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Abstract 
Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka vilka värdegrundsfrågor som 
tonåringar tangerar, när de spelar datorspel eller chattar. Syftet med undersökningen är även 
att ta reda på om det är möjligt att använda sig av ungdomarnas egna datorerfarenheter i en 
mediepedagogisk värdegrundsundervisning. Undersökningsgruppen är en årskurs åtta från en 
högstadieskola. Studien genomfördes med hjälp av ostrukturerade fokusgruppintervjuer med 
tre grupper, bestående av en grupp killar, en blandad grupp och en tjejgrupp. Studien visar på 
att ungdomar berör flera punkter inom värdegrunden. Det framgår även att tjejerna 
huvudsakligen fascineras av kommunikationen mellan varandra, medan killarna i högre grad 
fascinerades av datorspel, och där strävan efter att nå en hög nivå ansågs vara viktigast. Men 
även killarna ansåg att möjligheten att kunna kommunicera med andra var väldigt viktigt, 
eller som en av dem uttryckte det: ”Offline och online – tänk dig – offline är som att sitta i ett 
trångt betongrum och online är som att sitta på en äng med klarblå himmel…” Min tolkning 
av resultatet är att kommunikation via dator främjar elevens strävan efter att finna den egna 
identiteten och även skapar möjlighet att se företeelser ur andra människors perspektiv. 
Därför anser jag att skolan bör ta tillvara denna typ av kommunikation, för att vidareutveckla 
ungdomarnas tankar och utmana eleverna till att tänka, i ett än vidare perspektiv. Det är 
skolans uppgift att ”låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta 
i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet”. (Grundläggande värden Lpo 94) 
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Inledning 

Ämnesval och författarpresentation 
Ungdomar ägnar en stor del av sin lediga tid vid datorn, till att spela datorspel eller chatta 
med andra ungdomar, men man läser i tidningar och hör på TV om hur farligt det kan vara 
med datorspel. Riskerna med att fastna i ett beroende kommer återkommande upp. I 
Piteåtidningen kunde man den 10 oktober 2005 läsa följande: ”Datorn och datorspelen är 
oerhört starka medier. De kan sluka ett barn fullkomligt”1. I Svenska Dagbladet den 14 
november 2005 stod detta att läsa: ”Nära hälften av alla föräldrar ser barnens TV- och 
datorspel som ett problem, visar en ny studie”2.  
 
I Svenska Dagbladet den 15 november 2005 var det för ovanlighetens skull en mer positiv 
intervju med dataspelskonsulten Nicole Lazzaro. Hon påstår att människor som spelar 
tillsammans med andra visar mer känslor än de som spelar ensamma. Ett datorspel bör ha en 
snygg grafik, avancerade effekter och artificiell intelligens, anser Lazzaro, men för att ett spel 
ska kunna göra succé hos användarna är den avgörande faktorn om det klarar av att väcka 
känslomässiga reaktioner. Hon menar vidare att för många är spelandet en ursäkt för att få 
umgås med sina vänner – och en av dem hon intervjuat har uttryckt: ”Det är polarna, inte 
spelet, som är beroendeframkallande”3. 
 
När uppgifter florerar i media huruvida barn och unga påverkas negativt eller positivt anser 
Rönnberg att man även bör uppmärksamma motkraften – vardagslivet… Vardagslivet med 
familj, vänner, lärare, fritidsledare, påverkar ungas sätt att se och tolka livet. Hon menar att 
den kraften är starkare än medierna. 4 
 
Förutom de mediepedagogiska kunskaper som jag har tagit till mig, har jag fyra barn, tre pojkar 
och en flicka, varav två av pojkarna är tonåringar som givetvis intresserar sig för datorspel. Jag 
har tidigare arbetat inom vård, skola och kyrka. Jag har alltid känt ett engagemang i arbetet för 
människors lika värde och lika rättigheter. Det livslånga lärandet, anser jag, pågår oavsett var man 
är - i skolan, i fritidssysselsättning eller hemma. Intentionen med min uppsats har varit att skriva 
den utifrån ett barnperspektiv. Som vuxen kan man välja om man tar barnens perspektiv, 
föräldraperspektivet eller skolans perspektiv – jag anser att det är viktigt att inför sig själv 
klargöra vilket perspektiv man valt. 
 

Barnperspektiv 
Patrik Hernwall menar att det är viktigt att vi som vuxna strävar efter att hitta ett relevant 
sammanhang i vilket vi kan tolka de ungas handlingar. Han menar att det är i det 
sammanhanget som betydelsen av ett barnperspektiv blir påtagligt. Han citerar 
pedagogikprofessorn Birgitta Qvarsell (2002:58) ”Att betrakta något ur barnens perspektiv är 
detsamma som att försöka förstå hur världen ser ut om vi tar barnens position – försöker se 
och förstå med deras ögon och sinnen. Barnens perspektiv blir då inte ett generaliserat 
barnperspektiv lika med att vi ska sätta barnen i centrum.” Med det förhållningssättet, menar 
Hernwall, blir det den unika individen och vad denne har att berätta som träder fram och då 
kan man se förbi olika utvecklingspsykologiska generaliseringar. Sådana generaliseringar kan 

                                                
1 Piteåtidningen 10 oktober 2005 
2 Svenska Dagbladet 14 november 2005 
3 Svenska Dagbladet 15 november 2005 
4 Margareta Rönnberg föreläsning 2003 
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lätt göra att man inte ser vad individen har att erbjuda, utan man jämför bara med hur långt 
andra i samma ålder har kommit i utvecklingen, man ser struktur istället för aktör. Hernwall 
anser att barnet inte är en passiv mottagare av yttre stimuli, utan snarare en aktiv konstruktör 
av sin egen förståelse, barnet är en individ som gör egna aktiva val.5 
 
Patrik Hernwall menar att det ofta oreflekterat uttrycks att barnen som växer upp i vår samtid, 
är vår framtid. Han menar att barnen är det i dubbel bemärkelse. De kommer en dag att ta 
över vuxenansvaret, men de lever redan nu i vad vi kallar informationssamhället. Givetvis 
måste vi fortsatt förhålla oss till barnen som just minderåriga, menar Hernwall. ”Men detta 
betyder inte att deras erfarenheter eller utsagor är mindre värda, eller att de skulle ge uttryck 
för oreflekterade eller naiva tankegångar. Frågan om barns trovärdighet blir snarare en fråga 
om i vilken grad vi är beredd att lyssna och respektera deras berättelser.”6 
 

Syfte 
Syftet med undersökningen är att undersöka vilka värdegrundsfrågor som tonåringar tangerar, 
när de spelar datorspel eller chattar. Syftet med undersökningen är även att ta reda på om det 
är möjligt att använda sig av ungdomarnas egna datorerfarenheter i en mediepedagogisk 
värdegrundsundervisning. 
 

Frågeställning 
Vilka värdegrundsfrågor tangerar ungdomar indirekt när de kommunicerar via datorn? Och 
hur? Hur resonerar ungdomar mer direkt uttalat kring skolans värdegrund i förhållande till 
datorvärlden?  
 
Följdfrågor 
—Vilka specifika områden av datoranvändningen fascineras tonårstjejer respektive -killar av? 
—Finns det skillnader? Vilka i så fall? 
—Vilka likheter och olikheter ser ungdomar eventuellt mellan datorspelens världar och den 
verkliga världen? 
—Ligger fascinationen för datorspel i möjligheten att pröva på olika roller i en virtuell värld – 
men ändå i tryggt förvar hemmavid? 
—Vilken känsla har man för karaktären som man skapat i datorspelet? Kan de känslorna 
påminna om de känslor som man har inför sig själv?  
—Är det möjligt att som pedagog lyfta in värdegrundsfrågor i undervisningen med 
utgångspunkt i datorspel? 
 

Avgränsning 
Jag har främst valt att fördjupa mig i dessa av de grundläggande värden som, enligt Lpo 94, 
skolan skall gestalta och förmedla: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet 
med svaga och utsatta.” Jag har även valt att inte att fördjupa mig i olika datorspels 
uppbyggnad, utan endast i vilken betydelse de olika datorspelen har för ungdomarna. Jag 
fördjupar mig heller inte i frågor som berör varför ungdomar kan fastna i ett påstått missbruk 
av datorspel. 

                                                
5 Hernwall 2003:21  
6 Ibid:20  
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Bakgrund 

Mediepedagogik: 
Tre begrepp som tillsammans beskriver begreppet mediepedagogik är: 
 

• Mediekommunikation, är samtal, förståelse och erfarenhetsutbyte. Ett sätt att närma sig 
den värld som ligger utanför den egna världen. Mediekommunikation befinner sig 
någonstans mellan informationsinhämtandet och inlärning, men med utgångspunkt i 
elevernas egna medieerfarenheter – den mediekultur de tar del av - ställd mot de 
övriga vardagserfarenheterna.7 

• Mediesamtal, är ett samtal som tar vid där mediekommunikationen slutar. Ett 
dialogsamtal, eller polylogsamtal där en eller flera ryms att utrycka och ta del av 
åsikter och erfarenheter. Där kan ”det växelvisa inträngandet i två skilda 
föreställningsvärldar” ske.8 För att elevernas egna föreställningar ska få ett tillfälle att 
utmanas är pedagogens roll viktig i mediesamtalet.9 

• Mediepedagogik, är ett sätt att medvetet föra samman skola och dess omvärld, för att 
dessa världar ska kunna samarbeta istället för att konkurrera.10 

 

Skolans uppgift - värdegrunden 
Enligt Christer Hedin finns det viktiga skillnader mellan läroplanerna av tidigare versioner och 
den som gäller idag.  ”De etiska idealen har tidigare inte samlats lika tydligt under rubriken 
”skolans värdegrund” och inte placerats lika framträdande som inledning till återstoden av 
läroplanen. Man kan också se skillnad i tyngdpunkten. Den låg tidigare på solidariteten. Nu 
framträder frihet och tolerans som en dominerande attityd. Äldre läroplaner talade inte mycket om 
mänskliga rättigheter. Det har blivit vanligare under 1990-talet.”11 
 
Hedin menar att vi har idag kommit tillbaka till utgångspunkten för skolans uppdrag i samhället. 
På samma sätt som när skolplikten infördes 1842, och skolan skulle verka för medborgarnas 
moral, är skolans viktigaste uppdrag idag detsamma. Skillnaden ligger i att då var sparsamhet, flit, 
lydnad och sexuell återhållsamhet viktiga. Idag är demokrati, människovärde och mänskliga 
rättigheter sådant som är skolans uppdrag att undervisa i och gestalta. Hedin anser att det är 
skolans och lärarnas uppgift att överföra värdegrunden till nästa generation.12 
 
Värdegrunden kan delas i tre delar, enligt Hedin. Den första delen handlar om grundläggande 
förutsättningar, där framhävs demokratin. Sedan återges de värden eller livsideal som skall prägla 
skolans arbete - människovärdet. Slutligen omnämns de dygder som skolan skall förmedla eller 
fostra fram. Hedin anser alltså att värdegrunden främst består av de förutsättningar, ideal och 
dygder som samhället idag vill förmedla. Förståelse och medmänsklighet ingår också, men kan 
egentligen uppfattas som en förtydligande komplettering av innehållet i första paragrafen, som 
genom sin rubrik grundläggande värden markerar att dessa egenskaper har en central betydelse. 13 
 

                                                
7 Rönnberg 2003:63 
8 Ibid:10 
9 Vygotskij 1986 enligt Eliasson & Lindö 1999:17 
10 Rönnberg 2003:48 
11 Hedin 2000:33 
12 Ibid:30,31 
13 Ibid:32,33 
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1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94)  
Den läroplanstext som Hedin analyserat är med andra ord denna: 

 
Grundläggande värden 
Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. 
Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten skall utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall 
främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö 
(1 kap. 2 §). 
Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 
grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de 
värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som 
förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens 
fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan 
skall vara icke-konfessionell.14 Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika 
egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig 
frihet.15 

 

Begreppsdefinitioner  
Nedan preciseras några av de i uppsatsen förekommande begreppen. 

Datorspel 
Det finns idag en stor mängd olika datorspel, men talas det om datorspel/dataspel menar man 
vanligtvis spel till persondatorer, fast man kan även räkna in spelmaskiner för TV-apparater, 
bärbara spelapparater och myntstyrda spelautomater. Spelen är olika till sin karaktär och de 
har även skilda mål för spelaren. Det finns flera genrer, såsom överförda spel (till exempel 
schack och patiens) som spelas ensam vid datorn, utan interaktion med någon annan. 
Arkadspel är även det fråga om spel som spelaren utför helt ensam och där hanterar spelaren 
olika typer av klossar och spelbrickor. I Racerspel har man möjlighet att köra olika fordon i 
simulerade miljöer. Detta kan ske både tillsammans med motspelare och enskilt, där man då 
har möjlighet att möta spelets inprogrammerade motspelare. Äventyrsspel bygger uteslutande 
på bilder, vilka kan vara mycket realistiska och ibland innehålla filmade sekvenser. Här har 
den som spelar möjlighet att utan tidspress tänka mellan varje handling. I dessa spel 
förekommer även stora områden att undersöka, för att med hjälp av upphittade föremål 
övervinna hinder. I actionspel kan spelfiguren steglöst vrida och förflytta sig, något som ger 
en ökad närvarokänsla. Tidiga datorspel visade från avstånd figuren som spelaren styrde, 
medan nyare spel kan visa spelfältet genom spelfigurens ögon. Inom äventyrs- och 
actionspelen finns i sin tur genrer som fantasy, strategi och rollspel. Flera spel kan spelas över 
Internet, detta innebär att personer på olika platser kan spela med och mot varandra online – 
interagera via Internet. Det finns även datorspel som blandar flera av ovanstående genrer. 16 
 
De spel som förekommer i denna uppsats är främst World of Warcraft och Tibia. Dessa två 
spel är rollspel som utspelar sig i en medeltida miljö, och har inslag av äventyr och action. 
Rollspel via dator kallas Massively Multiplayer Online Role Playing Game, förkortat 
MMORPG. Man kan välja att spela tillsammans med andra eller att spela ensam. Väljer man 

                                                
14 konfession= bekänna, sedan reformationstiden vanligen detsamma som kyrkotillhörighet  
    förklaring enligt Nationalencyklopedin 
15 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) 
16 NE 
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att spela ensam, förhåller man sig gentemot datoriserade karaktärer. I rollspelen skapar man 
en karaktär, och de valmöjligheter man har skiljer sig från spel till spel. Anders Magnusson 
menar att val som sätter personlig prägel på karaktären inte påverkar spelet, men han anser 
ändå att det är betydelsefulla val, detta eftersom ”karaktären fungerar som en representation 
av dig själv”17. Karaktären utför sedan olika uppdrag där målet, enligt Magnusson, är ”att få 
erfarenhet kallat experience eller XP (experience points). Ju mer XP du får desto bättre blir 
du. Oftast visar detta sig i och med att du går upp i level (nivå). I takt med att man går upp i 
level för man tillgång till nya förmågor och blir således ännu bättre.”18  
 
The Sims förekommer också i denna uppsats. Det är ett relationsspel, enligt Wikipedia, och 
det brukar ofta kallas ”virtuellt dockskåp”. I The Sims bygger man upp och inreder ett hus åt 
en familj, hjälper familjen med att göra karriär och vårda relationerna inom familj och 
vänskapskrets. Målet är att få en väl fungerande familj som lever länge. The Sims finns även 
det, att spela online (inom gruppen MMORPG), men denna form av The Simsspel för en 
tynande tillvaro.19 
 

Chatt 
Ordet chatta kommer från engelskans chat vilket betyder ”(små)prat” Vanligtvis är det två 
eller flera personer som kommunicerar skriftligt via datornät. Vad som utmärker chatter, till 
skillnad från användandet av e-post, är att de som deltar i kommunikationen sitter vid sina 
datorer samtidigt. De meddelanden som skrivs, formuleras kort och visas direkt på skärmen 
för alla deltagare. Vanligt är att texten visas i ett separat fönster, för det var och en av 
deltagarna skriver, eller i ett gemensamt fönster, där allt som alla skrivit visas. ”Att chatta är 
mest känt som ett medium för informella samtal, men har även använts framgångsrikt för 
seriös kommunikation i arbetsgrupper med deltagare som vistas på olika platser. En pågående 
chattning mellan en grupp av personer kallas ofta en kanal.”20 Det finns olika varianter på 
kanaler. En variant är där en sändare sänder till okända mottagare, okänt antal mottagare, där 
sändaren även tar emot meddelanden från okända sändare och dessa chatter kan kallas öppen 
eller allmän chatt.  
 
MSN Messenger representerar en annan variant av chatt. MSN Messenger är en chatt där 
man själv väljer vilka man vill chatta med och när man vill välja att vara tillgänglig. Enligt 
MSN Messengers webbsida: ”Det är upp till dig om du vill bjuda in någon till en konversation 
eller acceptera en inbjudan från någon annan och lägga till användare i din kontaktlista. Med 
andra ord kan ingen som inte finns med i din kontaktlista kommunicera med dig utan att du 
godkänner det.”21 Via MSN Messenger kan man chatta skriftligt, muntligt och med hjälp av 
deras funktion videokonversation även med rörlig bild. Alla funktioner utförs i realtid. För att 
kunna chatta muntligt finns det även flera olika slags datorprogram som man kan använda sig 
av. Ventrilo och Skype och är två exempel på voice over IP, dessa program har en hög 
ljudkvalitet och är dessutom gratis att ladda ner och använda sig av. Användningen av dessa 
muntliga kanaler fungerar på liknande sätt som en telefon. 

Pubertet och adolescens 
Ordet pubertet syftar på kroppens förändringar när vi utvecklas från barn till vuxen, medan 
begreppet adolescens mer syftar på den sociala och kulturella utveckling som sker under 
                                                
17 Anders Magnusson http://fucktup.blogs.se/ 060209 
18 Ibid 
19 http://sv.wikipedia.org/wiki/The_Sims 060209 
20 Büler enligt NE 
21 http://messenger.msn.se 

http://fucktup.blogs.se
http://sv.wikipedia.org/wiki/The_Sims
http://messenger.msn.se


 

10 

 

tonåren.22 Ordet adolescens kommer ursprungligen av latinets adolescentia vilket betyder 
'ungdom', och av adolesco vilket betyder ”växa upp” och ”tillväxa”. Adolescensen kan 
definieras som perioden mellan pubertet och vuxen ålder, det är den tid då individen förändras 
från barn till vuxen. Perioden innebär stora förändringar för individen, både fysiska och 
psykiska. Om man bortser från spädbarnstiden, finns det ingen period som rymmer så stora 
förändringar som under pubertet/adolescens. Tänkandet går in i ett nytt och mer abstrakt 
stadium och individen utvecklar sin förmåga att kunna resonera utifrån antaganden. Det 
sociala beteendet utvecklas och även förmågan att se möjligheter som ännu inte existerar. I 
engelsk och franskspråkig litteratur, enligt Nationalencyklopedin, avser adolescens 
övergångsåren från barn till vuxen. Charlotte Bühler gjorde åtskillnad mellan egentlig 
pubertet (de kroppsliga förändringarna) och ”kulturpubertet”, perioden efter puberteten. Den 
senare kallade hon alltså adolescens.23 
 

Könsroll/genus 
Under puberteten/adolescensen är frågan om hur man som tjej respektive kille ”ska” vara 
högst centrala, när den unga människan förbereder sig för sin roll som vuxen kvinna eller 
man. Män och kvinnor är biologiskt olika, men de har även ett beteende som skiljer sig åt. 
Enligt Bosse Angelöw och Thom Jonsson, genomfördes det en stor amerikansk undersökning 
på 70-talet (av Nicholsson 1986), forskarna ville där veta vad undersökningsgruppen ansåg 
vara ett typiskt beteende för en man respektive en kvinna. Undersökningsgruppen ansåg att 
det var i 40 olika avseenden som mäns och kvinnors beteende skilde sig åt. 
 

Ett typiskt manligt beteende: 
Aggressiva, självständiga, ej känslosamma, döljer nästan alltid sina känslor, objektiva, inte 
lätta att påverka, dominerande […] tävlingsinriktade […] äventyrslystna […] säkra på sig 
själva, äregiriga, tycker inte att det är obehagligt att visa aggressivitet… osv.24 
 
Ett typiskt kvinnligt beteende: 
Inte alls aggressiva, inte alls självständiga, känslosamma, döljer inte sina känslor, 
subjektiva, lättpåverkbara, fogliga och undergivna […] ej tävlingsinriktade […] inte 
äventyrslystna […] inte säkra på sig själva, tycker att det är obehagligt att visa 
aggressivitet… osv.25 

 
Angelöw och Jonsson menar att det är i ett komplicerat samspel mellan individen och 
omgivningen som olika beteendemönster uppstår. Redan när barnet föds, och beroende på om 
det är en flicka eller en pojke, finns det olika rollförväntningar på individen. Med hjälp av 
olika värderingar och attityder från vår sociala omgivning överförs könsrollerna, beroende på 
vilket kön vi är. Det är detta som numera kallas genus, det skapade könet. Det är inte enbart 
föräldrarna som formar ett barns genus, ett barns hela kontext påverkar hur dess könsroll 
utvecklas. Om olikheterna enbart skulle bero på biologiska skillnader, skulle alla män och 
kvinnor ha samma beteende oavsett från vilken kultur de kommer ifrån. Så är inte fallet, 
menar Angelöw och Jonsson. Beroende på om personen ifråga är man eller kvinna, ser 
förväntningar, krav och värderingar olika ut. Därför kommer också livsvillkoren att se olika 
ut. Resultatet blir specifika mans- och kvinnovärldar. 26 
 

                                                
22 Gustafsson & Stepensson 2005:37 
23 NE 
24 Angelöw & Jonsson 2000:96 
25 Ibid. 
26 Angelöw & Jonsson 2000:98 
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Ungdom/ungdomskultur 
Tiden efter andra världskriget gav en förlängd ungdomstid med utbildning, fritid och resurser 
som har gjort att gränsen mellan vuxenkultur och ungdomskultur idag är flytande. Med 
tonåren i centrum breder ungdomen ut sig både nedåt och uppåt i åldrarna. Ungdomskultur 
förknippas vanligen med speciella kläder, speciell musik, speciella intressen. Det vill säga att 
med hjälp av ritualer, symboler och föreställningar kan ett speciellt uttryck skapas, som 
särskiljer eller förenar olika ungdomsgrupper och andra kulturer i samhället.27 
 

Vuxen/vuxenliv/vuxenkultur 
Att beskriva en vuxen och vuxenkultur är inte lätt. Orden barn och ungdom definieras i olika 
uppslagsverk, men en vuxendefinition låter sig inte finna. En definition kan vara att när en 
människa har vuxit färdigt kroppsligen, kan hon förväntas vara vuxen. Kännetecken på 
vuxenkvalitéer kan vara en inre mognad som yttrar sig i ett större ansvarstagande gentemot 
egna och andras handlingar. Att vara vuxen innebär vissa privilegier och förpliktelser. Att 
leva ett vuxenliv kan innebära att anpassa sig till samhällsstrukturer som förväntade mans- 
och kvinnoroller, arbetsliv, familjeliv och förväntade roller i andra gruppsammanhang. Samtal 
om att skaffa ”vuxenpoäng” kan vara populärt i vissa kretsar och dessa poäng kan innebära 
såväl olika inre egenskaper som anskaffandet av yttre ting som symboliserar vuxen mognad. 
 

Populärkultur 
Att populärkulturen spelar en viktig roll i barns och ungas liv är tydligt. Att skolan ofta anser 
detta som ett problem är också känt. Magnus Persson menar att om man betraktar det 
historiskt, kan man se att traditionellt har den svenska skolan sett som sin uppgift att bekämpa 
populärkulturen och att skydda barnen och ungdomarna från dess lockelser och inflytande.28 
Persson hävdar även att det finns föreställningar om att populärkulturen är estetiskt banal och 
homogen, samt att den skapar en passiv publik där i synnerhet de unga är utsatta. Han menar 
vidare att dessa föreställningar inte är sanna. Populärkulturen är inte banal och allt igenom lik, 
utan tvärtom är det skillnaderna som är intressanta och viktiga. Gränsdragningar och 
värderingar är lika viktiga oavsett genre.29 
 
Med en utgångspunkt i gamla erfarenheter uppmuntras elever till nya erfarenheter, detta för 
att förändra deras föreställningsvärld på ett sätt som eleverna själva ser som relevant. Persson 
menar, att det finns en svårighet i att ha en balans mellan lärarstyrning och elevinflytande. 
”Risken med för svag lärarstyrning är att man fastnar i ett bekräftande av gamla erfarenheter. 
Risken med för stark lärarstyrning är att elevernas deltagande reduceras och att målet helt 
enkelt blir att eleverna skall överta lärarens teorier och åsikter om samhället ”30  
 
Rönnberg resonerar på samma sätt som Persson, när hon frågar sig: ”vad är kultur?” Hon 
menar att termen ”skolkultur” är tveksam. Även om lärarna skapar och organiserar olika 
betydelser och med ett tydligt ledarskap distribuerar sin kultur, har denna kultur oftast en helt 
annan mening för eleverna än för lärarna, och att man i så fall borde skilja mellan lärarkultur 
och elevkultur i skolan.31 

                                                
27 Ibid 
28 Persson 2000:17 
29 Ibid:18 
30 Ibid:58 
31 Rönnberg 2003:24 
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Teori 

Generationsmotsättningar 
Helena Gustafsson och Maria Stephenson är övertygade om att vuxna i alla tider har oroat sig 
för och ondgjort sig över ungdomsgenerationen.32 De menar att vuxna på trettiotalet 
ondgjorde sig över jazzen och dess lockande rytmer, på sextiotalet var det Beatles och Bob 
Dylan som var del i ungdomarnas moraliska förfall. Vidare visar de på att redan Sokrates 
oroade sig för de unga och för mänsklighetens undergång. Hans åsikt var att: 
 

Dagens barn är tyranner. De säger emot sina föräldrar, kastar i sig maten och tyranniserar 
sina lärare33 

 
Enligt Säljö låter Platon, i dialogen Faidros, Sokrates beklaga sig över bokstavsskriften och 
ungdomarna: 
 

[…] Din uppfinning hjälper dem ej att få ett gott minne, utan ersätter deras eget dåliga 
minne. Du skaffar ej dina lärjungar sanning utan blott ett sken av sanning. De skola få höra 
mycket men ingenting lära; de skola inbilla sig veta mycket och dock i allmänhet vara 
okunniga; de skola bliva odrägliga att umgås med, sedan de blivit självkloka istället för 
kloka.34 

 
Gustafsson och Stephensson anser att ”det man inte känner igen är det lätt att bli rädd för, 
eftersom man inte förstår det.” De menar vidare att dagens ungdomar lär sig mer, reflekterar 
mer och har större kunskap om världen än vad tidigare ungdomsgrupper har haft. Därför 
utrycks protesterna på ett annat sätt än vad vi som är vuxna idag kan känna igen oss själva i. 
De utryck som ungdomarna idag utrycker är en spegling av det samhälle vi lever i, ett 
samhälle som vi vuxna har skapat. Men syftet är ändå desamma, att revoltera mot 
etablissemanget, det vill säga det föräldrarna står för. 
 

Bilden av barn och barndom 
Patrik Hernwall menar att barn och unga lyser med sin frånvaro i media såväl som i politiken. 
De gånger barnen nämns är det barnet som konstruktion och barnet som generalisering. Det är 
bilden av barndomen och barnet, som diskuteras utifrån politiska och ekonomiska syften eller 
i marknadsföring med olika intentioner. Hernwall skriver: ”när exempelvis politiker, eller 
ekonomer, tar sig rätten att definiera vad som är barns behov, är det sällan något annat än en 
politisk ideologi, eller ett nytt sparbeting, som ges utlopp. Medan barnet, den fysiska 
individen med sina intentioner, önskemål, behov och känslor, för länge sedan har 
rationaliserats bort.”35 Även Rönnberg36 menar att barnet som konstruktion har blivit en kraft 
i samhället som används i olika politiska och kommersiella syften, i politisk påverkan där 
barnen används som förstärkare för olika politiska åsikter.  
 
Det finns många bilder av barnet. En bild är ”barnet som tabula rasa – barnet som en tom 
tavla där kunskap och kultur ska ristas in genom livet.”37 Barnet är tavlan och den vuxne är 
konstnären. En annan bild är barnet som natur. Uppfattningen är där att barnet följer vissa 
genetiskt bestämda mönster i sin utveckling. Dessa mönster är oberoende av kultur och miljö. 
                                                
32 Gustafsson & Stephenson 2005:14  
33 Sokrates enligt Gustafsson & Stephenson 2005:14  
34 Platon enligt Säljö 2000:159 
35 Hernwall 2003:16 
36 Rönnberg föreläsning hösten 2005 
37 Askland & Sataøen 2003:20 
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Den vuxnes roll blir att försöka tyda vilken fas barnet befinner sig i och vilka behov som där 
behöver tillfredställas. En tredje bild är barnet som oskyldigt, rent och en aning primitivt. Där 
betraktas barndomen som en ”…guldålder, som inte fördärvats av den svåra och 
motsägelsefulla vuxenvärlden.”38 Dessa tre bilder visar på att barndomen kan ses som en fas 
som måste genomgås för att slutligen förvandlas till en anpassad och mogen vuxen. 
 
Men bilden av barn och barndom och vad det innebär och innefattar har genom tiderna 
ständigt förändrats. Postman anser enligt Buckingham39 att tryckkonsten skapade begreppet 
barndom, detta genom att det var de vuxnas möjlighet att kunna lära sig läsa och skriva. 
Därigenom kunde de utbyta ”hemliga tecken” med varandra och skillnaderna mellan barn och 
vuxna ökade genom att barnen inte längre hade full insyn i de vuxnas liv. En gräns drogs 
mellan de två kulturerna. Postman menar vidare att den elektroniska medieanvändningen har 
löst upp gränserna mellan barn och vuxna. All information är i princip tillgänglig för alla 
oavsett om man är barn eller vuxen och detta fenomen anser Postman vara ett hot mot 
barndomen. 
 
Askland & Sataøen menar att rådande utvecklingspsykologi ger bilden av det rika barnet, ”i 
den bemärkelsen av att barnet är aktivt, kompetent, utforskande, undrande, konstruerande, 
sökande och ivrigt att engagera sig i världen och omgivningen.”40 Askland och Sataøen anser 
därför att vi bör betrakta barnet på ett annat sätt. De menar att barn och ungdomar är kapabla 
att själva strukturera sina liv, ”…hitta sin egen rytm och tempo i arbetet med att uppleva 
mening i tillvaron. Inte minst kan barn i mångt och mycket vara oberoende av vuxna.”41 
Naturligtvis behöver barnen vuxna, säger de – men inte i den meningen att det hela tiden 
måste vara en vuxen som ska planera och kontrollera alla aspekter av barns och ungas tillvaro. 
 

