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Sammanfattning

I denna studie presenteras tidigare forskning som beskriver datorspelande som fenomen. Bland
annat  beskriver  tidigare  forskning  hur  utspritt  datorspelande  är,  vem som spelar  samt  vilka
konsekvenser det kan få. Dessutom framkommer olika riskfaktorer för datorspelsberoende. Detta
kan vara bland annat kön, social utsatthet och psykisk hälsa. Det är också utifrån den tidigare
forskningen som en kunskapslucka identifierades. Skolan och lärarnas synsätt återfanns inte i den
tidigare forskningen. 

Syftet med studien är således att försöka fylla denna kunskapslucka genom att undersöka hur
skolan, mer specifikt informanterna, syn på samhällsförändringen som den tekniska utvecklingen
har orsakat. För att undersöka vad som har förändrats använder studien sig av ett ofta debatterat
ämne, nämligen datorspelandets påverkan på elever och skola.  Frågeställningarna i studien är
följande: Vilka konsekvenser har datorspel för skolan? Påverkar datorspel eleverna? Har den
tekniska utvecklingen påverkat samhället? 

Studien är kvalitativ och har två teoretiska utgångspunkter, stämplingsteorin och Skogs choice
theory. Tio semistrukturerade intervjuer har genomförts och transkriberats till ett material som
analyserats. I resultatet presenteras fem olika synsätt:  Datorspel och skolan, Teknisk utveckling
och  social  förändring,  Datorspel  som  fritidsaktivitet,  Datorspel  som  social  aktivitet samt
Datorspel och individen. 

Inledningsvis presenteras vilken problematik som informanterna ser i den sociala förändringen.
Sedan framkommer hur informanterna ser på den tekniska utvecklingen som har skett. Efter det
redovisas hur informanterna ser på vilka konsekvenser datorspelande kan få för individen. Ett
intressant  mönster  framkommer  där  elever  som är  ointresserade  av  skolan  verkar  spela  mer.
Utifrån informanternas utsagor antyds det att eleverna inte får bekräftelse eller belöning i skolan.
De söker sig därför mer till datorspelen i jakt på bekräftelse och belöning. Informanterna ser på
det som att eleverna flyr från verkligheten.

Nyckelord: Teknisk utveckling, datorspel, skola, belöning.
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1. Inledning

I denna uppsats inleder vi med att beskriva bakgrunden av det valda forskningsämnet och om det
är relevant att forska inom området. Efter att bakgrunden är klargjord presenterar vi syftet och
den frågeställning vi har valt att undersöka i vår studie. Avslutningsvis kommer vi ta upp olika
definitioner som vi anser är nödvändiga att ha med sig i läsningen av uppsatsen. 

1.1 Bakgrund

Sedan den första persondatorn utvecklades i mitten på 1960-talet har det skett en explosionsartad
utveckling (Rollenhagen 2013). Den tekniska utvecklingen har gått så fort fram att många av
dagens ungdomar har telefoner som har tusentals gånger mer minne än datorerna deras föräldrar
växte upp med. En smartphone kan idag ha över 45 000 gånger mer minne (RAM) än en vanlig
dator från 1980-talet.1 Generationen som växer upp idag är den första som föds in i en värld med
internet, datorer och smartphones.  Statens medieråd (2015) menar i generella drag att Svenska
ungdomar har en mycket hög tillgänglighet när det kommer till datorer. Undersökningen visar att
86 % av gruppen 13-16 år äger en egen dator. I samma ålderspann visar undersökningen att 95 %
även äger en smartphone. Smartphones kan enligt Rollenhagen (2013) ses som en liten dator.  I
samband med att datorer har blivit mer tillgängliga och utvecklingen av tekniken har förbättrats
har också datorspelen ökat i populäritet. Det hålls fesivaler och turneringar i olika datorspel som
sänds live runt hela världen med stora belopp i vinstpengar (Rollenhagen 2013). Med den ökade
tillgängligheten på enheter som kan användas till datorspel, som t.ex. smartphones och laptops i
skolan, har ungdomar i större utsträckning än förr möjlighet att spela datorspel. Ytterligare en
konsekvens av att en ungdom spelar mycket datorspel är att spelandet kan ha en negativ påverkan
på skolarbetet  (Rollenhagen 2013).  Tonåringar  tillbringar  en stor del  av sin tid  i  skolan,  där
interaktioner med andra tonåringar och med lärare sker. Eftersom det är lärarna som ansvarar för
elevernas utbildning, är frågan vilket synsätt lärarna har om elevernas datorspelande intressant att
undersöka. När, utifrån lärares perspektiv, blir datorspelande ett problem för eleverna? Är det så
att ungdomar vill fly verkligheten? Saknar skolan förmåga att stimulera eleverna, vilket kanske
datorspel bättre kan? Är det datorspelen i sig som gör att ungdomar stannar hemma från skolan
och därmed missar viktiga undervisningstillfällen eller beror det på psykisk ohälsa, stress eller
utstötthet? Vi vill undersöka hur lärare för årskurs 7-9 och på gymnasiet ser på datorspelande och
dess effekter på lärandet.

Hur viktigt  är  det att  ägna energi och tid på att  få kunskap om ungdomarnas datorspelande?
Rollenhagen (2013) som har över 25 års erfarenhet av socialt arbete med unga och familjer i
olika beroendefrågor menar att överdrivet datorspelande kan leda till datorspelsberoende, vilket
Rollenhagen anser kan vara en av vår tids största sociala utmaningar. Ur ett rent hälsoperspektiv
kan  överdrivet  datorspelande  vara  skadligt  så  till  vida  att  de  individer  som  hamnar  i  ett
datorspelsberoende  kan  få  fysiska  besvär  som  t.ex.  nackproblem,  viktproblem  m.m.  Andra
komplikationer  som kan  vara  resultatet  av  ett  datorspelsberoende  är  social  fobi,  depression,
konflikter med nära och kära samt problem med skolarbetet. Rollenhagen (2013) målar således
upp ett socialt problem som tycks höra till vår moderna tid i och med dess koppling till tekniken,
som är  ett  i  mänsklighetens  perspektiv  mycket  sentida  fenomen.  Vidare  visar  Rollenhagens

1 Jämförelsen är mellan en Samsung Galaxy S6 (3 GB RAM) och en Commodore 64 (64 kB 
RAM).  
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(2013)  klienterfarenhet  att  den  största  fördelningen  av  de  som  hamnat  i  ett  problematisk
datorspelande ligger i ålderspannet 13-19 år. Utifrån det har vi valt att studera lärares synsätt på
elever i årskurs 6-9 samt på gymnasiet och datorspelande. Då föreliggande studie avser att ge
utökade kunskaper om datorspelandets effekter, anser även vi att denna åldersgrupp är av störst
intresse.

2. Syfte och frågeställningar

Denna studie syftar till att undersöka lärarnas synsätt på elevers datorspelande. Studien utgår från
en konstruktivistisk kunskapssyn och det är således hur lärarna konstruerar sociala problem som
ligger i fokus för undersökningen. Vi har antagit följande frågeställningar:

 Vad har lärarna för synsätt på den tekniska utvecklingens påverkan på samhället? 

 Vilka konsekvenser ser lärarna att datorspelande har för skolarbetet?

 Vilken påverkan har datorspel på eleverna, enligt lärarna?

3. Definitioner och avgränsning

Då denna uppsats handlar om datorspel, är det lämpligt att definiera vad datorspel innebär. Såväl i
tidigare  forskning  som i  vår  egen  studie  används  benämningar  på  olika  slags  datorspel  och
spelgenrer, vilka troligtvis inte är bekanta för personer som inte själva spelar datorspel. Därför är
det också lämpligt att kort beskriva de vanligast förekommande spelgenrerna och datorspelen.
Våra beskrivningar har fokus på tidsåtgång samt exempel på spel inom varje genre. Här nedan
ges först en definition av datorspelmissbruk och vilka kriterier som krävs för diagnos. Därefter
behandlas de olika spelgenrer som förekommer i studien. 

3.1 Datorspelsmissbruk 

Det pågår en diskussion om huruvida en individ kan bli diagnostiserad med datorspelsmissbruk. I
DSM-5 finns  för  närvarande ett  förslag  på kriterier  för  diagnosen datorspelsmissbruk.  Dessa
kriterier  har  dock  blivit  kritiserade  för  att  i  alltför  stor  utsträckning  kunna  lika  gärna  gälla
spelmissbruk rent generellt. Oaktat sådan kritik, har vi valt att använda denna kriterielista. För att
bli diagnostiserad enligt DSM-5 måste klienten uppfylla följande nio kriterier (King & Delfabbro,
2014):

1. Upptagen med datorspel

2. Abstinensbesvär när datorspelandet upphör

3.  Behov  av  att  spendera  allt  mer  tid  för  att  uppnå  en  tillfredsställelse  vid  användande  av
datorspel

4. Misslyckats med att försöka ha ett kontrollerat datorspelsanvändande

5. Har förlorat andra vardagsintressen som inte inkluderar datorspel

6. Fortsatt överdrivet användande av datorspel trots kunskap om de eventuella riskerna
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7. Tar avstånd från familj och vänner

8. Använder datorspel för att fly eller undvika verkligheten

9.  Har  svårt  att  kontrollera  sina  vardagssysslor  som jobb,  studier  eller  träning  på  grund  av
datorspel

En datorspelsmissbrukare kan definieras som en individ med ett överdrivet datorspelande vilket
orsakar jobb- och utbildningssvårigheter samt sociala problem. Dessutom prioriterar individen
datorspelande framför nödvändiga sysselsättningar som t.ex. att äta, sova och motionera, vilket
resulterar i fysiska och psykiska besvär. (Rollenhagen, 2013) 

Rollenhagen har delat in datoranvändandet i fyra olika zoner: Vit, grön, gul och röd zon. Vit och
grön zon räknas inte som riskzoner. Om en individ däremot befinner sig i gul eller röd zon är
risken  att  utveckla  ett  missbruk  överhängande.  För  att  placeras  i  den  röda  zonen  krävs  att
individen påvisar många av de ovan nämnda negativa effekterna enligt DSM-5, men Rollenhagen
har  också  ytterligare  kriterier  som t.ex.  rubbad dygnsrytm (individen spelar  mer  och mer  på
kvällar/nätter), kriminalitet (individen stjäl från sina föräldrar eller andra närstående för att kunna
betala  för  sitt  datormissbruk)  och kontrollförlust  (individen har  svårt  att  själv kontrollera  sin
speltid). Om individen uppvisar ett flertal av dessa negativa beteenden betyder det att spelandet
styr personen och inte tvärtom. (Rollenhagen, 2013:49–60)

3.2 Spelgenrer

Framför  allt  tre  vanliga  spelgenrer  kan  urskiljas.  Dessa  spelgenrer  tas  även  upp  i  tidigare
forskning.  De  är:  Massively  multiplayer  online  role-playing  game  (kommer  fortsättningsvis
förkortas  ”MMORPG”),  First  person shooter  (kommer  fortsättningsvis  förkortas  ”FPS”)  och
Multiplayer  online  battle  arena  (kommer  fortsättningen  förkortas  ”MOBA”).  

MMORPG: Denna genre av datorspel innebär att spelare är uppkopplade mot internet, där de
spelar tillsammans med flera tusen andra spelare i en så kallad virtuell värld. Spelaren intar rollen
som en fiktiv rollfigur, vilken vanligtvis är präglad av fantasy-genren. I jämförelse med andra
spelgenrer utmärks detta slag datorspel av att spelandet äger rum i en spelvärld som är i konstant
förändring, även när spelaren inte aktivt spelar med sin grupp. Inom denna spelgenre interagerar
spelare  ofta  med  varandra  i  så  kallade  team  chat.  Att  spela  MMORPG  innebär  ofta  långa
speltider, där ett spelpass kan ta upp till sex timmar. Spelarens interaktion med sina lagkamrater
medför att det blir svårt att sluta mitt  i  en spelsession – något som är beroendeframkallande.
Exempel på spel: World of Warcraft (WoW).

