaspråk och dessutom har 
tillägnat sig en relativt hög språkfärdighet i engelska som andraspråk, förklarar ord och termer 
som är centrala för det digitala spelet Growtopia. I pojkens fall är engelska och finska de 
huvudsakliga spelspråken och vi undersöker hur han använder sig av sina språkliga resurser när 
han spontant berättar om eller explicit ombeds förklara speltermer på svenska för en person som 
inte känner till spelet. 

Growtopia beskrivs som en creative sandbox platformer massively multiplayer online game och 
laddas ner som app på android- eller iOS-system. I spelet kan man bl.a. bygga hus och världar 
och till spelet hör tusentals tillbehör man kan skaffa sig genom att odla, handla med särskilda 
valutor eller genom att byta och förhandla med andra spelare. Spelet är ett rikt multimodalt 
semiotiskt system (Steinkuehler 2007) och kräver en komplex samordning av rörelse och syn. I 
bakgrunden hörs musik men plattformen i sig stöder inte muntlig kommunikation. Skriftliga 
instruktioner och objektbenämningar i spelet är på engelska men det är upp till spelarna att 
avgöra vilket/-a språk man chattar och förhandlar med. I det aktuella fallet spelar pojken ibland 
med finskspråkiga vänner genom Skype. 

De insamlade data innehåller såväl audio- som videoinspelningar av pojken när han spelar samt 
audioinspelade samtal om spelet på främst svenska. Ur materialet excerperade vi spelrelaterade 
ord och uttryck som förekom i de svenska samtalen och fann bl.a. förklaringar av typen 
klassificeringar (’pink Fedora’ är en slags hatt), demonstrationer (’varjo’ titta jag tar bort den ser 
du den härmar mig), översättningar (den heter ’night’, ’natt’ på engelska) och beskrivningar (den 
ser nattlig ut).  Materialet visar på hur ”[t]he contents of a child’s vocbulary shows his world – 
his interests and preferences” (Szpotowicz 2009: 197) på två sätt: dels hans fascination av 
spelvärlden i sig och viljan att dela med sig av den men också hans språkliga medvetenhet och 
kreativitet som kommer med en aktiv flerspråkighet. 
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