Teknisk utveckling 
Idag förändras tekniken och därmed användningen av den i ett tempo som saknar motstycke i 
historien, menar Hernwall. Tekniken utvecklas i sådan takt att den som är vuxen idag har små 
möjligheter att hinna tillägna sig erfarenhet av de tekniker som ungdomar idag obehindrat 
använder sig av. Han menar att oavsett om man är barn, ungdom eller vuxen sker lärandet och 
anskaffandet av erfarenhet av medier och datorer samtidigt. Historiskt sett har i stort sett alltid 
vuxna haft större och tidigare erfarenhet om det mesta än vad som gäller idag. Idag kan det 
snarare vara omvänt förhållande, ungdomar vet mer än vuxna om dagens teknik.42 
 
Hernwall citerar Thomas Ziehe (1989:16) när han beskriver dessa tendenser: ”’Skiljeväggarna 
mellan generationerna är på ett märkligt sätt perforerade’. Barndomen är nu ’nästan helt 
indragen i de vuxnas erfarenhetsvärld och i de omvälvande samhälleliga och kulturella 
förändringar som denna genomgår.’”43 Patrik Hernwall menar att barn idag ”har en allt 
bredare tillgång till en mångfald världar – en tillgång som är potentiellt giltig vid varje tillfälle 
individen är uppkopplad mot Internet. För barn betyder detta att vuxenvärldens alla utryck 
finns tillgängliga på Internet.”44 Han anser däremot att detta inte nödvändigtvis behöver 
betyda att barn har kommit närmare de vuxnas värld. Han menar att ”det är en betydande 

                                                
38 Ibid:21 
39 Buckingham 2000:26 
40 Askland & Sataøen 2003: 23 
41 Ibid:21 
42 Hernwall 2003:22 
43 Ibid:23 
44 Ibid:27 
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skillnad mellan att tillhöra och ta del, mellan att vara välkommen och att stå vid sidan om och 
titta in i alla dessa världar”.45  
 

Lärande 
På liknande sätt som Hernwall skriver om generationsskillnaderna, skriver Lindqvist där hon 
hänvisar till Margret Meads Culture and Commitment (1970). Mead pekar där på hur den 
snabba förändringen i mediesamhället skapar en ny form av kulturtradering, där den äldre 
generationens kunskaper inte är tillräckliga. Mead visar på tre olika former av kultur: en 
postfigurativ, en cofigurativ och en prefigurativ kultur. Den postfigurativa formen av kultur 
bygger på att barn lär sig av vuxna, vilket Lindqvist menar fortfarande är den mest vanliga 
formen i dagens skola. Den cofigurativa kulturformen innebär ett samarbete mellan barn och 
vuxna, men där den vuxne fortfarande har en starkare ställning gentemot barnet, vilket i sin 
tur kan innebära att generationskonflikter uppstår. ”I den prefigurativa kulturen, som handlar 
om framtiden, är det de vuxna som lär av barnen”.46 Detta innebär även att: ”Barndomen är 
indragen i de vuxnas erfarenheter. Barn lär sig av media och skaffar sig sekundära 
erfarenheter, innan de har upplevt det själva”47 enligt Gunilla Lindqvist. 
 
Hernwall menar att när man för in datorer och andra IKT-verktyg i skolan, måste fokus ligga 
på den pedagogiska praktiken. Elevernas och pedagogernas användning och erfarenhet av 
tekniken skiljer sig åt. Det innebär också att de har skilda idéer om hur tekniken skulle kunna 
användas i skolan. Hernwall menar vidare att för skolans företrädare förefaller teknik som 
något som ska införlivas i den redan etablerade pedagogiska verksamheten. Han konstaterar 
att ”Nyttan eller värdet av tekniken bestäms då i förhållande till ett mer traditionellt 
pedagogiskt tänkande.” Erstad & Haram Frølich (2002:10f) menar enligt Hernwall, att detta 
kan innebära att lärarna uttalar sig negativt om de olika medierna, trots att de själva saknar 
erfarenhet. Detta kan leda till missförstånd mellan lärare och elev och det kan vidare också 
innebära att läraren går miste om möjligheten till att ta reda på hur chatt och spel kan 
användas konstruktivt i lärandet.48 
 

Kunskapsskapande 
Hernwall menar att varje handling som människan utför är intentionell [avsiktlig]. Det finns 
skäl till för varför vi gör som vi gör, även om vi inte alltid är medvetna om det eller om 
handlingarna inte alltid är rationella. Att betrakta människan utifrån att handlingarna har en 
mening eller en avsikt, kan öka förståelsen inte bara för handlingen utan även för människan 
bakom. Han menar vidare att ”i den konstruktivistiska teoribildningen är människan inte bara 
intentionell i sitt handlande utan även aktiv i sitt eget meningsskapande”. Hernwall framhåller 
hur företrädare som Piaget och Vygotskij visat på hur människan konstruerar sin egen 
kunskap, sin kompetens, sin egen förståelse osv. Piagets teorier kretsar kring hur människan 
aktivt utvecklar sitt inre tänkande med kognitiva processer och Vygotskijs teorier kring hur 
människan skapar sin kunskap i en samhällelig och kulturellt historisk situation. 
 
Askland och Sataøen framhåller att traditionellt har psykologin utgått från den enskilda 
individen när man ska försöka förstå mänskligt beteende. Det har inneburit att individens 
miljö och omgivning ibland har hamnat i skymundan. Men synen har förändrats – idag anser 

                                                
45 Ibid:27 
46 Lindqvist 2002:109 
47 Ibid:110 
48 Hernwall 2003:115 
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internationell forskning enligt Askland och Sataøen att utveckling alltid försiggår i en kontext. 
För att förstå utveckling måste de specifika och konkreta kontexter som barn befinner sig i 
analyseras hela tiden och dessa kontexter skiljer sig åt — beroende på barn och situation. 
Tidigare har det talats om den ”normala” utvecklingsgången för barn. Men idag, menar 
Askland och Sataøen, ligger fokus på hur andra avgörande händelser påverkar ett barns 
utveckling. De kallar dessa händelser positiva eller negativa vändpunkter. Författarna 
tillägger också att det är alltför förenklat att enbart lägga fokus på varje enskild händelse som 
påverkar vårt liv, utan fokus bör ligga mer på summan av alla händelser och det klimat och 
den miljö som barnet upplever. ”Samspelet mellan individ och omgivning måste vara det 
centrala, eftersom de förutsätter och påverkar varandra.”49 ;”utvecklingen sker dels i det 
sociala samspel där individen själv är del, dels i förhållande till den kultur och det samhälle 
där samspelet utspelar sig”.50 
 

Tolkning och erfarenheter 
Ziehe (1989:16-17) skriver enligt Hernwall att massmedierna bjuder på en aldrig sinande 
ström av bildvärldar och informationssplitter. ”Barnens vetande har därför förändrats – det är 
mindre formaliserat, mindre ett resultat av dressyr, utan snarare mångfaldigt, bildmässigt och 
lika begränsat som söndersplittrat och utan sammanhang. Barnen känner till allting innan de 
kan göra egna erfarenheter. De är på samma gång ”brådmogna” och fattiga på direkta 
erfarenheter.”51 Hernwall pekar även på andra synsätt, när han lyfter fram Stuedahl (1999) 
och (Qvortrup) (1999) som talar om att individens handlingsutrymme växer. De menar 
därmed att individen har att förhålla sig till ett allt mer omfattande material och en allt mer 
komplex verklighet. Hernwall fortsätter: ”oavsett vilken ståndpunkt vi har så kvarstår att de 
medialt förmedlade erfarenheterna är centrala inslag i barnens (och allas vår) vardag”52. Dessa 
erfarenheter är del i att skapa en gemensam kultur, där tolkandet sker i ett kollektivt 
sammanhang. Han menar att barnen inte är några passiva mottagare, utan tillsammans med 
andra barn gör de för dem relevanta och aktuella tolkningar av erfarenheterna. Vad som är 
innehållet i olika mediebudskap, sett ur individens perspektiv, anser Hernwall, vara en öppen 
fråga. Den frågan kräver att vi närmar oss individens erfarenhetsvärld. 
 
Historiskt sett menar Buckingham53 att medieundervisningen till stor del har gått ut på att 
skydda barn och unga från sådant som anses vara moraliska, kulturella och politiska 
tillkortakommanden i media. Men han menar att detta förhållningssätt är på väg att förändras, 
som ett resultat av forskning kring barns lärande och klassrumsobservationer. Buckingham 
menar att det viktiga i diskussionen kring barns och vuxnas användande av medierna är att 
tyngdpunkten bör ligga på frågan om makt och tillgång. Frågan om kulturella rättigheter är 
tätt sammanbunden med politiska rättigheter. ”… who owns the means of production, who 
has the right to speak, and whose voices can be heard…”.54 Buckingham anser i sin sluttext 
att vi inte kan få barnen att vända tillbaka till den hemliga trädgården, där vuxnas bild av 
barndomen blommar. Vi kan inte heller hitta den magiska nyckeln som för evigt kan få 
barnen att stanna innanför barndomens gränser. Barnen kommer att kunna fly in i en allt 
vidare vuxen värld – med alla de faror och möjligheter som det innebär. Tiden när vi har 
kunnat skydda barnen är förbi. Buckingham menar att vi vuxna därför måste ha modet att 

                                                
49 Askland & Sataøen 2003:24 
50 Ibid:285 
51 Hernwall 2003:28 
52 Ibid. 
53 Buckingham 2000:26 
54 Ibid:207 
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förbereda dem för att kunna hantera och förstå informationen och för att de slutligen ska bli 
aktiva deltagare med egna rättigheter. 
 

Inre kompasser 
Bland pedagoger och föräldrar kan detta uttalande höras ”hur ska vi kunna skydda våra elever 
från allt elände som finns på Internet.” Enligt Dahlquist menar Rask att man kan resonera som 
följande: ”Lisa och Kalle ska möta livet i 70 år. Vad kommer de att träffa på där? Hur kan vi 
förbereda dem?”55 Rask frågar sig om inte den utgångspunkten känns mer korrekt och 
konstruktiv. Han framhåller att det lilla barnet kommer att växa upp, därför måste vårt 
förhållningssätt förändras med åren. Därmed har vuxna även ett förberedelseansvar som 
innebär att barnet skall medvetandegöras inför livets farligheter och lära sig att hantera dem. 
Rask anser det mycket viktigt att vi har detta perspektiv när vi diskuterar Internet i skolan. 
Han anser att skolan inte är till för sig själv – skolans mål är att kunna vinka av en elev som 
har lärt sig att medvetet sovra och sortera bland allt som livet har att erbjuda. Rask menar 
vidare att oavsett skillnaderna i våra åsikter, bör vårt gemensamma mål vara utvecklandet av 
inre kompasser. Kompasser som kan användas till att kryssa mellan livet alla skär. Hedin 
menar på liknande sätt att om man motarbetar ungdomarnas vilja att upptäcka IT-teknikens 
möjligheter, eller lämnar ungdomarna utan inre spärrar, minskar man deras frihet. 
”Värdegrunden slår vakt om ’individens frihet och integritet’. Därför ska IT bejakas men inte 
obetingat.”56 
 

Fantasi 
Fantasiprocessen är enligt Lindquist komplex, och hon hänvisar här till Vygotskijs förklaring. 
Enligt honom startar processen i och med perceptionen. Därefter sker en nyansering, 
helhetsintrycken klyvs i delar, varav en del bevaras och andra glöms bort. Möjligheten att 
kunna nyansera intrycken är en förutsättning för fantasins fortsatta aktivitet. För att kunna 
göra nya kombinationer behöver man ha förmågan att dela upp intrycken i mindre bitar. 
Medvetandets struktur och nervsystemets rörlighet banar väg för omvandlingarna.  
Överdrifter och underdrifter av olika komponenter är typiska förvandlingar i fantasiprocessen. 
”Barns intresse för det absurda, omvända och fabelaktiga hör ihop med den kreativa 
processen i medvetandet, dess estetiska form.”57. 
 

Fantasins överdrifter är lika viktiga för konst som för vetenskap, skriver Vygotskij, 
nämligen att se nya oförutsebara samband. Att fantasiprocessen är inre rörelse, innebär 
inte att den yttre omgivningen skulle begränsa fantasin, utan att det är den yttre 
omgivningen som ger näring åt den kreativa processen. Vygotskijs genomgående 
uppfattning är att fantasin hör ihop med verkligheten och att ju mer erfarenhet en människa 
har, desto större möjligheter till fantasi och kreativitet.58 

 
Han menar därmed att den som är vuxen har ett rikare erfarenhetskapital som kan ligga till 
grund för fantasi och kreativitet. 
 

                                                
55 Rask enligt Dahlquist personlig kommunikation 051208 
56 Hedin 2000:38 
57 Tjukovskij (1975) enligt Lindqvist 2002:41 
58 Lindqvist 2002:40-41 
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Lek 
När Vygotskij beskriver hur medvetandet fungerar är kulturella tecken ett nyckelbegrepp, 
enligt Lindquist. Han menade att medvetandet är både strukturellt och funktionellt. 
 

det är genom tecken som människor har förmåga att aktivt skapa sina föreställningar om 
världen och behärska sina beteenden. För att utveckla de högre mentala funktionerna 
(medvetandet) sker två processer, dels förmågan att behärska de yttre kulturella metoderna 
eller verktygen – språket, konsten att berätta, skriva, läsa, räkna och rita – och dels en 
utveckling av olika mentala funktioner, som enligt traditionell psykologi brukar benämnas 
minne, uppmärksamhet, perception, begreppsutveckling etc, funktioner som varken kan 
avgränsas eller exakt definieras.59 

 
Askland och Sataøen menar att flera filosofer har använt begreppet ”homo ludens” som 
betyder ”den lekande människan” och ska illustrera att människan hela sin livstid – från 
vaggan till graven – är en lekande varelse. Winnicott menar enligt Askland och Sataøen att 
leken är barnets livsförankring: ”Bakom detta yttrande ligger uppfattningen att leken har en 
avgörande inverkan på hela barnets utveckling. Vi kan nästan utrycka det så att utan lek sker 
heller ingen utveckling.”60 
 
Askland och Sataøen menar att det inte är lekens resultat som är det centrala när barn leker. 
Barnen förväntar sig inte att leken ska sluta i något, det behöver inte bli ett resultat eller någon 
färdig produkt. ”Produkten är fullständigt underordnad själva processen – att leka. I denna 
process ligger själva drivkraften i att leka. I en god leksituation kan vi se barn som är totalt 
uppslukade av processen – nästan i ett flöde som lyfter dem ur situationen här och nu och får 
dem att glömma sig själva, tid och rum.” 61 Askland och Sataøen hänvisar till lekforskaren 
Joseph Levy (1978) som förklarar och definierar lek utifrån tre dimensioner: ”inre motivation, 
suspension av verkligheten [förmågan att sjunka in i sin lek] och inre bas av kontroll”62 För 
att leka behöver barn ingen motivation utifrån, inte heller någon synlig belöning. Det är själva 
lekprocessen som är drivkraften och det innebär att barnet kan sätta omgivningen och 
verkligheten åt sidan under kortare eller längre perioder. ”En inre bas för kontroll visar sig 
när barnet i leken har kontroll över sitt eget deltagande och tar ansvar för att hålla igång leken 
och driva den framåt.”63 Enligt Askland och Sataøen menar Leontiev (1903-1979): 
 

att leken bygger just på den motsättning som barnet upplever mellan sina behov, motiv och 
önskningar, och de förmågor eller den potential barnet har att utföra dessa handlingar. 
För att tillfredsställa sin önskan skapar sig barnet en situation, där det kan förverkliga sina 
önskningar genom leken. För att uttrycka det enklare: barnet vill göra detsamma som 
vuxna gör […] Men barnet kan inte utföra handlingarna eller operationerna, eftersom det i 
allmänhet inte har de tekniska eller sociala förutsättningar som behövs […] Motivet för 
leken är inte att vara effektiv, som exempelvis vuxnas arbete. Lekens viktigaste kännetecken 
är att den är en fri verksamhet. Det finns inget motiv bortom själva verksamheten. Motivet 
ligger i de upplevelser leken skapar hos barnet.64 

 
Enligt den diskussion som fördes emellan Peter Gärdenfors, Åsa Harvard och Ronny 
Ambjörnsson i TV-programmet Finns blått (22/12-05) ansåg de att den allmänna 
uppfattningen var att barn leker medan vuxna har en hobby, håller på med sport och engagerar 
sig kulturellt. De ansåg att barn leker spontant, medan vuxna bokar tid för sin lek. På samma 

                                                
59Vygotskij enligt Lindqvist 2002:40 
60 Askland & Sataøen 2003:121 
61 Ibid:121 
62 Levy enligt Askland & Sataøen 2003:121 
63 Askland & Sataøen 2000:121 
64 Ibid:253 
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sätt som Leontiev definierade leken, definierade även de. Lek ska vara kul, lekens mål finns i 
leken och den har heller inget syfte – den är ett självändamål. Lek och allvar sätts ofta som 
varandras motsatser vilket inte riktigt stämmer, enligt Gärdenfors, Harvard och Ambjörnsson, 
lek är på allvar. De anser att det är svårt att definiera lek, detta eftersom det är beroende på 
vem som försöker definiera, man kan se det ur biologisk, pedagogisk eller kulturhistorisk 
synvinkel – och därför blir det olika definitioner av fenomenet lek. Vidare kom det i trions 
diskussion även fram, att lek kan betraktas som ett lärande men man kan också se det som en 
träning i socialt samspel. Leken kan, om den ges tid, komma att utveckla avancerade och 
komplexa system i regelverk och rollfördelningar menar Gärdenfors, Harvard och 
Ambjörnsson.  
 
Pedagogisk lek anses vara viktigt och uppmuntras ofta av pedagoger, men alla lekar är inte 
accepterade, till exempel bråklekar. Pedagogerna griper in och styr om leken, och detta får till 
följd att vissa lekar skuffas åt sidan till förmån för ”nyttiga” lekar som barnen själva inte valt 
att leka. De anser att de flesta lekar innehåller regler – och reglerna är viktiga för att man i 
leken kan prova andra och nya regler än de regler som man är van vid. Gärdenfors, Harvard 
och Ambjörnsson anser att när man talar om vuxnas lek har det fortfarande en negativ klang. 
Skulle man påstå att den som spelar golf (eller är medlem i en loge) leker, skulle 
vederbörande antagligen ta illa vid och inte alls hålla med. Lek är ett sätt att leva sig in i 
varandras värld, menar Gärdenfors, Harvard och Ambjörnsson. Det är också underförstått att 
ska man bli vuxen förväntas man sluta leka. Som vuxen förväntas man hålla sig till denna 
världen. Barn har däremot tillåtelse att gå in och ut ur fantasins alla världar.65 
 

Rolltagande och perspektivtagande 
Enligt Hernwall anser Turkle (1995)66 att man med hjälp av informationsteknikens hjälp kan 
laborera med sin egen identitet. Hernwall hävdar vidare att barnets biologiska ålder inte 
behöver vara avgörande för dess kompetens, men ändå anses åldern vara en betydande faktor i 
de sammanhang som barnen befinner sig i. Det gäller inte bara tillgång till material och 
information i snävare mening, utan även tillgång till sociala arenor och sammanhang som 
barnen dittills inte haft tillträde till. 
 
Hernwall menar att dialogformen på chatten gör det möjligt att prova olika roller och 
förhållningssätt gentemot andra. Han anser att många gånger sitter barn och unga och chattar 
tillsammans. Därför kan ungdomarna interagera även i det fysiska rummet, där rollerna 
prövas inför varandra. Denna interaktion anser Hernwall vara minst lika värdefull som det 
som skrivs på chatten.67 
 
Hernwall menar att det är viktigt att känna till barns och ungas marginaliserade position i 
samhället, när man försöker förstå varför chatt, e-post och andra socio-digitala 
rumsligheter/kommunikationsformer är så tilldragande för unga människor. Han anser 
nämligen att dessa digitala arenor erbjuder varje användare en möjlighet att överskrida det 
fysiska rummets gränser, med olika positioner och markörer som till exempel socialgrupp, 
ålder, kön och etnicitet.68 
 

                                                
65 Peter Gärdenfors - filosof och kognitionsforskare, Åsa Harvard – bildkonstnär och forskare inom lek och 
design, Ronny Ambjörnsson – idéhistoriker 22/12 2005 
66 Hernwall 2003:138 
67 Hernwall 2001:169 
68 Hernwall 2003:19 
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Askland och Sataøen skriver om George Herbert Mead (1863-1931) och den idé han 
utvecklade. Idén om att ta perspektiv. Det vill säga att kunna sätta sig in i andra människors 
position och betrakta sig själv utifrån den positionen. I mötet med den andre skapas det 
existentiella självet, vilket är den egna upplevelsen av att vara en levande, kännande och 
handlande människa som är skild från andra.69 Enligt Askland och Sataøen är jag och mig de 
begrepp som Mead använder, när han talar om självet. Denna uppdelning av självet sker 
genom rolltagande, vilket är ett uttryck för att ta andras och den generaliserade andres 
perspektiv. 
 

Jag är det tänkande och handlande subjektet, medan mig är det objektiva självet som jag 
kan föreställa sig i andra situationer, tid och rum, både som något tänkt och som något 
verkligt. Självet utvecklas i en dialog mellan jag och mig där omgivningens förväntningar 
tolkas, omformas och anpassas till de individuella kraven och uttryckssätten. […] Den 
generaliserade andre är ett uttryck för att självet har nått det mest avancerade stadiet, att 
man kan integrera sitt förhållande till dem man har en relation till i en generell uppsättning 
normer, sammansatta av oräkneliga vardagserfarenheter, men som har blivit ett 
sammansatt och integrerat personligt mig. Detta är en aktiv process, både medveten och 
omedveten, som går ut på att individen önskar känna sig själv som del av en meningsfull 
helhet.70 

 
Perspektivtagande handlar inte om djupa psykologiska tankemödor, enligt Rönnberg, utan det 
är i det närmaste en rutinmässig vana, ett sätt att försöka gå händelserna i förväg. Att försöka 
förstå vad den andre kan komma att säga eller göra, för att själv kunna svara på den 
handlingen. I perspektivtagandeprocessen som sker, kan det röra sig om att man har 
kännedom om den människan man kommunicerar med, eller att man har tidigare erfarenheter 
som påminner om den aktuella situationen, som gör att man svarar på ett visst sätt.71 
Rönnberg grundar sig i Piagets teorier när hon menar att en människas förmåga till 
perspektivtagande är under ständig utveckling. Genom att identifiera och klassificera sig själv 
och andra omskapar människan ständigt sin identitet. Det lilla förskolebarnet har endast 
förmåga att sätta sig in i ett perspektiv, eller en roll – sin egen. ”det egocentrerade, föga 
perspektivtagande lilla barnet både förutsätter sig bli helt förstådd av den som lyssnar och tror 
sig själv helt och hållet förstå den som talar”.72 Hon menar att barnets förmåga till rolltagande 
är ännu outvecklat. Sedermera kan barnet växla mellan rollerna, tex. när det leker ensam och i 
leken inneha både rollen som prinsessan och prinsen. Där i leken och fantasin, kan barnet då 
växla mellan de olika rollerna, prinsen och prinsessan, när de olika rollerna dansar och 
samtidigt konverserar med varandra. 
 
Efterhand utvecklas rolltagandet till att innefatta möjligheter att förstå fler olika perspektiv 
och synvinklar och samspelet som försiggår mellan dessa olika. Rönnberg menar att 
”perspektivtagande innebär även förmågan att förstå interaktionen mellan en själv och en 
annan”.73 Dess enklaste form beskriver Rönnberg så här: ”när Anna tar Brittas perspektiv ser 
hon sig själv med Brittas ögon. Anna har (med språkets och tankens hjälp) förflyttat sig 
utanför sig själv, blivit föremål för sin egen iakttagelse eller egna invändningar. Mer 
komplicerade former av perspektivtagande äger rum i hierarkiska kedjor, där man kan söka 
sätta sig in i vad en annan tänker om vad en tredje tycker om en fjärde.”74 Rönnberg anser att 
”perspektivtagande ligger till grund för prosociala aktiviteter som samarbete, hjälp, altruism 

                                                
69 NE 
70 Askland & Sataøen 2003:146 
71 Rönnberg 1996:141 
72 Ibid:144 
73 Ibid:145 
74 Ibid. 
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[osjälviskhet], och vissa högre nivåer av moraliskt tänkande, men även för anti-social 
verksamhet som utnyttjande, lurendrejeri, sol-och-vårande mm.”75 
 
Rollspel, rolltagande och rollek är enligt Rönnberg, begrepp som kan flyta samman för den 
oinvigde. Hon hänvisar till Walter Coutu (1951) där han poängterar att rollspel är ett 
sociologiskt begrepp och rolltagande är ett psykologiskt begrepp. Rollek innebär dels 
rolltagande i en grundläggande form, dels de tillfällen när människan är medveten om att den 
låtsas spela en viss roll. Vid rollek är det även vanligt att man beter sig rent fysiskt som en 
annan person, vilket står som motsats till allt annat rolltagande, där processen sker enbart i 
tankarna eller i reflektionen, utan att man som i leken rent kroppsligen efterapar den andre. 
 

Social kompetens via rolltagande 
Askland och Sataøen menar att social kompetens handlar om att på ett positivt sätt kunna 
behärska samspelet med andra, detta menar han de flesta är på det klara med. Men de menar 
vidare att det kan vara lätt att tro och att barn tillägnar sig social kompetens automatiskt 
genom den sociala utvecklingen. Så är det inte enligt Askland och Sataøen som skriver: 
”Social kompetens är ett inlärningsområde där både föräldrar och pedagoger måste vara 
medvetna om och känsliga för barnets inlärningsbehov. I Sverige växer alla barn upp i ett 
samhälle som saknar entydiga normer för vad som är bra eller dåligt. Det moderna samhället 
är sammansatt av olika och motsägande värden, som särskilt barn har svårt att tolka och ta 
ställning till.”76 Askland och Sataøen menar att vuxna måste ha förståelse för att det tar tid att 
tillägna sig social kompetens, det är inget som fostras fram utifrån det negativa begreppet att 
lära barnen ”folkvett”, där fostran vanligtvis går ut på att kontrollera beteenden med hjälp av 
negativa reaktioner och sanktioner från den vuxne. Istället menar de att föräldrar och 
pedagoger på ett positivt sätt ska förstärka barnens sociala uttryck. Askland och Sataøen 
hänvisar till Lamer (1997) som knyter social kompetens till fem huvudområden: 
 
- empati och rolltagande 
- prosocialt beteende [förmåga att själv välja mellan egna intressen och andras behov] 
- självkontroll 
- självhävdelse 
- lek, glädje och humor 
 
Askland och Sataøen anser att med självets utveckling i fokus, är empati det viktigaste 
området.77 
 

Empati och moralutveckling 
Enligt Askland och Sataøen definierar Lamer (1997) empati och rolltagande på följande sätt: 
”’inlevelse i andra människors känslor och förmåga att dra slutsatser om andras ståndpunkter, 
intentioner, önskningar, motiv och informationsbehov i avsikt att uppföra sig lämpligt inför 
den andre. Det handlar om förmågan att känna igen andras känslor och förstå dem utifrån den 
andres situation, och om att sätta sig in i en annans roll och perspektiv.’”78 
 

                                                
75 Ibid. 
76 Askland & Sataøen 2003:199 
77 Lamer enligt Askland & Sataøen 2003:201 
78 Ibid:199 
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Som Rönnberg beskrev, är rolltagande en möjlighet att se sig själv som man tror att andra ser 
en. Askland och Sataøen menar att rolltagande får en lite annorlunda nyans vad gäller 
empatisk och moralisk utveckling, de menar att en viktig dimension i självutvecklingen är ”att 
kunna skilja sig själv från den andra. Det handlar om att vara autonom [självständig], men att 
ändå kunna erkänna värdet man har för andra och det värde andra har för en själv.” 79 Askland 
och Sataøen skiljer liksom Rönnberg mellan empati och sympati. Empati betyder inlevelse80 
Sympati betyder medlidande81. De menar att empati medför andra konsekvenser i handling än 
sympati. Empati innebär att leva sig in i den andre och förstå, medan sympati handlar om 
känslan man kan känna med en annan människa. De menar vidare att ”Ett empatiskt sätt att 
vara innebär dels medkänsla, dels värdering av andras sociala och moraliska tillstånd och att 
man handlar därefter. Hur vi utvecklar empatisk förmåga har mycket med utvecklingen av 
samspelsförmåga att göra.”82 
 
”Det ditt barn kan göra i samarbete idag kan det göra ensamt imorgon” framhåller Vygotskij83 
enligt Askland och Sataøen. Detta går under beteckningen ”den närmaste utvecklingszonen”. 
I den närmaste utvecklingszonen finns det potential att lära. I den zonen finns funktioner och 
färdigheter som man ännu inte lyckats lära sig, men som man håller på att tillägna sig. Det är i 
denna zon som det kan ske nyutveckling. Processen som sker består av imitation, 
identifikation och internalisering, och processen är framtidsinriktad – till nästa zon. 
Utgångspunkten för Vygotsij är att mänsklig aktivitet är kollektiv. Han ansåg enligt Askland 
och Sataøen att ”individen är hela tiden del av en gemensam aktivitet utförd i grupp.”84 
 

Utveckling  
Helena Gustafsson och Maria Stephensson, författarna till boken Tonårsliv, menar att när 
barnen är små, har man som förälder insyn i hela deras värld, men när de kommer upp i 
tonåren har man inte längre det, och detta är helt i sin ordning. De menar att man som vuxen 
bör ha tilltro till ungdomarna, trots att man inte har tillgång till alla fakta. Att visa förtroende 
men samtidigt vara uppmärksam på de faror som faktiskt finns.85 De menar vidare att det 
ingår i tonåringens utveckling att fundera över livet – vad som är meningen, vad man vill göra 
och vad man själv tycker är viktigt. Den processen kan kännas svår ibland, det är inte alltid 
lätt när verkligheten tränger sig på och att förstå hur världen hänger ihop är svårt.86 Det kan 
därför vara motsägelsefullt att möta ungdomar, när de befinner sig i en fas där de förbereder 
sig för att lämna ett välbekant och många gånger kärt tillstånd – barndomen. Man kan därför 
inte alltid bli bemött som man förväntar sig, ibland kan man bli bemött med ilska när man 
minst förväntar sig det. Gustafsson och Stephensson menar att dessa reaktioner inte alltid 
visar på reaktioner som är förenliga med vad de unga faktiskt tycker och känner. De menar 
vidare att det är lättare att lämna en barndom och vuxna som inte är perfekta – det säger sig 
självt, menar författarna ”man kan inte lämna någon [/något] som är jättebra, och det krävs 
kraft […] att våga sig ut i världen alldeles ensam. Kraften visar sig ofta som ilska […] för att 
orka ta steget bort”. 87 
 

                                                
79 Askland & Sataøen 2003:201 
80 NE 
81 Ibid. 
82 Askland & Sataøen 2003:201 
83 Vygotskij enligt Askland & Sataøen 2003:249 
84 Ibid. 
85 Gustafsson och Stephensson 2005:17 
86 Ibid:175 
87 Ibid:191 
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När Gustafsson och Stephensson skriver om destruktivt beteende vill de visa på hur viktigt det 
är att ta reda på vilka tankar och känslor som ligger bakom. Som vuxen är det viktigt att visa 
förståelse och vara beredd på att lyssna. Om tankarna sitter djupt inne kan det ta tid att nå 
fram till en dialog och man bör vara medveten om att kommunikation kan ta sig andra uttryck 
än verbala ord, varför det är viktigt att skilja på person och handling.  
 
Kompisarna är mycket viktiga under tonårstiden, påminner oss Gustafsson och Stephensson. 
Tonåringen speglar sig i sina vänner och prövar sig själv gentemot dem. Tidigare var det 
föräldrarna som gav bekräftelse men under tonåren är det i allt högre grad kompisarna. 
Föräldrarna har blivit ersatta av kompisarna som identifikationsobjekt.88 I tonåren är det också 
allt vanligare att tjejer umgås i mindre grupper om två eller tre, medan killar ofta umgås i 
större grupper. 
 