FPS:  Ett  datorspel  där  bildskärmen  motsvarar  spelarens  synfält  och  där  skjutvapen  eller
närstridsvapen spelar en huvudroll. Spelaren har alltid ett vapen synligt nära skärmens botten och
på sidan eller  i  periferin  visas spelarens status  (d.v.s.  hur  mycket  ”liv” de har  och mängden
ammunition till vapen etc.). Detta slags datorspel kan antingen spelas på egen hand, online emot
andra spelare eller i en klan (d.v.s. en grupp). Tidsåtgången är väldigt varierande. Vissa omgångar
kan gå mycket fort medan andra tar lite längre tid, men medelvärdet ligger runt 5-15 minuter per
omgång. Exempel på spel: Counter-Strike (CS), Battlefield (BF), Call of Duty (CoD). 

MOBA: Dessa datorspel har mer karaktären av strategispel, där spelaren använder sig av flera
olika enheter för att besegra en motståndare. Antingen kan en annan spelare vara motståndare
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eller så är en datorstyrd enhet det. Det finns även här möjlighet att spela online och det går att
spela ensam eller i grupp. Synperspektivet inom denna genre är ”over-top”, vilket betyder att
spelaren följer scenariot ovanifrån.  Tidsåtgången kan också här variera mellan varje omgång,
men ligger oftast mellan 30-60 minuter. Exempel på spel: Starcraft (SC), Warcraft (WC), League
of Legends (LoL), Defense of the Ancients (DotA). 

Vi ämnar inte blanda in pengaspel i vår studie. Skillnaden mellan datorspel och pengaspel utgörs
av att pengaspel – som benämningen antyder – innefattar spel om pengar, vilket inte är fallet med
vad som här definieras som datorspel. En individ som har ett överdrivet pengaspelande har som
mål att bli  rik medan en individ som spelar för mycket datorspel söker ära och berömmelse.
Datorspel finns tillgängliga för alla åldrar, medan pengaspel har en tydligt uppsatt åldersgräns.
(Rollenhagen. 2013:53) En individ som har problem med pengaspel kan spela bort ofantligt stora
belopp, vilket ger negativa ekonomiska följder.  

4. Tidigare forskning

I  detta  avsnitt  kommer  vi  redogöra  för  tidigare  forskning  som  studerat  datorspel  och  dess
konsekvenser. De forskningsartiklar vi har inkluderat i detta avsnitt har olika perspektiv på och
drar  olika  slutsatser  kring  varför  individer  spelar  datorspel.  Det  råder  en  konflikt  mellan
författarna till artiklarna rörande vad som är den huvudsakliga anledningen till att individer börjar
spela datorspel i en sådan utsträckning att vardagen påverkas negativt (skolan, jobbet, hälsan,
relationer etc.). 

Innan vi  presenterar  de  olika teman på de forskningsartiklarna vi  har  valt  att  studera  ska vi
inledningsvis ta upp en kvantitativ studie gjord av Hasting m.fl. (2009). Denna studies syfte var
att  undersöka  om  det  fanns  något  signifikant  samband  mellan  överdrivet  användande  av
våldsamma datorspel och ett försämrat resultat i skolan. Datainsamlingen utgick från att föräldrar
antecknande hur  mycket  datorspel  deras  barn spelade och därefter  även presenterade barnets
resultat i skolan. Resultatet uppvisade ett signifikant samband mellan att spendera mycket tid på
att  spela datorspel,  och framförallt  våldsamma datorspel,  och sämre prestation i  skolan,  ökad
aggressivitet och uppmärksamhetsproblem (Hasting m.fl. 2009). Dock bör has i åtanke att enligt
Hasting m.fl. (2009) kan föräldrarnas egna åsikter om datorspelande ha spelat en stor roll kan ha
påverkat  resultatet.  Vi  har  valt  att  tematisera  de  olika  forskningsartiklarna  under  följande
rubriker:  Internets  utveckling  och den  tekniska  tillgången,  Belöningssystem  i  datorspel,
Riskfaktorer och slutligen Den sociala världen i datorspel.

4.1 Internets utveckling och den tekniska tillgången

Internet har haft en stor påverkan när det kommer till  utveckling av datorspel där framförallt
online-spel har ökat markant sedan början av 2000-talet. En tidig studie av Young (1996) som
utfördes  under  mitten  av  90-talet  tar  upp  internets  konsekvenser.  Young  (1996)  menar  att
individer kan hamna i ett så kallat internetberoende och jämför detta med att vara drog- eller
alkoholberoende  och  att  konsekvenserna  för  individen liknar  varandra  i  båda  fallen.  Studien
påpekar tydligt att det finns begränsningar i metoden och tveksamheter gällande resultatet. De
menar att den ringa grupp de intervjuade (396 personer) inte är stor nog i jämförelse med de då
47 miljoner internet-användarna. Young (1999) utvecklar sedan sitt synsätt på internetberoende
där nätberoende delas in i fem olika subkategorier: 
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 Cybersexuellt beroende: Tvångsmässigt surfande på pornografiska sidor

 Cyberrelationellt beroende: Överdrivet engagemang i online-gemenskap

 Nättvång: Online-spelande (pengarspel), näthandel, aktioner 

 Överbelastning av information: Tvångsmässigt surfande och databassökande

 Dataspelberoende: Tvångsmässigt datorspelande

Young (1999) menar att datorspelsberoende inte är ett eget fenomen utan tillhör en subkategorier
inom  nätberoende.  Rollenhagen  (2013)  tar  också  upp  webbens  utveckling  och  framförallt
framväxten av de gratis onlinespel som finns lättillgängliga. Rollenhagen (2013) fortsätter sedan
att ta upp den ökade tillgången på datorspel i och med smartphones och surfplattor som nu finns
bland nästan alla ungdomar. Tidigare var det vanligt att en stationär dator med alla sina datorspel
men numera finns det datorspel i många ungdomars fickor som lätt  kan tas upp i  väntan på
exempelvis  bussen,  ser  på  tv,  etc.  (Rollenhagen  2013).  Trots  att  Rollenhagen  saknar
forskningsunderlag för vissa av sina påståenden drar vi slutsatsen från ovan nämnda artiklar att
internet öppnar upp nya vägar till beroende som datorspel på egen hand inte lyckas med. Detta
tillsammans med den ökade tillgången på datorspel, smartphones och laptops, gör att fler och fler
ungdomar nu än tidigare utvecklar ett beroende. Dessa artiklar är relevanta för vårt syfte eftersom
de handlar om den tekniska utvecklingens påverkan på individen. 

4.2 Belöningssystem i datorspel

Påverkas  belöningssystemet  av  att  vi  spelar  datorspel?  För  att  gå  vidare  med  denna  fråga
förklarar  vi  nedan  kortfattat  vad  dopamin  och  belöningssystemet  är  för  något.  Hjärnans
belöningssystem är en av de äldsta delarna i hjärnan. Belöningssystemet är de nervkopplingar och
nervbanor som gör att en människa känner njutning och tillfredsställelse vid intag av dryck och
mat,  vid  samlag,  etc.  Dopamin  är  en  av  de  signalsubstanser  som  har  en  huvudroll  i
belöningssystemet, när det frigörs som svar på stimuli aktiveras belöningssystemet och vi får en
positiv upplevelse (Saxon & Wibring 2004). Att  diskutera dopamin och belöningssystemet är
väldigt  vanligt  förekommande  inom  behandling  av  och  forskning  kring  alkohol-  och
drogmissbruk.

Weinstein (2010) utförde en kvantitativ studie för att se om det fanns något signifikant samband
mellan det av datorspel initierade dopaminpåslaget och andra droger. Resultaten från Weinsteins
(2010) studie pekar på att dopaminfrisättningen utlöst av datorspelande kan jämföras med den
frisättning som ses vid intag av alkohol eller andra droger. En annan forskningsstudie gjord av
Koeep  m.fl.  (1997)  har  visat  att  datorspel  stimulerar  utsöndring  av  dopamin  i  hjärnans
belöningssystem vilket beskrivs som en förklaring till att vissa individer hamnar i en situation där
de har utvecklat  ett  beroende av datorspel. En av intervjuerna som vi uppmärksammade i en
studie av Elliotts m.fl. (2012) var när en individ berättar om vad som kickar/triggar igång lusten
att spela. Individen tillhör den lite äldre generationen (80-talet) av datorspelar. Det som direkt
triggar igång individen var musiken från det spelet som individen spelade, även ljudet av olika
slag som träffade motståndaren eller vrål från karaktären kunde verka som katalysator för att vilja
spela (Elliott m.fl. 2012). Att höra ljudet av att ha besegrat sin fiende och därmed har vunnit kan
sammankopplas med dopamin som utsöndras. Man får en tillfredsställelse och njutning av att
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man har klarat av ett datorspel. En positiv känsla i kroppen. Enligt Elliotts m.fl. (2012) var dock
mycket få av informanterna öppna för att det eventuellt kan bero på hjärnans belöningssystem.
Det  verkar  i  ovan  presenterade  forskning  således  finnas  en  diskrepans  mellan  hjärnans
belöningssystem som förklaringsmodell till fenomenet datorspelande hos informanter och dem
som datorspel berör,  samt forskare inom ämnet.  Detta  har tagits  i  beräkning i  vår studie där
lärares synsätt på datorspelande är det som undersöks.   

Det  finns  även  studier  där  forskare  menar  att  datorspelberoende  har  ett  släktskap  med
spelberoende när det kommer till dopamin. Gupta & Derevensky (1997) genomförde en studie
för att se om det fanns något tydlig släktskap mellan dessa två fenomen. Det dem kom fram till
var att de individer som spelade väldigt mycket datorspel använde samma ord för att beskriva
känslan som de individer som var spelberoende (framförallt de som spelade på enarmad bandit). 

Att dessa två skilda grupper, datorspel och enarmade banditer, beskriver upplevelsen på liknande
sätt talar för att det är samma belöningssystem som ger välbefinnandet. Weinstein (2010) och
Koeep m.fl.  (1997) menar att det är belöningssystemet i allmänhet som påverkas av att spela
datorspel.  I  Elliotts  m.fl.  (2012)  studie  berättar  en  informant  att  spelet  i  sig  har  ett  inbyggt
belöningssystem som påverkar spelaren och ger tillfredsställelse när hen lyckas med uppgifter i
datorspelet.  Rollenhagen  (2013)  delar  uppfattning  med  båda  författargrupperna  baserat  på
ovanstående resultat.  Rollenhagen menar att  hjärnans belöningssystem har en inverkan när vi
spelar datorspel då både skratt, lycka, frustration, ilska är vanligt förekommande. Rollenhagen
(2013) säger även att vissa av datorspelen i sig har ett inbyggt belöningssystem, där man lyckas i
ett datorspel och får en belöning såsom högre nivå, nya färdigheter till  sin karaktär eller nya
vapen. Dessa belöningar ger ett dopaminpåslag i hög grad (Rollenhagen 2013).

Elliott m.fl. (2012) uttrycker tydligt att vissa spelgenrer har ett mer utvecklat system som i högre
grad påverkar belöningssystemet positivt vilket resulterar i att  det blir svårare att sluta spela.
Studien där vuxna fick testa att spela några olika spelgenrer visar att MMORPG och FPS-spel var
de spelgenrer som var svårast att sluta med. Denna studie har dock inte fokus på individerna som
spelade, utan på spelen. Således anser vi att en viktig aspekt saknas, vilket en kvalitativ studie
med fokus på synsätt på datorspelande skulle kunna komplettera med.

4.3 Riskfaktorer

Vilka  individer  har  lättare  att  hamna  i  ett  problematisk  datorspelande  som  kan  leda  till
konsekvenser i  skolan? Vi inleder med en forskningsartikel av Quaiser-Pohl m.fl.  (2005) där
datamaterialet införskaffades med en kvantitativ enkätundersökning för att se hur könet spelar
roll när det kommer till datorspelande. I artikeln förs en diskussion om datorspelande som en
mansdominerad hobby, framförallt när det kommer till spelgenren action (FPS-spel) och äventyr
(MMORPG). Denna ojämna könsfördelning inom datorspelande är även något som Rollenhagen
(2013)  beskriver  med  grund  i  sin  erfarenhet  av  att  nästan  alla  hans  klienter  (som  har  ett
problematisk datorspelsanvändande) är killar och att väldigt få är tjejer. Anledningen till detta kan
enligt  Rollenhagen (2013) bero  på  att  många datorspel  är  riktade  till  män.  Den anledningen
förklarar dock inte varför de tjejer som spelar gör det. Vidare menar Rollenhagen (2013) att tjejer
i större utsträckning använder sig av sociala medier så som Instagram och Facebook. Vidare så
finns  det  en  annan  studie  som  visar  ett  signifikant  samband  mellan  actionspel  (FPS)  och
barn/ungdomar  som har  ett  aggressivt  beteende  enligt  Cowell  & Payne (2000).  Rollenhagen
(2013) beskriver ett samband mellan datorspelande och individer med diagnosen ADHD då de av
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honom  tillhör  en  riskgrupp  när  det  gäller  ”snabba”  spel,  exempelvis  Counter-strike  (FPS).
Weinstein (2010) menar att det finns för lite bevis för att tro att en individ med en ADHD-diagnos
skulle löpa en större risk för att få ett datorspelmissbruk.

Elliot m.fl. (2012) beskriver det i sin studie som att när en ungdom hamnar i ett problematiskt
spelande så beror det till största delen på sociala brister (såsom gränsdragningar, saknar socialt
nätverk  in real life, IRL, osv). Studien utgick från intervjuer där individer som spelar mycket
datorspel  berättade  om  sitt  perspektiv  på  sitt  datorspelande.  Det  som  tydligt  framgick  från
informanterna var att de flesta ansåg att en person som hamnar i ett datorspelberoende gör det på
grund av att dessa personer var svaga, dumma och/eller socialt ineffektiva (Elliott m.fl. 2012).
Brus (2012) tar också upp ungdomars perspektiv på datorspelande i sin studie som utgår från
intervjuer. I dessa intervjuer tar Brus (2012) upp frågan med ungdomar hur det kommer sig att
vissa hamnar i ett problematisk datorspelande. Brus (2012) menar att social utstötning kan vara
en anledning till att en person får ett överdrivet datorspelande. Några av informanterna från Brus
(2012) studie berättar hur de ville fly undan den ”riktiga världen”. Anledningar till att de ville fly
undan den ”riktiga världen” var  till  exempel  för  att  uthärda mobbning,  hantera  stressen  från
skolan, dödsfall av närstående osv. Med hjälp av datorspel kunde informanterna glömma sina
problem och bekymmer (Brus 2012). Att personer flyr den riktiga verkligheten och från andra
problem menar även Yee (2006). Han anser att de individer som undviker problem i verkligheten
genom att spela datorspel är de som löper hög risk att hamna i ett problematiskt datorspelande
(Yee 2006). Rollenhagen (2013) menar även han att en stor anledning till att ungdomar spelar
datorspel är att fly undan verkliga problem så som den trista gråa vardagen, mobbning, eller att
skolan  inte  ger  tillräcklig  stimulans.  Dessa  personer  kan känna trygghet  och  få  glädje  i  den
virtuella världen. 

En forskningsartikeln skriven av Scharkow m.fl.  (2014) från  Tyskland presenterar  motstridig
forskning till  den som presenteras  ovan som inte  stöder teorin om att  social  påverkan avgör
huruvida  individer  blir  beroende  eller  ej.  Scharkow  m.fl.  (2014)  gjorde  en  kvantitativ
undersökning  där  syftet  var  att  undersöka  olika  åldersgruppers  (barn,  ungdom  och  vuxen)
utveckling  av  datorspelmissbruk  under  en  tvåårsperiod  samt  sociala  indikationer  om
välbefinnande. Resultatet visade att en väldigt liten del av de individer som till en början låg i
riskzonen  för  att  utveckla  ett  datorspelmissbruk faktiskt  gjorde  detta  under  den  tvåårsperiod
studien  varade.  Åldersgrupperna visade  ingen större  skillnad på  negativ  utveckling.  Det  som
motsade Brus slutsats var att det inte kunde påvisas något signifikant samband mellan den sociala
omgivningen och en ökning av datorspelsmissbruk. Med resultatet anser Scharkow m.fl. (2014)
att  personlig  framgång,  socialt  kapital  eller  socialt  stöd  inte  påverkar  utvecklingen  av  ett
datorspelmissbruk. Scharkow m.fl. (2014) anser att det mer rör sig om individens svårighet att
hantera gränsdragningar och problem med understimulering.  

Ovan  nämnda  artiklar  i  detta  avsnitt  belyser  vilka  riskfaktorer  som finns  för  att  en  individ
eventuellt kan utveckla ett problematisk spelande. Dessa artiklar stämmer bra överens med vårt
syfte eftersom denna studie syftar till  att undersöka lärarnas synsätt på elevers datorspelande.
Eftersom vi vill studera lärarnas synsätt på datorspelande är det viktigt att presentera en bild av
vilka  eventuella  riskfaktorer  som  finns  enligt  forskning  för  att  se  huruvida  denna  bild  är
förankrad hos lärarna. 
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4.4 Den sociala världen i datorspel

Rollenhagen (2013) menar att dagens ungdomar spelar datorspel med varandra hemifrån eller på
rasterna med sina smartphones. Barn vill inte hamna utanför och därmed är det inte konstigt att
vissa  individer  faller  för  grupptrycket  att  vilja  spela  datorspel  för  att  kunna  hänga  med  i
konversationer  på  rasterna  eller  under  lektionstid  (Rollenhagen  2013).  Detta  verkar  dock
Rollenhagen (2013) påstå utan forskningsunderlag, han utgår här från egen erfarenhet. Linderoth
& Bennerstedt  (2007)  har  gjort  en  studie  med intervjuer  av  10  ungdomar  som spelar  WoW
(World of Warcraft). Informanterna berättar att de inte blir dömda utifrån sitt utseende, ålder eller
funktionsnedsättning inom online-spel. Utan där är det hur du presterar under själva spelet som är
ett avgörande. Informanterna berättar att man kan vara mobbad i skolan men i online-världen så
är man ett proffs och övriga ser upp till personen (Linderoth & Bennerstedt 2007). 

Enligt Wiemer-Hastings m.fl. (2005) kvalitativa forskning ser de som spelar inte MMORPG som
en datorspelsgenre som kan utvecklas till problematiskt datorspelsanvändande. Detta är intressant
för vår studie då det just är informanternas synsätt på datorspelande som är ämnet för denna
uppsats. Vi vill dock undersöka lärares synsätt på datorspelande och inte synsättet hos de som
spelar. Även om undersökningen visar att en individ som spelar MMORPG har en mycket längre
datorspelstid än spelare av andra genrer så leder detta inte till problem. Wiemer-Hastings m.fl.
(2005) förklarar detta med att  det finns en social  tillfredsställelse i  att  spela  MMORPG. Det
skulle gå att jämföra med att vara ute och festa i 6 timmar – det ena socialt accepterat, det andra
inte.  Elliott  m.fl.  (2012) påpekar dock att  de i  sina studier har visat  att  individer som spelar
MMORPG har väldigt svårt att sluta spela, eftersom de inte vill svika sina kamrater. Detta kunde
resultera i att de inte gick och lade sig i tid som i sin tur gjorde att de inte klarade av skolan dagen
efter eller rent av skolkade. I Linderoth & Bennerstedt (2007) berättar även här de intervjuade
informanterna att grupptrycket från sina lagkamrater kunde påverka dem att spela mer. 

Rollenhagens  (2013)  intervjuer  tar  upp  samma  dilemma  som  Elliott  m.fl.  (2012)  om  att
MMORPG är ett tidskrävande spel som ofta slutade med att ungdomar satt uppe hela nätterna och
missade skolan eller jobbet dagen därpå. Linderoth & Bennerstedt (2007) håller sig kritiska till
slutsatsen som Wiemer-Hasting m.fl.  (2012) drar - att MMORPG inte skulle utvecklas till  ett
problematisk spelande, dock anser de att man inte har rätt att ta bort den vänskaps-sfär som en
individ har valt. Informanterna från Lindroth & Bennerstedt (2007) berättar hur mycket deras
sociala nätverk har byggts ut tack vara MMORPG. Samtidigt som de spelar MMORPG så har de
ständigt en konversation igång, det behöver inte alltid handla om datorspelet utan även om tv-
serier, sport, filmer etc. (Lindroth & Bennerstedt 2007). Den sociala världen är enligt Lindroth &
Bennerstedt (2007) en drivkraft att spela MMORPG. 

De utvalda artiklarna ovan i detta tema tar upp om de sociala fördelarna med datorspel, men även
vilka konsekvenser  som datorspelande kan resultera  i.  Dessa artiklar  representerar  också vad
tidigare  forskning säger  om varför  individer  väljer  att  spela  datorspel.  Den sociala  aspekten
framhävs som en viktig faktor till datorspelande utifrån att vara en social arena eller social värld.
Således blir det utifrån detta perspektiv på datorspelande intressant att i enlighet med syftet för
denna studie undersöka lärares synsätt på elevers datorspelande.  
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4.5 Sammanfattning

Avsnittet Internets utveckling och den tekniska tillgången i början av denna del tar upp tillgången
på spelenheter som en anledning till  ungdomars ökade spelmängder (e.g.  Rollenhagen 2013).
Även internets utveckling och utbredning där det finns en möjlighet att spela gratisspel beskrivs i
vissa av forskningsartiklarna som en anledning till den problematik som vissa individer kan få
(e.g.  Rollenhagen  2013,  Young  1996).  Är  det  så  att  dagens  samhälle  (som  i  denna  studie
representeras av högstadieskolor och gymnasieskolor) inte hänger med i dagens IT-evolution?
Denna  nya  utveckling  av  både  nya  maskiner  (smartphone,  iPad,  laptops)  och
internettillgängligheten kanske gör mer skada än nytta i dagens skolor? 

Den  andra  underrubriken  Belöningssystem  i  datorspel  tar  upp  belöningssystemet  som  en
påverkande faktor. Två aspekter av belöningssystemet tas upp. Å ena sidan beskrivs det som att
vid datorspelande så utsöndras dopamin på samma sätt som när man förtär alkohol och droger
(e.g. Weinstein 2010, Koeep m.fl. 1997). Å andra sidan beskrivs det som att vissa datorspel har
ett  mer  utvecklat  belöningssystem som triggar  dopaminfrisättning  och  därmed  ger  individen
incitament att spela mera (e.g. Elliot m.fl. 2012. Rollenhagen 2013). Det är egentligen ingen av
dessa förklaringar som utesluter den andra.

I  Riskfaktorer behandlas olika forskningsartiklar i vilka individer som lider av större risk vad
gäller datorspelande än andra. Det nämns egentligen i fyra kategorier. De första artiklarna blandar
in  kön,  där  killar  beskrivs  som löpande  större  risk  än  tjejer  att  fastna  i  datorspelande  (e.g.
Quaiser-Pohl  m.fl.  2005,  Rollenhagen  2013).  Den  andra  kategorin  är  personer  med  vissa
diagnoser, så som ADHD, som av vissa beskrivs som lida högre risk (e.g. Cowell & Payne 2000,
Rollenhagen 2013).  Här  råder  inte  konsensus  mellan  de presenterade artiklarna då en  artikel
bestrider denna slutsats (eg. Weinstein 2010). Den tredje kategorin är individer som har ett lågt
socialt kapital (mobbning, utstötning, få vänner i skolan och fritiden etc.) och som beskrivs som
löpande större risk att hamna i ett problematisk datorspelande (e.g. Elliot m.fl. 2012, Brus 2012,
Yee 2006). Här motsätter sig dock en forskningsartikel att det sociala kapitalet är avgörande utan
hävdar  att  det  handlar  mer  om  en  fjärde  kategori,  som  karaktäriseras  av  svårigheter  med
gränsdragningar och kontroll av belöningssystemet (e.g. Scharkow m.fl. 2014). 
 