Förhållningssätt och bemötande 
En fråga som ofta väcks när ungdomarna börja sitta vid datorn allt mer är: När spelar man för 
mycket? Gustafsson och Stephensson menar att det är när datorspelandet går ut över det 
vanliga livet, när man inte längre orkar stiga upp på morgnarna eller orkar med skolan, inte 
längre gör läxorna eller slutar med andra fritidaktiviteter för att hinna med och spela. De är 
även medvetna om frågorna som kan finnas kring huruvida det är skadligt eller ej att spela 
datorspel, de skriver: ”så vitt vi vet har det inte gått att bevisa att våldsamma teve och dataspel 
är skadliga, förutom för de barn som redan lever i en utsatt situation och därmed är skörare.”89 
De bedömer också att tonåringen ibland kan behöva den förenklade världsbilden som vissa 
medier kan erbjuda. Tonåren är en omtumlande tid där inget är självklart och förutsägbart, 
inte ens den egna kroppen. De tror att ungdomar därför ibland behöver få vara ifred från den 
riktiga världen och få vila från prestationskraven från livet utanför.90 
 
Gustafsson och Stephensson framhåller hur viktigt det är med en öppen dialog med 
tonåringen, med diskussioner om regler och ansvar. ”För tonåringar är det ofta lättare att 
förstå och acceptera när man pratar om ansvar istället för om regler. Naturligtvis måste det 
ändå finnas vissa regler och gränser. När man förklarar dem ordentligt, är tydlig och 
motiverar varför man tycker som man gör, brukar det gå bättre.”91 Gustafsson och 
Stephensson anser att ”En gyllene regel är att alltid berömma och uppmuntra positivt 
beteende istället för att påtala och förstärka ett negativt beteende.”92 
 
Om man som vuxen har ett genuint intresse för barn och ungas tankar och erfarenheter, och 
respekterar dessa, menar Karin Wallin, blir det till en hjälp för ungdomarna att se sig själva, 
sina egna funderingar, sina känslor och sina åsikter. Detta förhållningssätt hjälper 
ungdomarna att få syn på sig själva. När ungdomarna upplever att den vuxne förstår och 
respekterar tankarna som de bär på, vågar de vara sig själva ”utan masker av tuffhet eller skryt 
eller murar av underskattande och underkastelse” 93. I ömsesidiga förhållanden där man 
verkligen lyssnar och där man vågar komma varandra nära kan självförtroendet växa. ”Och 
framtiden behöver modiga människor som vågar se hela sitt jag och tänka med sin egen 
hjärna.”94 

                                                
88 Ibid:85 
89 Ibid:68 
90 Ibid:73 
91 Ibid:56 
92 Ibid:97 
93 Wallin 1993:67 
94 Ibid:67 
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Metod 
Fokusgrupp 
Jag valde att basera min undersökning på intervjuer med fokusgrupper. I ett fokusgruppsamtal 
kan ungdomarnas röster tillsammans skapa en bild av vad det är i datorspelen som gör att de 
fascineras och om och om igen vill spela, lyfta fram likheter och olikheter med en virtuell och 
en verklig värld. En intervju med en enskild person kan visserligen skapa en intimare dialog, 
vilket kan föra dialogen djupare, och informanten kan känna möjlighet att uttrycka sig mer 
efter egen ståndpunkt. Men en enskild intervju kan också skapa tystnad eller endast 
kortfattade svar. En ung informant kan känna sig i underläge gentemot en vuxen intervjuare 
och därmed bara ge de svar som den vuxne förväntas höra. Ett fokusgruppsamtal kan ha 
nackdelen att gruppen styr vad som sägs och den enskilde som tycker annorlunda, jämfört 
med gruppen i övrigt, inte kommer till tals. Det kan även finnas slitningar hos ungdomarna 
mellan vad de vuxna förväntas vilja höra och vad ungdomarna själva vill berätta. Anledningen 
till att jag valt att utföra min undersökning med hjälp av fokusgrupper grundar sig i mitt syfte. 
Syftet är bland annat att ta reda på om det är möjligt att använda sig av ungdomarnas egna 
datorerfarenheter i värdegrundsundervisning. Vanligtvis sker undervisning i skolan i grupp, 
därför anser jag det mest relevant att lyssna till ungdomarnas tankar utifrån en gruppsituation.  
 

Fokusgrupp 
Fokusgrupp är en typ av gruppintervju, men alla gruppintervjuer är inte fokusgrupper. För att 
definiera fokusgrupp som forskningsmetod, bör man uppfylla tre krav:95 
 

1. Syftet är datainsamling för forskningsändamål – en forskningsteknik 
2. Data samlas in genom gruppinteraktion, där moderator medverkar i olika grad 
3. Ämnet är bestämt av forskaren 

 
Lever man upp till dessa villkor kan man utesluta gruppdiskussioner som saknar moderator, 
exempelvis brainstorming och ledarlösa diskussioner där samtalsämnena snabbt kan växla. En 
fokusgrupp är ett strukturerat gruppsamtal, med varierande grad av struktur. Gruppsamtalet 
kan vara mer eller mindre ostrukturerat, men kan ändå kallas fokusgrupp på grund av att dessa 
gruppsamtal är arrangerade. Ostrukturerade fokusgrupper kan, så långt det är möjligt, föra en 
fri diskussion och utan inblandning av moderatorn. Avviker medlemmarna från ämnet kan 
moderatorn blanda sig i och föra in en annan vinkel av det aktuella ämnet, fokusgruppen kan 
ändå komma att kallas ostrukturerad. 
 
Hur mycket användbar information gruppen kan generera beror på hur gruppdeltagarna 
känner inför att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper i ämnet. Faktorer som kan 
påverka gruppens känslor kan delas in i tre kategorier96: intrapersonella faktorer, 
interpersonella faktorer och miljöfaktorer. 
 

Intrapersonella och interpersonella faktorer 
Individernas personlighetsdrag avgör deras beteende i gruppen och detta är avgörande för 
grupprocessen (intrapersonella faktorer som finns inom den enskilde). Vissa 
personlighetsdrag kan påverka gruppens beteende antingen negativt eller positivt. En 
gruppmedlem kan till exempel upplevas som vänlig och intelligent, och därmed skapa en 
tillåtande stämning i hela gruppen. Det kan också visa sig att en gruppmedlem är aggressiv 
                                                
95 Wibeck 2002:23 
96 Wibeck 2002:27 
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och dominant och därmed med sitt beteende hämmar övriga gruppdeltagare. Det är viktigt att 
moderatorn i en sådan situation griper in och leder diskussionen så att alla har möjlighet att 
föra fram sin åsikt. 
 
Interaktionen mellan deltagarna, alltså de interpersonella faktorerna, påverkas av 
förväntningar på hur andra kommer att agera utifrån de intrapersonella faktorerna, men 
förväntningarna grundas även utifrån tidigare erfarenheter. Deltagarna tar med sig 
förväntningarna in i gruppsituationen där de ytterligare byggs på. Även om det enbart är 
tillfälliga grupper vill gruppmedlemmar ofta vara och förbli just medlemmar av gruppen. 
Därför är det viktigt att känna samhörighet med övriga medlemmar. Wibeck menar att det är 
vanligt att medlemmar tycker att det är positivt att delta i en fokusgrupp. Hon anser vidare att 
en livlig och intressant diskussion tenderar att bygga en känsla av samhörighet. Men det finns 
även risker med att samhörighetskänslan blir för stark, menar hon. Det kan skapa ett 
grupptänkande - "det finns bara ett sätt att tänka" - det rätta sättet. Om det bildas ett sådant 
sätt att diskutera, kan det innebära att man som forskare får ett alltför tunt material att 
analysera och utgå ifrån. Men det kan också väcka frågor som "Vad är det som är tillåtet att 
säga i en viss grupp och vad är inte tillåtet att säga? Och varför?" Personer som har liknande 
personlighet, attityd och behov har möjlighet att på ett effektivare sätt diskutera olika saker än 
vad en grupp som är mindre överensstämd, där mer tid går åt till att hålla samman gruppen.  
 
I fokusgruppsamtal bör man också tänka på hur en person med social makt påverkar gruppen. 
Moderatorn kan upplevas ha mer makt än gruppen och detta kan påverka gruppen. Wibeck 
menar att ett sätt att komma förbi upplevelsen av moderatorns makt är att i inledningsskedet 
av diskussionen informera gruppen om dennes roll i diskussionerna.97 Moderatorn kan också 
göra tydligt varför undersökningen genomförs - till exempel att moderatorn vill veta mer om 
ämnet - och att moderatorn inte själv sitter inne med "de rätta svaren". Kommunikation som 
är ickeverbal kan vara intressant att observera, ögonkast, leenden och kroppsställning kan 
berätta om reaktioner inför åsikter och känslor som utrycks vid sidan av den verbala 
diskussionen. Detta är givetvis enklare vid en videoinspelning. 
 

Miljöfaktorer 
Wibeck nämner fyra aspekter som kan ha betydelse vid gruppsamtalen: Den fysiska 
omgivningen, territorialitet, de rumsliga arrangemangen och det rumsliga avståndet.98 Hon 
menar vidare att det finns forskning som visar på att små rum kan påverka gruppen att 
interagera mer intensivt med varandra och att åsikterna mellan gruppmedlemmarna kan 
polariseras på ett helt annat sätt än i stora rum. Vissa lokaler kan verka främmande och skapa 
osäkerhet hos vissa gruppmedlemmar, där andra medlemmar tvärtom känner sig trygga. Om 
en grupp kan komma att bestå av personer som upplever lokalen på så vitt skilda sätt 
(moderatorn inräknad), kan det innebära att den som känner sig trygg får övertaget gentemot 
de andra. Därför är det viktigt att välja lokal för samtalet med omsorg om alla inblandade, 
detta för att möjliggöra en så livlig och innehållsrik diskussion som möjligt. 
 
Hon anser att det är vanligare med kommunikation mellan gruppmedlemmar som sitter 
mittemot varandra än mellan personer som sitter på övriga positioner i rummet. Att välja ett 
runt bord vid samtal kan därför vara till fördel.99 
 

                                                
97 Ibid:30 
98 Ibid:31 
99 Ibid:32 
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Moderatorn/intervjuarens förhållningssätt 
Annika Lantz menar att det förhållningssätt100 som man har gentemot informanterna visar på 
vilken grad av professionalism man som moderator har. För att ett både intellektuellt och 
känslomässigt möte ska äga rum mellan intervjuare och respondent bör intervjuaren ha ett 
intresse för den andre som person och tänkande i intervjusammanhanget. Det är intervjuaren 
som ensam har ansvaret för samspelet och genomförandet av intervjun. 
 
För att ett genuint möte med dem man intervjuar ska kunna ske, anser Lantz, att det måste 
finnas ett mänskligt samspel med utrymme för olika känslor. ”En känslomässig bekräftelse är 
att via empatin kunna förstå den andras känsloläge”101. Hon menar vidare att man bör veta 
skillnaden mellan att bekräfta och ge stöd. För att svara bekräftande, bör svaret innefatta en 
förståelse och en respekt för den andres känslor utan att göra om eller förändra dem, inte 
heller att genom stöd försöka ta bort en känsla. Hon menar att det är viktigt att härbärgera den 
egna känslan, att stå ut med att respondenten känner något som påverkar intervjuaren positivt 
eller negativt. Om sådana känslor spelas ut kan detta påverka samspelet mellan intervjuare 
och respondent och därmed även resultatet av intervjun.  
 
Ett genuint möte innebär ett gränsöverskridande och i mötet mellan människorna skapas ett 
mellanutrymme. Lantz menar att man i psykologisk bemärkelse lämnar sig själv och möter 
den andre utifrån mellanutrymmet. Kan man möjliggöra ett gott mellanutrymme skapas ett 
känslomässigt rum där det finns en god balans mellan uppgiftsinriktning och socioemotionella 
processer. Ett gott mellanutrymme anser Lantz är ”så fritt från oro att försvarsmekanismerna 
inte kommer att styra samspelet”.102 
 

Ostrukturerad  och strukturerad fokusgrupp 
Wibeck menar att en grupp där moderatorn styr interaktionen kan anses vara en strukturerad 
grupp. I den formen får moderatorn mer rollen som traditionell intervjuare och håller sig då 
till en tydlig intervjuguide med frågor som är förberedda innan intervjutillfället. Det kan vara 
en fördel att använda strukturerad form för fokusgruppsamtal om det är ett känsligt ämne eller 
om gruppdeltagarna är sårbara. Wibeck menar vidare att ”en hög grad av moderatorinbland-
ning gör det möjligt att försäkra sig om att de önskvärda ämnesaspekterna täcks in, även om 
det inte får medföra att deltagarna inte får utrymme att komma med egna synpunkter”103. 
 
En ostrukturerad grupp innebär att gruppmedlemmarna i så stor utsträckning det är möjligt 
tillsammans styr diskussionen och samtalar med varandra istället för med moderatorn. Det 
finns heller inte någon intervjuguide som bör följas utan endast ett ämnesområde där 
deltagarna fritt får tycka till om vad de själva anser vara viktiga aspekter. Målet med en 
ostrukturerad grupp, anser Wibeck, är att kunna utforska interaktionen och argumentationen 
inom gruppen, målet är även att komma åt föreställningar som kommer upp spontant. Dessa 
iakttagelser kan bäst göras under en diskussion som är så fri från struktur som möjligt. De 
fördelar som finns med en ostrukturerad grupp är att moderatorns förförståelse och 
föreställningar inom ämnesområdet inte färgar av sig på gruppmedlemmar i samma 
utsträckning som på en strukturerad grupp där moderatorn via sina frågor påverkar innehållet 
i diskussionen. 
 

                                                
100 Lantz 1993:160 
101 Ibid:156 
102 Ibid:153  
103 Wibeck 2002:45 
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När det gäller val av form anser Wibeck104 att som i allting annat finns det mellanlägen, hon 
menar att det finns ingenting som säger att man strängt bör hålla sig till det ena eller det 
andra. Många gånger fungerar fokusgrupperna som bäst, menar Wibeck, när de har möjlighet 
att fritt diskutera men där ändå moderatorn är förberedd att gripa in om gruppen helt kommer 
från det tänkta ämnet i diskussionerna. I de fall där gruppmedlemmarna är mycket tystlåtna 
kan det också bli helt nödvändigt att moderatorn griper in och för in nya ämnesaspekter för att 
diskussionen kan komma igång igen. I mitt fall är det fråga om ostrukturerade fokusgrupper. 
Detta på grund av att det erbjuder ett friare utrymme för ungdomarnas egna tankar, utifrån 
ämnet, och människor i ett fritt samtal kan även inspirera andra till en vidare diskussion. 
 

Material 
Undersökningen bygger på en årskurs åtta bestående av 25 ungdomar, 11 flickor och 14 
pojkar. De datorspel som jag valt att lägga tyngdvikten vid är äventyrs- och actionsrollspel 
som spelas online. Tibia och World of Warcraft (förk. WoW) är rollspel som utspelar sig i en 
medeltida miljö, vilket även Heros 3 som är ett strategispel gör. Enligt tonåringarna är 
spelarna i WoW uppdelade i två lag, The Horde och The Alliance, som kämpar mot varandra. 
Relationsspel som The Sims, kommunikation via MSN Messenger – vilket är en chatt där 
man själv väljer vilka man vill chatta med och när man vill välja att vara tillgänglig. 
Allmänna chattrum och röstprogram som Ventrilo förekommer också i undersökningen. I 
spelet The Sims kan man bygga upp hus och människor i olika familjekonstellationer. Min 
intention med undersökningen är att den ska vara av explorativ105 art, där min förhoppning är 
att kunna inhämta så mycket kunskap som möjligt kring just resonemanget som ungdomar för 
i sambandet datorspel och i vad mån detta tangerar områden som vuxenblivande och 
värdegrund.  
 

Tillvägagångssätt 
När jag skulle introducera mig och redogöra för anledningen till att jag önskade ha 
fokusgruppsintervjuer med tonåringarna, berättade jag om uppsatsen och beskrev på ett enkelt 
sätt hur man gör när man forskar. Jag berättade att mitt mål var att lyssna och läsa om vad så 
många som möjligt tycker och tänker inom ämnesområdet, och det ur olika synvinklar. För att 
kunna få en helhetsförståelse var det också viktigt för mig att lyssna till vad de unga själva 
hade att säga om sin datoranvändning. 
 
Läraren delade in klassen i tre grupper, en tjejgrupp, en killgrupp och en blandad grupp, men 
det blev ett visst bortfall pga. sjukdom och ledighet bland ungdomarna. Tjejgruppen kom 
slutligen att bestå av sex personer, killgruppen av sju personer och den blandade gruppen av 
sju personer. Jag intervjuade grupperna muntligt och intervjuerna dokumenterades med hjälp 
av ljudupptagning på minidisc. Anledningen till att jag valde ljudupptagning med minidisc 
framför videokamera är att jag anser att det kan finnas en risk att beteendet förändras i och 
med vetskapen att eleverna blir filmade. Observation med hjälp av videofilm kan onekligen 
ge mer material att analysera, eftersom kroppsspråket då kommer med i analysen. Detta är en 
fördel när det handlar om människor som inte utrycker sig verbalt uttömmande, till exempel 
små barn. Om jag hade haft möjlighet att göra en längre undersökning hade säkert 
ungdomarna vant sig vid kameran, men på grund av den korta tiden för undersökningen valde 
jag därför enbart ljudupptagning. 
 

                                                
104 Ibid:46 
105 Patel och Davidsson 1991:11 
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Skälet till att jag intervjuade ungdomarna i grupp är att de tillsammans kan skapa en bild av 
vad det är i datorspelen som gör att de fascineras och att de i samtalet kan inspirera varandra 
till nya tankar och diskussion. Anledningen till att jag valt att ha olika sammansättningar i 
grupperna är att jag antog att diskussionerna skulle komma att se något olika ut, beroende på 
om det är homogena eller heterogena grupper. Eftersom min undersökning är av explorativ 
art, anser jag det givande att höra hur diskussionen går, utifrån vilken typ av sammansättning 
gruppen har. 
 
Jag har följt upp intervjuerna med korta enskilda intervjuer med en 14-årig kille som deltog i 
den blandade gruppen. Dessa intervjuer har jag endast dokumenterat skriftligt. Det är dels 
svar på mina frågor och dels berättelser som han på eget initiativ invigt mig i. 
 
Läraren var mycket positivt inställd till min undersökning och jag tolkade det som att även 
ungdomarna uppfattade hennes entusiasm. Ungdomarnas föräldrar var även de positiva till 
undersökningen. I ett grupprum i nära anslutning till klassrummet intervjuade jag 
ungdomarna. Huruvida detta sedan påverkade dem positivt eller negativt har jag svårt att 
uttala mig om. I grupprummet kunde de flesta sitta i fåtöljer, några fick sitta på vanliga stolar. 
Vi satte oss i en ring, utan något bord emellan, varefter jag placerade mikrofonen på en pall i 
mitten. Anledningen till den placeringen var att jag tog fasta på Wibecks synpunkter hur en 
god diskussionsmiljö anses vara. Det var inte samtliga i klassen som deltog, utan det var som 
sagt ett visst bortfall på grund av sjukdom och ledighet. 
 

Metoddiskussion 
Anledningen till att jag valde fokusgruppsintervjuer som metod var att slutresultatet av denna 
studie kan komma att användas i skolan som diskussionsunderlag för undervisning kring 
värdegrundsfrågor. Jag ansåg det därför vara en fördel om resultatet är en gruppdiskurs, 
eftersom skolan vanligtvis arbetar med olika frågor just i grupp. Min intention med 
fokusgrupperna var att de skulle bli så ostrukturerade som möjligt, men de tenderade att bli 
relativt strukturerade efter mina frågor. Min förklaring till detta är att det kan bero på att 
tonåringar inte har så stor erfarenhet av att sitta och diskutera fritt kring en bestämd fråga. 
Min närvaro med inspelningsutrustning påverkade naturligtvis också ungdomarna. Men jag 
anser att det även kan vara en fördel att använda sig av en strukturerad form, om 
gruppdynamiken är sådan att det är svårt att få till stånd en ostrukturerad form där samtalet 
fritt kan flöda mellan deltagarna. I en grupp som denna, där alla är väl kända för varandra och 
redan utgör en existerande grupp, kan det eventuellt anses överflödigt att berätta något som 
alla i gruppen redan vet. Därför är det viktigt att man som moderator har frågor att utgå ifrån 
om samtalet avviker från ämnet. 
 
Eftersom jag har intervjuat grupperna vid tre olika tillfällen har jag haft möjlighet att lyssna 
av intervjuerna vartefter de är inspelade. Detta har gett mig möjligheter att reflektera mellan 
sessionerna vilket följaktligen gett mig nya frågor. Eftersom det har varit olika 
sammansättningar i grupperna har även detta påverkat diskussionerna i lite olika riktningar. 
Därför är frågorna till grupperna inte helt identiska. Samma intervjuplan och samma 
grundfrågor fanns dock med i alla sessioner. 
 
I mitt resultat bör man beakta att tjejerna blickar tillbaka på en tid då de brukade spela olika 
datorspel och killarna talar om sitt spelande som det ser ut idag. Man bör även tänka på att 
ungdomarna har intervjuats vid ett enda tillfälle, varför man kan se resultatet som ett 
riktmärke på vad de just nu tycker är viktigt. Hade jag intervjuat dem fler gånger, hade säkert 

andra viktiga aspekter kommit fram. 
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Resultat 
Jag har valt att kursivera mina frågor för att det ska vara tydligt vad som är mina frågor och 
vad som är deras svar. Även beskrivningar av tonåringarnas reaktioner är kursiverade och de 
är även satta inom parentes för att det ska vara extra tydligt, exempel på dessa reaktioner är 
bland annat: (fnitter, skratt och tystnad). MSN Messenger förkortas nedan till MSN, och 
World of Warcraft till WoW. 
 

Fokusgruppsamtal med 7 killar 
Under fokusgruppsamtalet är det mest tre av killarna som pratar, men de andra lyssnar 
uppmärksamt. Under delar av samtalet satt några av killarna intresserat framåtböjda, varför 
jag upplever det som att samtalsämnet intresserar alla. 
 
Killarna använder ett språk som består av en blandning mellan svenska, dialekt och engelska. 
Level = nivåer, quester = uppdrag, vocation = livsuppgift eller yrke, sorks – druids – paladin – 
knight = beteckningar på olika vocation, spellword = trollformel, reset = börja om på nytt, 
skill = färdighet, experience = erfarenhet, Ventrilo = program där man verbalt kan prata med 
varandra via Internet, även kallat voice over IP. 
 
Om ni endast skulle ha möjlighet att välja ett spel eller en chatt vilken skulle ni välja då? 
K: Tibia K: Tibia K: Tibia K: WoW K: Tibia K: WoW 
[…] 
Killarna berättar för mig hur Tibia och WoW fungerar, och vad det går ut på ”…man är en 
gubbe som går omkring och dödar monster för att gå upp levlar106 [… ] och så ska man bara 
döda monster och så gå upp levlar.” Tibia och WoW påminner om varandra, men i WoW finns 
det genomgående fler valmöjligheter. När de spelar, kan de fritt välja vilken ”vocation”107 
gubben ska vara (eller som de säger: ”ras”). De yrken de kan välja mellan har verkliga 
föregångare i historien. De har även möjligheter att kunna välja utseende på gubbarna. 
Förutom valet man har när man skapar sin gubbe har man även möjlighet att skapa flera 
olika gubbar och då har man möjlighet att välja vilken man vill spela med från gång till gång. 
När de väljer sin gubbe kan de välja om den ska ha en kvinnlig eller manlig kropp. Oavsett 
om man väljer kvinnlig eller manlig kropp har man samma valmöjligheter att välja vocations. 
 
Hur tänker man: – vad vill man vara för en, vad är det för skillnader mellan ”raserna”? 
K: Ja en del dom slåss med vapen och en del dom skjuter K: magier K: ja magier och olika 
sorks druids paladin knight (alldeles tyst) 
[…] 
Vad strävar man efter, att få vara för.. vad vill man allra helst vara? 
K: Typ hög level, K: ja K: ja K: mm 
Vad innebär det då, vad får man göra då? 
K: Man kan ju döda mycket bättre monster och så där och K: man kan ju göra quester108 K: 
och såna här speciella levlar - då kan man ju gå in med såna här quester  - så får man olika 
saker K: ja olika saker, 
Vad då för saker? 
K: Ja K: men typ rustning och sånt K: army K: ja K: svärd K: sköldar K: ja allt 
                                                
106 level = nivå 
107 vocation = livsuppgift eller yrke 
108 quester = uppdrag 
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Är det bra att ha rustning? 
K: Ja K: ja K: mm K: det är bra 
Har man rustning när man är på dom lägre levlarna? 
K: Ja K: ja men dom är int lika bra K: dom är typ som dåliga grejer, K: ja 
[…] 
Om man har kommit upp en bit – om man har lagt ner mycket tid på en gubbe hur känner 
man inför den då? 
K: Ja… man tycker den är väldigt viktig för en K: om nån skulle ta den känns det som ja typ 
för ja… (alldeles tyst och allvarsam stämning) K: - ja det känns som man har wasta tiden     
K: ja K: på ingenting om nån hackar den eller nå 
Kan man dö? 
Ja det kan man - man kan bli dödad av antingen monsters eller… 
[…] 
Hur gör man när man väljer då (vilken av ens olika gubbar man ska spela på för tillfället)? 
K: Man tar den som är högst – tycker jag K: den som är bäst K: det man tycker är roligare tar 
man ju K: om man är hög level på knight tar man den 
[…] 
När ni spelar – spelar ni på samma (server) då? 
K: Ja K: ja K: ja det gör vi 
Är ni på samma (server) som kompisar då eller? 
K: Ja K: ja K: mm K: vi spelar på en server som det nästan bara är svenskar 
Kan man hjälpas åt då? 
K: Ja K: ja K: man gör ju oftast uppdragen tillsammans, K: ja K: det går typ int annars, 
Om man jämför den världen med verkliga världen – kan man se några likheter eller olikheter 
då? 
K: Ja… K: Ja men det har dom ju - dom kan ju gifta sig och sånt - och så kan man ha hus och 
sånt 
Alltså det finns tjejer och killar i spelet? 
K: Ja K: det är som det var förr i tiden ungefär K: där dom använde vapen och sånt och om 
man typ muckar med nån eller dödar nån då kommer hans protector typ som är hög level och 
dödar en K: som man har som typ beskyddare K: det är som typ seriöst 
Vem är beskyddarna då? 
K: Det måste man ju som fixa själv K: det är olika kompisar och så 
Tjejer och killar då, väljer dom då olika? 
K: nä K: man kan välja vad man ska va K: så man kan ju välja om man ska va kille eller tjej 
men dom är ju som likadana – dom är ju knights och sånt K: en killknight och en tjejknight är 
likadana – det är ingen skillnad 
Så man kan int se om det är en tjej eller kille på skärmen? 
K: Ja K: ja K: ja dom har ju som längre hår och sånt – så dom ser ju lite olika ut 
Så man kan välja hur långt hår man vill ha? 
K: Nä K: nä man kan välja en kvinnlig kropp eller så K: fast då kan du ju välja vilken färg du 
vill ha K: det är som olika outfits K: ja, K: och så kan man välja typ färger på kläder och hår 
K: byta kläder K: fast man får int välja typ ett sånt hår eller ett sånt hår utan det är som olika 
karaktärer man kan som välja hur man vill se ut 
[…] 
Men brukar ni nån gång tänka på dom här reglerna som gäller i den världen - är det regler 
som gäller i samhället nu? 
Eller finns det grejer som är bättre i den världen? Alltså att man skulle ta regler från den ena 
världen till den andra? 

K: Det är oftast samma regler som gäller på alla världar K: mm K: ja (alldeles tyst) 
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[…] 
När ni gör era gubbar – försöker ni få dom så lik er som möjligt? 
K: Jag försöker göra dom coola och sånt där K: ja  
Har ni nån gång gjort nån gubbe som är helt olik er? 
K: Ja K: ja 
Kanske gjort nån tjej eller så? 
K: Jag har bara tjejgubbar K: jag med 
Är det nån fördel att vara tjej… eller kille i spelen? (de svarar på frågan om det är någon 
fördel att vara en tjejgubbe) 
K: då kan man gå och tigga pengar i dom stora städerna K: och så om man är typ liten - alltså 
dålig level - och så kommer typ en Hord109 och ska döda en så kan man typ be dom att inte 
döda en och då brukar dom aldrig göra det 
[…] 
Det finns en chatt under va? Så att man kan chatta med dom andra? 
K: Ja 
Pratar man med dom andra som är inne om andra saker än om själva spelet? 
K: Ja man kan ju få skaffa sig kompisar och så där K: mm K: fast man brukar oftast vara i 
Ventrilo110 om man spelar med kompisar 
[…] 
Brukar ni vara inne på chatter - typ MSN? 
K: Ja K: ja K: ja ibland, 
Eller nån annan chatt? 
K: Mesta är väl Ventrilo eller det är som typ mycke bättre och sitta där - för då slipper man 
skriva 
Vad tycker ni är det allra viktigaste med att spela? 
K: Att den är bra gubben – det är väl det som är ganska viktigt, att den ska klara sig i spelet   
K: fast det beror ju på - i Counterstrike så spelar det väl int så stor roll - där är det bara hur bra 
man är själv… 
Om ni skulle göra ett eget spel då – hur skulle det vara? Vad skulle det innehålla? 
K: Typ som WoW - fast mer raser och quester och mer spellwords111 K: det kommer ju mer 
quester snart - typ hundra 
[…] 
Ni säger ju att nån gång så händer det att man säger att man är nån annan än man är - 
varför tror ni att det händer? 
K: Jag vet int, K: han vill väl att man ska tro att han är bra 
[…] 
 

Fokusgruppsamtal med 4 killar och 3 tjejer 
Det är tjejerna som pratar mest under intervjun och för det mesta med varandra och vända mot 
mig. Även killarna pratar med varandra och med mig – därför pågår det vissa gånger 
diskussioner parallellt. Anledningen till att killarna och tjejerna inte talar med varandra i så 
stor utsträckning, kan bero på att de har begränsade gemensamma erfarenheter av Tibia, 
World of Warcraft respektive MSN Messenger. 
 