Avslutningsvis presenterades Den sociala världen i datorspel. Här tas datorspelande upp som en
social aktivitet (e.g. Linderoth & Bennerstedt 2007, Rollenhagen 2013). Både de negativa och de
positiva  aspekterna  med  datorspel  berörs.  De  negativa  är  att  vissa  datorspel  är  väldigt
tidskrävande och kan leda till sena nätter och därmed att den spelande är för trött för att studera
eller jobba (e.g. Linderoth & Bennerstedt 2007, Rollenhagen 2013, Elliot m.fl. 2012). Det är svårt
att svika sina kamrater därför slutar man inte även om klockan är väldigt mycket, däremot tar de
även upp att de personer som har svårt med att skaffa sociala kontakter in real life, IRL ges en
möjlighet i online-världen, där kraven för att accepteras baseras på prestation istället för utseende
(e.g. Wiemer-Hastings m.fl. 2005, Linderoth & Bennerstedt 2007).

5. Teori 

I detta kapitel presenteras de teoretiska begrepp som varit relevanta i denna studies analys och
diskussion av det empiriska materialet.  Det transkriberade materialet som ligger till grund för
analysen kommer att analyseras utifrån två teoretiska ramverk. Den ena, stämplingsteorin, antas i

9



Mikael Andersson 2SC125 1986-04-16-5996
Max Viertutakk Examensarbete i socialt arbete 1988-11-01-3310

denna uppsats för att tillföra ett samhällsperspektiv på analysen. Den andra, Skogs choice theory,
används för att tillföra ett individperspektiv där fokus ligger på individens inre kamp. 

5.1 Stämplingsteori 

Stämplingsteorin har sin grund i den symboliska interaktionismen som påstår att människan är en
social varelse som utvärderar sig själv genom interaktion med omgivningen. Social interaktion
och utbyte mellan människor formar individens tolkning och upplevelse av verkligheten (Becker
2006, Hilte 1996, Jacobsson Thelander & Wästerfors 2010, Mattsson 2010). Omgivningen är,
med andra ord, central i individens identitetsarbete (Becker 2006). Utgångspunkten är relationen
mellan samhälle och individ, mellan normer och avvikande från normer. Stämplingsprocessen
kan  beskrivas  som en  transaktion  eller  en  förhandling  mellan  parter  (Becker  2006).  Denna
förhandling eller transaktion är dock ofta starkt påverkad av makt och inflytande. Den part som
har maktövertaget vinner oftast förhandlingen och påtvingar den andra parten sina villkor. På så
vis beskriver stämplingsteorin till  viss den del samhällets strukturella maktasymmetri (Becker
2006). Exempel på tänkbara situationer när en grupp kan ha tolkningsföreträde över en annan är
när  det gäller  klass,  sexualitet,  yrkestillhörighet eller  etnicitet.  Exempelvis kan en liten skara
politiker ha enormt tolkningsföreträde över vad som är avvikande beteende som slutligen blir den
dominanta åsikten i samhället (Becker 2006).

Stämplingsteorin riktar  sin  uppmärksamhet  på avvikande beteenden och hur  dessa beteenden
uppstår i interaktioner mellan individen och samhället. En människa föds inte till en avvikare
utan formas till  en avvikare då denne utsätts  för påtryckningar från omgivningen efter att en
handling  har  utförs  som  anses  vara  avvikande.  Att  utföra  en  handling  som  anses  vara
normbrytande  behöver  inte  betyda  att  individen  som  utförde  handlingen  är  generellt
normbrytande.  Dock blir  ofta individen stämplad som avvikare utifrån dess handling (Becker
2006).  Individen tillskrivs negativa egenskaper. Det som gör stämplingen mer problematisk är att
de individer som stämplas har en benägenhet att upprätthålla den bild och avvikande beteende
som samhället har tillskrivit den (Becker 2006). Berg (2007) beskriver detta med ett eget citat om
när  en  person blir  stämplad:  ”Definiera  en  människa  som avvikare  och han blir  det”  (Berg,
2007:173). Således finns det en risk att individen anamma egenskaper för att passa in i den bild
som samhället tillskriver individen (Becker 2006).  

Stämplingsteorin  beskriver  hur  samhället  bestraffar  individer  som  inte  följer  rådande
samhällsvärderingar. En individ som spelar datorspel utöver vad som är normativt resulterar i att
individen blir stämplad som datorspelsmissbrukare. Stämplingen leder dessutom till att individen
tillskrivs  de  egenskaper  som  hör  till  den  kategorin.  Därmed  kan  en,  enligt  samhället,
överkonsumtion av datorspelande resultera i en kategorisering som kan ha negativa konsekvenser
för  individen. En intressant  aspekt  av  detta,  som kan  återkopplas  till  tolkningsföreträde  och
maktasymmetri, är att det ofta är utifrån syftet med bruket som användaren stämplas. Ett preparat
kan tas i samma mängd av två olika personer, den ena som receptbelagd medicin och den andra
för  rekreation.  En  blir  patient  och  den  andre  blir  missbrukare.  Samma  princip  gäller
datorspelande. En person som spelar på stora galor vars jobb det är att vara bra på datorspel på
ena sidan, på andra sidan en ung kille med sociala svårigheter. En får sponsorer och den andre
blir datorspelsmissbrukare. Det finns en samhällsmoral och bryter en individ mot denna påbörjas
en  moraliserande  process.  Poängen  är  att  ett  beteende  är  kontextuellt  bundet  och  det  är
uppfattningen av beteendet som är centralt,  inte beteendet i sig. Det är en kamp mellan olika
verklighetsuppfattningar  (Hilte  1996).  Stämplingsprocessen  kan  också  ses  som  ett

10



Mikael Andersson 2SC125 1986-04-16-5996
Max Viertutakk Examensarbete i socialt arbete 1988-11-01-3310

identitetsgörande. Kampen mellan olika verkligheter kan sätta sina spår på både samhällsnivå
men  också  på  individnivå.  Om  en  samhällets  rådande  uppfattning  av  verkligheten  ständigt
påtvingas  individen  finns  det  en  överhängande  risk  att  individen  anammar  denna  verklighet
(Jacobsson, Thelander & Wästerfors 2010).  

Syftet i vår studie är att undersöka lärarnas synsätt på elevers datorspelande. Studien utgår från en
konstruktivistisk kunskapssyn och det är således hur lärarnas konstruerar sociala problem som
ligger i  fokus för undersökningen. Vi anser att  denna teori  är  väl lämpad att  använda för att
analysera våra data då den fungerar väl ihop med syftet för denna studie. Då vi ämnar studera
lärarnas synsätt på elevernas datorspelande kan lärarna ses som en representation av samhället
och  eleverna  som  individen  i  denna  studie,  i  likhet  med  hur  Becker  (2006)  beskriver  att
förhandlingen mellan parter vad gäller stämpling fungerar. Stämplingsteorin har vi även använt
oss av för att utforma vår intervjuguide (se bilaga 1) där frågorna utgår från hur lärarna ser på
datorspel och därmed har möjlighet att berätta sitt synsätt på fenomenet och därmed har möjlighet
att ge sitt perspektiv på vad som är ett avvikande beteende.  

5.2 Skogs choice theory

Skog (2000, 2003) har formulerat en teori som utgår från att beroendet inte är kompulsivt utan
snarare  en  serie  av  val.  Det  innebär  att  en  missbrukare  inte  kompulsivt  använder  sig  av  ett
beteende eller substans för att uppnå önskad effekt. Skog menar att det är ett aktivt val varje gång
ett  missbruk upprätthålls. Detta hänvisar till  individens vilja och individens möjlighet till  val
utifrån fri vilja (Skog 2000).

Skogs choice theory börjar med att se på individens preferenser. Vad är det individen vill ha? Vad
har individen för intressen? Dessutom ligger individens synsätt på omgivningen i fokus. Det är
sedan dessa intressen och synsätt som är avgörande för vilka val individen gör för att införskaffa
sig det individen vill ha. Skog (2000) diskuterar detta genom att prata om individens aptit och
vidare hur individen tillfredsställer sin aptit. Skog (2000) tar upp exemplet aptiten för alkohol. Att
påpeka att  en människa med alkoholmissbruk är en hjälplös åskådare i sin egen kropp är ett
radikalt sätt att se på alkoholmissbruk, enligt Skog (2000). Att se på en missbrukare på det sättet
implicerar att personen inte är fullständig. Skog (2000) påpekar också att beslutet att avstå från
ett rus ofta beskrivs som kontroll, men att ta ruset beskrivs som brist på kontroll. Enligt Skog
(2000) är det inte brist på kontroll utan ett, ibland, irrationellt sätt för individen att hantera sin
aptit, intressen och synsätt på omgivningen. Skog (2000) menar att dessa val som individen ställs
inför ofta utmärks av konflikt, exempelvis om individen ska avstå ruset eller inte. Denna konflikt
kan ta många skepnader (ex. stress, abstinens, ångest m.m.). Dessutom påpekar Skog (2000) att
ett missbruk kan börja med att individen försöker kontrollera sitt kognitiva och känslomässiga
mående. Vid användandet av alkohol i detta syfte ställs individen inför påtagliga konsekvenser,
exempelvis att bli bakfull. Dessa konsekvenser kan anses hanterbara i början av ett missbruk men
allt eftersom kan konsekvenserna av missbruket bli allt fler och större. En individ måste således
vara villig att acceptera de negativa konsekvenserna i högre grad om denne ska fortsätta med sitt
missbruk. Om individen väljer att fortsätta har individens intresse och preferenser ändrats. Det är
i denna process av individens intresse- och preferensförändring som Skogs choice theory har sitt
fokus.  Exempelvis,  vad  är  det  som  gör  att  individen  är  mer  villig  att  acceptera  negativa
konsekvenser?
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Men, om en missbrukare bestämmer sig för att sluta, hur kommer det sig att individen ibland
fortsätter? Skog (2000) besvarar detta genom att påpeka att människor och val som dem gör är
inte alltid konsekventa. En alkoholmissbrukare kan exempelvis bestämma sig för att endast ta två
glas. Efter två glas gör dock missbrukaren ett nytt val och ändrar sig. Skog (2000) kallar detta för
dålig planering. Val som individer gör är inte alltid rationella eller konsekventa i förhållande till
de ursprungliga preferenserna. Preferenserna förändras och då påverkas valen som individen gör. 

I  kapitlet  ”Tidigare  forskning”  diskuteras  hur  datorspelande  ofta  används  som  ett  sätt  för
individen att kontrollera sitt mående (e.g. Brus 2012, Elliot 2012, Rollenhagen 2013, Yee 2006).
Således är Skogs choice theory applicerbart på datorspelande. Skog (2000) påpekar dessutom att
Skogs choice theory kan användas för att få perspektiv på många olika typer av beroende och
många  olika  vägar  in  och  ut  ur  ett  missbruk.  I  ”Tidigare  forskning”  diskuteras  även  att  ett
överdrivet datorspelande kan leda till datorspelsmissbruk (e.g. Rollenhagen 2013, Scharkow m.fl.
2014, Linderoth & Bennerstedt 2007). Således finns det ännu en koppling mellan Skogs choice
theory och datorspelande. Vi anser således att Skogs choice theory är lämplig för att analysera
datorspelande utifrån. Därmed anser vi också att Skogs choice theory är relevant för vår studie.

6. Metod

I detta kapitel presenteras de metodologiska val som gjorts för att analysera materialet i denna
studie, vilket här omfattar studiens ansats, tillvägagångssätt och datainsamling. Därefter kommer
vi att presentera den valda analysmetoden och hur den genomfördes, samt urval av informanter.
Avslutningsvis tar vi upp vilka etiska överväganden som varit relevanta för studien samt för en
diskussion om validitet och reliabilitet. 

6.1 Metodologisk ansats

Eftersom studien behandlar lärares synsätt på datorspelande som ett socialt konstruerat fenomen,
har denna studie utgått från en socialkonstruktivistisk ansats.  Burr (1995) nämner fyra centrala
antaganden inom socialkonstruktivismen. Den första av dessa är att kunskap som kan antas som
självklar bör ifrågasättas. Eftersom den objektiva verkligheten inte kan förklaras från något annat
än  en  subjektiv  synpunkt  berättar  förklaringen  av  den  objektiva  verkligheten  hur  en  individ
subjektivt upplever och kategoriserar världen – inte hur den objektiva verkligheten faktiskt ser ut.
Howell (2013) nämner också detta och påpekar att den objektiva verkligheten blir irrelevant i ett
konstruktivistiskt  synsätt.  Den andra  punkten  är  att  vi  människor  är  historiskt  och  kulturellt
bundna varelser. I detta ingår att människors förståelse av världen är föränderlig beroende på
händelser. Den tredje punkten är att kunskap är något som skapas och vidmakthålls genom social
interaktion. Detta innebär att kunskap och sanning är konstruerade genom människan, vad vi
håller som sant är en form av social konsensus framförhandlad genom interaktion. Den fjärde och
sista punkten är ett logiskt nästa steg från den tredje punkten. Efter att en viss sanning har skapats
och  en  konsensus  råder  på  ett  samhälleligt  plan  är  det  naturligt  att  vissa  handlingar  blir
normativa. (Burr 1995)

6.2 Tillvägagångsätt

Den datainsamlingsmetod som valdes inför  denna studie är  semistrukturerade intervjuer.  Den
kvalitativa  forskningsintervjuns  målsättning  är  att  belysa  informanternas  livsvärd  och  hur  de
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upplever den (Kvale och Brinkman, 2009. 34-35). Därmed är detta passande för vårt syfte i vår
studie eftersom vi ämnar undersöka lärarnas synsätt på elevers datorspelande. Vi intervjuade tio
lärare som undervisar i årskurs 6-9 (grundskolan) eller på gymnasiet. Sju av lärarna undervisade i
gymnasienivå och tre undervisade på högstadiet. Vi tog kontakt med olika högstadieskolor och
gymnasium i två större kommuner i Mellansverige genom att skicka ut ett informationsbrev (se
bilaga 1). Intervjuerna tog cirka 45 minuter vardera. Dessa intervjuer utfördes under april och maj
2015.  Sammanlagt  utförde  vi  tio  stycken  intervjuer  med  lärare.  Åtta  av  dessa  intervjuer
genomfördes via fysiska träffar med informanterna och två av de andra genom att använda oss av
Skype.  Då  vi  hade  möjlighet  att  träffas  fysiskt  fick  informanterna  själva  välja  plats,  för  att
underlätta så mycket som möjligt för informanterna. De fysiska intervjuerna genomfördes således
på informanternas arbetsplats eller hem. Som nämns ovan har vi använt oss av skypeintervjuer då
det inte har gått att genomföra intervjuerna fysiskt (geografiska anledningar). Vi är medvetna om
att skypeintervjuer inte är optimala och att det innebära vissa begränsningar, som den visuella
delen  (kroppsspråk,  pauser  etc.)  i  intervjun.  Men,  eftersom  det  bara  var  en  liten  del  av
intervjuerna som utfördes med hjälp av Skype anser vi inte att det inte har en avgörande roll för
resultatet.  Samtliga  intervjuer  har  spelats  in  med  godkännande  från  informanterna.  Som
intervjuupplägg  beslutade  vi  oss  för  att  använda  oss  av  semistruktruerade  intervjuer,  vilket
innebar att vi använde ett antal angivna frågor i form av en intervjuguide (som presenteras mer
ingående nedan samt se bilaga 2). Samtliga frågor i intervjuguiden ställdes i samma ordning till
informanterna. Under själva intervjuernas gång korrigerades frågorna något utefter vad som sagts
och vart intervjun var på väg. Detta intervjuformat ger en ökad möjlighet att fördjupa sig i en
persons  situation  (Howell  2013).  Vi  använde  oss  av  öppna  frågor  i  samtalet  med  våra
informanter,  detta  gjorde  det  enklare  att  ställa  följdfrågor.  När  vi  använde  oss  av
semistruktruerade intervjuer ämnade vi studera teman i informanternas vardagsvärld från deras
egna perspektiv (Kvale & Brinkmann 2009). Eftersom vi ställde samma frågor till informanterna
underlättade det vår analys när vi jämförde de olika svaren. Däremot har detta intervjuformat en
nackdel i jämförelse med en mer öppen och ostrukturerad intervju. Semistrukturerade intervjuer
begränsar informanternas perspektiv eftersom utgångspunkten är intervjuarens synvinkel (Aspers
2011). En intervju helt utan struktur kan bli för komplex och svår att analysera.  Båda författarna
försökte medverka under så många intervjuer som möjligt. Detta ansåg vi minskade risken för
eventuella oklarheter som kunde uppstå under intervjuerna. Att båda närvarade under intervjuerna
kunde bidra till att skapa maktasymmetri, vilket vi övervägde. Kvale och Brinkmann (2009) tar
upp olika aspekter när det kommer till maktasymmetri inom kvalitativa forskningsintervjuer. En
av  aspekterna  är  att  kvalitativa  intervjuer  inte  tillhör  det  vanliga  vardagssamtalet  mellan  två
jämbördiga individer. Med detta menas att intervjuarna ofta har mer kunskap inom ämnet, de
bestämmer vilka frågor som ska besvaras samt beslutar när intervjun ska avslutas. Genom att
intervjua professionella (lärare) som besitter professionell kunskap skulle maktasymmetrin kunna
anses  något  utjämnad.  För  att  i  möjligaste  mån  neutralisera  maktskillnaden  mellan  oss  och
informanten frågades informanten om det var något som de ville tillägga eller om de hade övriga
frågor  vid  slutet  av  intervjun.  Intervjuerna  spelades  in  som  ljudupptagning  med  hjälp  av
mobiltelefon. Den stora fördelen med att använda spela in intervjun var att vi kunde fokusera på
dialogen  istället  för  att  anteckna.  Ljudupptagningen  underlättade  dessutom  analysen  av
materialet. Det var också viktigt att de frågor som ställdes till informanterna var tydliga för att
undvika eventuella missförstånd. Om vi misstänkte att vissa frågor var känsliga ställdes dessa i
mitten av intervjun, då den inledande delen av intervjun kan fungera som att få informanterna att
känna sig ”varm i kläderna” i samtalet samt att en allians hunnit byggas upp mellan intervjuare
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och informant. Eftersom frågorna var öppna hade informanten möjlighet att undvika att svara,
vilket även det bidrar till att jämna ut maktasymmetrin i samtalet (Padgett 2008). Avslutningsvis
försäkrades  alltid  om,  efter  varje  intervju,  om informanten  kände  sig  väl  till  mods  gällande
intervjun.

6.3 Intervjuguide

Intervjuguiden utgår till största delen från de teorier som presenteras i teorikapitlet. Dock är en
del av frågorna också utformade utifrån den tidigare forskning som omnämns i kapitlet ”Tidigare
forskning”. Inledningsvis ställdes frågor om läraren, vilka årskurser och ämnen de undervisar i
samt hur länge de jobbat som lärare. Dessa frågor var dels för att inleda intervjun och dels för att
ha ett underlag för vissa av frågorna.  Intervjuguiden var också central i  att  få en konsekvent
disposition  i  det  insamlade  materialet.  Detta  var  högst  önskvärt  eftersom  tanken  var  att
dispositionen i vår studie till stor del skulle följa intervjuerna. Under intervjuerna ställdes öppna
frågor och informanterna fick prata fritt. Således svarade vissa mer utförligt på somliga frågor.
Ibland krävdes det också fler följdfrågor för att få informanten att föra en längre argumentation.
Dock var vi måna om att försöka få lärarna att svara på samtliga av de huvudsakliga frågorna i
intervjuguiden för att få ett konsekvent material.

6.4 Urval

I detta avsnitt presenteras hur urvalsprocessen såg ut för att hitta informanter till studien. Studiens
fokus ligger på lärare till elever i årskurs 6-9 och elever som studerar på gymnasiet. Varför vi
valde att begränsa oss inom dessa årskurser beror på den tidigare forskning som presenteras ovan
vilket tyder på att de flesta ungdomar som har ett problematisk datorspelande är mellan ålder 13-
19 år (Rollenhagen 2013). Vi har även valt att avgränsa oss med att söka informanter inom två
större kommuner i Mellansverige. 

Inledningsvis fick vi endast kontakt med en informant. Detta ledde dock till att vi använde oss av
den så kallade  snöbollsprincipen.  Snöbollsprincipen innebär att när vi utförde första intervjun
hjälpte informanten oss att introducerade en annan informant som i sin tur introducerar oss vidare
och  på  så  vis  fick  vi  en  exponentiellt  ökande  mängd  informanter  (Repstad  2007).  För  att
underlätta att en sådan effekt ska uppstå är det viktigt att ha en så kallad nyckelperson som är
medveten om vad vi har för krav (färdigutbildade lärare i  årskurs 6-9 i  grundskolan eller  på
gymnasienivå),  att  de är  samarbetes  villiga,  har  ett  opartiskt  förhållningssätt  och  har  en god
förmåga  att  berätta  (Repstad  2007).  Däremot  bör  man  vara  uppmärksam på  att  informanter
eventuellt rekommenderar sådana personer som har samma uppfattning och därmed är av samma
åsikt. Efter att vi hade utfört vår första intervju blev denna informant en så kallad nyckelperson.
Snöbollsprincipen var i rullning och denna individ hjälpte oss att hitta tre till informanter. Även
efter den andra intervjun hjälpte denna informant oss att komma i kontakt med ytterligare en
informant. Eftersom syftet med studien är att undersöka lärarnas synsätt på elevers datorspelande
är det viktigt att ha en urvalsprincip som innebär att informanterna bör vara olika varandra. Om
informanterna är olika varandra ökar det sannolikheten att få nytt och relevant material större
(Repstad 2007). Vi hade som målsättning att följa den urvalsprincipen som beskrivs ovan för att
få en stor variation på datamaterialet. När det kommer till könsfördelningen var målet hälften
kvinnor och hälften män. Könsfördelningen slutade med sex män och fyra kvinnor. Det var även
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en bra spridning vad gäller  ålderspannet mellan informanterna,  vilka ämnen de undervisade i
samt hur länge de hade undervisat.

6.5 Analysmetod

Vi har valt att göra en kvalitativ textanalys som grundar sig i uppsatsens socialkonstruktivistiska
ansats. Ett grundantagande som vi gör i analysen är att vi inte kan studera en objektiv verklighet
utan  endast  subjektets  synsätt,  vilket  återspeglar  den  socialkonstruktivistiska  ansatsen  (Burr
1995). Vi anser att detta var det bästa tillvägagångssättet för att uppnå studiens syfte och kunna
besvara våra frågeställningar vi har. 

Efter  att  intervjuerna  hade  genomförts  transkriberades  dem.  Intervjuerna  transkriberades
inledningsvis  ord  för  ord.  Sedan  gick  vi  igenom  varje  enskild  transkriberad  intervju  mer
grundligt. I analysen av de enskilda transkriberingarna låg fokus på lärarnas synsätt på elevers
datorspelande. I analysen granskades ordval, termer och stycken. Dessutom tittade vi på likheter
och olikheter i materialet. Vi ämnade inte analysera lärarnas känslor och upplevelser utan deras
synsätt  om  elevernas  datorspelande.  Eftersom  vi  gjorde  en  analys  av  lärarnas  synsätt  på
datorspelande är det omöjligt för oss att utläsa lärarnas åsikter. Det enda vi har möjlighet att
studera  är  lärarnas  uttryck  av  deras  synsätt  på  fenomenet.   Eftersom  vi  har  en
socialkonstruktivistisk  ansats  studerar  vi  hur  fenomenet  elevers  datorspelande konstrueras  av
lärarna. 