[…] 

                                                
109 Hord = spelare i ett av de olika lagen 
110 Ventrilo = program som möjliggör verbal kommunikation via Internet, s.k. vocie over IP 
111 spellword = trollformel 
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Men om ni bara skulle ha möjlighet att välja en chatt eller ett spel – vilket skulle ni välja då? 
T: MSN! (i kör)T: ja K: ingenting K: Heros 3 
Varför det? 
T: Fast egentligen - vars får man alla kontakter ifrån? T: Ja men man har ju alla kontakter 
därifrån T: men man får ju dom från lunar och så där T: ifall man nu ska hitta en massa 
personer så måste man ju antingen gå fram till dom allmänt och fråga eller så måst man bara 
söka på nån om man ska, för det är ju egentligen… […] T: fast egentligen har jag int så 
många som jag int vet vem dom är heller T: nä T: men jag har några stycken - men jag har 
tagit bort jättemånga också T: fast man kan ju få dom om man typ har nån kontakt, då kanske 
man får en annan av att fråga, typ om jag har dig så kanske jag får veta nåns genom och T: ja 
det är det jag menar T: så det kan ju utvecklas T: och sen får man av den andra och av den 
andra 
[…] 
Vad är det för fördelar med MSN om man jämför med vanliga (allmänna) chattrum? 
T: det går fortare T: ja T: ja - men att man int kan prata med vem som helst T: och så är det 
privat T: alltså ingen kan läsa det typ, ja - men om man går in på en vanlig chatt då vet man ju 
int vem som är inne där T: nä T: ja mena MSN - då vet man ju, då har man ju dom här 
kontakterna och oftast är dom inne T: men det som är dåligt är kanske att man int får skriva 
vad som helst - fast det kan vara bra också T: ja 
 
Jag frågade vad killarna tyckte om MSN, de svarade ”K: det är väl användbart men K: inte 
nödvändigt […] om man ska välja bort nånting så väljer jag ju bort MSN” en tjej reagerade 
på det och fick även svar av killen” T: men du kan ju välja bort det om du vill - men du gör int 
det? K: nä T: men det lät så […]” 
 
Killarna berättar om hur Tibia fungerar och som komplement till det gruppen med enbart 
killar berättade nämnde denna grupp: ” […] och så får man köpa och sälja saker och så kan 
man så här skillsa (d.v.s träna) så att man blir bättre […] T: vars får man pengar ifrån? […] 
K: alltså om man dödar ett monster, då kan man som öppna det och så är T: oj! K: så ligger 
det pengar i 
 
Så spelet går ut på att… - finns det nåt slutligt mål? 
K: nä K: man levlar, och så kan man göra quester, det finns inte så mycket kvar om man har  
gjort anileitorquest och dödat orcherbaal T: finns det hur många levlar som helst? K: ja K: 
200 T: det bara fortsätter hela tiden? K: Jaa K: ja T: gu vad tråkigt T: stackars den som gör det 
[…] 
Vad händer om man dör ? 
K: alltså man tappar ju det man har – experience112, grejerna man har på sig T: alltså kan man 
dö flera gånger innan man …dör? eller dör man direkt? […] K: alltså, när du dör, förlorar du 
tio procent av hur mycket experience du har och när du till slut har dött ner till level sex och 
så dör du så att du blir level fem, då bli gubben resetad113 och man blir level ett och så blir det 
som den är helt ny igen (tjejerna fnittrar lite) 
 
På frågan om vilken gubbe man helst väljer när man ska spela, av dem man har, svarar 
killarna ”K: man spelar som på den level som är högst K: det är roligast K: man springer 
snabbare ju högre level man har” 
 

                                                
112 experience = erfarenhet 
113 reset = börja om på nytt 
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Om man har lagt ner väldigt mycket tid på karaktären så att man har kommit upp i levlar - 
hur känner man inför den karaktären då? 
(tyst) 
Är man extra rädd om den? 
K: man vill ju int dö K: för då tappar man ju skills114 och levlar 
Skills - vad är det?  
K: hur man använder sköld och så där, hur bra man använder vapen 
Typ egenskaper? 
K: ja T: skicklighet K: det är jävlat roligt och höra hur dom tänker… (han åsyftar de som 
gillar att spela Tibia, och får medhåll av en tjej) T: båda sitter och smilar bara (alla fnittrar) 
[…] 
Finns det likheter mellan Tibia och verkliga världen?  
K: nä K: det går ju att döda (fnitter) T: dom åker int fast för det, K: köpa hus, K: ja  
K: men lite åker man fast, eftersom om man dödar alldeles för många så blir man bannad ett 
tag K: ja en månad T: jaså - jamen i verkligheten så får man ju int döda en person K: man blir 
fängslad - på riktigt  
Jag frågade därefter om det gav extra poäng att döda andra: ” […] och då om man dödar 
nån annan person då får man typ tio procent av den personens experience […] killarna 
berättar att det är möjligt att välja mellan att spela där spelarna inte kan döda varandra och 
där det är möjligt att döda varandra. De berättar vidare att i spelet där man kan döda 
varandra, är det inte tillåtet att döda för många: K: så om man dödar nån […]blir det en sån 
här liten döskalle brevid en och sen så, har du döda fem stycken på en vecka typ då blir det en 
röd döskalle som är kvar i en månad (vilket innebär att man är fredlös i en månad och vem 
som helst kan döda gubben under den tiden, utan att det blir några eftergifter. Blir man 
”bannad” innebär det att man blir avstängd från spelet, först blir ens konto avstängt – sedan 
kan även datorns IP –nummer bli avstängt…) 
 
Vad kan man ha för riktiga känslor för den karaktär som man har? 
K: jag kan ju gissa att det är makt K: stolt K: har man hög level så har man ganska mycket 
makt tror jag - vet int K: ja, men då är det ju ganska många som är på en K: men du känner 
dej ju maktfull, garanterat, om du har en hög level K: ja K: och så har dina kompisar lägre  
K: jo  
[…] 
Kom vi fram till om det fanns likheter med den verkliga världen och Tibia och WoW eller? 
K: man blir straffad om man gör nånting som bryter mot reglerna och om du är dum mot  
andra personer så tycker dom inte om dej (fnitter) K: det lät ju självklart K: då blir  man 
huntad 
Vad betyder det? 
Jagad (i kör) K: och det är man hela tiden K: tills man betalar 
Så man kan betala för och bli fri? 
K: ja K: ja - det är  ju som katolikerna K: men om jag gör nånting mot NN och så blir han arg 
och så kommer han med sina kompisar hela tiden och försöker döda mig  - men om jag ger 
dom pengar, så dom slutar…  
[…] 
Har ni mött nån som ni misstänkt vara nån annan än vad dom säger att dom är? 
T: jag tror att det oftast blir så för alla - alltså jag vet int, men man blir som int samma person 
på MSN - alltså man vågar ju nog säga mer och så där (nån fnittrar), man blir som en annan – 
jag vet int K: man blir cool T: - nog är det ju som att man är sig själv, men kanske lite mer  

                                                
114 skill = färdighet 
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T: man vågar säga mer T: ja K: självsäker T: för alltså det är int samma sak, som att int ta och  
säga det öga mot öga T: eller ringa i telefon, för då hör man ju rösten också T: man hör ju på  
rösten, men man ser ju int den T: det beror ju på om man har bild T: eller cam eller mic T: 
men sitter man bara och skriver, då hör ju ingen 
Så det kan kännas olika - så om man har en kamera så blir det annorlunda om man är på 
MSN? 
T: mm T: ja T: men det är roligare att sitta och snacka med en som har bild T: ja, T: för då ser 
man hur den reagerar också (fnitter) för den kan ju skriva att den blir glad, men i verkligheten 
blir den int det, den skriver bara det T: mm 
 […] 
Jag ställde frågan om de brukar spela The Sims. De svarade att det kunde de göra om de 
hade tråkigt någon gång, men att det var mer förr som de brukade spela. Men de enades om 
att ”[…]för det är ändå som kul på ett sätt, för det är ju som kul att skapa en egen gubbe […] 
T: ja, det är det som är roligt” 
Hur gör ni dom då? 
T: Man går in på typ en panel och så väljer man vilken hårfärg du ska ha och vilken typ av hår 
du ska ha T: man eller kvinna eller barn T: vilka kläder du ska ha T: tonåring T: det har 
förbättrats ganska mycket också T: ja 
När ni har skapat en karaktär – hur brukar ni vilja att den ska se ut och vara? 
T: Oftast brukar jag göra mig själv T: alltså det är roligast att göra tonåringar (fnitter) T: ja T: 
ja T: fast man måste ju göra föräldrarna också, för annars kan man int bo själv T: ja 
Måste man göra det – är det så i spelet? 
T: ja, man måste ha en vuxen K: int i det gamla T: i det gamla måste man också göra det K: 
nä T: för tonåringar kan int göra allt som dom vuxna kan göra T: nä för man kan int bo ett 
ensamt barn eller tonåring – det är ju ifall dom flyttar ut till studentområden, T: ja, men dom 
kan ju int laga all mat heller – man kan ju bli bättre på det – men man kan inte bli lika bra 
som den vuxne kan bli 
Har ni nån gång gjort nån karaktär som har varit absolut olik er? 
T: ja T: ja T: mm 
Berätta… 
T: jag gjorde romare en gång, T: jag gjorde en – man kan ju ändra ögonen – så jag gjorde en 
rymdvarelse typ (fnitter) 
Har ni nån gång gjort att ni varit killar eller så? 
T: nä T: men man brukar ju alltså, man har ju gjort familjer T: ifall man har en tjej och så typ 
så ska dom ju träffa killar och så hittar man int nån som ser så jättebra ut, då kan man ju göra 
en – och så träffas dom T: jag gjorde en gång en lesbisk familj T: det har jag också gjort 
(fnitter) T: men det är ju som meningen att man ska göra en familj T: jå, T: alltså man kan ju 
göra en ensamstående K: sambo T: ja - men det är ju ändå meningen att det ska vara en familj, 
så då kan man ju göra flera och då kan man ju int göra så att alla är lik en själv – då blir det ju 
som… T: man kanske gör hur drömfamiljen ser ut T: ja precis T: men det som är dåligt är ju 
början när dom – alltså när man har gjort en familj, då känner int dom varann T: man känner 
dom till 20%, T: ja T: men då kanske man bara har ställt in en säng till mamman och pappan, 
så att dom ska sova tillsammans, men det gör dom int - om dom int känner varann - och då 
kanske man int har hunnit gjort så att dom lärt känna varann T: ja – och så ägnar man typ 
jättemycket tid åt dom och då börjar typ barnen att må dåligt – man bara… T: ja T: det är typ 
jättejobbigt T: ja – det är jobbigt att ha många, för man måste ju ta hand om alla T: i så fall får 
dom skaffa ett barn sen – typ, det är det som är det bästa (fnitter) K: det är det som är det 
värsta – för när dom skaffar barn så blir dom typ – då vaknar barnet mitt i natten och så typ 
sen far dom inte till jobbet och så får dom sparken från jobbet och så får dom slut pengar T: 

ja, det är ju jobbigt när alla måste lära känna varann T: men man fuskar ju typ med 
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pengarna, så att jag slipper gå till jobb K: man ska int fuska T: fast ibland kan det vara kul 
med jobb, det beror på vilket jobb man får K: varje gång jag får pengar så köper jag en 
öppenspis och så ställer jag typ målarsaker och så börjar dom brinna och så tar jag bort 
dörrarna och så brinner dom in K: ja K: då säger jag: pyromaner då! T: men en gång då 
dränkte jag min farmor och farfar en gång T: ja men en gång då gjorde jag så – jag dödade 
fyra pers i familjen och så – för jag ville ha en kyrkogård på baksidan (skratt) T: det är ju inge 
roligt när dom ska till skolan – det är ju bäst på helgerna – det är inge kul när man ska komma 
ihåg att dom ska till skolan T: och göra läxorna; T: fast det kommer ju upp en ruta ”bussen 
kommer om en timme” – men man måste typ gå upp två timmar innan för att hinna allt T: äta 
T: duscha K: duscha länge T: för det står ju om man har dålig hygien T: ja – man ser allting, 
om dom typ är hungrig om dom ska gå på toa eller nå T: hygien i miljön T: karismagrej K: 
kärlek 
 […] 
Men har ni nån gång gjort nån gubbe som har varit olik er själva i Tibia? 
K: Ja, alltså det är ju som lite svårt att göra en som är lik sig själv för… T: för man ska ju 
döda och sånt och jag hoppas ju att dom int springer omkring och dödar hela tiden K: dom är 
typ fyrkantiga alla gubbar (skratt) K: ja, men i verkligheten, om jag visste att om jag går dit, 
så är det risk att jag dör om jag inte springer för livet typ – om det var så i verkligheten, då 
skulle jag ju inte göra det – eller om typ jag hörde att det var krig i Luleå, inte skulle jag 
springa till Luleå då (skratt) T: yeah krig! T: oh nej K: bra exempel 
[…] 
Alltså chatten som är där nere under Tibia – pratar man om andra saker än om spelet? 
K: ja K: ibland K: jag skriver då typ aldrig för då hinner man aldrig göra nå – det tar sån tid T: 
du är för sölig 
Men om ni skulle göra ett eget spel och bara fick ta en grej ur andra spel – vad skulle ni ta då 
– vad är viktigast? 
K: då skulle jag ta ur WoW att man skulle kunna välja vilken ras man ville vara (tyst) T: int 
vet jag T: nä - det var svårt K: oj, oj, oj, T: nä då skulle jag nog ta The Sims och göra det 
bättre T: det är ju som helheten som gör att man vill spela det man kan ju som int peka ut en 
speciell detalj T: mm, om man skulle peka ut en grej – så – det är ju som int därför man gör 
det T: för då kan ju resten vara dåligt T: för om man tycker det är bäst att göra gubbarna – fast 
i och för sig så kan man ju gå tillbaka och göra det – men mycke annat kan man ju int göra 
igen… 
 

Fokusgruppsamtal med 6 tjejer 
Vilka spel och chatter är ni inne på? 
T: MSN och lunar 
[…] 
På lunar och såna chatter – har ni mött nån som har utgett sig för att vara nån de inte är? 
T: Nä, int vad jag vet T: det vet man ju int T: dom brukar ju int säga det T: på MSN har jag 
det - men hon erkände att hon hade ljugit sen - men hon ljög ihop en massa - men jag vet ju 
int vad som vad sant, hon sa att hennes föräldrar hade varit på väg farit till Thailand när vågen 
kom, också hade dom int hittat dom än - och det sa hon var sant! 
Hur kändes det för dig, då? 
T: Jag har som int varit hundra % säker på att det var sant, så jag var som int paff att det inte 
var sant, man jag var int heller, men man ska int tro på allt heller… 
Men varför tror ni att en sån som hon gör sig nån annan än vad hon är? 
T: För att få uppmärksamhet typ T: det beror väl på vad dom säger T: men om man gör som 

hon - vill man väl bara få uppmärksamhet, för att man ska tycka synd om hon T: mm T: 
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mm (tyst) 
[…] 
Men Sims då? 
T: Det är roligast och bygga husen, sen så skiter man i det T: sen så gör man typ ett nytt hus 
igen eller man spelar typ en dag på det sen så gör man ett nytt hus T: varje gång, T: ja 
Men människorna då, hur tänker man? 
T: Ja – vissa människor kan man bli fast för T: ja T: m, T: men det är int så ofta 
Men när ni bygger tänker ni typ att ett sånt här hus skulle jag vilja ha sen?  
T: Typ T: mm T: typ T: ibland T: men man ställer ju inte in värsta fulaste möblerna – man tar 
ju det som är fint eller det som man själv tycker om T: mm T: mm 
Hur tänker ni när ni bygger människorna då? 
T: Jag vet int (lite fnitter) antingen bygger man sig själv eller så nån som liknar sig själv 
iallafall T: ja T: mm T: eller så gör man bara nån som man tycker ser bra ut – för man gör ju 
int nån som ser dålig ut T: man vill ju göra en snygg gubbe om man säger så T: ja 
[…] 
Men om ni jämför Sims med WoW och Tibia? 
(fnitter) 
…med att bygga karaktärer… 
T: Det är ju mer kötta och sånt i WoW, kötta!? (fnitter) T: jag tror man är mer rädd om en 
gubbe i Tibia eller nåt sånt där spel än vad man är – för om man dör i Tibia så tappar man så 
mycket på det – men i Sims så är det ju bara att göra en ny gubbe och så börjar man om, och 
det bryr man sig inte så mycket om T: men så beror det ju på – i Sims2 där kan de ju bli 
gamla – i första, där stannar de ju när de är vuxna T: ja men det är ju det jag pratar om, men 
det spelar ju ingen roll, int bryr jag mig om min The Sims-gubbe dör T: nä T: nä T: fast det 
beror ju på – om man typ var rik eller nå T: ja T: ja - då brukar jag gå tillbaka och gå ut ur 
spelet och spara och så går man in igen T: men det går väl typ int T: men då går det ju bara att 
dom skaffar barn och så får dom pengarna T: ja – men det går ju int om gubben redan är död 
T: nä – men innan den dör, så är man ju lite smart och gör så att den får en unge så den lever 
kvar T: men ibland, då brukar jag göra typ kyrkogårdar och så måste jag gå in med en massa 
gubbar och så svälter jag ihjäl dom T: nämen (fnitter) T: och gör så dom dör? T: ja – det är 
jättekul T: du kanske ska spela Tibia istället! T: nä – men det är typ kul T: ja – men om man 
vill ha typ en kyrka och så vill man att det ska börja spöka för dom som bor där nästa gång T: 
ja T: så dödar man - så då går man in och så gör man värsta fulla familjen med massa folk - 
och så typ en spis eller så, som man tänder på T: ja T: eller så spolar man på - på högsta och 
så går man därifrån – eller så sitter man och väntar och typ gör nåt annat medans och så ja… 
T: börjar det bli (lite fnitter) 
 […] 
När man chattar på lunar eller MSN vad pratar man om då? 
T: Allt T: alltmöjligt T: men det beror ju på vem man pratar med också T: men det brukar 
börja med att alltså hur man mår och typ och vad man sysslar med T: fast det är ju också från 
person till person T: mm 
[…] 
Kan man säga att det finns likheter med den verkliga världen? 
T: Bara i Sims tycker jag T: nä -  men det är ju int som i Tibia - kan ju int va i verkligheten 
för det är ju ingen som går omkring med vapen och slår ihjäl folk och björnar T: men det är ju 
mest typ monster - det är ju som fantasivärldar T: mm T: ja T: Sims är ju det enda som är likt 
verkligheten T: Sims är faktiskt gode likt T: men det är ju som typ baserat på ett engelskt liv 
om man säger så för det är ju typ skolbuss typiskt gul skolbuss T: ja T: mm T: typ USA eller 
vad det är T: och så är brevlådorna typ annars T: ja – det är ju typ röda flaggor på brevlådorna 

[…] 
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Men om ni bara fick välja en enda grej på hela Internet och i alla dataspel – vad skulle ni 
välja då? 
T: MSN T: MSN T: MSN T: man blir ju galen om man int får sitta på MSN T: ja T:  mm T: 
men det är ju bäst i längden också, man blir ju less spel och sånt T: ja - men det blir man int 
på MSN, för det är ju som kompisar och så lär man känna nytt folk T: olika folk T: och det är 
ju alltid nån att prata med – för det är ju alltid nån som är inne 
Säger man saker – törs man säga mer på MSN än vad man törs göra i verkligheten? 
T: Ja (i kör) T: Ja - men det har jag tänkt på - jag vill int säga saker på MSN som jag int vågar 
säga i verkligheten, för då tycker jag att man är feg, ifall man använder MSN som nån sorts 
alltså - få försöka få fram vad man tänker T: men det beror ju på vad det är, för om jag är 
jättearg på NN så är det ju bättre om jag säger det i verkligheten än att säga det på MSN T: 
även om man egentligen int vågar får man ta mod till sig och göra det i verkligheten T: mm T: 
mm T: för om man gillar en kille som man aldrig har pratat med förr, då kan det ju vara bra 
att som kontakt… bara börja där, men om man då ska säga att jag gillar dig, då tycker jag att 
man ska våga säga det i verkligheten också, ifall man säger det på MSN – tycker jag – men 
nog kan det ju ändå hända att man säger det på MSN och ändå inte vågar säga det i 
verkligheten, men jag tycker att man borde… T: ja T: mm  
Har ni sagt nåt nån gång på MSN som ni inte riktigt vågat säga i verkligheten och sen mött 
den personen i verkligheten? Förstår ni hur jag menar? 
T: Nä T: nä (här visste jag inte om de förstod mig eller inte – kanske förstod de men kände att 
ämnet var känsligt…eller så var deras svar som de säger, att detta inte hänt) 
Tex om man har sagt saker som man tänkt om en person och så sen har man mött den i 
verkligheten? Och så känner man sig…? 
T: Alltså typ ifall, om man har sagt typ om ens morfar är sjuk och så berättar man för nån om 
det och så sitter det djupt inne i en och så berättar man för den om det och så sen möter man 
den i verkligheten T: jag börjar tänka mer på känslor alltså vad man tycker om en T: men då 
kan det ju va typ så här att man skäms typ T: ja T: men då blir det ju typ bara aahh, men då 
blir det ju samtidigt att man vill att personen ska se en T: mm T: och att man ska hälsa  - men 
samtidigt blir man jättejätteblyg T: mm T: mm T: man blir typ så här aahh, och good shit, 
man vet int vad man ska göra typ antingen springa och gömma sig eller så ska man springa 
fram typ nåt av det T: eller så står man bara kvar, så står man bara så här… T: och stirrar 
(tjejerna fnittrar men låter avslappnade och smått försiktiga) 
 

Berättelser 
Jag fick höra om en kille (12 år) som mötte ett monster på Tibia och det var nära att hans 
gubbe skulle dö — han blev alldeles skakig och ville nästan gråta av inlevelsen i spelet. Hans 
förklaring inför den känslan var att det var hans bästa gubbe — han hade en annan gubbe som 
han istället kunde tänka sig att offra när han skulle utforska Tibiavärlden. 
 
En annan händelse jag fick mig berättad, var en kille som skulle köpa ett hus i Tibiavärlden 
och hade en överenskommelse med sina kompisar att de skulle hyra av honom - på så sätt 
skulle han kunna finansiera köpet och de skulle alla ha möjlighet att kunna bo i ett hus. 

Följdfråga 
Om man inte hade möjlighet att umgås via chatt och Ventrilo – hur skulle det då vara att 
spela datorspel? 
K: Offline och online – tänk dig – offline är som att sitta i ett trångt betongrum och online är 
som att sitta på en äng med klarblå himmel… 
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Analys 
Begreppen fokusgruppsamtal och intervju flyter ofta ihop i nedanstående analys och därför 
växlar jag mellan dessa ord, betydelsen är dock densamma. På samma sätt är det med 
begreppen barn, ungdom, tonåring. 
 

Killgrupp 
Jag tolkar det som att en del av tjusningen i spelen är att man kan välja vilken typ av karaktär 
man vill vara. Valfrihet att själv kunna påverka utseendet på gubben, vilka egenskaper den 
ska ha, och vilka uppdrag (quester) som den ska utföra, anses som viktiga element i spel. Men 
det viktigaste, som jag uppfattar det, är att kunna klättra i nivå – bli bättre, prestera bra. 
 
Jag kan se att det finns paralleller mellan verkliga livet och spelet, i spelet strävar man efter 
att kunna få bättre uppdrag, bättre saker och efter att gå upp i högre nivåer – i verkligheten 
strävar de flesta människor efter samma saker (yrkeskarriär, prylar, status) På samma sätt som 
spelet har man i verkligheten inte heller möjlighet att köpa de bästa grejerna, om man hör till 
en lägre samhällsklass. Men det är inte bara den yttre strävan som är viktig, min tanke är att 
man även bör vara rustad inombords för att kunna klara sig i livets hårda skola, där ”skills” 
och ”experiens” är viktigt, allt för att kunna klättra i mognadsmässig ”level”. Som tidigare 
nämnts, menar Rask att skolan bör ställa sig frågan: ”Lisa och Kalle ska möta livet i 70 år. 
Vad kommer de att träffa på där? Hur kan vi förbereda dem?”115 Han menar att det är viktigt 
att vi ger barn och unga möjligheter att skaffa sig ”inre kompasser” för att kunna möta livet 
med allt vad det innehåller. 
 
På frågan om hur man känner inför sin gubbe när man har lagt ner mycket tid på den kunde 
jag känna att det här var en viktig fråga som killarna tog på största allvar – jag upplevde att de 
kunde känna sorg och besvikelse ifall de av någon anledning skulle förlora en gubbe som de 
lagt ner mycket tid på. På frågan om de försöker få gubbarna att likna dem själva, svarar de att 
de försöker få gubbarna att se coola ut — är det så de själva vill uppfattas av andra? Min 
tolkning av dessa två svar, är att killarna har möjlighet att leva sig in i karaktärens roll, ta dess 
perspektiv, och därmed ges de tillfälle att betrakta sig själv utifrån. Spelet kan fungera som en 
spegel för individens inre bild av sig själv. Ur det perspektivet kan det skapas en dialog 
mellan individens jag och mig, där målet är att få en helhetsbild av självet.  
 
Mead menar enligt Askland och Sataøen att i den dialogen kan ”omgivningens förväntningar 
tolkas, omformas, och anpassas till de individuella kraven och uttryckssätten.”116 Strävan efter 
att tillägna sig social kompetens är en aktiv process som är både medveten och omedveten 
anser Mead, enligt Askland och Sataøen. Möjligheten att kunna prova olika roller i spelet är 
ett sätt att utvecklas socialt, utveckling av empati och moral kräver att man kan skilja sig själv 
från andra. Att vara självständig men ändå kunna se och förstå värdet man själv har inför 
andra och det värde andra har för en själv. Den process som pågår inom tonåringarna, när de 
spelar datorspel, är antagligen en process som sker i det omedvetna. Jag drar paralleller 
mellan datorspel och lek. Tonåringarna har i sitt datorspelande förmåga till de tre dimensioner 
som Levy (enligt Askland och Sataøen) definierar leken: inre motivation, suspension av 
verkligheten och inre bas av kontroll.  
 
I både Tibia och World of Warcraft kan man skapa flera olika karaktärer, vilket ger 
möjligheter att välja vilken karaktär man vill spela med från gång till gång. I den verkliga 
                                                
115 Rask enligt Dahlquist  personlig kommunikation 051208 
116 Askland & Sataøen 2003:146 
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världen har alla inte samma förutsättningar att välja yrken. Konsekvensen av det är att alla 
inte har samma standard, alla har heller inte möjlighet att kunna påverka sitt liv så att det ska 
kunna bli bättre, bland annat beroende på att olika maktstrukturer har större påverkan på den 
enskilda människans liv än vad människan själv har. I spelet finns det möjlighet att påverka 
och man påverkas också direkt av konsekvenserna. Killarna väljer att spela på den gubbe som 
de har lyckats bäst med, och därför klättrat i nivå. ”K: Man tar den som är högst – tycker jag 
K: den som är bäst”. Detta är något jag kan dra paralleller till verkligheten, där det i vårt 
samhälle anses ha hög status att ha nått långt i arbetslivet – ha en karriär. 
Killarna tycker att det viktigaste är ”K: Att den är bra gubben – det är väl det som är ganska 
viktigt, att den ska klara sig i spelet” Jag frågar mig om de anser att det är viktigt att prestera 
bra i verkligheten också? I så fall – vad anser de som särskilt viktigt att man är bra på i livet? 
När de fick välja vilka delar i ett spel som var särskilt viktiga valde de yrken, uppdrag och 
”spellwords”. Förmågan att kunna förtrolla andra är viktigt, och som jag ser det, är det en 
form av makt. 
 
Killarna berättar: ”om man typ muckar med nån eller dödar nån då kommer hans protector typ 
som är hög level och dödar en K: som man har som typ beskyddare K: det är som typ seriöst” 
Min följdfråga: Vem är beskyddarna då? ”K: Det måste man ju som fixa själv K: det är olika 
kompisar och så”. Jag menar här att de berör värdegrundens ”solidaritet med svaga och 
utsatta”. Visserligen kan man fråga sig om killarna har tänkt igenom vem som är viktig att 
visa solidaritet med och varför. Jag anser därför att de bör kunna få möjligheten att utmana 
sina tankar kring vilka och vad som är värda solidaritet. 
 
Intressant är också att oavsett om man väljer att vara tjej eller kille i spelen så har man exakt 
samma möjligheter att välja ”yrken” – ”en killknight och en tjejknight är likadana – det är 
ingen skillnad”. Men trots att killarna anser detta, väljer två av dem att endast ha tjejgubbar. 
De motiverar detta med att: ”då kan man gå och tigga pengar i dom stora städerna” ”och så 
om man är typ liten — alltså dålig level — och så kommer typ en Hord och ska döda en så 
kan man typ be dom att inte döda en och då brukar dom aldrig göra det”. Här kan man fråga 
sig varför det skulle vara lättare att tigga och be om man är en tjej än om man är en kille. Är 
det samhällets rådande syn på genusskillnader som blir tydligt i killarnas val av karaktär? I 
denna diskussion anser jag att tonåringarna tangerar värdegrundens ”jämställdhet mellan 
kvinnor och män” 
 

Grupp med killar och tjejer 
I denna grupp kunde jag se att datoranvändningen mellan tjejer och killar tydligt skilde sig åt. 
Mycket av det gruppen med enbart killar berättade, blev styrkt i denna grupp. Även här tyckte 
killarna att det var den gubbe som hade högst level som var roligast att spela med. På min 
fråga om spelet har något mål svarar de: ”K: nä K: man levlar, och så kan man göra quester 
[…] T: finns det hur många levlar som helst? K: ja K: 200” Tjejerna reagerar på detta: T: det 
bara fortsätter hela tiden? K: Jaa K: ja T: gu vad tråkigt T: stackars den som gör det” 
Som jag tolkar det, har spelandet för killarna inte något mål, förutom sporren att kunna klättra 
i level och utföra uppdrag. Ändå tycker de att det är fascinerande att spela. Enligt Askland och 
Sataøen har lek heller inget mål, målet finns i själva leken. För killarna är det inte är spelets 
resultat som är det centrala: spelandet behöver inte ge upphov till ett resultat eller någon 
färdig produkt. Det är i processen som drivkraften ligger i att fortsätta spela. Askland och 
Sataøen skriver: ”I en god leksituation kan vi se barn som är totalt uppslukade av processen – 
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nästan i ett flöde som lyfter dem ur situationen här och nu och får dem att glömma sig själva, 
tid och rum.” 117 
 
På frågan hur man känner inför karaktären när man kommit upp i levlar blir killarna helt tysta. 
Jag tolkar tystnaden som att gubben är så pass viktig att det inte riktigt går att beskriva med 
ord, det är lite för känsligt att prata om. Jag upplevde även att alla i gruppen kände att killarna 
tyckte att gubbarna i spelen kändes viktiga – jag upplevde det också som att killarna fick 
respekt för det av de andra i gruppen, i och med att alla fnittrar tillsammans och inte åt dem. 
Min tolkning är att de kan känna samhörighet med den karaktär som de har skapat. Som 
Magnusson menar, ”karaktären fungerar som en representation av dig själv”118. I rollspel har 
tonåringar möjlighet att skapa en karaktär, som kan fungera som ett ställföreträdande jag. I 
spelet kan de skapa en inre dialog mellan det verkliga jaget och det ställföreträdande jaget. De 
har en möjlighet att spegla sig i sig själv. 
 
När gubben som man spelar med dör, förlorar man procentuellt på den, det innebär att ju 
högre level man är på, desto mer förlorar man om man skulle dö. Det kan ju bidra till att det 
kan kännas viktigare att fortsätta spela, ju högre upp i nivå man når. Om man drar paralleller 
mellan samhällslivet och datorspelande, antar jag att en person som kommit långt upp i nivå i 
en yrkeskarriär, förmodligen också skulle tycka att det kändes svårt att gå ner i nivå, på 
samma sätt som en tonåring känner inför datorspelandet. Hernwall menar att det är viktigt att 
känna till barns och ungas marginaliserade position i samhället, för att kunna förstå vad det är 
som lockar ungdomar att använda sig av olika socio-digitala kommunikationsformer. Han 
anser att sådana arenor möjliggör för unga att överskrida det fysiska rummets gränser, med 
olika positioner och markörer som till exempel socialgrupp, ålder, kön och etnicitet.119 På en 
socio-digital arena kan den som ingen makt har, prova på att ha det. 
 