I  slutet  av  varje  transkriberad  intervju  gjorde  vi  en  sammanfattning  där  vi  placerade  ord,
meningar och termer som vi ansåg viktiga under teman. Vi ansåg dessa ord, meningar och termer
viktiga eftersom de var återkommande och relevanta för våra frågeställningar. Detta för att få en
grundläggande  översikt  av  lärarnas  synsätt  i  förhållande  till  de  olika  frågorna.  Exempelvis
lärarnas  synsätt  på  vilka  positiva  och negativa  konsekvenser  datorspelande har  för  elevernas
studier. Efter detta gjorde vi en bredare och mer djupgående analys av hela materialet där vi
tittade  på  alla  sammanfattningar  och  drog  paralleller  mellan  de  olika  läraranas  synsätt.  Ett
exempel på detta är att samtliga lärare talade om tid i förhållande till datorspel. Lärarana nämnde
ofta tid ordagrant, exempelvis att datorspel tar mycket tid eller att det är tidskrävande. Vidare
analyserade vi lärarnas syn på implikationerna för detta. Exempelvis pratade vissa lärare i termer
av  nytta.  Detta  gjordes  dock  ofta  inte  ordagrant.  Lärarna  använde  sig  av  liknande  uttryck,
exempelvis att vissa elever gynnas mer än andra eller att det finns bättre saker att sysselsätta sig
med. På detta sätt läste vi ut teman från hur lärarna uttryckte sig om elevernas datorspelande. Vi
valde sedan ut de teman som var relevanta för vår frågeställning och sammanställde dem till
rubriker.  I  resultatkapitlet  redovisas  dessa  rubriker  och  vi  argumenterar  dessutom för  hur  vi
kommer fram till dem.  

6.6 Reliabilitet, generaliserbarhet och validitet

Reliabilitet är en del av ett kritiskt förhållningssätt till vetenskapliga studier. Om en studie inte
går att upprepa med samma resultat, av samma eller andra forskare, har studien låg reliabilitet.
Det betyder att en studie inte har vetenskaplig trovärdighet (Howell 2013). Däremot om flera
andra forskare reproducerar studien, och kommer fram till samma resultat som ursprungsstudien,
betyder  det  att  studien  har  hög  reliabilitet.  Dock  kan  det  vara  problematiskt  att  uppnå  hög
reliabilitet i kvalitativa studier. Detta eftersom kvalitativa studier utgår från subjektiv tolkning av
fenomen.  Således  finns  det  en  problematik  i  den  kvalitativa  reliabiliteten  eftersom
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tolkningsprocessen kan variera mellan forskare (Howell 2013). I positivistisk forskning handlar
generaliserbarhet om att kunna dra slutsatser som är generalla från stickprov. Generaliserbarhet
kan, liksom reliabilitet, vara problematiskt i kvalitativa studier (Howell 2013). Detta på grund av
den subjektiva tolkningen som ligger i  centrum i kvalitativa studier.  Dock är det till  viss del
möjligt.  Främst genom empatisk förmåga och förståelse för individens upplevelser av en viss
situation som i sin tur kan leda till antaganden om hur individer upplever liknande situationer i
framtiden (Howell 2013). Validitet ifrågasätter studiens relevans. Med andra ord ifrågasätts om
studiens resultat är autentiskt. Dessutom ifrågasätter validitet om studien är gjord på ett korrekt
sätt.  Exempelvis om en studie inte uppfyller sitt  syfte eller  har felaktiga vetenskapsteoretiska
antaganden  har  studien  en  låg  validitet  och  låg  pålitlighet  (Howell  2013).  Utifrån  den ovan
beskrivna problematiken hade vi i denna studie inte för avsikt att uppnå de krav som ställs på den
positivistiska forskarens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  Det vi eftersträvade istället i
denna studie var att den skulle uppfattas som trovärdig. För att uppnå detta har vi försökt att vara
tydliga och konsekventa med att beskriva hur vi har utfört studien (Jacobsen 2007). Dessutom har
vi också strävat efter att resultatet ska överensstämma med studiens syfte och frågeställningar
(Trost 2005). Tidigare i kapitlet diskuteras svagheter och styrkor i vårt valda tillvägagångssätt och
urvalsprocessen.  Detta i  ett  försök till  öppenhet och även att  erkänna studiens begränsningar.
Utformningen  av  intervjuguiden  är  också  central  för  att  få  ett  material  som är  relevant  för
studiens syfte och frågeställningar. Eftersom vi har valt att redovisa utdrag i form av citat är vi
medvetna om att hela materialet inte återges. Det kan leda till att utdragen kan anses missvisande
eftersom  de  saknar  kontext.  Detta  är  något  som  vi  försökte  motverka  genom  att  kortfattat
beskriva kontexten där det behövdes. Dessutom presenterades oftast citaten efter varandra för att
läsaren  ska  kunna  skapa  en  egen  bild  av  hur  informanterna  uttrycker  sig  innan  vår  analys
redovisas. 

6.7 Etiska överväganden

Vi har under arbetet med vår studie utgått ifrån Vetenskapsrådet (2002) som ställer upp ett antal
krav på forskning när det handlar om att bedriva etisk försvarbar forskning. Vi har i huvudsak
låtit dessa krav vara vägledande i vårt arbete från datainsamling till analys och framställning av
materialet.  Dessa  är  informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  och
nyttjandekravet.  

Informationskravet: När vi fick kontakt med våra informanter gav vi dem all information om
studiens syfte och deras roll i studien (Vetenskapsrådet 2002). Informationen gavs både skriftligt
och muntligt. Vi skickade ut informationsbrev till samtliga informanter som var med i vår studie. 

Samtyckeskravet: Enligt detta krav har informanterna rätten att själva bestämma om de vill delta i
studien. Informanterna ska ha möjlighet utan att bli ifrågasatt avbryta intervjun och därmed ta
tillbaka sitt samtycke (Vetenskapsrådet 2002:9). I vårt informationsbrev till informanterna delgav
vi denna information om att de kunde avbryta sin medverkan utan någon som helst förklaring och
att medverka i studien var frivillighetsbaserat.

Konfidentialitetskravet: Detta krav handlar om uppgifterna om informanterna ska förvaras så att
inte obehöriga har möjlighet att ta del av materialet (Vetenskapsrådet 2002:12). För att uppnå
detta krav är det nödvändigt att man förvarar materialet säkert samt att man byter ut namnen på
informanterna till andra namn eller bokstäver. För att skydda våra informanters identitet valde vi
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att benämna dem med siffror, exempelvis ”Informant 1”. Dessutom använde vi inte könsbestämt
pronomen. Före intervjuerna frågade vi också om vi fick spela in intervjun.

Nyttjandekravet: Det sista av de fyra huvudkraven är att det insamlade materialet är endast är
avsett för denna studie (Vetenskapsrådet 2002:14). I informationsbrevet framkommer det också
att informanterna hade möjlighet att få ett exemplar av uppsatsen via mail eller post efter att den
färdigställts och examinerats. 

7. Resultat

I detta kapitel presenteras resultatet av vår studie. Inledningsvis kommer vi att kortfattat diskutera
begränsningar  och  generella  drag  i  intervjuerna.  Resultatet  av  analysen  presenteras  sedan  i
avsnitt, med en inledande presentation av de huvudsakliga synsätten på datorspelande som kunde
skönjas i materialet och därefter följer en fördjupande genomgång av varje synsätt. 

7.1 Begränsningar och generella drag

Utgångspunkter för och frågor som väcktes i den inledande delen av analys av datamaterialet var
bland annat: Vad är det egentligen som är positivt med datorspel? Vilka negativa konsekvenser
får datorspelandet? Är det bara en fritidsaktivitet som vilken annan som helst? Alltså har flera
aspekter av datorspelande funnit med i analysen. En begränsning som noterats är att det är svårt
att ha en fördjupad diskussion om datorspel och datorspelande på under 45 minuter utan att för
intermanternas  del  egentligen  ha några utvecklade  argument  sedan tidigare.  I  vissa  fall  hade
informanterna mer tid att  tänka igenom, vissa intervjuer utfördes  under arbetstid,  exempelvis
mellan lektioner, och andra skedde i lärarens hem. I princip alla intervjuerna utfördes dessutom
relativt omgående efter att vi fick svar om att informanterna var villiga att delta. Detta medförde i
vissa fall att informanterna var oförberedda och det märks i det transkriberade materialet. Det
märktes  på  så  vis  att  många  av  intervjuerna  var  ”trögstartade”.  Det  tog  tid  för  vissa  av
informanterna att sätta sig in i ämnet och därmed blev svaren runt vissa av de inledande frågorna,
såsom om informanterna tänker  på specifika spel,  något  kortfattade.  Hade informanterna fått
förbereda sig på ämnet hade ett annat datamaterial skapats. Dock ser vi det även som en styrka i
vår studie att ingen förberedelse gjordes av informanterna innan intervjuerna då detta kan spegla
deras synsätt bättre. 

Ett  generellt  fenomen  som genomsyrar  hela  datamaterialet  är  att  alla  informanter  pratar  om
datorspel och datorspelande som att en social förändring har skett i samband med detta. Denna
sociala förändring kommer att utvecklas och fördjupas i kommande avsnitt och det är således den
sociala förändringen som refereras till genomgående i detta kapitel. Ett annat generellt fenomen
som framkommer från materialet är att väldigt få av informanterna gör urskiljningar mellan spel.
Den urskiljning som informanterna gör är mellan spelkategorier, exempelvis FPS, MMORPG och
MOBA. Även om informanterna nämner specifika spel när de hänvisar till de olika spelgenrerna
är det endast ett spel per kategori, som en slags representant. Det görs ingen jämförelse mellan
FPS och FPS, exempelvis CS och CoD, utan bara mellan exempelvis FPS och MMORPG, såsom
CoD och WoW. Informanternas kunskap om många av spelen var begränsad till namnet, ibland
endast akronymen utan kunskap om det fulla namnet. 

17



Mikael Andersson 2SC125 1986-04-16-5996
Max Viertutakk Examensarbete i socialt arbete 1988-11-01-3310

7.2 Datorspel och skolan – huvudsakliga synsätt på datorspelande i materialet 

Detta avsnitt kommer att beröra mycket av de inledande reaktionerna som informanterna hade
gällande datorspelande men även en del av de argument som kom senare under intervjuerna.
Detta avsnitt kommer att vara relativt brett i sitt innehåll eftersom mycket av informanternas egna
erfarenheter kommer att diskuteras och är en viktig del i avsnittet.  Det kommer dessutom att
fungera som en plattform för den resterande delen av kapitlet. 

Den första frågan vi ställde till informanterna handlade om deras första tanke eller tankar, rent
spontant, gällande datorspel. Det var ganska tydligt att inledningsvis positionerade sig många av
informanterna i två huvudsakliga läger: Positivt och Negativt. Många av informanterna tänkte på
sitt eget spelande när de var positivt inställda till datorspelande. Med egna erfarenheter menas att
de tänkte på egna spelupplevelser. Exempelvis utdraget nedan. 

Jag  är  ganska  positiv  till  datorspel  och  är  en  i  generationen  som  är
uppvuxen med datorspel, så jag ser det som en fritid som kan vara något
positivt, absolut. (Informant 9)

Informant 9 påpekar att hen är uppvuxen bland datorspel. Således antyder Informant 9 att den
egna uppväxten spelar in på hens synsätt. De som var initialt negativa tog också upp den egna
erfarenheten. Nedan presenteras ett utdrag från Informant 1.

Personligen tycker jag det låter tråkigt, men ur en elevsynpunkt är det att
det tar väldigt mycket tid för dem. Att de lägger mycket tid på att spela
och inte ser andra saker som de borde se istället. (Informant 1)

I utdraget ovan uttryckter Informant 1 kortfattat sitt eget ointresse och att datorspel var tråkigt,
samtidigt som hen påpekade att det finns saker som eleverna borde uppmärksamma istället för
spelandet. Informant 6 uttryckte sig dock på följande vis:

Eftersom jag själv spelat WoW och har varit beroende […] skulle jag inte
rekommendera något barn att spela på den nivån medan de ska plugga
samtidigt  […]  man  måste  hinna  plugga  också  och  om  man  saknar
självdisciplinen och det har dem inte eftersom de är för små. (Informant
6)

Informant 6 har enligt uppgift haft ett eget datorspelsmissbruk. Därmed utgår hen från sina egna
erfarenheter av hur gripande och roligt datorspelande kan vara. Således har Informanterna 1 och 6
olika utgångspunkter men slutsatsen är den samma: att datorspelandet skapar problem. Informant
6  påpekar  dessutom  att  brist  på  självdisciplin  är  en  av  orsakerna.  Detta  för  oss  vidare  i
problematiseringen.  Vad  är  egentligen  problemet?  Hur  anser  informanterna  att  datorspelande
påverkar skolan? Men framförallt: Var ligger problemet – i skolan, hemma eller i samhället? För
att ha ett underlag för kommande analys kommer det att infogas ett antal utdrag nedan. Dessa
utdrag kommer att förklara, från informanternas perspektiv, vilka problem som föreligger. Vilka
effekter har datorspelande för eleverna?