Inför frågan om vilka riktiga känslor man kan ha för den karaktär som man har lagt ner tid på, 
svarade killarna: ”K: jag kan ju gissa att det är makt K: stolt K: har man hög level så har man 
ganska mycket makt tror jag - vet int K: ja, men då är det ju ganska många som är på en K: 
men du känner dej ju maktfull, garanterat, om du har en hög level K: ja K: och så har dina 
kompisar lägre K: jo”. Killarna menade att om man har en hög level, har man också mer 
makt, en av killarna konstaterar också: ”ja, men då är det ju ganska många som är på en”. Den 
som har makt blir mer ifrågasatt än den som inte har makt, makt ger följaktligen fler fiender. 
Som jag upplever det, tycker sig inte killarna själva ha nått den level som innebär makt. Men 
stolthet och makt är ändå en viktig känsla för dem och något som jag upplever att de tycker är 
eftersträvansvärt. Makt är en möjlighet att påverka. Har man inte makt att bestämma, finns 
möjligheten att betala för att gå fri – makt med hjälp av mutor. En kille säger så här: ” […] 
om jag gör nånting mot NN och så blir han arg och så kommer han med sina kompisar hela 
tiden och försöker döda mig — men om jag ger dom pengar, så dom slutar…” 
 
Jag se motsvarigheter med leken i datorspel, för att kunna tillfredsställa sina önskningar kan 
tonåringarna med hjälp av datoranvändningen, skapa sig situationer där de kan förverkliga 
sina önskningar. Leontiev menar enligt Askland och Sataøen, att leken bygger på de 
motsättningar som barnet upplever, ”mellan sina behov, motiv och önskningar, och de 
förmågor eller den potential som barnet har för att kunna utföra dessa handlingar.”120 Detta 
grundar jag i det fokusgruppen med enbart killarna säger, när de svarar på frågan om vad de 

                                                
117 Askland & Sataøen 2003:121 
118 Magnusson http://fucktup.blogs.se/ 060209 
119 Hernwall 2003:19 
120 Hernwall 2003:253 
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skulle tycka vara viktigt att ha med i ett spel om de själva fick möjlighet att skapa ett spel: 
”Typ som WoW — fast mer raser och quester och mer spellwords”. Att kunna välja vem man 
ska vara, vilka uppdrag man ska utföra och förmågan att förtrolla/ha makt, är frågor som 
berör. 
 
Jag tycker att tonåringarna visar stor distans och förmåga till att skilja mellan verklig och 
virtuell värld med detta uttalande: ”om jag visste att om jag går dit, så är det risk att jag dör 
om jag inte springer för livet typ – om det var så i verkligheten, då skulle jag ju inte göra det – 
eller om typ jag hörde att det var krig i Luleå, inte skulle jag springa till Luleå då”, alla i 
gruppen skrattar och tycker att det är ett bra exempel. Men som författarna till Tonårsliv 
framhåller finns det fler viktiga faktorer i en tonårings liv: de ”som redan lever i en utsatt 
situation och därmed är skörare” 121 har sämre förutsättningar för påverkan och distans. 
 
Min tolkning av resultatet är att tjejerna föredrar kommunikation via chatt. Jag kan även se att 
de tycker att det känns bra att veta vem man chattar med, i alla fall på ett ungefär. Därför ser 
de fler fördelar med MSN än med en allmän öppen chatt, även om tjejerna spekulerade kring 
om det var bra eller dåligt att man visste vem man ”pratade” med. En tjej visar på fördelarna 
med MSN: ” […] då vet man ju, då har man ju dom här kontakterna och oftast är dom inne” 
En annan tjej funderar över om det är en nackdel: ”men det som är dåligt är kanske att man int 
får skriva vad som helst - fast det kan vara bra också”. Här tycker jag att de berör 
värdegrundens ”individens frihet och integritet”, de tycker att det kan kännas spännande att 
fritt skriva vad helst de känner för, och jag anar en integritet, som gör att de har möjlighet att 
avstå från att skriva sådant som av någon anledning inte är lämpligt. 
 
Jag tycker att det är intressant att tjejerna har samlat på kontakter och ”får” kontakter av 
varandra, men att de nu har ”tagit bort” flera kontakter. I tidigare åldrar har de antagligen 
samlat på allehanda olika saker, som barn brukar göra, men sedan kom de att ”samla” 
kontakter med andra människor. Kan en lång kontaktlista på MSN betyda att man känner sig 
populär? Med tjejers och killars olika utvecklingsfas i åtanke: Skulle man kunna jämföra 
tjejernas kontaktlista med killarnas strävan att nå högre level? Kommer killarna snart att 
värdesätta andra aspekter än hög level i spelen? Precis som tjejerna nu har ”tagit bort” 
kontakter som inte är aktuella att ha på listan. 
 
På frågan om de hade mött någon, som de misstänkt vara någon annan än vad de uppgett sig 
för att vara, svarade tjejerna och killarna så här: ”T: jag tror att det oftast blir så för alla - 
alltså jag vet int, men man blir som int samma person på MSN - alltså man vågar ju nog säga 
mer och så där (nån fnittrar), man blir som en annan – jag vet int K: man blir cool T: - nog är 
det ju som att man är sig själv, men kanske lite mer T: man vågar säga mer T: ja K: 
självsäker” Intressant tycker jag det är, att en av tjejerna upplevde det som att hon och alla 
andra blev annorlunda på MSN. Det är i stort sett endast ungdomar som befinner sig på MSN, 
därför tror jag att det blir ett annat sätt att umgås där. Rönnberg menar att genom att 
identifiera och klassificera sig själv och andra omskapar människan ständigt sin identitet – 
därav får vi olika roller i olika sammanhang, detta hade denna tjej uppmärksammat även om 
hon inte hade egna ord för företeelsen. 
 
Att skapa karaktärer själv, tycker både tjejer och killar är roligt – och att göra tonåringar som 
man själv är, fascinerar särskilt tjejerna. En tjej säger: ”Oftast brukar jag göra mig själv” 
varvid en annan säger: ”alltså det är roligast att göra tonåringar” Fast tonåringarna påpekar 
även att det är lite svårt att göra en gubbe som är lik sig själv i Tibia, en tjej säger: ”för man 

                                                
121 Gustafsson & Stephensson 2005:68 
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ska ju döda och sånt och jag hoppas ju att dom int springer omkring och dödar hela tiden” och 
en kille säger: ”dom är typ fyrkantiga alla gubbar”. 
 
Jag tycker att The Sims är ett utmärkt spel för att prova rolltagande. De har en chans att 
behandla mer eller mindre ”förbjudna” tankar kring död, sex, våld och brottslighet. Ett tillfälle 
att ”leka med döden” kan vara nog så viktigt i ett samhälle där döden kommit i skymundan 
bakom ”den eviga ungdomen”. Tänkvärt är uttalandet om att de hade gjort lesbiska familjer – 
och någon annan påpekar att det är ju ”som” meningen att man ska göra ”familjer”. Min 
reflektion är där hur värderingen kring vad som räknas som en ”familj” ser ut. Det är även en 
intressant samlevnadshistoria som de berättar om – hur komplicerat det kan vara att hålla 
igång relationer och familj: ”då kanske man bara har ställt in en säng till mamman och 
pappan, så att dom ska sova tillsammans, men det gör dom int - om dom int känner varann - 
och då kanske man int har hunnit gjort så att dom lärt känna varann T: ja – och så ägnar man 
typ jättemycket tid åt dom och då börjar typ barnen att må dåligt – man bara… T: ja T: det är 
typ jättejobbigt T: ja – det är jobbigt att ha många, för man måste ju ta hand om alla T: i så 
fall får dom skaffa ett barn sen – typ, det är det som är det bästa (fnitter) K: det är det som är 
det värsta – för när dom skaffar barn så blir dom typ – då vaknar barnet mitt i natten och så 
typ sen far dom inte till jobbet och så får dom sparken från jobbet och så får dom slut pengar” 
 
Tjejerna verkar inte spela The Sims i samma utsträckning som de berättar att de tidigare gjort. 
En anledning till att tjejerna inte längre spelar The Sims är, i min tolkning, att de tidigare 
enbart har spelat det offline, och att de numera tycker det är viktigare att kunna kommunicera 
med kompisar när de sitter framför datorn. 
 

Tjejgrupp 
Denna grupp stärkte min tolkning av de åsikter som tjejerna i den blandade gruppen uttryckte. 
Bland annat ville även denna grupp bygga gubbar som liknade dem själva. På frågan om hur 
de tänker när de bygger människor i The Sims, svarade de: ”Jag vet int (lite fnitter) antingen 
bygger man sig själv eller så nån som liknar sig själv iallafall T: ja T: mm T: eller så gör man 
bara nån som man tycker ser bra ut – för man gör ju int nån som ser dålig ut T: man vill ju 
göra en snygg gubbe om man säger så T: ja” Jag tolkar detta som en form av rolltagande, där 
man kan leka med sig själv på distans. De vill också att gubben ska vara ”snygg”, är det 
samhällets rådande skönhetsideal som märks av? Tjejerna ansåg vidare att det är inte målet 
som är det viktiga med spelandet – det är vägen – när man kommit fram börjar man om. Men 
de trodde att en gubbe i Tibia kunde upplevas som viktigare än en gubbe i The Sims: ”jag tror 
man är mer rädd om en gubbe i Tibia eller nåt sånt där spel än vad man är – för om man dör i 
Tibia så tappar man så mycket på det – men i Sims så är det ju bara att göra en ny gubbe och 
så börjar man om, och det bryr man sig inte så mycket om”. De diskuterar hur de har ”lekt 
med döden” och säger: ”ibland, då brukar jag göra typ kyrkogårdar och så måste jag gå in 
med en massa gubbar och så svälter jag ihjäl dom” några av tjejerna förfäras, de får en 
förklaring: ”ja – men om man vill ha typ en kyrka och så vill man att det ska börja spöka för 
dom som bor där nästa gång […] så dödar man - så då går man in och så gör man värsta fulla 
familjen med massa folk - och så typ en spis eller så, som man tänder på […] eller så spolar 
man på - på högsta och så går man därifrån – eller så sitter man och väntar och typ gör nåt 
annat medans och så ja…” 
 
Men det tjejerna tycker är det allra viktigaste, det är att kunna kommunicera med andra via 
MSN. Som en av tjejerna uttryckte: ”man blir ju galen om man int får sitta på MSN”. 
Hernwall, Askland och Sataøen, Mead och Rönnberg menar alla att kommunikationen med 
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kommunikationen med andra möjlighet att spegla sig och därmed få andra perspektiv på hur 
de själva fungerar i samspel med andra. De har även möjlighet att utveckla sin empatiska sida, 
vilket Askland och Sataøen menar är den viktigaste delen av rolltagande. Att sätta sig i andra 
människors situation, förstå dem och sedan handla därefter är en egenskap som är viktig för 
att kunna lyckas i samvaron med andra. För att kunna lyckas i den samvaron är en viktig 
aspekt det öga-mot-öga-mod som de diskuterar. Sådant mod är, enligt min mening, ett av de 
viktigaste tillfällen att kunna visa mod i det sociala samspelet. De fick frågan: Säger man 
saker – törs man säga mer på MSN än vad man törs göra i verkligheten? De svarade: ”T: Ja (i 
kör) T: Ja - men det har jag tänkt på - jag vill int säga saker på MSN som jag int vågar säga i 
verkligheten, för då tycker jag att man är feg, ifall man använder MSN som nån sorts alltså - 
få försöka få fram vad man tänker T: men det beror ju på vad det är, för om jag är jättearg på 
NN så är det ju bättre om jag säger det i verkligheten än att säga det på MSN T: även om man 
egentligen int vågar får man ta mod till sig och göra det i verkligheten.” 
 
Tidigare under uppväxten var det föräldrarna som gav bekräftelse, men under tonåren är det i 
allt högre grad kompisarna. Detta kan förklara varför tjejerna anser det så viktigt att umgås 
via MSN, vilket är dagens sociala mötesplats där det är möjligt att spegla sina tankar och 
åsikter, och bli bekräftad. Enligt Askland och Sataøen anser Mead att ”Självet utvecklas i en 
dialog mellan jag och mig där omgivningens förväntningar tolkas, omformas och anpassas till 
de individuella kraven och uttryckssätten.”122 På MSN får tonåringarna möjlighet att vända 
och vrida på tankar och åsikter – tillägna sig andra perspektiv på tillvaron. Jag anser att på 
MSN blir tankarna tydligare i och med att de skrivs ner i textform. Det blir därmed fler sinnen 
som aktiveras i tolkningsprocessen, därmed kan det också bli en tydligare spegelbild som 
träder fram för den enskilde tonåringen. Enligt Rönnberg är förmågan att förstå interaktionen 
mellan en själv och en annan en del i utvecklingen av ett perspektivtagande. För att knyta 
ihop det tjejerna i denna grupp berättade med vad en tjej från den blandade gruppen svarade 
på frågan: Har ni mött nån som ni misstänkt vara nån annan än vad dom säger att dom är? På 
det svarade en tjej: ”jag tror att det oftast blir så för alla … man blir som int samma person på 
MSN - alltså man vågar ju nog säga mer och så där … nog är det ju som att man är sig själv, 
men kanske lite mer” På det sätt hon resonerar, anser jag att hon har tillägnat sig förmågan att 
se sig själv på ett annat sätt än vad hon i yngre år hade förmåga att göra. Denna tjej har 
kommit att ana interaktionen som sker mellan människor och de olika roller vi människor 
dagligen växlar mellan i olika sammanhang. 
 

Analys av berättelserna och följdfrågan 
Angående de berättelser jag fick berättade för mig, verkar även så unga killar som 12-åringar, 
kunna välja vart man vill bo. Valfrihet är bra, kanske kan det vara status att kunna ha ett hus 
också. Som dessa killar visar på, är det en fördel om man kan samarbeta för att skaffa sig fler 
möjligheter. Bo i kollektiv och befinna sig i en ständig interaktion med andra, mitt i den 
närmaste utvecklingszonen, det är utvecklande! Min tolkning av följdfrågan, är att det är 
väldigt viktigt att ha möjlighet att kunna fritt kommunicera med andra – närhelst man själv 
vill. 
 

Kritisk metoddiskussion 
Vid min analys av resultatet har jag lagt vikt vid de ord de har uttryckt, men jag har också 
analyserat deras tystnad och fnitter eller andra uttryck som har visat på positiva eller negativa 
känslor inför ämnet som diskuterats eller deras känslor för intervjusituationen i helhet. Jag 
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tycker att ungdomarna uttalar sig utifrån första person i stort sett genomgående, varför jag 
anser att deras uttalanden känns trovärdiga. Jag har även försökt söka efter trender, mönster 
och återkommande tankesätt eller värderingar hos fokusgruppsdeltagarna. Syftet med mitt 
analysarbete har varit att söka svar på syftet och frågeställningen som ligger till grund för hela 
studien.123  
 
Om man som moderator intervjuar en redan existerande grupp, menar Wibeck124 att det finns 
risk för att vissa ämnen inte kommer upp, på grund av att människorna inom gruppen tar 
dessa ämnen för givet. Alla vet vad de andra tycker och tänker kring ämnet och därför kan det 
upplevas som överflödigt att beröra dessa ämnen. Detta var något jag upplevde i de homogena 
grupperna. Alla i gruppen kände till de övrigas arenor och därför behövdes ingen ingående 
förklaring göras. I den blandade gruppen kom följdfrågor på okända begrepp naturligt upp. 
Det kan finnas risk att vissa ämnen undviks på grund av att deltagarna vet att vissa frågor kan 
väcka konflikt. I denna studie gäller inte detta, tjejernas underförstådda avståndstagande från 
de spel som killarna spelar verkar inte beröra killarna nämnvärt. Killarna tar inte lika tydligt 
avstånd från tjejernas chattande, och därför förelåg heller inte någon konflikt i de 
diskussionerna. 
 
Askland och Sataøen anser att en viktig del i pedagogens arbete är att vara nyfiken. Det har 
jag varit, men jag har ibland i efterhand önskat att jag hade haft sinnesnärvaro att ställa än mer 
nyfikna följdfrågor. Intervjuerna har jag tolkat utifrån den teori jag har tillägnat mig och jag 
har även tolkat utifrån mina egna erfarenheter av ungdomar och datorspel, därför är det troligt 
att någon annan kan finna andra aspekter och nya tolkningar i mitt intervjumaterial. 
 

Reflektioner efter intervjuerna 
Det var oerhört inspirerande att ta del av ungdomarnas syn på sin favoritaktivitet vid datorn 
och jag upplevde det som att de tyckte att det var viktigt att förmedla sin bild av den. Jag blev 
verkligen upplyft av att ha fått möjlighet att möta dem i samtal kring något som är viktigt för 
dem. Jag upplevde det också som en fördel att ha en blandad grupp med både tjejer och killar. 
Det blev naturligt att ställa följdfrågor till varandra inom gruppen, eftersom alla inte var så 
insatta i respektive genre. Men jag kände också att tjejer är i en annan fas än killarna när det 
gäller den sociala utvecklingen. När killarna berättade något som för dem kändes viktigt, 
kunde tjejerna skratta åt detta och tycka att det var meningslöst och tycka ”stackars den som 
gör det”. Jag tyckte därför att det kändes angeläget att bekräfta att jag förstod, att det killarna 
berättade var viktigt för dem.  
 
Det finns ytterligare en fördel med att blanda tjejer och killar i diskussionen. I en blandad 
grupp får man tillfälle att samtala om saker som man själv är väldigt insatt i, med dem som är 
okunniga inom området. Det ges möjlighet att se på saken ur en annan synvinkel och chansen 
är då att man blir mindre ”insnöad” i sitt eget tänkande. I den utvecklingsprocess som 
ungdomar befinner sig är det av stor vikt att kunna utrycka och lyssna till olika åsikter om 
olika ämnen, detta för att kunna bredda sin erfarenhet. Särskilt vad det gäller de datorspel som 
mest bara pojkar spelar och chatt som huvudsakligen tjejer mest ägnar sig åt. Finns inte 
möjligheten att kunna utrycka sina upplevelser – och enligt Hernwall ”sekundära 
erfarenheter” kan de aldrig bli annat än sekundära, för det är först i ett samspel med andra 
människor som man kan förankra nya erfarenheter. Det är en anledning till att jag upplevde 
att fokusgruppen inte enbart hade funktionen av undersökning med dess forskningsmål, utan 
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även inrymde en mediepedagogisk funktion. Det blev tillfälle till mediekommunikation och 
mediesamtal. Därför ser jag också potentialen i användandet av mediepedagogik i skolan, 
medier och populärkultur är något som berör de flesta på något sätt. 
 
Vid den tredje intervjun, med enbart flickor, tyckte en del av dem, efter intervjun att de inte 
fick komma tillräckligt till tals – jag undrar därför vad de ville berätta som de inte kände att 
de fick. Vad jag förstår, tyckte de att det gick åt alltför mycket tid till att prata om spel, men 
jag hade inga frågor som kunde nå fram till vad de ville berätta. Jag kunde även känna att det 
var svårt att få fram vad gruppen egentligen tyckte och tänkte. Det kändes som det fanns olika 
värderingar i gruppen av vad som var viktigt eller intressant att prata om. Det kan möjligtvis 
ha varit två subgrupper i gruppen, men det är svårt för mig att avgöra. Det kan också ha berott 
på att jag har mer erfarenhet av att samtala med pojkar: jag känner till fler tankegångar som 
rör sig i deras huvuden och jag har också större erfarenhet av hur de utvecklas, jämfört med 
flickor i nedre tonåren.  
 
Delvis av den anledningen gav jag ungdomarna möjlighet att läsa fokusgruppsamtalen i sin 
helhet efter att jag hade skrivit ut dem. Därefter fick alla, enskilt, svara på några frågor. Under 
uppmuntran att diskutera sinsemellan, satt de samlade i samma grupper som vid 
fokusgruppsamtalen. Bland annat fick de markera frågor och citat som de tyckte var särskilt 
intressanta. Det var fascinerande att se att mycket av det som de markerat var sådant som jag 
själv tyckt vara intressant, och därför också tagit med i analysen (se bilagorna 3 och 4). 
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Slutdiskussion 
Vuxnas intentioner kan lätt krocka med ungdomars behov som det ser ut för tillfället. Som 
exempel på detta kan det höras från olika håll, att ungdomar i dessa digitala tider måste ha 
tillgång till egen dator (dator till varje elev – skolverket ex), syftet är då att de enbart ska 
nyttja den till skolarbete… Jag kan dock fundera över vem är det som bestämmer vad som 
egentligen hör till skolarbete? Är det enbart uppgifter som ungdomarna har fått av läraren, är 
det när någon annan har sagt att detta bör du lära dig, eller kan det vara så att ungdomarna har 
egna önskemål och intentioner om vad de vill lära sig – vad de själva tror är viktigt att kunna 
för att senare i livet kunna hänga med i andras resonemang och kunna arbeta med vad de 
själva har valt. Om vuxna skulle ifrågasätta sina prioriteringar, lika ofta som de ifrågasätter 
barns och ungdomars intressen och engagemang, skulle skolan och samhället antagligen se 
annorlunda ut. Det framgår heller inte alltid tydligt i medierna att det endast är vissa 
ungdomar som fastnar i ett beroende och de gånger som beroende nämns, är det främst killar 
som är i riskzonen… Hur kan det egentligen komma sig att det är främst killar som tros 
hamna i datorberoende, är det biologiskt betingat, eller är det ungdomars uttryck som är olika 
värderat av vuxna? Det saknas debatt kring vad det är i spelen/chatten som fyller ett behov 
hos ungdomarna och om ungdomarna själva anser att datorspel/chatt verkligen är ”oerhört 
starka medier”. I olika debatter saknas många gånger ungdomarnas egen syn på datoranvänd-
ningen, anser jag. 
 
Teknisk determinism (att tekniken styr människan och inte tvärtom) är något som ofta 
diskuteras och särskilt vad det gäller barn och deras användande av medierna/datorerna. 
Anledningen till att dessa diskussioner ofta tenderar till att bli negativa ur ett barnperspektiv, 
anser jag bero på vuxnas brist på kunskap och erfarenheter av datoraktiviteter. Vi bör fundera 
över om det är rädslan för att barn och ungdomar ska bli tekniskt determinerade, egentligen 
grundar sig i vår egen rädsla för att ha tappat ”kontrollen” och insynen i våra barns liv. Man 
bör också uppmärksamma om det är barndomen som konstruktion som har förändrats, eller 
om det bara är uttrycken för densamma som har förändrats. Som vuxen är det viktigt att se 
barnet med dess egna ögon, försöka sätta sig in i barnets kultur och förutsättningar. Skapa en 
förståelse ur ett barnperspektiv—helt enkelt empatiskt ta barnets perspektiv. Människan är i 
grunden densamma som hon alltid har varit, men levnadsvillkoren förändras ständigt. 
 
Det kan för den vuxne upplevas som frustrerande, kanske särskilt i en undervisningssituation, 
att den unge kan mer än den vuxne och att tekniken möjliggör för barnen att ha insyn i 
vuxenvärlden. Detta är något som både Hernwall och Buckingham pekat på. Anser man att 
barnet är en passiv mottagare av yttre stimuli, eller ser man att barnet är en aktiv konstruktör 
av sin egen förståelse, som gör sina egna val?125 Jag anser att det är viktigt att reflektera över 
vilken bild vi väljer att göra till vår egen. Det är denna bild som kommer att påverka våra val 
och handlingar i vårt möte med barn och ungdomar. 
 
När vi som är vuxna skaffar hem datorer, kopplar upp oss på nätet och erbjuder barnen att 
använda utrustningen, men strax därpå ondgör vi oss över deras bruk — onekligen 
motsägelsefullt! Ska då vi vuxna ta ifrån barnen och ungdomarna rätten att själva skaffa sig 
erfarenhet, visserligen sekundära erfarenheter, men ändock? Har vi som vuxna rätten att säga 
att dessa erfarenheter är inte bra för dig – det är endast min rättighet att ha dessa och då endast 
”primärt”!? Vi som vuxna måste lära oss att själva använda utrustningen, lära oss att det finns 
så mycket bra på nätet, och dåligt – för det finns det också. Men vi måste även lita på våra 
ungdomar att de har en egen drivkraft att - göra, läsa, höra - det som är bra. 
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Mina tankar, lånade från Vygotskijs, är att datorspel är en ”lek” där ungdomarna kan skapa 
tecken – symboler som de kan använda i en förberedelse inför vuxenlivet eller i situationer 
som den kan hamna i den fas de befinner sig i dag. Om det är så att datorspel är en lek, kan 
fascinationen ligga i själva processen. Det behöver inte vara speciella inslag i ett speciellt spel 
som lockar, utan det är drivkraften i att söka nya insikter och kunskaper som fascinerar och 
inspirerar till att fortsätta att spela, och för pojkarnas del: vara duktig, prestera och komma 
upp på en hög level, med allt vad det innebär... Jag tänker mig att samspelet i leken kan syfta 
till ett undermedvetet förtroendeskapande mellan dem som deltar i leken och detta kan vara en 
förberedelse inför att sedan kunna lära sig nya saker tillsammans. 
 
På samma gång som gränserna mellan barn och vuxna har lösts upp så har det även bildats ett 
sorts vakuum mellan barndom och vuxenskap – detta genom längre skolgång och sämre 
förutsättningar till egen försörjning. Min hypotes är att denna lucka är möjlig att till viss del 
fylla med rollspel, spel och kommunikation med andra människor i en ”annan värld”. En 
värld där det är möjligt att bli tagen på allvar och känna att det man uträttar i handling och 
tankeutbyte betyder något. Tanken om människans önskan att få känna sig själv som en del av 
en meningsfull helhet blir särskilt intressant, om man tänker på att unga idag har svårt att få 
en meningsfull uppgift i samhället… Komplicerar detta kanske processen att få känna sig som 
del av en meningsfull helhet? 
 
När tonåringar visar sin vilja att stå på egna ben med att uttrycka det i till synes oförklarlig 
ilska, kan det vara lätt som vuxen människa falla in i ett försvarsbeteende. Kanske bemöter 
man det med samma ilska tillbaka, vilket kan vara olyckligt och kanske till och med kan 
förlänga processen, något som kan vara olyckligt för båda parter. Men det kan vara svårt att 
sätta upp regler/ansvarspunkter när de kommer i tonåren om man aldrig tidigare har haft det. 
Men sätter man sig ner vid ett tillfälle när det är lugnt och konflikterna är tillfälligt vilande, 
brukar det gå att resonera med ungdomarna. De har ofta en självinsikt, som man som vuxen 
inte alltid har hunnit uppmärksamma. Om man vid det tillfället som vuxen själv vågar visa sin 
egen självinsikt, kan man nå en ömsesidig respekt och tillsammans sätta upp regler som 
passar alla efter diverse kompromissande. Skriv gärna upp vad som har bestämts så att alla 
kan tydligt komma ihåg vad som blev sagt. Men vad som är viktigt att komma ihåg när man 
sätter upp regler och konsekvenser, är att det verkligen är möjligt att genomföra dem. En 
konsekvens som inte är rimlig och genomförbar skapar misstro mot den vuxne, som har det 
yttersta ansvaret för barnet/tonåringen och därigenom också att besluten man tagit 
tillsammans ska vara genomförbara. Att skriva upp reglerna kan vara särskilt bra för de 
vuxna, eftersom att det kan vara lika svårt eller ännu svårare att leva upp till reglerna när man 
är vuxen: ”ja, ja – gör du det (spela dator eller se en film) just den här gången, bara du låter 
mig göra det här i lugn och ro…” 
 
Eftersom tonåringar befinner sig i en sådan förändringsfas med både kropp och social 
anpassning till ett liv på egna ben, går det åt mycket energi till detta. Det kan innebära trötthet 
och förlorad lust för skolarbete och fritidsintressen (aktiviteter utanför hemmet). Ibland kan 
datorn få skulden för detta – att alltför mycket tid går åt till att sitta framför datorn – men som 
vuxen får vi inte glömma vardagslivets helhet. Gäller det sport kan det även vara så, att en 
hård konkurrens kan få även den bäste att känna att det är dags att sluta. Tonåringar kan heller 
inte alltid sätta ord på sådana känslor, och därför kan det komma att bli konflikter, eftersom 
den vuxne inte alltid hinner med att förstå vad som händer i utvecklingen. 
 
Jag ser det både som en flykt och en förberedelse, när ungdomarna flyr in i en virtuell värld, 
med krigande gubbar och chatter eller forum där drömmar kan vävas tillsammans med 
likasinnade vänner och ovänner. Världar som påminner om den verkliga världen, men är 

förenklad och kontrollerbar när man sitter tryggt framför en skärm. Ungdomarna 
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behöver tid för reflektion kring den värld som de lever i, och ett rum där deras tankar och 
idéer kan testas, för att där se hur man bäst kan hantera olika situationer. Datorn är en dörr till 
sådana möjligheter. Men vuxna behövs också för att tankarna och idéerna ska kunna växa till 
och bli verklighet. Datorns möjligheter står sig slätt i jämförelse med den livserfarenhet som 
en vuxen människa kan erbjuda i ett verkligt möte. Det gäller att komma ihåg det när man 
som vuxen kan känna sig som ett enda stort frågetecken när teknik och program kommer på 
tal. Det rör sig alltså inte om antingen datorspel eller vuxenkontakt, utan om både-och. 
 
Precis som Gustafsson och Stephensson menar, är det lätt att bli rädd för det som är okänt. 
Man förstår inte vidden av det och därför kan det vara lätt att skydda barnen och ungdomarna 
från det. Men som Buckingham låter oss förstå, kan vi inte få barnen att vända tillbaka till den 
hemliga ”naturliga” trädgården där vuxnas bild av barndomen blommar. Vi kan inte heller 
hitta den magiska nyckeln som för evigt kan få barnen att stanna innanför barndomens 
gränser. Barnen kommer att bege sig in i en allt vidare vuxen värld – med de faror och 
möjligheter som det innebär. Tiden när vi har kunnat skydda barnen från allt utanför 
närmiljön är förbi. Buckingham menar, precis som Rask, att vi vuxna därför måste ha modet 
att förbereda dem för att kunna hantera och förstå informationen och för att de slutligen ska 
bli aktiva deltagare med egna rättigheter. Detta är ett grundläggande värde i Lpo 94, ”Skolans 
uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom [min kursivering] 
kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” Mediepedagogiken är för 
skolan ett viktigt verktyg för att kunna uppnå detta mål. 
 
Skolan och vuxenvärlden har här tillsammans, en viktig uppgift – att med genuint intresse för 
ungdomars tankar och med respekt för dessa – tillsammans med ungdomarna diskutera kring 
de normer och förutsättningar som gäller i vårt samhälle idag. Blir man bemött med ett 
genuint intresse och behandlad med respekt har man möjlighet att växa som människa. Detta 
gäller oavsett om man är stor eller liten. 
 

Återkoppling till syfte och frågeställning  
 
Vilka specifika delar av datoranvändningen fascineras tjejer respektive killar av – finns 
det skillnader? På vilket sätt i så fall? 
Den slutsats jag drar utifrån den undersökning jag gjort och den teori jag har läst, är att tjejer 
fascineras av kommunikationen mellan varandra och de nya bekantskaper som de kan göra 
via MSN Messenger. Detta i större utsträckning än vad killarna fascineras av samma form av 
kommunikation. En tjej uttrycker det så här ”man blir ju galen om man inte får sitta på MSN”. 
De andra tjejerna håller med henne. Men även killarna tycker att det är viktigt att ha möjlighet 
att kommunicera, t ex via voice over IP som Ventrilo, och den kommunikation som sker i 
rollspelen som de ägnar sig åt. En kille gjorde jämförelsen ” Offline och online – tänk dig – 
offline är som att sitta i ett trångt betongrum och online är som att sitta på en äng med klarblå 
himmel…”, jag tycker det säger en hel del om betydelsen av att kunna kommunicera med 
andra, närhelst man känner för det. Gustafsson och Stephensson menar att kompisarna är 
mycket viktiga under tonårstiden och att det är gentemot kompisarna som tonåringen prövar 
sig själv. Precis som Lazzaro hävdade, kan det vara kamraterna och kommunikationen med 
dem som är allra mest fascinerande, och inte spelen i sig själv. 126 
 
De flesta killarna ansåg sig själva vara mer intresserade av att prestera bra i de datorspel som 
de ägnade sig åt. Det viktigaste med att spela, är enligt en av killarna ”Att den är bra, 

                                                
126 Svenska Dagbladet 15 november 2005 
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gubben…” De strävade efter att nå en hög nivå (level) i spelen, detta för att kunna ”…döda 
mycket bättre monster…” och utföra fler uppdrag (quester). På frågan om vilka riktiga 
känslor man kan ha för den karaktär som man spelar med, svarar killarna i tjej- och 
killgruppen bland annat så här: ”… kan ju gissa att det är makt” och ”stolt”. De tolkningar jag 
gör här, är att strävan efter att ha en bra gubbe som man kan klättra i nivå med, skapar en 
känsla av makt och stolthet hos killarna. Dessa känslor skulle man kunna koppla till den roll 
mannen förväntas uppfylla i samhället som det ser ut idag. 
 
Enligt värdegrunden i Lpo 94 är skolans uppgift bland annat att ”låta varje enskild elev finna 
sin unika egenart”. Utifrån resultatet tycker jag mig kunna tyda att kommunikation via dator 
främjar elevens strävan efter att finna den egna identiteten och även skapar möjlighet att se 
saker ur andras perspektiv. Rönnberg anser att perspektivtagande ligger till grund för 
prosociala aktiviteter som till exempel samarbete, osjälviskhet och ett visst moraliskt 
tänkande.127 Därför anser jag att skolan bör ta tillvara denna typ av kommunikation, för att 
vidareutveckla ungdomarnas tankar och utmana eleverna till att tänka, i ett än vidare 
perspektiv. 
 
Är det möjligt att som pedagog lyfta in värdegrundsfrågor i undervisningen med 
utgångspunkt i datorspel? 
Jag anser det som fullt möjligt att med utgångspunkt i datorspel kunna diskutera kring 
värdegrundsfrågor, detta enligt min undersökning. Ämnen som ”Människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 
kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta” går alla att härleda i samtalen med 
ungdomarna. Många gånger när ungdomarna nämner något som berör värdegrunden, är det 
utifrån den virtuella världen och de regler och normer som gäller där, som kommer fram. Men 
eftersom dessa aspekter finns i datoranvändningen, och ungdomarna har ett intresse att prata 
kring dessa frågor, tycker jag att det finns potential att använda sig av det i skolan. Det är 
många kända och okända tänkare genom tiderna, som gjort tydligt att ”vill du föra en 
människa framåt, börja där hon står”. Skolans uppdrag är även ”att låta varje elev finna sin 
unika egenart”. Jag kan se att skolan har en viktig uppgift i att bejaka och uppmuntra 
ungdomars sätt att kommunicera. Jag anser vidare att det är pedagoger och föräldrars uppgift 
att utmana ungdomarnas föreställningar om hur världen ser ut idag, och hur världen skulle 
kunna se ut, om ett arbete för demokrati ständigt fick första platsen. Att utmana ungdomarnas 
tankar och föreställningar blir också att sätt att utmana sig själv, som vuxen – vilket blir 
stimulerande för alla! 
 
Man bör ha i åtanke att ungdomar utvecklas snabbt, deras intresse för olika utryck i 
ungdomskulturen växlar – från en dag till en annan. Men jag tror att innehållet i de olika 
kulturuttrycken liknar varandra, beroende på var i utvecklingen vi befinner oss. Eftersom vi 
lär av varandra i den närmaste utvecklingszonen (Vygotskij), där möjligheter finns att lära sig 
sådant man ännu inte kan. Processen består i att imitera andra, identifiera sig och att det nya 
internaliseras. Denna process är framtidsinriktad – till nästa zon.128 Därför föreställer jag mig 
att ungdomar tänker liknande tankar som andra som har gått vidare i sin utveckling – olika 
människors utveckling påminner i mångt och mycket om varandras. 
 
Vilka likheter och olikheter ser ungdomar mellan datorspelens världar och den verkliga 
världen? 

                                                
127 Rönnberg 1996:145 
128 Vygotskij enligt Askland & Sataøen 2003:249 
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De ansåg att det var samma regler i den virtuella världen och den reella världen. De menade 
också att de flesta spel hade rollspelselement som liknade verkligheten. Jag kan också se att 
det finns fler likheter än regler och för dem tydliga rollspelselement – där fanns en 
maktstruktur som påminner om den reella världens struktur om än mer dragen till sin spets. 
Olikheter som de kunde se var att i verkligheten kunde man inte begå brott utan att undgå 
straff, visserligen kan man bli ”bannad” och därmed avstängd i spelen om man dödar fler än 
vad spelet tillåter. Men som en av tjejerna säger: ”jamen i verkligheten så får man ju int döda 
en person”. Den viktigaste skillnaden är trots allt att datorspelen upplevs som ”på lek” bara, 
medan det i fallet med chattandet är nästan som i vanlig interaktion ansikte-mot-ansikte. 
 
Ligger fascinationen för datorspel i möjligheten att pröva på olika roller i en virtuell 
värld – men ändå i tryggt förvar hemma? 
Jag anser att ungdomarna fascineras av möjligheten att prova olika roller och situationer i 
datorns värld, och att de tydligt kan skilja på fiktion och verklighet, i alla fall när det gäller 
datorspel. Detta gör en kille tydligt i sitt exempel: ”ja men i verkligheten, om jag visste att om 
jag går dit så är det risk att jag dör om jag inte springer för livet typ – om det var så i 
verkligheten då skulle jag ju inte göra det – eller om typ jag hörde att det var krig i Luleå inte 
skulle jag springa till Luleå då”. Alla ungdomarna skrattade och tyckte det var ett bra 
exempel. Vad gäller tjejernas fascination för MSN, kan det vara svårare att förstå vidden av 
den kommunikationen och vad den kan leda till. En av tjejerna skriver i uppföljningen: ”i 
chatten kan man utlämna sig för mycket så det kan hända otäcka saker.” Medvetenheten finns 
för farorna, men det är de vuxnas ansvar att den medvetenheten får växa och bli en väl 
fungerande ”inre kompass”, precis som Rask förespråkar. 
 
Vilken känsla har man för karaktären som man skapat i datorspelet? Kan de känslorna 
påminna om de känslor man har inför sig själv? 
Killarna fick frågan: Om man har kommit upp en bit – om man har lagt ner mycket tid på en 
gubbe hur känner man inför den då? 
Varvid gruppen med enbart killar svarade: ”K: Ja… man tycker den är väldigt viktig för en K: 
om nån skulle ta den känns det som ja typ för ja… (alldeles tyst och allvarsam stämning) K: - 
ja det känns som man har wasta tiden K: ja K: på ingenting om nån hackar den eller nå”. Den 
blandade gruppens killar svarade med tystnad först, jag ställde en följdfråga: Är man extra 
rädd om den? ”K: man vill ju int dö”. Senare under fokussamtalet fick de också frågan: Vad 
kan man ha för riktiga känslor för den karaktär som man har? De svarade: ”K: jag kan ju 
gissa att det är makt K: stolt K: har man hög level så har man ganska mycket makt tror jag - 
vet int K: ja, men då är det ju ganska många som är på en K: men du känner dej ju maktfull 
garanterat om du har en hög level K: ja K: och så har dina kompisar lägre K: jo” 
Tjejerna i den blandade gruppen fick frågan: När ni har skapat en karaktär – hur brukar ni 
vilja att den ska se ut och vara? De svarade: ”T: Oftast brukar jag göra mig själv T: alltså det 
är roligast att göra tonåringar”. Tjejgruppen trodde så här: ”T: jag tror man är mer rädd om en 
gubbe i Tibia eller nåt sånt där spel än vad man är – för om man dör i Tibia så tappar man så 
mycket på det – men i Sims så är det ju bara att göra en ny gubbe och så börjar man om, och 
det bryr man sig inte så mycket om” 
 
Jag tolkar svaren i min studie som att vissa känslor kan härledas till dem själva, eftersom alla 
grupper påtalade att man gärna byggde karaktärer som liknade en själv. Om känslorna 
påminner om de känslor som de har inför sig själv, kan jag givetvis inte svara på, men jag 
tycker mig ana att rollspelen och möjligheten att byta tankar med varandra via chatt fyller en 
viktig ”utprövande” funktion för tonåringarna. 
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Slutsats 
När vuxna förfäras över olika medieinnehåll, bör de betänka detta: Vad som är innehållet i 
mediebudskapet, sett ur individens perspektiv, är inte bara en öppen fråga utan har flera olika 
svar – för att få svar på det, krävs det att vi närmar oss individens erfarenhetsvärld.129 För att 
kunna närma oss ungdomars erfarenhetsvärld kan vi endast söka föra en nyfiken och 
respektfylld dialog. 
 
Piteåtidningens skribent påstod att ”Datorn och datorspelen är oerhört starka medier. De kan 
sluka ett barn fullkomligt”. Istället för att förfäras och oreflekterat sätta upp regler kring 
datoranvändandet, bör man som vuxen (förälder, pedagog) ställa sig frågan: Varför kan 
datorspel ”sluka ett barn fullkomligt”? Mitt svar på den frågan blir: Datorspel och chatt berör. 
I datorspel är det möjligt att påverka, få stimulerande uppdrag och det finns möjligheter att 
avancera. Via datorns möjligheter till kommunikation med andra människor, finns det 
möjlighet att bli bekräftad – positivt och negativt. Kommunikationen med sig själv och andra 
är nog, vill jag påstå, den viktigaste faktorn i ungdomars fascination inför datoranvändningen, 
oavsett om man är tjej eller kille, stor eller liten. Jag citerar en av killarna i min studie: 
”Offline och online – tänk dig – offline är som att sitta i ett trångt betongrum och online är 
som att sitta på en äng med klarblå himmel…” Själv föredrar jag onekligen att sitta på en äng 
med klarblå himmel… Grunden för demokrati och skolans värdegrund, är en väl fungerande 
positiv kommunikation. Detta är något som måste uppmuntras i skolan och hemma. 
 

Mediepedagogiska implikationer 
Många av de idéer som presenteras nedan är inte bundna till speciella ämnesområden eller 
kunskapsnivåer. Idéerna är just idéer, och ett underlag för introduktion till olika 
ämnesområden, eller förslag till hur man skulle kunna redovisa redan genomgånget 
ämnesområde. 
 
Som killarna berättade, har man när man skapar sin gubbe även möjlighet att skapa flera olika 
och då har man möjlighet att välja vilken gubbe man vill spela på från gång till gång. Man 
skulle kunna använda denna möjlighet till att diskutera utifrån vilka valmöjligheter vi som 
människor har i det övriga livet. Alla har inte samma förutsättningar att välja yrken – vilket 
får många konsekvenser , t ex inte samma standard. Alla har heller inte möjlighet att kunna 
påverka sitt liv för att det ska kunna bli bättre till exempel ur ett globalt perspektiv, där olika 
politiska maktstrukturer har större påverkan på den enskilda människans liv än vad människan 
själv har. De menar vidare att det är samma regler som gäller i alla världar, vilket ger tillfälle 
att diskutera huruvida den verkliga världen har samma regler – med tanke t ex på de diktaturer 
som finns i vår värld. Att ta tillvara möjligheten att diskutera brott och straff i det samhälle 
som vi lever i, och då även dra paralleller till spelvärlden och fundera kring hur världen skulle 
se ut om det fanns andra regler än de nu rådande — och då även försöka se människorna 
bakom brottet, både förövare och offer, vilket kräver perspektivtagande. Tonåringarna berörde 
ämnet makt, makt är en möjlighet att påverka. Bara när alla har möjlighet att påverka, kan 
man kalla det demokrati. Diskussioner kring demokrati är aldrig bortkastade, men blir alltför 
lätt enbart detsamma som majoritetsstyre.  
 
Spelarna beskriver att de har kompisar som fungerar som beskyddare i spelet, vilket kan jag 
tolka som att det är viktigt att ha ett socialt skyddsnät kring sig. Som killarna beskriver 
användandet av spelet ligger den politiska tyngdpunkten närmast på maffiametoder, där 
korruption och hot är rådande maktredskap. Men som de själva påpekade, behöver man i 
                                                
129 Hernwall 2003:28 



 

51 

 

spelet hjälp av andra för att klara uppdragen och att hjälpas åt är ju aldrig fel… Även detta 
kan man diskutera kring! 
 
Oavsett om man väljer att vara tjej eller kille i spelen så har man samma möjligheter att välja 
”yrken” som de säger: ”en killknight och en tjejknight är likadana – det är ingen skillnad”. 
Såsom spelet är uppbyggt har alla samma förutsättningar i grunden. Ändå uppstår skillnader 
när människor börjar använda det. Det skapas könsroller. Man kan t ex ställa sig frågan om 
man verkligen inte kan böna och be om att få leva om man är kille… Liksom varför är det 
lättare att tigga om man är tjej? Här skulle man ha ett tillfälle att diskutera för- och nackdelar 
med att vara tjej respektive kille i det samhället som vi lever i och vilka olika förutsättningar 
som könen ofta har. Hur samhället har sett ut genom tiderna, hur det ser ut idag, och hur det 
skulle kunna se ut i framtiden om alla verkade för värdegrundens ”jämställdhet mellan 
kvinnor och män” är andra samtalsämnen. Det skulle även vara givande att diskutera hur olika 
kulturer ser på genusperspektivet. 
 
Det skulle vara intressant att låta tonåringar spela The Sims under ”sex och samlevnadsunder-
visningen” och att de sedan skulle redovisa sina ”sekundära” erfarenheter för varandra. Detta 
vore också ett utmärkt tillfälle för läraren att få in nya aspekter på undervisningen. Man skulle 
kunna använda sig av Sims, när man som vuxen vill beskriva hur det är att vara vuxen… Hur 
allt hänger ihop och att det är ganska komplicerat när man vill få det att fungera – familj, 
arbete, ekonomi… Vardagslivet alltså! 
 
I den process som tonåringarna genomgår kan man som vuxen uppleva frustration över att 
trots sina ansträngningar att få ungdomarna att tänka på konsekvenserna av sitt handlande, så 
misslyckas man och de. Kanske talar de klokt, och strax därefter handlar oklokt… Tanke och 
handling hänger inte alltid samman när man är mitt inne i en utvecklingsprocess. Men det är 
ändå viktigt att kunna kommunicera, och kunna stå för det man säger oavsett om man står öga 
mot öga eller om det är via Internet. Jag anser att det är en diskussion som är viktig att ta upp i 
skolan. Det är en livskunskap.  
 
Spelen berör många gånger döden vilket är något som ungdomarna har nämnt i intervjuerna. 
Också det skulle man kunna använda i undervisningen: livets förgänglighet är något som 
säkerligen ungdomarna skulle uppskatta om det gavs tillfälle att diskutera inom skolans 
ramar, betydligt mer än vad det idag ges tillfälle till. Att man dör i spel och förlorar nivåer 
skulle man också kunna använda som ingång till samtal om mobbing, och huruvida man blir 
”mindre” och ”mindre” varje gång som man får ”dödande” kommentarer. 
 
Som följd av vad en elev föreslog i uppföljningsfrågorna, skulle det även vara möjligt för en 
klass, i språkundervisning, att stämma träff med en annan klass från något annat land och 
konversera via MSN Messenger. Det skulle vara inspirerande för samtliga inblandade och en 
sporre för fortsatta språktudier. Man skulle också kunna göra en redovisning om chattspråket 
som används på chatter och MSN och översätta det till vanlig svenska. Eftersom tjejer gillar 
att läsa vad andra tycker och tänker, skulle man kunna ta vara på det intresset och utforma 
delar av undervisningen på ett liknande sätt. 
 
Eftersom de yrken som man kan välja mellan i både Tibia och WoW, har historiska före-
gångare skulle man kunna använda sig av det i historieundervisning. Man skulle, som 
exempel, kunna göra ett arbete om korsriddare och använda bilder inspirerade av spelen, eller 
bygga upp ett medeltida samhälle i dataspelet Heros, spara ner det på diskett, ta det till skolan 
och redovisa.  
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När man ”dör” i Tibia förlorar man ”experience” procentuellt av hur mycket man har totalt. 
Sådan procenträkning skulle även kunna användas i matematiken, för att utgå från ett ämne 
som intresserar. 
 

Förslag till fortsatt forskning 
Att intervjua de ungdomar som fortsätter att spela efter att de blivit vuxna. Finns det skillna-
der i spelandet beroende på om man har ett arbete – att man på så sätt är en del av en vuxen-
kultur, eller om det är lika oavsett om man har ett arbete eller ej? 
 
Har killars intresse för kommunikation via andra kanaler än spel utvecklats när de kommit 
upp i gymnasieåldern? 
 
Anser sig tjejer vara beroende av chatt, på liknande sätt som killar påstås vara av olika spel? 
 
Finns det skillnader mellan könen, vad gäller tekniska förutsättningar (datorkapacitet och 
kostnader för annan kringutrustning och mjukvara)? 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Intervjuschemat såg ut som följer: 
Onsdag den 1/12 kl. 9.20-10.20 Introduktion 
Torsdag den 1/12 kl. 10.40-11.40 Fokusgrupp killar 
Måndag den 5/12 kl.11.10-11.55 Fokusgrupp tjejer och killar 
Onsdag den 7/12 kl. 9.20-10.20 Fokusgrupp tjejer 
 
Intervjufrågor 
De frågor jag ville ha svar på var: 

- Vilka spel och chatter är ni inne på? 
- Om ni endast skulle ha möjlighet att välja ett enda spel/en chatt, vilket skulle 

ni välja då? Varför? 
- Kan ni berätta om det spelet/den chatten för mig – hur det är uppbyggt och 

vad det går ut på? 
- Hur tänker ni kring spel där man har möjlighet att bygga en karaktär - vill 

man där göra figuren lik sig själv eller så olik sig själv som möjligt? 
- Vilken/vilka känslor kan man ha för den figur som man har skaffat sig? Om 

ni lagt ner mer tid på att skapa/bygga upp en karaktär – kan det kännas 
annorlunda då? Väljer man ”yrke/uppdrag” efter hur man är som person ”på 
riktigt”? 

- Kan man säga att det finns likheter eller olikheter med spelet och den 
verkliga världen? Vilka i så fall? Beträffande Tibia: varför dödar man andra 
– ger det extra poäng? 

- Är det likheter/olikheter som berör er nu, eller tror ni att det är sånt som kan 
komma att beröra er när ni blir vuxna? 

- Brukar ni någon gång säga att ni är en annan ålder än vad ni är? Eller säga 
något annat som inte är sant? Har ni mött någon på nätet som ni vet/tror har 
sagt sig vara något annat än vad de egentligen är? Varför tror ni att det 
händer? 

- När man spelar online, pratar man då även om annat än spelet med de andra 
som är inloggade? Om det är så - vad pratar man om då? 

- Finns det något mer som ni tycker är viktigt att berätta om spel eller chatt? 
- Om ni skulle få göra ett eget spel: hur skulle det vara uppbyggt? Vad är 

viktigt att ha med? 
 
Följdfrågor 

- Om man inte hade möjlighet att umgås via chatt och Ventrilo – hur skulle 
det då vara att spela datorspel? 
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I bilagorna 2, 3 och 4 har jag markerat vissa frågor och citat med fet stil, detta är stycken som 
tonåringarna vid en uppföljning, tyckte vara speciellt intressant att samtala kring. I gruppen 
med enbart killar tyckte de flesta att allt var intressant, och markerade därför hela samtalet 
och inget särkilt utvalt stycke. Jag har därför valt att inte markera deras samtal. 
 
Bilaga 2 
 
Fokusgruppsamtal med 7 killar 
 
Om ni endast skulle ha möjlighet att välja ett spel eller en chatt vilken skulle ni välja då? 
K: Tibia K: Tibia K: Tibia K: WoW K: Tibia K: WoW 
Kan ni berätta för mig om hur Tibia är uppbyggt och vad det går ut på? 
K: Ja K: Ja men det är man är en gubbe som går omkring och dödar monster för att gå upp 
levlar och så man kan vara olika så hära olika sorters vad ska man säga, K: vocations, K: olika 
raser K: ja! K: och så ska man bara döda monster och så gå upp levlar 
Skapar man gubben själv – bygger man upp den? 
K: Ja K: ja K: mm K: ja 
Så man kan fritt välja vilken ras man vill vara? 
K: Ja K: mm K: ja K: ja 
Hur tänker man – vad vill man va för en, vad är det för skillnader mellan raserna? 
K: Ja en del dom slåss med vapen och en del dom skjuter, magier K: ja magier och olika sorcs 
druids paladin knight (alldeles tyst) 
Alltså väljer man bara en figur sådär och så är den sån? 
K: Ja – men… K: nä - man börjar typ på ett ställe och då ska man gå upp till level åtta och då 
får man välja och då går man till en typ staty och snackar med hon och då får man välja vad 
man ska vara och då kommer man till en ny värld typ 
Vad strävar man efter, att få vara för.. vad vill man allra helst vara? 
K: Typ hög level K: ja K: ja K: mm 
Vad innebär det då, vad får man göra då? 
K: Man kan ju döda mycket bättre monster och så där och, man kan ju göra quester K: och 
såna här speciella levlar - då kan man ju gå in med såna här quester - så får man olika saker K: 
ja olika saker 
Vad då för saker? 
K: Ja men typ rustning och sånt K: armor K: ja K: svärd K: sköldar K. ja allt 
Är det bra att ha rustning? 
K: Ja K: ja K: mm K: det är bra 
Har man rustning när man är på dom lägre levlarna? 
K: Ja K: ja men dom är int lika bra K: dom är typ som dåliga grejer K: ja 
Går det fort att gå upp till level åtta? 
K: Ja K: ja K: ja K: men det är ganska jobbigt K: ja men det går ganska fort - det tar väl typ 
en timme 
Om man har kommit upp en bit – om man har lagt ner mycket tid på en gubbe hur känner 
man inför den då? 
K: Ja… man tycker den är väldigt viktig för en K: om nån skulle ta den känns det som ja typ 
för ja… (alldeles tyst och allvarsam stämning) - ja det känns som man har wasta tiden K: ja 
K: på ingenting om nån hackar den eller nå 
Kan man dö? 
K: Ja det kan man - man kan bli dödad av antingen monsters eller… 
Måste man börja om från början då? 

K: Nä man tappar bara lite saker K: man tappar levlar K: skills 
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Jaha man kan gå ner i level då? 
K: Ja fast man tappar ju oftast int så mycket då K: nä K: man tappar mer om man är högre 
level K: ja mer och mer 
Jaha så ju högre man är ju farligare är det att dö? 
K: Ja K: mm 
Har ni bara en gubbe eller har ni…? 
K: Ja vi har flera K: ja vi har olika K: ja K: mm 
Hur går det då till har ni då igång alla samtidigt eller? 
K: Nä K: ja - du gör som ett account på tibia.com och så sen då om du vill göra en ny – säg 
om du då har en knigth så kan du köpa en sorc 
Vad är en sorc – berätta! 
K: En magiker K: en magiker typ K: trollkarl 
Vad kan han göra? 
K: Skjuta K: runer K: skjuta typ spells 
Runer? 
K: Alltså så här K: göra stenar typ som ger olika effekter typ K: alltså tar skada typ 
Alltså om man har runor…? 
K: Kan man kasta den K: skjuta den K: så att dom tar skada K: och så kan man göra såna 
runer 
Det var en sork, vad fanns det mer då? 
K: Druid K: druid 
Vad kan man göra då? 
K: Dom är som mindre attack – dom healar alltså dom K: ja ger liv åt andra alltså - dom kan 
int göra nå dumt – typ göra runer typ 
Kan dom inte döda nån annan? 
K: Ja K: ja K: ja K: dom kan det K: om sorc kan göra såna här runer som typ dödar som tar 
mycket skada så kan druider göra runer som healar mycket bättre K: ja K: mm 
Kan det då vara så att man har både en sorc och en druid… 
K: Ja 
Kan dom samarbeta? 
K: Ja K: ja K: den ena skjuter och den andra står och healar K: då måste man ha så här fusk så 
att man kan köra två gubbar samtidigt K: ja - men två olika! 
Så om det har hänt sorcen nånting så måste man skynda sig och logga ut gå in med en annan 
– är det möjligt? 
K: Ja K: nä det går ju int! Man kan ju it logga ut om man har kryssa! Om man attackerar ett 
monster så måste du vänta ett tag tills du kan logga ut K: mm K: från den gubben K: men man 
kan ju int ha två gubbar i samma ruta – man kan ju int ha en sorc och en druid på samma K: 
nä 
Just det - man är en när man är inne 
K: Mm K: ja, 
Just det - så man måste välja när man loggar in? 
K: Ja K: mm 
Hur gör man när man väljer (gubbe) då? 
K: Man tar den som är högst – tycker jag K: den som är bäst K: det man tycker är roligare tar 
man ju K: om man är hög level på knight tar man den 
Det var sork och druid så finns det nå mer också? 
K: Knight och paladin 
Vad gör en paladin? 
K: Dom skjuter med typ bågar och sånt K: pilar K: som små träpinnar K: bolt 

Vad har dom för egenskaper då? 
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K: Paladin skjuter K: det är ju typ en blandning K: dom kan typ både heala sig själv och så 
kan dom skjuta runer K: dom skjuter med bow K: ja K: dom är som blandad knigth som slår 
fast dom skjuter ju med båge K: och svärd K: - och så kan dom ju även typ hela och sånt och 
skjuta runer K: ja 
Så knigth är som en paladin fast…? 
K: Dom slåss med typ svärd och sköld K: yxer 
Så dom är mer närkamp? 
K: Ja K: mm K: men dom kan it heala sig och dom kan it göra nå spells så att dom kan heala 
sig dom måst typ ha en runa som heter ultimate healing K: och såna gör druider 
När är man mest utsatt för fara när man väljer nån gubbe? 
K: Det beror ju på K: när players kommer och typ försöker döda en eller om det kommer 
mycke farer mot typ… 
Så andra som är inne samtidigt, man slåss mot varandra också? 
K: Ja K: ja men det beror ju på vilken server man är på - det finns olika K: men man kan spela 
på såna som man inte kan döda varann på också 
Så Tibia har flera olika servrar där det gäller olika regler? 
K: Ja K: ja - dom har typ 63 stycken olika 
När ni spelar – spelar ni på samma (server) då? 
K: Ja K: ja K: ja det gör vi 
Är ni på samma som kompisar då eller? 
K: Ja K: ja K: mm K: vi spelar på en server som det nästan bara är svenskar 
Kan man hjälpas åt då? 
K: Ja K: ja K: man gör ju oftast uppdragen tillsammans K: ja K: det går typ int annars, 
Om man jämför den världen med verkliga världen – kan man se några likheter eller olikheter 
då? 
K: Alltså alla dom här servrarna ser ju lika ut men det är olika om man kan döda folk eller 
inte K: jamen om dom har nå likheter! Dom har ju samma! K: Ja… Ja men det har dom ju - 
dom kan ju gifta sig och sånt och så kan man ha hus och sånt 
Alltså det finns tjejer och killar i spelet? 
K: Ja K: det är som det var förr i tiden ungefär K: där dom använde vapen och sånt K: ja K: 
och om man typ muckar med nån eller dödar nån då kommer hans protector typ som är hög 
level och dödar en K: som man har som typ beskyddare K: det är som typ seriöst 
Vem är beskyddarna då? 
K: Det måste man ju som fixa själv K: det är olika kompisar och så 
Tjejer och killar då, väljer dom då olika? 
K: nä K: man kan välja vad man ska va K: så man kan ju välja om man ska va kille eller tjej 
men dom är ju som likadana – dom är ju knights och sånt K: en killknight och en tjejknight är 
likadana – det är ingen skillnad 
Så man kan int se om det är en tjej eller kille på skärmen? 
K: Ja K: ja K: ja dom har ju som längre hår och sånt – så dom ser ju lite olika ut 
Så man kan välja hur långt hår man vill ha? 
K: Nä K: nä man kan välja en kvinnlig kropp eller så K: fast då kan du ju välja vilken färg du 
vill ha K: det är som olika outfits K: ja, K: och så kan man välja typ färger på kläder och hår 
K: byta kläder K: fast man får int välja typ ett sånt hår eller ett sånt hår utan det är som olika 
karaktärer man kan som välja hur man vill se ut 
Brukar ni då ni skapar nån ny gubbe – brukar ni försöka få den och se ut lika eller skapar ni 
nya utseenden eller? 
K: Ja K: ja (de syftar på att göra nya utseenden) K: jag bryr mig int så mycket hur jag ser ut, 
Ni då brukar ni spela Tibia också? 