… i och med att de bara sitter och spelar är de trötta när de kommer till
skolan. De har inte läst på innan lektionerna eftersom de suttit och spelat
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datorspel  i  tio  timmar  natten  innan.  […]  de  är  uppe  hela  nätterna.
(Informant 1)

… du flippar upp telefonen om du får tre sekunder i onödan… för en elev
idag är tre sekunder när en lärare vänder ryggen emot och skriver något
på tavlan. Det anser en elev är väntetid […] det är konstant detta input
som måste finnas på något sätt. […] Vi ser elever som inte kommer till
skolan när GTA 5 släpptes. (Informant 2)

Jag tycker det är jättesvårt… för många elever så börjar det såhär… så
stör deras dator deras studier fruktansvärt.  […] man fattar själv vad är
roligast, att läsa en bok om Göte eller skjuta folk i huvudet. (Informant7) 

Innan informanternas synsätt gällande de frågor som nämndes tidigare, presenteras måste en sak
påpekas.  I  princip samtliga lärare ansåg att  elever  som satt  på lektionstid  och spelade spel  i
telefonerna (som var fullständigt orelaterat till skolan) var ofördelaktigt för studierna och något
som påverkade negativt i klassrummet. Det kan förklaras som ett allmänt faktum, en konsensus,
utifrån intervjuerna. Det som är intressant i kommande avsnitt hur lärarna beskriver sitt synsätt på
vad det huvudsakliga problemet ligger. Vad vi intresserar oss för här är ansvarsfrågan: vad ligger
till grund för den problematik som informanterna beskriver? Nedan kommer ett antal utdrag att
presenteras  som  representerar  de  huvudsakliga  synsätten  på  orsaker  till  problem  med
datorspelande:

… de vet att de inte får sitta och spela på lektionstid… men ändå gör de
det… och det påverkar mig ett sätt men det är ganska så hanterbart. […]
då finns det alltid en möjlighet att lösa detta […] hur kan jag aktivera dem
på ett annat sätt? […] men som sagt, det största oroväckande momentet
som  jag  tror  är  inte  spelandet  på  lektionstid  utan  spelandet  hemma.
(Informant 3)

Men jag skulle vilja som lärare vilja ha mer befogenheter att kunna…
vilja  ha en störsändare i  varje  klassrum och kunna blocka […] Vi har
ingen möjlighet att  sätta några gränser eftersom föräldrarna sätter  inga
gränser. (Informant 2)

Yrkesmässig reflektion… för fan stäng av den när vi har lektion […] det
handlar inte om spelet utan mobilen som socialt verktyg… att du kan sitta
och  se  social  ut  bakom  med  telefonen  oavsett  om  du  bara  tittar  på
skärmen… du  kanske  chattar  med  en  cool  kompis… själva  spelandet
tycker jag det stör, jag är frustrerad att det dyker upp på lektionerna även
om de vet bättre. (Informant 10)

Det negativa att jag märker det snabba stimuli att man inte kan erbjuda
det i verkligheten så man kan få dem svårt att fokusera och vad de ska
göra i skolan… det ser jag som en nackdel. Jag kan se det som en nackdel
att de inte sover… att de är väldigt trötta. (Informant 9)

Informant 3 säger att det inte är spelandet på lektionstid som är det stora problemet. Vi tolkar
utdraget från Informant 3 som att om eleverna spelar har läraren möjlighet att ändra på genom att
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göra undervisningen mer stimulerande och engagerande. Läraren har makt att förändra eftersom
att undervisningen sker på skolans domän. Det är spelandet hemma som är det stora problemet
och utanför skolan har läraren ingen makt. Detta är något som speglas till viss del i utdraget från
Informant  2.  Dock  säger  Informant  2  att  hen  vill  ha  utökade  befogenheter  som lärare.  Den
distinkta skillnaden här är att föräldrarna är de primära makthavarna och som en konsekvens av
deras  brist  på  regler  och  gränser  har  läraren  ingen  möjlighet  att  sätta  gränser  i  skolan.
Problematiken härleds då till föräldrarna.

Informant 10 har en annan syn på problemet. Här tolkar vi Informant 10 som att mobiltelefonerna
är en viktig del av elevernas liv. Det är ett socialt verktyg som eleverna har för att interagera med
varandra. Det är dock ett problem när eleverna inte begränsar sitt användande av telefonerna.
Spelandet på lektionstid är en biprodukt av den sociala och tekniska förändringen som skett i
samhället. Det blir ett störmoment i undervisningen och eleverna borde begränsa sin användning,
för deras eget bästa. Således härleds problematiken till en social och samhällelig förändring men
också till elevernas eget ansvar.

Informant 9 har ytterligare ett perspektiv. Det är konsekvenserna av datorspelandet som ligger i
fokus  för  problematiken.  Informant  9  pratar  om  hur  eleverna,  som  en  konsekvens  av
datorspelande, har utvecklat ett behov av snabba stimuli som inte går att matcha i verkligheten –
inte minst i skolverksamheten. Informant 9 beskriver, liksom övriga informanter, hur elevernas
dygnsrytm och generella trötthet (efter långa nätter) är en del av problematiken. Dock använder
Informant 9 detta som en del av orsaksproblematiseringen. Det är således datorspelens påverkan
på människan som är centralt i argumentationen hos Informant 9.

I detta avsnitt har vi analyserat de grundläggande synsätten hos informanterna. Resterande del av
kapitlet kommer att ägnas åt att mer grundligt utforska dessa synsätt och hur de förhåller sig till
varandra utifrån hela materialet. Vi har valt att diskutera dessa synsätt under rubrikerna: Teknisk
utveckling och social förändring, Datorspel som fritidsaktivitet,  Datorspel som social aktivitet,
och Datorspel och individen.

7.3 Teknisk utveckling och social förändring

Huvudsakligen handlar detta avsnitt om vad informanterna beskrev låg till grund för den sociala
förändringen.  Den  första  delen  handlar  om  lärarnas  synsätt  på  den  tekniska  utvecklingen  i
allmänhet.  I  den andra delen av avsnittet  diskuteras informanternas  synsätt  på hur lärarkåren
hanterar och bör hantera den tekniska utvecklingen. Vad är det egentligen som ligger till grund
för den sociala utvecklingen? Nedan följer ett antal utdrag som anses relevanta för frågan.

… det är telefonen som har gjort datorspel gjort det till mainstream. […]
För datorspelet på 90-talet var ju… mycket mera liksom en liten grupp
som visste vad ett var. […] Och datorer hemma var liksom inget på slutet
av 90-talet […] mindre än hälften som hade PC i alla fall. (Informant 10) 

Om en unge inte har en smartphone då är det nästa BRIS. […] Det har
blivit  en  demokratisk  rättighet  att  ha  den  här  omvärlden  av… av  …
mobiler… jag har aldrig hört talats om en elev som inte har en dator…
tror inte det finns några… det är lätt att få tag på. (Informant 7)
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Informant 10 påpekar att det har skett en teknisk utveckling. Informant 10 säger att det har sedan
90-talet  skett  en  teknisk  utveckling  som har  mynnat  ut  i  vad Informant  7 beskriver  som en
demokratisk rättighet att ha tillgång till  omvärlden av smartphones och datorer.  Den tekniska
utvecklingen har huvudsakligen resulterat i en sak, enligt informanterna, nämligen tillgänglighet.
Det är också tillgängligt för de ekonomiskt svaga. Utifrån informanternas uttalanden är det den
tekniska utvecklingen som ligger till grund för den sociala förändringen – inte datorspelen i sig.
Det verkar vara tillgängligheten som har gjort att datorspelandet blivit samhällsomfattande. Nästa
steg i analysen av detta är hur informanterna ser på denna tillgänglighet. Vad är skolans roll i
denna nya omvärld av smartphones och datorer? Nedan följer ett antal utdrag som presenterar ett
par av informanternas förhållningssätt. 

… jag ska lära eleverna veta mer saker, och om jag får dem att spela
Quiz-Battle  eller  saker  där  de  får  bättre  ordförråd  eller  kunskap  om
världen… det skulle vara jättebra om de gjorde det. […] det är det enda
sättet… för de öppnar inte en bok eller så. Det gör dem inte. […] … jag
skulle  vilja  ha  mera  spelteknologi  på  avancerad  kunskap  inom  vissa
ämnen. Det skulle vara jävligt användbart i skolan. (Informant 2)

 … skolan har inte hängt med […] vi är på samma nivå som det var på 80-
talet. Att du kan sitta och jobba i en bok liksom. Det är ju den frågan som
kan  bli  skitsvår… Ska  skolan  bara  köpa  samma  samhällsutvecklingen
eller ska den stå för värden? Det finns en poäng att behålla vissa värden
som är ganska bra i yrkeslivet att ha… (Informant 7)

Jag tror inte man har erfarenhet av spelandet själv… jag tror inte… men
om jag skulle fråga mina kollegor som inte accepterar spelandet så kan
man fråga dem… vilka sociala medier använder du? ”Jag är inte ute på
nätet”… det är en ganska tydlig koppling. Man använder inte Instagram.
Man använder inte Facebook. Man använder inget forum som de flesta
använder  sig  av…  och  på  något  sätt  har  man  påpekat  att  jag  är
intresserad… att det är inte en viktig del i mitt liv och då finns det inget
intresse att utforska. (Informant 5)

Informant 2 diskuterar hur spelteknologin som datorspelen använder skulle kunna användas i
skolan. Informant 2 påstår att det är omöjligt att få eleverna att använda böcker, utbildningen
måste således anpassas efter eleverna. Den tekniska utvecklingen bör således anammas av skolan
och informanterna, enligt Informant 2. Dock påpekar Informant 7 att skolan inte har hängt med.
Skolan har inte tagit del av den tekniska utvecklingen. Informant 7 problematiserar dessutom
skolans anpassning. Skolan framställs som en samhällsinstitution med klara värderingar och bör
hålla  fast  vid dessa.  Samhällsutvecklingen och skolans  värderingar  beskrivs  som separata  av
Informant 7. Informant 5 ger oss en inblick i en uppdelning inom lärarkåren. På ena sidan finns
lärare i likhet med Informant 2 som anser att skolan bör anpassa utbildningen utefter eleverna. På
den andra sidan står de som helt enkelt inte anser att tekniken har en viktig roll att spela i deras
eller andras liv. Informant 9, beskriver det på följande vis:

Det  är  så  många  som  använder  det,  då  borde  man  ha  med  det  i
undervisningen för att anpassa sig efter elevernas verklighet så de känner
igen sig så det blir mer intressant. (Informant 9)
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Informant 9 påpekar att många elever frekvent använder sig av teknisk utrustning. Informant 9
påpekar  dessutom  att  utbildningen  bör  anpassa  sig  efter  elevernas  verklighet  för  att  väcka
intresse. 

För att sammanfatta beskriver informanterna att det är den tekniska utvecklingen som ligger till
grund  för  den  sociala  förändringen.  Framförallt  är  det  tillgängligheten  på  den  tekniska
utrustningen som är den huvudsakliga orsaken. Dessutom påpekar vissa av informanterna att det
finns en uppdelning i lärarkåren.