K: Nä (suckar) int jag i alla fall 
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Vi får prata färdigt om Tibia först, så ska jag höra sen… 
Ni konstaterade ju som att det fanns likheter med förr i världen – finns det några likheter som 
man kan säga gäller idag? 
K: Nja – inte direkt 
Lagar och regler och så då? 
K: Ja K: ja K: det finns såna här man får int svära man får int sno saker och sånt – men dom 
kan int göra nå ändå så… 
För vem får man inte sno? 
K: Dom som har skapat spelet K: mm K: ja dom har ju som olika vakter som håller ordning 
hur det är i världen K: gamemasters K: och så om man gör nåt som man it får då antingen får 
man varningar och ibland bannad K: bannlyst typ en vecka K: man får int fuska K: om det blir 
värre om du till exempel dödar för många då får du först sju dar och sen om du fortsätter får 
du typ trettio dar och sen blir du deletad och då tas gubben bort K: ja 
Så får man int döda för många? 
K: Och så om du attackerar nån då får du en vit döskalle på dig och då får vem som helst döda 
dig K: då blir det så här oskyldigt – vad heter det K: unjustified 
Det blir liksom mord då? 
K: Ja K: mm K: ja men det blir som ja men om du har en vit skalle på dig då kan vem som 
helst döda dig utan att få en sån här K: varning K: man får döda typ fem så här oskyldiga per 
dag och då får man fem varningar och då om det är fem eller sex då blir man bannlyst K: ja 
K: då får du redskull också K: efter tre får man redskull K: då får man en röd och då har man 
det hela tiden K: en månad K: så ifall nån dödar dig då tappar du alla saker du har på dig 
Är det nån gång strider med flera mot varandra? 
K: Ja det är mycket man kan ha klaner – guilder va ska man säga – en grupp då om man har 
döda nån i deras guild och så är man med i en annan då kan dom säga att eller då kan man 
börja bråka med varann och så och då blir det oftast krig så då kan man gå ihop och döda folk 
Kan det bli samma då att man får den där vita skallen? 
K: Ja K: ja K: men då bryr dom sig int så mycket om det för dom har ju oftast så höga levlar 
så då brukar dom oftast samlas guilden på ett och samma ställe och så går dom på en och en - 
alltså dom smyger på dom om dom är ute och dödar monster och sånt 
Men brukar ni nån gång tänka på dom här reglerna som gäller i den världen - är det regler 
som gäller i samhället nu? 
Eller finns det grejer som är bättre i den världen? Alltså att man skulle ta regler från den ena 
världen till den andra? 
K: Det är oftast samma regler som gäller på alla världar K: mm K: ja (alldeles tyst) 
Vad spelar du för spel? 
K: World of Warcraft 
Hur är det uppbyggt? 
K: Det är typ samma fast bättre grafik och så kan man va mera raser typ mera olika K: klasser 
K: för typ istället för knight så är man warrior och istället för typ sorcserer (i Tibiapratet 
förenklade dom det till sorc) så är man typ mage K: druid K: massor olika 
Hur många fanns det i Tibia? 
K: Fyra 
Druid, sorc, paladin och knight, och i Warcraft? 
K: Warrior K: shaman K: mage K: paladin 
Så det finns paladin där också? 
K: Ja fast då -  paladin är int likadant som i Tibia K: i Tibia så är det fel K: ja K: alltså i Tibia 
är dom som typ K: archer K: ja - archer K: fast egentligen är paladins korsriddare och så går 
dom i närstrid och så använder dom svärd 

Så paladin dom har en verklig föregångare i historien? 
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K: Ja K: mm K: ja korsriddare K: och så finns det hunters 
Berätta vad dom har för uppgifter? 
Det är ju samma som i Tibia att få gå upp levlar och få bättre saker och hunters dom skjuter 
pilbåge K: paladins och warriors dom går närstrid K: präster dom healar K: shamans och 
mage och druider dom har magier 
Har dom också helande eller? 
K: Alltså druider och präster dom kan heala sig och paladins och så finns det warlocks dom 
typ använder demoner och typ sånt där 
Är det så att man kan välja och utforma sin gubbe? 
K: Ja fast i World of Warcraft så får man välja mer - typ vilken hårfärg K: mer detaljer K: typ 
olika ansikten olika kroppar K: hur långt hår K: och människor kan man örhängen typ 
piercings K: nightelf målningar, 
Så man kan vara människor i Warcraft? 
K: Ja 
Kan man vara det i Tibia? 
K: Nä - man kan bara vara människa, K: fast man är ju människa hela tiden 
Jaha fast man är olika yrken liksom? 
K: Också  kan man vara typ troll och dvärgar och taurens typ sånt (i WoW), fast det är ju två 
lag, Alliansen och The Hords, K: ja K: alla som är goda är ett och onda ett så krigar man mot 
varann K: det finns olika servrar typ players to players K: rollplayer K: ja 
Vad gör man i rollplayer? 
K: Då får man int slåss mot varandra 
Vad gör man då - vad blir då uppdraget? 
K: Det finns jättemånga uppdrag typ hjälpa varandra typ döda bossar 
Bossar vad är det? 
K: Typ stora monster K: det är monster som man måste vara flera för att kunna döda 
När ni gör era gubbar – försöker ni få dom så lik er som möjligt? 
K: Jag försöker göra dom coola och sånt där K: ja 
Har ni nån gång gjort nån gubbe som är helt olik er? 
K: Ja K: ja 
Kanske gjort nån tjej eller så? 
K: Jag har bara tjejgubbar K: jag med 
Är det nån fördel att vara tjej… eller kille i spelen? (de svarar på frågan om det är någon 
fördel att vara tjejgubbe) 
K: då kan man gå och tigga pengar i dom stora städerna K: och så om man är typ liten - alltså 
dålig level - och så kommer typ en Hord och ska döda en så kan man typ be dom att inte döda 
en och då brukar dom aldrig göra det 
Om man då spelar - då vet man ju inte hur den gubben är i verkligheten? 
K: Nä 
Är ni inne på samma? 
K: Ja vi har varit men han böt server 
Det finns en chatt under va? Så att man kan chatta med dom andra? 
K: Ja 
Pratar man med dom andra som är inne om andra saker än om själva spelet? 
K: Ja man kan ju få skaffa sig kompisar och så där K: mm K: fast man brukar oftast vara i 
Ventrilo om man spelar med kompisar 
Kan man ha det på Tibia också? 
K: Ja det är som ett annat program K: man pratar i som en mic, 
Kan man prata med flera samtidigt då? 

K: Ja man sitter som i ett rum K: det finns flera olika rum K: då kanske alla andra 
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kommer i där och snackar och då hör alla vad alla säger men bara i det rummet 
Kan man välja att gå till ett privat rum ifall man vill? 
K: Ja, det går ju att ha lösenord på rummet också 
Så man kan ha ett rum där bara ens kompisar kommer in? 
K: Ja (gäspning hörs) 
Brukar ni möta nån som utger sig för att vara nån dom inte är? 
K: Ja, K: om man spela Cs till exempel så finns det dom som säger att dom är en bra spelare 
och så är dom inte det för det finns ju dom som är berömda och så finns det dom som byter 
namn till det för att alla ska tro att det är dom 
Fast man kan heta samma som nån annan? 
K: Ja fast int i Tibia det är bara i Cs 
Kan ni berätta hur Cs är uppbyggt – spelar nån av er Cs? 
K: Ja K: ja men det går ju ut på att såhär en polisstyrka och en terroriststyrka och så ska 
terroristerna springa och K: plantera en bomb K: ja K: och så ska sen poliserna försöka defuse 
alltså ta bort bomben och så dödar man varann hela tiden K: det är ett nutidsspel det K: det är 
mer såhär likt verkligheten 
Finns det nå andra spel som är andra tidsåldrar? 
K: Ja säkert många K: ja det finns väl nå framtid också K: Ragnarok – det är typ som WoW 
fast det är typ blandning mellan framtiden och blandning mellan dåtid och nutid, där går man 
i närstrid och dödar monster men det är typ som framtid 
Brukar ni vara inne på chatter  - typ MSN? 
K: Ja K: ja K: ja ibland 
Eller nån annan chatt? 
K: Mesta är väl Ventrilo eller det är som typ mycke bättre och sitta där för då slipper man 
skriva 
Vad tycker ni är det allra viktigaste med att spela? 
K: Att den är bra gubben – det är väl det som är ganska viktigt att den ska klara sig i spelet  
K: fast det beror ju på - i Counterstrike så spelar det väl int så stor roll - där är det bara hur bra 
man är själv 
Så i Tibia och Warcraft där kan man vara bra om man har bra grejer? 
K: Ja där är det grejerna som skyddar en K: ja K: och levels K: och hur bra man är K: ja K: ja 
det också K: men det är fler grejer som spelar in i Cs 
Där är det hur man är? 
K: Ja då är det hur bra man är okej det beror ju lite grann på vilket vapen man har och så om 
man skjuter typ jämt i huvet eller nåt sånt 
Om ni skulle göra ett eget spel då – hur skulle det vara? Vad skulle det innehålla? 
K: Typ som WoW fast mer raser och quester och mer spellwords K: det kommer ju mer 
quester snart typ hundra 
Det finns inget som ni saknar och som ni skulle vilja lägga till? 
K: Nä 
Ni säger ju att nån gång så händer det att man säger att man är nån annan än man är - 
varför tror ni att det händer? 
K: Jag vet int K: han vill väl att man ska tro att han är bra 
Ja - men då har jag frågat färdigt… då stänger jag av… 
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Bilaga 3 
 
Fokusgruppsamtal med 4 killar och 3 tjejer 
 
Ni kan börja med att berätta vilka spel och chatter ni brukar vara inne på… 
T: lunar och MSN, T: japp T: jamen lunar och MSN och Snyggast T: jag är då typ aldrig inne 
på nåt annat än lunar och MSN T: musikzonen brukar jag också vara in på 
Brukar du spela? 
K: WoW och Tibia 
Ni då? 
K: Tibia och …Tibia K: Tiba K: gamereactor K: MSN K: ja gamereactor T: när du sa Tibia 
och Tibia – är det olika Tibia då eller är det samma? K: samma K: Tibia news K: Tibia ot K: 
det är olagligt 
Men om ni bara skulle ha möjlighet att välja en chatt eller ett spel – vilket skulle ni välja 
då? T: MSN! (i kör) ja K: ingenting K: Heros 3 
Varför det?(det var flera som tyckte detta var intressant att prata om) 
T: Fast egentligen vars får man alla kontakter ifrån? T: Ja men man har ju alla kontakter 
därifrån T: men man får ju dom från lunar och så där T: ifall man nu ska hitta en massa 
personer så måste man ju antingen gå fram till dom allmänt och fråga eller så måst man bara 
söka på nån om man ska för det är ju egentligen… T: men nog har jag hellre kvar MSN än 
vad jag har lunar T: ja T: ja T: men i alla fall T: för det är ju på lunar där man hittar nån K: 
skriver bara en massa skit - skriver ju int nå riktigt på dom T: fast egentligen har jag int så 
många som jag int vet vem dom är heller T: nä, T: men jag har några stycken - men jag har 
tagit bort jättemånga också T: fast man kan ju få dom om man typ har nån kontakt då kanske 
man får en annan av att fråga typ om jag har dig så kanske jag får veta nåns genom och T: ja 
det är det jag menar T: så det kan ju utvecklas T: och sen får man av den andra och av den 
andra  
Men kan ni berätta hur det är  uppbyggt, börja berätta om MSN? 
T: vaddå? T: vad menar du? 
Vad går det ut  på?  
T: man chattar T: man sitter och skriver med varann T: men man kan ju ändå inte säga att det 
är en chatt tycker jag T: nä - för en chatt då skriver man ju jättemånga på ett och samma ställe 
T: ja T: ja alltså där kan man ju prata med nån som man int vet vem det är T: ja men man kan 
ju bjuda in T: - men det kan man ju på MSN också men där måste man ju som lägga till nån i 
listan för att kunna prata med den K: så det blir en och en T: och måste man  ju godkänna 
kontakten för att kunna T: ja, T: så vem som helst kan ju int skriva om jag int vill T: nä T: om 
man int bjuder in till konversation T: för då kan man ju ha massa kontakter där och dom som 
är online då dom skriver man med alltså i olika såna här T: rutor T: man kan ju vara i samma 
också om man vill men det är ju lite jobbigt 
Finns det privata rum?  
T: ja det är ju oftast det är så T: det är så T: det är en så här lista K: det är inga rum T: till 
exempel så - står det NN - då kan jag skriva med hon K: då klickar du på hennes namn och så 
kommer det fram en ruta och så skriver du där T: ja T: mm T: ja hon kan ju heta vad hon vill 
då men T: man kan vara flera i samma sån där också T: men man måste bjuda in folk T: fast 
det vanligaste är att prata med en i taget fast i olika såna här T: ja man kan ha öppet flera T: 
dom man vill skriva med T: så det är alltså privat T: men om man vill kan man vara flera i 
samma med - det är  ju int T: det är jobbigt ibland T: ja T: ja fast i såna fall vill man bara prata 
i den T: ja för annars blinkar det hela tiden  
Vad är det för fördelar med MSN om man jämför med vanliga chattrum? (intressant för 

flera) 
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T: det går fortare T: ja T: ja - men att man int kan prata med vem som helst T: och så är det 
privat T: alltså ingen kan läsa det typ T: ja - men om man går in på en vanlig chatt då vet man 
ju int vem som är inne där T: nä T: ja mena MSN då vet man ju då har man ju dom här 
kontakterna och oftast är dom inne T: men det som är dåligt är kanske att man int får skriva 
vad som helst - fast det kan vara bra också T: ja 
Vad tycker ni killar om MSN? (intressant för flera) 
K: det är väl användbart men K: inte nödvändigt K: jag använder det typ aldrig - men jag 
skriver int så mycket K: ja men alltså om man ska välja bort nånting så väljer jag ju bort MSN 
K: ja K: ja  
Då väljer ni  Tibia och WoW? 
K: nä  
Vad väljer du? 
K: int nå - playstation 
Vilket spel där då? 
K: Killzon? K: nä  - ett crosspel T: men du kan ju välja bort det om du vill - men du gör int 
det? K: nä T: men det lät så K: va? T: det lät som du it ville använda MSN eller WoW eller nå 
sånt K: nä T: men ändå gör du det K: ja ibland när jag int har nå och göra då gör jag det T: ja 
Berätta om Tibia hur det är uppbyggt…och vad det går ut på? 
K: ja, man ska typ levla och döda monster och så får man bättre saker och så får man 
köpa och sälja saker och så kan man så här skillsa så att man blir bättre K: om nån typ 
swordfighting eller att använda skölden T: vars får man pengar ifrån? K: monsterna K: i 
monster K: alltså om man dödar ett monster då kan man som öppna det och så är T: oj!  
K: så ligger det pengar i 
Är det så?  
K: ja K: ja T: jag förstår int hur folk kan tycka det där är kul (tjejerna skrattar) T: int jag heller 
T: jag tycker det är jättetråkigt 
Men kan man döda monster oavsett vilken level man är på? 
K: ja K: ja men alltså K: man kan döda dom fast en del monster – alla är ju olika bra och så 
till exempel om man är level ett så kan man ju int döda en demon han är bäst i spelet och då 
dör man direkt 
Så spelet går ut på  att… - finns det nåt slutligt mål? 
K: nä K: man levlar och så kan man göra quester K: det finns inte så mycket kvar om man har 
gjort anileitorquest och dödat orcherbaal T:  finns det  hur  många  levlar som helst? K: ja K: 
200 T: det bara fortsätter hela tiden? K: Ja K: ja T: gu vad tråkigt T: stackars den som gör det 
Hur många levlar kan man gå upp då? 
K: Det högsta just nu är 246 
Vad är ni på för level ungefär? 
K: (fnissar till) nio K: jag kör int det - int så ofta iallafall  
Spelar du Tibia? 
K: jag kör open Tibia K: olaglig Tibia 
Vad är det för skillnad mellan open och vanliga Tibia? 
K: ja det är nån typ hemma som lägger upp en server - alltså man levlar mycke snabbare och   
så spelar det ingen roll om man dör 
Vad händer om man dör ? 
K: alltså man tappar ju det man har – experiens K: grejerna man har på sig T: alltså kan man 
dö flera gånger innan man …dör? eller dör man direkt? K: alltså det som händer är att man T: 
i mario bruce då har man typ tre liv T: kan man gå ner en level? K: du kan gå ner hur många 
levlar som helst K: mm T: ja - men alltså när gör man det -  hur många gånger måste man typ 
bli dödad för att gå ner levlar? K:  det beror på hur många procent du har kvar 

K: alltså när du dör förlorar du tio procent av hur mycket experience du har och när du 
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till slut  har dött ner till level sex och så dör du så att du blir level fem då bli gubben resettad 
och man blir level ett och så blir det som den är helt ny igen (tjejerna fnittrar lite) 
Man får börja om från början?  
K: ja precis 
I Tibia då har man ju en karaktär - en gubbe – hur tänker man när man bygger upp den?  
K: det beror på vad man är  
Vad kan man vara – vad   väljer man helst att vara? 
K: det beror på vad man ska göra T: alltså hur gör man den? 
Berätta mer…visst är det så i WoW att man har karaktärer som man kan bygga upp? 
K: ja 
Typ olika yrken - eller vad kallas det? 
K: vocations  K: det är typ raser man kan vara knight, K: paladin druid och sorc, K: eller 
sorcerer, K: ja - sorc, T:  ja men får man int bygga upp den själv då? K: bygga upp va?  
T: Gubben K: det är ju det man gör 
Man väljer en vocation och  sen? 
T: bygger man upp K: det gör  man på level 6 K: level 8 K: ja just det (killarna fnittrar) K: det 
var ju länge sen jag körde det T: börjar man bygga gubben där? K: vars? 
Kan man spela på 1,2,3,4,5, 6,7 och först när man kommer på level 8 som man kan vara med 
och  bestämma? 
K: välja K: ja 
Hur bestämmer man då? 
K: man går till ett orakel och så skriver man vad man ska vara 
Väljer man då nån som är lik en själv eller? 
K: det man vill vara en druid healar ju - och om man är knight då behöver man ju heala sig  
för han blocka ju (tjejerna fnittrar) T: du behöver int säga ”ju” för vi vet int nå 
Fast jag vet lite grann… 
T: men inte jag - ingen aning 
Kan man ha flera karaktärer samtidigt? 
K: man kan ju ha det K: int samtidigt K: jo - på ditt account kan du ha det K: ja men int spela 
samtidigt K: nä  
Man kan ha en gubbe inne i spelet? 
K: ja  
Från en gång  till en annan –kan man ha flera gubbar som man kan välja mellan? 
K: mm K: jo 
Hur väljer man då? 
K: det kommer ju fram en lista och så kommer det upp namn och  så vilken värld  
Hur tänker man då när man ska välja – idag vill jag vara den…? 
K: man spelar som på den level som är högst K: det är roligast K: man springer snabbare ju 
högre level man har 
Om man har lagt ner väldigt mycket tid på karaktären så att man har kommit upp i levlar  -  
hur  känner man inför den karaktären då? 
(tyst) 
Är man extra rädd om den? 
K: man vill ju int dö, K: för då tappar man ju skills och levlar,  
Skills - vad  är det?  
K: hur man använder sköld och så där K: hur bra man använder vapen 
Typ egenskaper? 
K: ja T: skicklighet K: det är jävlat roligt och höra hur dom tänker…  
T: båda sitter och smilar bara (alla fnittrar)  

Alltså när ni gör era karaktärer kan ni välja egenskaper eller är det inbyggt i spelet? 
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K: man måste träna upp dom - man kan ju int välja dom K: däremot olika vocations - till 
exempel knights - dom får skills väldigt fort i närsstridsvapen och så paladins dom får fort 
skills i distansfighting och så druid och sorcher dom får fort magiklevel K: det får ju alla från 
början K: jo - men… 
Så om man använder sin karaktär i rätt  sammanhang går det lättare att få  upp level? 
K: jaa K: mm 
Så om man använder till exempel använder en druid i närstrid så går det sämre? 
K: ja 
Vad beror det på? 
K: dom är inte tänkta att gå i närstrid 
Är det samma i WoW? 
K: Ja jag vet int  - jag har bara kört det i två dar 
Finns det likheter mellan Tibia och verkliga världen?  
K: nä K: det  går ju och  döda (fnitter) T:  dom åker int fast för det K: köpa hus K: jå  
K: men lite åker man fast eftersom om man dödar alldeles för många så blir man bannad ett 
tag K: ja en månad T: jaså - jamen i verkligheten så får man ju int döda en person K: man blir 
fängslad - på riktigt 
Varför vill man döda andra - ger det extra poäng? (det var flera som tyckte denna fråga var 
intressant) 
K: det finns ju olika världar - det finns ju en del är ju så här pvpenforce och då om man dödar 
nån annan person då får man typ tio procent av den personens experience eller vad det är K: 
jo det är det K: och så finns det nonpvp och då går det int och döda nån så då ger det 
ingenting men så finns det vanliga då kan man bara K: så om man dödar nån i vanlig pvp då 
blir det en sån här liten döskalle brevid en och sen så har du döda fem stycken på en vecka typ 
då blir det en röd döskalle som är kvar i en månad K: det  är tre stycken  redskulls K: jaha T: 
är det så man vet att man har döda för många? K: ja 
Så man får int döda för många? 
K: nä K: nä då blir man bannad 
Är det då man dödar nån med spelare eller är det då man dödar nåt monster? 
K: nä K: nä monster får man döda hur många som helst K: alltså personer som spelar det är då 
K: så om man har döda nån och så har man den vita skallen så går det int och gå in på dp på 
en kvart för det är p-z -zon T: alltså kan man göra nåt annat än och döda – vad gör man om 
man inte dödar på Tibia?  K: då… T: så det enda man gör är och dödar? K: nä – det finns ju 
jättemycke K: vad är dp då?  K: depot K: vad betyder det då? K: där lämnar man saker   
K: så kan ingen ta dom K: jo som en bank K: och så är det pz – protectionzone så det finns 
vissa ställen där är det protectionzon – där kan man inte bli dödad och har man dödat nån så 
att man har en skull då kan man inte gå in där K: det blir som ett straff 
Jaha 
K: ja och så om nån - typ jag har  - typ dödat NN - så kommer han tillbaka med sina kompisar 
då har jag skull på mig och då får dom döda mig K: ja K: men dom får ju ingenting K: då är 
jag typ laglös en kvart 
Vad kan man ha för riktiga känslor för den karaktär som man har? 
K: jag kan ju gissa att det är makt K: stolt K: har man hög level så har man ganska mycket 
makt tror jag  - vet int K: ja men då är det ju ganska många som är på en K: men du känner 
dej ju maktfull garanterat om du har en hög level K: ja K: och så har dina kompisar lägre  
K: jo T: alltså måste man komma till ett speciellt ställe för att gå ut sen – när man ska stänga 
av det – eller  kan man försvinna helt plötsligt? K: ja K: ja man typ så hära battlezone – ja 
men om du typ har döda ett monster så kan du int logga ut på tre minuter så att man int ska 
kunna fuska om jag håller på att dö fuska med typ krysslogga K: för om ett monster kommer 

på mig så loggar jag ut och det är ju fusk 



 

66 

 

Men man kan logga ut var som helst… 
K: ja men inte när ett monster har kommit på dej K: jag har då aldrig spelat Tibia…  
Kom vi fram till om det fanns likheter med den verkliga världen och Tibia och WoW eller? 
K: man blir straffad om man gör nånting som bryter mot reglerna och om du är dum mot 
andra personer så tycker dom inte om dej (fnitter) K: det lät ju självklart K: då blir man 
huntad  
Vad betyder det? 
Jagad (i  kör) K: och det är man hela tiden K: tills man betalar 
Så man kan betala för och bli fri? 
K: ja K: ja - det är ju som katolikerna K: men om jag gör nånting mot NN och så blir han arg 
och så kommer han med sina kompisar hela tiden och försöker döda mig - men om jag ger 
dom pengar, så dom slutar… 
Har man pengarna på sig eller? 
K: nä K: nä K: man har ju dom i depoten K: det väljer man ju själv 
Måste man då gå till banken och hämta ut dom och ge dom? 
K: man kan ha vad som helst i banken  
Jaaa – värdesaker 
K: ja  K: ja  
Kan man ha egenskaper i banken?  
K: nä K: eller på sätt och vis alltså vissa  ringar gör så att  man typ får + fyra i  
axefightingskills 
Vad innebär det då?  
K: att man får fyra bättre i  axe K: alltså om man hade 24 i axefighting och så tar man på sig 
den där ringen då har man 28 i axefighting ett tag 
Så då är man extra bra en liten stund? 
K: ja och sen när energin är slut så försvinner ringen bara 
Men MSN då - kan man dikta upp nån person där alltså hitta på nån?(även denna fråga 
var det flera som tyckte var intressant) 
T: ja det är ju hur lätt om helst men man kan ju bara öppna ett nytt MSN och så sen säga att 
typ det är Annika från Skåne ingen får ju ändå reda på vem det är 
Har ni varit med om nåt sånt nån gång? 
T: jag vet int – kanske…(lite fnitter) 
Är det kanske lättare att göra det på andra chatter? 
K: ja T: ja alltså det är ju lättare där - där är det ju typ ofta som man pratar flera och då spelar 
det ju ingen roll vem det är T: alltså på MSN då känner man ju dom man skriver med - på 
chatter då känner man ju typ ingen så då säger man ju typ int ”hej det är NN från Piteå” - det 
gör man ju int - jag gör då int det T: nä T: nä T: jag typ chattar typ aldrig T: det gör int jag 
heller T: int jag heller T: int jag heller - för jag är bara på MSN T: det var jättelänge sen jag 
var inne på nån chatt T: jag var på okejchatten men dom tog ju bort den och då sluta jag 
Har ni mött nån som ni misstänkt vara nån annan än vad dom säger att dom är? 
(intressant för flera) 
T: jag tror att det oftast blir så för alla - alltså jag vet int men man blir som int samma person 
på MSN - alltså man vågar ju nog säga mer och så där (nån fnittrar) man blir som en annan – 
jag vet int K: man blir cool T: - nog är det ju som att man är sig själv - men kanske lite mer  
T: man vågar säga mer T: ja K: självsäker T: för alltså det är int samma sak som att int ta och 
säga det öga mot öga T: eller ringa i telefon för då hör man ju rösten också T: man hör ju på 
rösten men man ser ju int den T: det beror ju på om man har bild T: eller cam eller mic T: 
men sitter man bara och skriver då hör ju ingen 
Så det kan kännas olika - så om man har en kamera så blir det annorlunda om man är på 

MSN? (intressant för flera) 
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T: mm T: ja T: men det är roligare att sitta och snacka med en som har bild T: ja T: för då ser 
man hur den reagerar också (fnitter) för den kan ju skriva att den blir glad men i verkligheten 
blir den int det - den skriver bara det T: mm T: det tråkigaste är ju att snacka med nån som int 
ens har en bild T: typ på den här hunden - man bara… T: det är  ju inge kul T: det är ju 
roligare att se den man pratar med för då vet man ju T: i såna fall så ska det vara nån man 
tycker väldigt mycket om att prata med – antingen att man tycker om personen eller att man 
tycker den är kul att skriva med T: mm T: mm 
Så ofta känner man personerna som man pratar med? 
T: Ja för det mesta T: ja man kanske int känner dom men oftast kommer dom från Piteå T: så 
man vet som vem det är 
Så det är så att nån känner den som man känner så man vet… 
T: ja T: ja - eller så vet man vem det är och så lär man känna den T: ja T: typ  
Hur känns det då när man träffar den i verkligheten? (intressant för flera) 
T: Men man kanske int säger bara som - åå - nu har jag träffa dej på MSN och så har jag 
aldrig sett dej förr… T: utan det är ju oftast så att det första man gör är att fara och kolla på 
hans match eller nå – ja och så ser man han där och då kanske man hälsar lite smått på varann 
och då är det ju som – då har man ju som först sett han sen kanske man bestämmer - ja men - 
vi kan ju vara några kompisar och vi - ja och så är vi det och sen kanske vi börjar lära känna 
varann själv om man säger så… 
Men om det är tjejer som man har träffa som nya kompisar så är det på samma sätt då eller 
hur känns det då att prata med den om man har prata mycket med den men aldrig träffa 
den? 
T: det känns ju konstigare att prata i verkligheten T: ja vissa gånger kan man ju ångra saker 
som man har sagt på MSN och Internet också eller kanske int ångra sig men det blir som…  
K: pinsamt T: …en annan sak för man vet int hur man ska reagera om man träffar den i 
verkligheten – och då spelar det ingen roll om det är en kille eller tjej – ja  man vet int hur 
man ska bete sig det blir konstigt T: mm 
Sims – brukar ni spela det? 
T: ibland T: ja T: ibland K: typ 3 år sen jag spela det T: nä alltså jag har ju spela det men  
T: det är ju typ om man har tråkigt T: ja T: ja T: men det är ändå kul T: ja när man väl spelar 
det kan det vara ganska kul T: man spela det typ när det hade nykommit ut – sen spela man 
det int nå mer T: ja men det är ändå kul – för det är ändå som kul på ett sätt för det är ju som 
kul att skapa en egen gubbe – men sen när man typ passa – typ leva med den - man bara… 
 T: ja då är det typ tråkigt T: det roligaste är att göra den K: ja det är det som är roligt 
Hur gör ni dom då? 
T: Man går in på typ en panel och så väljer man vilken hårfärg du ska ha och vilken typ av hår 
du ska ha T: man eller kvinna eller barn T: vilka kläder du ska ha T: tonåring T: det har 
förbättrats ganska mycket också T: ja 
När ni har skapat en karaktär – hur brukar ni vilja att den ska se ut och vara? 
T: Oftast brukar jag göra mig själv T: alltså det är roligast och göra tonåringar (fnitter) T: ja 
T: ja T: fast man måste ju göra föräldrarna också för annars kan man int bo själv T: ja  
Måste man göra det – är det så i spelet? 
T: ja T: man måste ha en vuxen K: int i det gamla T: i det gamla måste man och göra det  
K: nä T: för tonåringar kan int göra allt som dom vuxna kan göra T: nä för man kan int bo ett 
ensamt barn eller tonåring – det är ju ifall dom flyttar ut till studentområden T: ja men dom 
kan ju int laga all mat heller – man kan ju bli bättre på det – men man kan inte bli lika bra 
som den vuxne kan bli 
Har ni nån gång gjort nån karaktär som har varit absolut olik er? 
T: ja T: ja T: mm 

Berätta… 
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T: jag gjorde romare en gång T: jag gjorde en – man kan ju ändra ögonen – så jag gjorde en 
rymdvarelse typ (fnitter) 
Har ni nån gång gjort att ni varit killar eller så? 
T: nä T: men man brukar ju alltså man har ju gjort familjer T: ifall man har en tjej och så typ 
så ska dom ju träffa killar och så hittar man int nån som ser så jättebra ut då kan man ju göra 
en – och så träffas dom T: jag gjorde en gång en lesbisk familj T: det har jag och gjort (fnitter) 
T: men det är ju som meningen att man ska göra en familj T: ja T: alltså man kan ju göra en 
ensamstående K: sambo T: ja - men det är ju ändå meningen att det ska vara en familj så då 
kan man ju göra flera och då kan man ju int göra så att alla är lik en själv – då blir det ju som 
T: man kanske gör hur drömfamiljen ser ut T: ja precis T: men det som är dåligt är ju början 
när dom – alltså när man har gjort en familj då känner int dom varann T: man känner dom till 
20% T: ja T: men då kanske man bara har ställt in en säng till mamman och pappan så att dom 
ska sova tillsammans men det gör dom int - om dom int känner varann och då kanske man int 
har hunnit gjort så att dom lärt känna varann T: ja – och så ägnar man typ jättemycket tid åt 
dom och då börjar typ barnen att må dåligt – man bara… T: ja T: det är typ jättejobbigt T: ja – 
det är jobbigt att ha många för man måste ju ta hand om alla T: i så fall får dom skaffa ett barn 
sen - typ det är det som är det bästa (fnitter) K: det är det som är det värsta – för när dom 
skaffar barn så blir dom typ – då vaknar barnet mitt i natten och så typ sen far dom inte till 
jobbet och så får dom sparken från jobbet och så får dom slut pengar T: ja det är ju jobbigt när 
alla måste lära känna varann T: men man fuskar ju typ med pengarna så att jag slipper gå till 
jobb K: man ska int fuska T: fast ibland kan det vara kul med jobb det beror på vilket jobb 
man får K: varje gång jag får pengar så köper jag en öppenspis och så ställer jag typ 
målarsaker och så börjar dom brinna och så tar jag bort dörrarna och så brinner dom 
in (intressant för flera) K: ja K: då säger jag pyromaner då! T: men en gång då dränkte 
jag min farmor och farfar en gång T: ja men en gång då gjorde jag så – jag dödade fyra 
pers i familjen och så – för jag ville ha en kyrkogård på baksidan (skratt) T: det är ju 
inge roligt när dom ska till skolan – det är ju bäst på helgerna – det är inge kul när man 
ska komma ihåg att dom ska till skolan T: och göra läxorna T: fast det kommer ju upp 
en ruta ”bussen kommer om en timme” – men man måste typ gå upp två timmar innan 
för att hinna allt T: äta T: duscha K: duscha länge T: för det står ju om man har dålig 
hygien T: ja – man ser allting om dom typ är hungrig om dom ska gå på toa eller nå T: 
hygien i miljön T: karismagrej K: kärlek 
Jag måste få fråga i Tibia och World of Warcraft - har dom karaktärerna mänskliga behov 
och såna saker? (intressant för flera) 
K: nä K: nä K: ja – mat 
Dom behöver äta? (intressant för flera) 
K: egentligen inte om du har blivit skadad och så äter du lite grann då blir du som laddad – då 
laddar som livet på igen – så om du går omkring med fullt liv hela tiden då behöver du aldrig 
äta, T: dom är väl it lika mänskliga som i Sims heller 
Tibia och WoW påminner ju om varann – WoW lite bättre grafik och mer karaktärer och 
välja på – kan man styra egenskaperna mer i WoW? 
K: Ja – det finns ju mer attacker och egenskaper och sånt K: och så kan man ju ha typ husdjur 
och så kan man rida på en häst och sånt (skratt) 
Kan man ha egen häst? 
K: man köper den T: jag vill också rida på en häst 
Men har ni nån gång gjort nån gubbe som har varit olik er själva i Tibia? (intressant för 
flera) 
K: Ja, alltså det är ju som lite svårt att göra en som är lik sig själv för… T: för man ska ju 
döda och sånt och jag hoppas ju att dom int springer omkring och dödar hela tiden K: dom är 

typ fyrkantiga alla gubbar (skratt) K: ja men i verkligheten om jag visste att om jag 
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går dit så är det risk att jag dör om jag inte springer för livet typ – om det var så i verkligheten 
då skulle jag ju inte göra det – eller om typ jag hörde att det var krig i Luleå inte skulle jag 
springa till Luleå då (skratt) T: yeah krig! T: oh nej K: bra exempel 
Finns det tjejer och killar i Tibia? (intressant för flera) 
K: ja K: ja K: fast killarna är väl ungefär 20 gånger mer och dessutom tjejerna – jag vet tre 
tjejer som spelar Tibia och en har spelat jättelänge och är tredje högst level – och en har slutat 
med Tibia för hon gifte sig i höst – fast (tjejerna skrattar) K: annars tjejerna – det är bara 
killar som har gjort dom T: hur gammal var hon då? K: 24 T: gifta sig! 
Men kan man välja att vara tjej fast man är kille i verkligheten? (intressant för flera) 
K: ja K: ja T: man kanske är lite feminin av sig T: vad sa du - är tjejerna sämre? K: nä – men 
det är mycket fler killar 
(diskussionen är tät – alla pratar samtidigt) 
Finns det några fördelar med att vara tjej eller kille? (intressant för flera) 
K: man kan gifta sig och så får man presenter då typ 
Jaha – så man väljer att vara tjej då – är det tjejen eller killen som får presenterna? 
(intressant för flera) 
K: Alla – båda K: alltså man köper ju det själv – det poffar ju inte fram bara T: dom killar 
som väljer att vara tjej är lite feminina av sig K: och så finns det ju kompisar som också ger 
presenter K: och så finns det ju weddingrings 
Är det för eller nackdelar med och gifta sig? (intressant för flera) 
K: alltså det är ju bara ett rollspelselement – det spelar egentligen ingen roll T: alltså hon som 
var 24 – gifte hon sig på riktigt eller i spelet? K: men på riktigt T: spela hon Tibia? K: ja… T: 
om hon gifte sig i spelet skulle det ju spela roll om hon skulle lämna… 
Oj tiden går – jag ska se om det är nån viktig fråga… 
Alltså chatten som är där nere under Tibia – pratar man om andra saker än om spelet? 
(intressant för flera) 
K: ja K: ibland K: jag skriver då typ aldrig för då hinner man aldrig göra nå – det tar sån tid T: 
du är för sölig 
Men om ni skulle göra ett eget spel och bara fick ta en grej ur andra spel – vad skulle ni ta 
då – vad är viktigast? 
K: då skulle jag ta ur WoW att man skulle kunna välja vilken ras man ville vara (tyst) T: int 
vet jag, T: nä - det var svårt K: oj, oj, oj, T: nä då skulle jag nog ta The Sims och göra det 
bättre T: det är ju som helheten som gör att man vill spela det man kan ju som it peka ut en 
speciell detalj T: mm T: om man skulle peka ut en grej – så – det är ju som int därför man gör 
det T: för då kan ju resten vara dåligt T: för om man tycker det är bäst att göra gubbarna – fast 
i och för sig så kan man ju gå tillbaka och göra det – men mycke annat kan man ju int göra 
igen… 
Nä – nu har vi verkligen hållit på länge. Tack så mycket! 
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Bilaga 4 
 
Fokusgruppsamtal med 6 tjejer 
 
Vilka spel och chatter är ni inne på? 
T: MSN och lunar  
Spelar ni nå spel? 
T: Nä T: ibland T: Cs ibland T: förut bruka jag spela jättemycket men mindre nu eftersom det 
är mer läxor nu T: typ en gång per år 
Vad spelade du för spel då förut? 
T: Dödarspel typ alltså krigarspel T: Cs – eller? WoW typ 
Du spelar aldrig nu? 
Nä int så ofta T: för läxorna tar över också spelar jag fotboll och allt annat går före T: jag kan 
typ spela en halvtimme varje månad T: det går ju typ i omgångar 
Vad spelar du då? Cs, Spelar du nå spel? 
T: Nä aldrig T: aldrig T: Cs nån gång T: men ibland kan jag gå in på sidor där man kan spela 
typ kluriga spel T: typ MSN? T: Nä på typ humorsiten typ sudoku och sånt men inte såna 
här… T: det visste jag då inte ens att det fanns T: jo det finns ju spel överallt T: gladiatorerna 
på tv4 T: ja! (i kör) T: men typ såna kan man ju gå in och spela på om man har typ jätte 
jättetråkigt T: ja T: ja nån gång T: men MSN är man ju ändå inne på T: och man är ju alltid 
inne på MSN och samtidigt gör man saker 
Men ni är ju på lunar också? 
T: Mm T: ja  
Kan ni berätta om lunar för mig, hur det är uppbyggt och så, vad som är tanken med lunar?  
T: Att man ska prata med folk och så T: träffa nya folk men det är ju inte samma online chatt 
som MSN T: nä T: nä (medhållande) T: man kan få skicka inlägg och så T: och mail T: man 
kan skicka typ som ett mail idag fast dom kanske inte öppnar det förrns om två dar T: fast alla 
kan läsa det T: det finns mail och då kan bara den personen läsa det T: också gästbook och det 
kan alla andra läsa men det funkar ändå som mail 
Men är man i gästbook, måste man vänta med att få in inlägget då? 
T: Nä det kommer in på en gång T: men är inte den online just då kan den ju inte läsa det då 
T: men det sparas ju tills den läser det T: på MSN kan man inte skicka om den inte är online 
just då T: fast det finns ju även meddelande där T: ja, T: mm, T: man kan ju skicka email där 
med (på MSN) T: men det går ju fortare att skriva online 
Men på lunar är det uppbyggt i rum eller? 
T: Det är ju jätte jätte många rum T: det är ju så att man kan skriva dagbok T: och man kan 
sätta in bilder T: och man kan som göra en egen sida T: så får man berätta om sig själv också 
T: om man är kär i nån så kan man skriva in det eller nån bästis eller T: ja man har som en 
egen sida bara T: och på sin egen sida så har man sin egna dagbok och sina egna bilder och 
egna gästbook (någon suckar) 
Kan vem som helst gå in på din sida och kolla? 
T: Man kan ju blocka personen också ifall man inte vill att den ska kolla T: och då kan han 
inte skriva heller T: nä T: och man kan int gå på dens sida heller T:  ja! (några i kör) T: Det 
kan man T: det kan man T: kan man? T: om int den har blockat 
Kan var och en, kan man ge inlägg på dom sidorna, på varandras sidor? 
T: Mm T: mm 
Finns det något allmänt chattrum? 
T: Klotterplank T: mm T: ja T: mm T: då får man skriva vad man vill T: fast man får ju int 
skicka för ofta T: då kommer det upp en skylt - mm - typ var tionde minut - nämen typ en 

halvtimme 
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Varför tror ni att det är så? 
T: För att annars kan ju nån bara skriva jättejätte många gånger T: spamma T: men det är ju 
int så ofta det är nåt sånt för alla är ju på typ MSN T: eller kolla min sida T: eller kommentera 
collage eller nåt T: för man kan ju kommentera varandras bilder och sånt också T: fast det 
brukar ju int va så speciella kommentarer det är ju typ jag älskar dig eller nå T: fin eller, söt, 
rar, det är ju int typ för fan vad ful eller nå int vad jag har sett i alla fall 
På lunar är det mest tjejer eller killar eller? 
T: Jag tror det är ganska lika T: ja T: mm T: ungefär men lite mer tjejer kanske T: men så 
finns det en fråga också T: så det kommer en fråga varje dag typ T: det kan vara vad som helst 
T: undersökningar, igår var det typ hur man sa hej till varann när man såg en kompis också 
har det varit typ - ifall Göran Persson skulle ha en lunar vad skulle han ha hetat då? - också 
fanns det massa förslag och så sen då ser man dan efter då kan man kolla vad som alla svara, 
sen då vad alla tjejer svara, och vad alla killar svara, och mellan vilka åldrar, och så kan man 
se vilka frågor som var i fjol och vilka frågor som har varit i år T: det finns ganska mycket att 
göra på lunar egentligen 
Kan man göra mer saker? 
T: Man kan söka folk om man skriver in typ tjej eller kille och foto eller inte, stad, län, och 
hur gammal, (suck hörs) T: man kan ju typ spela spel och sånt men det gör jag då aldrig T: 
och så kan man ju sätta igång radion 
Vad finns det för spel där? 
T: Jag vet int jag har aldrig varit in där T: det går att köpa nåt som heter pro också och då kan 
man göra mycket mer också T: man kan göra mer effekter på sin sida också T: man kan göra 
collage också då – det kan man inte göra annars T: man får ha mer bilder  
(tjejerna låter uttråkade över frågorna och samtalet som förs, de talar sakta och oengagerat)  
Blir man medlem, måste man betala för det? 
T: Man betalar med mobilen T: 10 kronor T: 8 kronor i månaden T: skicka ett sms eller ringa, 
T: då kan man skicka sms och då går det att läsa då kan alla läsa T: det är som en remsa så 
kommer det upp T: jag vet en som gjorde det, hon skickade in och frågade om nån visste vad 
pitepalt var – det var typ ingen som visste det… 
På lunar och såna chatter – har ni mött nån som har utgett sig för att vara nån de inte är? 
T: Nä int vad jag vet T: det vet man ju int T: dom brukar ju int säga det T: på MSN har jag det 
– men hon erkände att hon hade ljugit sen - men hon ljög ihop en massa - men jag vet ju int 
vad som vad sant, hon sa att hennes föräldrar hade varit på väg farit till Thailand när vågen 
kom också hade dom int hittad dom än – och det sa hon var sant! 
Hur kändes det för dig, då? 
T: Jag har som int varit hundra % säker på att det var sant så jag var som int paff att det inte 
var sant, man jag var int heller… men man ska int tro på allt heller 
Men varför tror ni att en sån som hon gör sig nån annan än vad hon är? 
T: För att få uppmärksamhet typ T: det beror väl på vad dom säger T: men om man gör som 
hon - vill man väl bara få uppmärksamhet, för att man ska tycka synd om hon, T: mm T: mm 
(tyst) 
Har ni spelat nåt spel där man kan bygga sin egen karaktär – typ Sims? 
T: Ja T: ja T: mm T: men det är ju inte Internet (jag berättar att det även finns på Internet) T: 
jag har då aldrig spelat det på Internet T: på gladiatorerna så gör man ju också sin egen gubbe 
Hur gör man då? 
T: Man kan tävla mot andra T: Man matar den typ 
Det gör man på Internet? 
T: Det är som int… 
Berätta hur är det uppbyggt… 

T: Man får göra sig ett namn T: ja det är ganska kul T: det användarnamn som man har 
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det heter man också får man bestämma hur den ska se ut och hur den ska vara tränad och vad 
den ska vara extra bra på typ om den ska vara smidig snabb eller stark och sånt också får man 
bara tävla mot andra och om man vinner får man vinner poäng så får man dela ut poäng så 
man blir starkare snabbare eller sånt (jag får uppfattningen att de tycker olika om det är kul 
eller tråkigt) 
Du har spelat det? 
T: ja T: ja har spelat det T: jag har spelat det och jag har spelat det T: mm 
När ni då har byggt eran gubbe har ni försökt få den, är det möjligt och ge den egenskaper 
förutom kroppsliga? 
T: Inte personligheter T: nä det är typ styrka och smidighet och sånt 
Ja, just det… hur tänker man då när man väljer hur den ska se ut? 
T: Man kan ju välja vilken färg den ska vara så ja T: det beror väl på vad man känner för (min 
tolkning är att de inte är så imponerade över valmöjligheterna i gladiatorspelet) T: men man 
måste vara inne varje dag typ T: ja för annars svälter den ihjäl T: mm T: mm T: det låter ju 
hemskt (lite fnitter) T: ja men tänk hur många gubbar det skulle bli ifall man inte var inne 
varje dag T: men nu är det så tjorvigt för jag har typ varit in där nån gång för jag skulle göra 
det igen T: ja dom har gjort om T: dom gör om hela tiden (dom pratar om hur tjorvigt det har 
blivit att logga in där…) 
Men alltså om man har en gubbe och håller den vid liv ett längre tag – hur känner man för 
den gubben då? 
(fnitter) T: jag vet int – int nå annars typ T: int nå speciellt T: jaha typ en gubbe bara - jag har 
den bara för att… typ det är kul T: ja men om den blir bra då är det ju jättekul för typ då 
spelar man ju skiten ur alla T: ja T: mm (fnitter) T: men man kan ju typ int tävla mer än 6 
gånger per dag T: nä jag tror det är tre – man kan int vinna mer än tre gånger T: nä jag tror det 
är så att man kan bara bli utmanad tre gånger för annars förlorar man och tappar poäng och då 
måste man träna upp den i styrka och sånt där 
Hur tränar man upp den? 
T: Det finns typ gymmet T: då finns det en boll och då ska man hoppa över den och då är det 
typ pil upp och pil ner hela tiden så om man klarar det så får man mer hela tiden T: och så slår 
man på grejer, T: jag tycker det är ett dåligt gjort spel typ runda bollar och så typ en gubbe T: 
det är int så avancerat 
Men Sims då? 
T: Det är roligast och bygga husen sen så skiter man i det T: sen så gör man typ ett nytt hus 
igen eller man spelar typ en dag på det sen så gör man ett nytt hus T: varje gång T: ja 
Men människorna då, hur tänker man? 
T: Ja – vissa människor kan man bli fast för T: ja T: mm T: men det är int så ofta 
Men när ni bygger tänker ni typ att ett sånt här hus skulle jag vilja ha sen?  
T: Typ T: mm T: typ T: ibland T: men man ställer ju inte in värsta fulaste möblerna – man tar 
ju det som är fint eller det som man själv tycker om T: mm T: mm 
Hur tänker ni när ni bygger människorna då? 
T: Jag vet int (lite fnitter) antingen bygger man sig själv eller så nån som liknar sig själv 
iallafall T: ja T: mm T: eller så gör man bara nån som man tycker ser bra ut – för man gör ju 
int nån som ser dålig ut T: man vill ju göra en snygg gubbe om man säger så T: ja 
Hur fungerar det i sims – är man en speciell gubbe eller? 
T: Man kan vara en familj 
Man styr över hela spelet alltså 
T: och så kan man se om dom är typ hungriga och så måste man göra så att dom går och äter 
T: då trycker man på typ kylskåpet och gå och ät middag typ T: leta jobb och dom har ju jobb 
också T: så kan det typ komma tjuvar mitt i natten också T: och så kan man fara in till stan 

också T: köpa kläder T: mm T: ja 
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Men om ni jämför sims med WoW och Tibia? (fnitter) med att bygga karaktärer? 
T: Det är ju mer kötta och sånt i WoW T: kötta!? (fnitter) T: jag tror man är mer rädd om en 
gubbe i Tibia eller nåt sånt där spel än vad man är – för om man dör i Tibia så tappar man så 
mycket på det – men i Sims så är det ju bara att göra en ny gubbe och så börjar man om och 
det bryr man sig inte så mycket om T: men så beror det ju på – i Sims 2 där kan de ju bli 
gamla – i första där stannar de ju när de är vuxna T: ja men det är ju det jag pratar om - men 
det spelar ju ingen roll - int bryr jag mig om min the Sims gubbe dör T: nä, T: nä, T: fast det 
beror ju på – om man typ var rik eller nå T: ja T: ja - då brukar jag gå tillbaka och gå ut ur 
spelet och spara och så går man in igen T: men det går väl typ int T: men då går det ju bara att 
dom skaffar barn och så får dom pengarna T: ja – men det går ju int om gubben redan är död 
T: nä – men innan den dör så är man ju lite smart och gör så att den får en unge så den lever 
kvar T: men ibland då brukar jag göra typ kyrkogårdar och så måste jag gå in med en massa 
gubbar och så svälter jag ihjäl dom T: nämen! (fnitter) T: och gör så dom dör? T: ja – det är 
jättekul T: du kanske ska spela Tibia istället! T: nä – men det är typ kul T: ja – men om man 
vill ha typ en kyrka och så vill man att det ska börja spöka för dom som bor där nästa gång  
T: ja T: så dödar man - så då går man in och så gör man värsta fulla familjen med massa folk - 
och så typ en spis eller så som man tänder på T: ja T: eller så spolar man på - på högsta och så 
går man därifrån – eller så sitter man och väntar och typ gör nåt annat medans och så ja…  
T: börjar det bli (lite fnitter) 
Så man kan inte få nån kyrkogård förrns nån har dött?  
T: Nä T: om man har den inomhus då är det en urna va – en vas? Och ställer man ut den på 
gräsmattan då så blir det en gravsten 
Ni hade spelat Cs också? 
T: Mm(lite fnitter) 
Var det du som hade spelat det? 
T: Ja och NN och NN också T: berätta om Cs (lite fnitter) T: jag brukar bli typ jätterädd 
ibland - och så står det nån där och så bara poff och så dör man – men det är jätteläskigt 
ibland T: men det går ju typ ut på att man ska skjuta ihjäl varann T: ibland kan man typ bli 
skitarg för att man typ missar en T: ja för då tycker man att man borde träffa för att man står 
och nöter hela tiden men då träffar man int T: och så dör man själv och så blir man skitarg 
(fnitter och prat om hur det låter när andra som de känner spelar och hur arga de blir och 
hur de har slagit sönder grejer till datorn i ilska) 
Men är det typ mer killar än tjejer på Cs eller? 
T: Ja T: ja T: ja det är det 
När ni har spelat - har ni spelat på någon speciell server eller? 
T: Ja - jag spelar ju mest med NN och dom bara (namn på killar) T: man spelar ju mest med 
kompisar för att man måste träna upp sig först T: det går ju spela ensam också typ alltså mot 
datorn T: mot dottar – datorns gubbar T: dom är ju bra T: det är ju bra då kan man ju träna 
och sen kan man ju gå på en server på Internet - men om man gör det så brukar man 
hursomhelst spela mot dom man känner T: ja T: ja T: brukar bara träna mot mina kompisar - 
man kan ju typ göra nya servrar T: man vill ju vara bra om man ska gå in och möta andra T: 
annars skämmer man ju typ ut sig om man dör med en gång T: här kommer jag T: dom typ 
tvingar – nä int tvingar - dom ber mig och gå in på en massa och så är det en massa folk där - 
men nog spelar jag typ med dom ändå T: ja alltså om det är nån man känner så T: för det är 
typ nå konstigt med mitt - men jag har ju köpt ett nytt nu men jag kunde typ int gå in på deras 
T: ja men det blir ju också att man spelar i vågor – alltså ibland så spelar man mer och så 
ibland så spelar man typ int nå alls T: men det är ju som i takt med vågorna med allt annat T: 
ja T: ibland har man mer läxor och ibland mindre och då blir det ju som… 
På Cs finns det nån chattruta längst ner? 

T: Nä T: nä T: Man kan ju skriva men man chattar ju int typ T: man skriver ju typ int 
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vad dom gör T: men om jag spelar typ med NN så kan man skriva ”nu ska jag dra och äta och 
jag ringer sen” och sen loggar man bara ut T: mm T: fast man kan ju skriva men då typ dör 
man ju T: det är ju många som skriver när dom blir sura typ ”lotto” eller, också kan man ju 
påpeka om nån dör eller ”haha synd” eller om nån dödar kan man skriva att ”hänn var bara 
tur” eller så, men det är ju inget där man bara pratar direkt 
När man chattar på lunar eller MSN vad pratar man om då? 
T: Allt T: alltmöjligt T: men det beror ju på vem man pratar med också T: men det brukar 
börja med att alltså hur man mår och typ och vad man sysslar med T: fast det är ju också från 
person till person T: mm 
Kan man lära känna nya på MSN? 
T: Ja T: mm T: mm T: ja T: om dom int ljuger då lär man ju int känna dom T: nä T: nä  
I dom här spelen typ Sims, Tibia, WoW… kan man säga att det finns likheter med den verkliga 
världen? 
T: Bara i sims tycker jag T: nä, - men det är ju int som i Tibia - kan ju int va i verkligheten - 
för det är ju ingen som går omkring med vapen och slår ihjäl folk och björnar T: men det är ju 
mest typ monster det är ju som fantasivärldar T: mm T: ja T: Sims är ju det enda som är likt 
verkligheten T: Sims är faktiskt gode likt T: men det är ju som typ baserat på ett engelskt liv 
om man säger så för det är ju typ skolbuss typiskt gul skolbuss T: ja T: mm T: typ USA eller 
vad det är T: och så är brevlådorna typ annars T: ja – det är ju typ röda flaggor på brevlådorna 
Men om ni skulle få en bunt pengar och tillsammans skulle få göra ett spel eller en chatt 
nånting på Internet – vad skulle det vara då – vad skulle det innehålla? 
(fnitter)  
T: det var typ svårt 
Ta det bästa av allt… 
T: Man tar lite från varje typ int vet jag T: typ The sims – fast man kan mörda varandra 
(fnitter) T: ja – det var int så jag mena - men lite från lunar, lite från hamsterpaj och typ sånt 
där, T: alltså en allsida - där man kan göra allt 
Vad då för grejer har ni nå exempel? 
T: Chatta och såna där småspel T: och titta på såna där roliga filmer T: men ändå coolt om 
man kunde gå och mörda nån i Sims T: och så skulle man bli polisanmäld T: man kan ju 
jobba som tjuv (som spelet är nu egen anm.) T: men man gör ju inget nu det kommer bara upp 
nån skylt ”åå - du har rånat en bank du får tusen kronor” T: tänk om man skulle få för sig att 
man skulle mörda sin fru och så kunde man göra det (fnitter) T: nä usch T: det skulle vara 
jättecoolt T: det skulle jag vilja T: men tänk om man skulle bli efterlyst - typ bo i stan på en 
soffa 
Men om ni bara fick välja en enda grej på hela Internet och i alla dataspel – vad skulle ni 
välja då? 
T: MSN T: MSN T: MSN T: man blir ju galen om man int får sitta på MSN T: ja T: mm  
T: men det är ju bäst i längden också man blir ju less spel och sånt T: ja - men det blir man int 
på MSN för det är ju som kompisar och så lär man känna nytt folk T: olika folk T: och det är 
ju alltid nån och prata med – för det är ju alltid nån som är inne 
Säger man saker – törs man säga mer på MSN än vad man törs göra i verkligheten? 
T: Ja (i kör) T: Ja - men det har jag tänkt på - jag vill int säga saker på MSN som jag int vågar 
säga i verkligheten för då tycker jag att man är feg ifall man använder MSN som nån sorts 
alltså få försöka få fram vad man tänker T: men det beror ju på vad det är - för om jag är 
jättearg på NN så är det ju bättre om jag säger det i verkligheten än att säga det på MSN  
T: även om man egentligen int vågar får man ta mod till sig och göra det i verkligheten T: mm 
T: mm T: för om man gillar en kille som man aldrig har pratat med förr då kan det ju vara bra 
att som kontakt… T: bara börja där men om man då ska säga att jag gillar dig då tycker jag att 

man ska våga säga det i verkligheten också ifall man säger det på MSN – tycker jag – 
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men nog kan det ju ändå hända att man säger det på MSN och ändå inte vågar säga det i 
verkligheten - men jag tycker att man borde T: ja T: mm 
Har ni sagt nåt nån gång på MSN som ni inte riktigt vågat säga i verkligheten och sen mött 
den personen i verkligheten? Förstår ni hur jag menar? (intressant för flera) 
T: Nä T: nä 
T.ex. om man har sagt saker som man tänkt om en person och så sen har man mött den i 
verkligheten? Och så känner man sig…?(intressant för flera) 
T: Alltså typ ifall om man har sagt typ om ens morfar är sjuk också berättar man för nån om 
det och så sitter det djupt inne i en och så berättar man för den om det och så sen möter man 
den i verkligheten T: jag börjar tänka mer på känslor alltså vad man tycker om en T: men då 
kan det ju va typ så här att man skäms typ T: ja T: men då blir det ju typ bara – aahh! T: men 
då blir det ju samtidigt att man vill att personen ska se en T: mm T: och att man ska hälsa - 
men samtidigt blir man jättejätteblyg T: mm T: mm T: man blir typ så här aahh  
T: och good shit! T: man vet int vad man ska göra typ antingen springa och gömma sig eller 
så ska man springa fram typ nåt av det T: eller så står man bara kvar T: så står man bara så 
här… T: och stirrar (tjejerna fnittrar men låter avslappnade och smått försiktiga) 
Är det något ni skulle vilja säga som är viktigt och som ni skulle vilja berätta? 
T: Nä T: nä T: int vad jag kommer på… 
Men då tackar jag för mig! 
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Bilaga 5 
 

Berättelser 
Jag fick höra om en kille (12 år) som mötte ett monster på Tibia och det var nära att hans 
gubbe skulle dö — han blev alldeles skakig och ville nästan gråta av inlevelsen i spelet. Hans 
förklaring inför den känslan var att det var hans bästa gubbe — han hade en annan gubbe som 
han istället kunde tänka sig att offra när han skulle utforska Tibiavärlden. 
 
En annan händelse jag fick mig berättad, var en kille som skulle köpa ett hus i Tibiavärlden 
och hade en överenskommelse med sina kompisar att de skulle hyra av honom - på så sätt 
skulle han kunna finansiera köpet och de skulle alla ha möjlighet att kunna bo i ett hus. 
 

Följdfråga 
Om man inte hade möjlighet att umgås via chatt och ventrilo – hur skulle det då vara att spela 
datorspel? 
K: Offline och online – tänk dig – offline är som att sitta i ett trångt betongrum och online är 
som att sitta på en äng med klarblå himmel… 
 

Uppföljning 
Jag gav ungdomarna möjlighet att läsa fokusgruppsamtalen i sin helhet efter att jag hade 
skrivit ut dem. Därefter fick alla, enskilt, svara på några frågor. Under uppmuntran att 
diskutera sinsemellan, satt de samlade i samma grupper som vid fokusgruppsamtalen. Bland 
annat fick de markera frågor och citat som de tyckte var särskilt intressanta. Det var 
fascinerande att se att mycket av det som de markerat var sådant som jag själv tyckt vara 
intressant, och därför också tagit med i analysen. 
 

1. Vad i intervjun tyckte ni var mest intressant att prata om? 
Markera i texten. 

De citat och frågor som de särskilt markerade har jag ovan markerat med fet stil. 
 
Förutom det som de hade markerat i texten skrev de dessa kommentarer: 
”Jag tycker att det flesta var intressant att prata om, det finns alltid mer eller mindre men inget 
som sticker ut” 
”det var mest intressant att prata om man vågar säga mer på MSN än i verkligheten” 
”egentligen skulle jag velat veta vad pojkarna tycker om Tibia, CS m.m. Tjejer är ganska lika 
när det gäller Internet och spela. Egentligen är det inte så intressant att prata om MSN och 
sånt, för det är så vanligt. Det kan vara intressant att prata om hur mycket som man är på det.” 
En tjej skriver att det blev fel fakta om Lunar, hon rättar ”… det är alltså gratis att vara 
medlem i Lunarstorm om man inte vill kunna göra specialsaker.” 
”det killarna sa, det vet jag minst av” 
Angående denna fråga: T.ex. om man har sagt saker som man tänkt om en person och så sen 
har man mött den i verkligheten? Och så känner man sig…? Skrev en tjej: 
”Det är så, man säger mycket mer på MSN än i verkligheten, men inget som man ångrar.” 
 

2. Finns det något som ni tycker behöver förklaras tydligare eller rättas? 
Flera av dem påpekade felstavningar på olika begrepp. 
”nej allt är så bra berättat i detalj” 
”nej” 
”nej, jag tycker det blev bra” 
 

3. Vilket föredrar ni, spela/chatta - ensamma eller tillsammans med någon kompis 
(i samma rum framför TV/datorskärm)? 
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”spela med kompisar (dator) hemma i samma rum” 
”spela, vara med en kompis” 
”spela tillsammans i samma rum” 
”Tibia helst…” 
”spela WoW” 
”det beror på vad man känner för. Men chatta med en kompis i samma rum. Se TV är roligare 
med en kompis” 
”det är roligare att chatta tillsammans med någon. Men när man är med någon så tycker jag 
inte att man ska sitta framför datorn” 
”med någon kompis” 
”spela och chatta är jättekul. Chatta ska man naturligtvis göra med andra. Spela gör jag oftast 
själv. Men det är roligare att spela med andra 
”MSN” 
”det beror på… om man sitter vid datorn så spelar man helst ensam… fast man chattar 
samtidigt i spelen. Men om man spelar TV-spel så är man helst två.” 
”det beror på vilket humör man är. Och det är ju alltid kul att vara några stycken och spela 
Halo ”, men t.ex. knights of the old republic vill man spela själv” 
”chatta/MSN spelar inte så stor roll 
”MSN, Lunar, både och!” 
”MSN, Lunar, både och!” 
”lana” 
”ensam” 
 

4. Vilka för och nackdelar anser ni att det finns med spel och chatt online? 
”att man blir beroende, så man struntar i läxan” 
”Fördel – man lär sig engelska och skriva/stava bättre, man lär sig massor Nackdel – tar upp tid, 
man rör sig inte lika mycket, man bryr sig mindre om skola, omvärlden m.m., man blir osocial” 
”man lär sig engelska för dom bästa spelen är på engelska – man kan bli beroende” 
”jo man kan ju lätt få ett riktigt spelberoende =/ ” 
”man kan bli ”beroende” av att spela/chatta och man kan råka illa ut, om någon får tag i 
adressen, nummer m.m.” 
”beroende. Annars vet jag inte” 
”man ska kunna stänga av med en gång, om mamma t.ex. ropar att det är mat” 
”att man väljer det framför läxa och annat viktigt” 
”träffa dom, och när dom kommer så är dom inte samma” 
”det kan vara kul… men man blir kanske beroende.” 
”offline = trångt betongrum, online = fält med solsken och blå himmel” 
”det som är bra med spel är att man lär sig engelska” 
”man kan bli beroende av spelen. I chatten kan man utlämna sig för mycket så det kan hända 
otäcka saker” 
”har man bredband blir det billigare, men man kan bli beroende” 
”om man har bredband blir det inte lika dyrt, men man kan ju bli beroende” 
 

5. Har ni någon idé kring hur man skulle kunna arbeta med spel och chatt i skolan? 
”jobba mer om spel på svenskan” 
”man kan ju skaffa en typ kompis i England eller nå och så chattar man med hon/han så man 
lär sig stava och man lär sig nya ord” 
”jobba mer om spel på svenskan” 
”jo i Tibia och WoW så lär man sig mycke engelska! (det har jag i alla fall)” 
”nepp =) ” 

”nah, ingen vettig idé” 