7.4 Datorspel som fritidsaktivitet

I detta avsnitt kommer det att, från hela det insamlade materialet, presenteras hur informanterna
ser  på  datorspel  som en fritidsaktivitet.  På  vilket  sätt  är  datorspel  en  fritidsaktivitet?  Vad är
utmärkande för datorspel som fritidsaktivitet? Finns det liknelser med andra fritidsaktiviteter?
Inledningsvis bör det klargöras vilka premisser diskussionen utgår från gällande den första frågan
(På  vilket  sätt  är  datorspel  en  fritidsaktivitet?).  Den  första,  och  mest  uppenbara,  är  att
datorspelandet  sker  på  elevernas  fritid.  Således  handlar  detta  avsnitt  inte  om  spelandet  på
lektionstid. Dock görs ett undantag för spelandet på raster, vilket kan ske på skolområdet, men
som fortfarande räknas som elevernas fritid. Nästa fråga kan anses märklig (Vad är det egentligen
som utmärker datorspel som fritidsaktivitet?). Men faktum är att i intervjuerna går det att utläsa
att datorspelande är tämligen unikt som fritidsaktivitet. Nedan följer ett antal utvalda utdrag där
informanterna  beskriver  olika  aspekter  av  vad  som  är  speciellt  för  datorspelande  som
fritidsaktivitet. 

… datorspel är ju enkelt… du kan ju sitta spela datorspel i flera timmar
utan att påverkas nämnbart fysiskt. Kanske får du lite huvudvärk men då
trycker du ner en Alvedon. […] Det är mycket svårare exempel att spela
fotboll… amen du måste skaffa mig en boll, sen hitta lite kompisar… som
kan och vill sparka boll med mig. Sen hitta en fotbollsplan, sen ta sig
dit… du måste prestera. Din fysiska förmåga kanske inte ligger på den
nivå du skulle vilja… din fysiska förmåga kräver tid… men jag kan sitta
och spela datorspel […] jag bestämmer mig att spela på nätet… jag spelar
mina matcher, sen placeras jag i en liga… vilken liga beror på hur du
presterar,  ju  bättre  du  är  desto  svårare  liga  hamnar  du  i… det  är  en
minimal form ansträngning… (Informant 3)

… det är en samhörighet att man träffar andra på något sätt eller på något
sätt… ska man säga… ställer upp för sitt lag… Har man sagt: Nu spelar
vi typ torsdag 19:00 får man göra det som ett… ja… som en idrott som en
fysisk idrott om man säger så. (Informant 4)

 Man  vill  utmana  sig  själv  och  utveckla  sig  själv.  Att  det  finns  en
grundläggande vilja det här med nyfikenheten hos människan. Om jag gör
sådär  vad  händer  då?  Jag  tror  i  ett  spelande  det  är  där  man  möter
nyfikenhet… mod… samarbete. (Informant 5)

… det kanske kan ersätta… ja, precis… det kan ersätta att gå ut och leka
och sånt med pinnar eller något (skratt)… jag vet inte… (Informant 7)
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Det Informant 3 tar upp i första utdraget är att det krävs väldigt lite för att spela datorspel. För att
ägna sig åt andra aktiviteter krävs det en större ansträngning. Således är datorspelande en väldigt
speciell form av fritidsaktivitet. Det krävs ytterst lite ansträngning i jämförelse med exempelvis
att organisera ett fotbollslag. Informant 4 för argumentet vidare och diskuterar likheten mellan en
lagsport  och  datorspel.  På  samma  sätt  som en  fysisk  idrott  arrangerar  eleverna  möten  med
varandra  på  bestämda  tidpunkter.  Det  är  tillsynes  en  organiserad  verksamhet  i  somliga  fall.
Informant 5 påpekar att det finns en mänsklig drivkraft att utvecklas. Datorspelande utmanar oss
som människor och individer. Det finns element i datorspelen som uppmanar oss att utvecklas
och  ha  personlig  framgång.  Informant  7  pratar  om  datorspelande  som  en  ny  form  av  lek.
Informant 7 påstår att spelandet kan vara ett lekande, att datorspel är en leksak.

Sammanfattningsvis kan vi utläsa att datorspel kan ses som en ny form av fritidsaktivitet, en lek,
som ersätter  tidigare  leksaker.  Samtidigt  är  datorspel  inte  en helt  ny form av fritidsaktivitet,
snarare  en  utveckling  av  existerande  former.  Det  är  inte  ett  nytt  behov  som  skapats  utan
datorspelen  spelar  på  redan  befintliga  mänskliga  behov  och  grundläggande  egenskaper.  Det
behövs inte längre en fysisk form för att vara med och leka. Det krävs inte ens att du lämnar ditt
hem. Det är alltså en enkelt åtkomlig fritidsaktivitet, eller lek, som inte kräver fysisk ansträngning
och som uppmanar personlig utvecklig, mod och samarbete. Således tycks datorspel vara något
tämligen unikt bland andra fritidsaktiviteter, utifrån vad informanterna återger.

7.5 Datorspel som social aktivitet

Detta  avsnitt  är  nära  sammankopplat  med  föregående  avsnitt.  Medan  föregående  avsnitt
utforskade vad informanterna återger vara speciellt med datorspel som fritidsaktivitet försöker
detta avsnitt utläsa informanternas synsätt på vad datorspel har för social påverkan. Vad betyder
det  för  det  sociala  livet  att  denna nya  fritidsaktivitet  har  spridit  sig?  För  att  inleda  avsnittet
kommer ett  utdrag presenteras nedan som vi anser belyser  förflyttningen av fokus från förra
avsnittet. 

… du hamnar i  utsatta  situationer.  Du kan vara bra eller  dålig.  […] i
idrotten ser  jag mycket  på eleverna att  de hela  tiden när de ska spela
fotboll eller bandy så är de alltid utsatta… Man kan bli kritiserad eller
granskad  och  får  dåligt  självförtroende…  sådana  aktiviteter  kan  vara
jättejobbiga om man har social  fobi.  Detta  kan du överkomma om du
sitter  och spelar  dator  eftersom du blir  inte  lika granskad eftersom du
sitter ensam själv i ditt rum […] så det är lätt att koppla eller stäng av. Du
kan få bort känslor av att vara utpekad eller uttittad. Om det skulle bli
obehagligt är det bara att stänga av och börja om på nytt. (Informant 3)

Informant 3 påpekar här en tydlig gränsdragning mellan datorspelande som en fritidsaktivitet och
datorspelande som en social aktivitet. Vi tolkar citatet ovan som att den sociala interaktionen sker
i ett landskap där den egna personen inte är lika exponerad för granskning och kritik. Det är ett
tillsynes enkelt sätt att hitta en social miljö som passar individen och framförallt är det en social
miljö som väldigt enkelt går att, bokstavligt talat, stänga av. Jämförelsevis med traditionell social
interaktion  tycks  det  sociala  landskapet  vara  mer  skonsamt  emotionellt,  utseendemässigt  och
tidsmässigt.  Detta  avsnitt  är  således  dedikerat  till  att  utforska  informanternas  synsätt  på  det
sociala landskapetet i datorspelande. Vi börjar med att se på hur informanterna beskriver den
sociala förändringen. Vad är det egentligen som har förändrats? 
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Nämen dels är det nöjet… sen är det ju ett sätt att umgås idag som man
själv inte riktigt fattar.  Jag har en bror som är sex år yngre… när han
var… en fredagskväll så umgås han med att spela datorspel… för du har
chattmöjligheter  som är  som att  umgås… så  det  är  en  umgängesform
kombinerande med nöje. (Informant 7) 

… jag kanske inte har en jättepositiv syn på datorspel… faktiskt. Förutom
att de träffar mycket människor över nätet. […] många som är osociala
som har svårt med sociala kontakter har det väldigt lätt att få vänner via
den typen av spel. Det är bra. (Informant 1)

… spel där man kan plocka in från olika (delar av) världen och skapar ett
lag är det ett helt annat samarbete och att man måste kommunicera ser jag
mina elever som har… många spelande ungdomar har ett språk som de
har  utvecklat  i  mötet  med  andra  människor  och  där  syns  engelskan
särskilt… (Informant 5)

... du fyller en funktion, du är (exempelvis) en healer. Vi vill ha dig i vår
Guild, vi behöver dig. […] och folk får ju vara något. […] du behöver
inte vara hipster och inte helt korrekt stil. Du kan göra ditt jobb och sen
gå hem och sitta och spela och är världsmästare på det. (Informant 2)

... många får det bättre med i den sociala i verkligheten. […] våga vara på
skolan IRL eller vad det heter. Att man bygger upp ett förtroende eller ett
självförtroende (med) hjälp av spelen. (Informant 7)

Informant 7 uppger att datorspelande är ett nytt sätt att umgås. Informant 7 fortsätter med att
erkänna sin egen brist på förståelse för detta nya fenomen. Informant 7 också ger oss en tidsram,
sex år. Det kan alltså finnas en relativt liten ålderskillnad mellan en person som inte förstår och
en person som förstår sig på det nya sättet att umgås. Förutom att det är ett nytt sätt att umgås
finns det också en nöjesaspekt (detta tolkar vi vara spelandet i sig). Således är nöjet, spelandet,
och det nya sättet att umgås, det sociala, två olika urskiljaktiva komponenter. Detta återkommer i
nästa utdrag.

Informant 1 syn på datorspel är, som tidigare konstaterats, att det är något tråkigt, ointressant och
inte  speciellt  positivt.  Dock  gör  Informant  1  ett  undantag.  Det  finns  något  positivt  med
datorspelande,  nämligen  det  sociala.  Således  gör  Informant  1  en  liknande  urskiljning  som
Informant  7.  Hur kommer  det  sig?  Socialt  umgänge beskrivs  som något  positivt  men det  är
uppenbarligen en komponent i datorspelandet och Informant 1 anger en stor anledning till varför
hen gör undantaget. Det finns elever som har svårt att passa in i den sociala miljön i skolan. De
tycks ha mycket enklare att skaffa vänner i det sociala landskapet som datorspelen erbjuder. Det
finns ännu en intressant sak att anmärka i utdraget. Informant 1 påpekar att det är i en viss typ av
spel som den sociala vinsten ligger. Nedan följer ett kort utdrag där Informant 1 svarar på vilken
typ av spel hen syftar på. 

Typ som… nu vet jag inte vilka spel man spelar i lag, men de spelen som
man spelar i lag och man pratar med varandra och som man ska klara av
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större mål. Att man inte spelar en och en utan man är mer ett lag. Typ CS
och WoW och den typen av spel. (Informant 1)

Det är alltså lagspel, där det finns ett mål som ska uppnås och det krävs samarbete för att nå dit,
som är den typen av spel som Informant 1 syftar på. Det finns alltså vissa spel som är bättre än
andra att spela. Nämligen spel som kräver social interaktion och samarbete. Informant 5 bygger
vidare på detta argument, men från ett utbildningsperspektiv. Det finns elever som utvecklar ett
bättre  språk,  framförallt  engelskan,  som en konsekvens av den sociala  interaktionen i  spelen
eftersom det ofta sker på en internationell nivå. Informanterna antyder att det således finns en
språklig utveckling som en konsekvens av det nya sociala landskapet.

Nästa  utdrag,  från  Informant  2,  för  diskussionen  vidare  från  ett  individperspektiv.  Här
framkommer det att vanliga människor förvandlas till magiker med krafter att läka sina sårade
vänner, en s.k. healer. Detta är dessutom befriat från vissa sociala normer, exempelvis mode. Det
finns således färre krav och färre faktorer som kan skapa friktion mellan individer. Informant 2
påpekar att du kan göra ditt jobb i skolan och sen kan du gå hem och vara världsmästare i en
värld du själv väljer. Ännu en fördel, enligt det sista utdraget från Informant 7, med datorspelande
i en social miljö är att eleverna får en större social kompetens och ett bättre självförtroende. Det
betyder alltså att det sociala landskapet som datorspelen erbjuder inte är helt låst till den digitala
världen. Det finns en verklighetsanknytning. Den sociala valutan från datorspelsvärlden går att
använda i  skolans  sociala  miljö.  Dock är  mycket  av  det  som nämns  angående det  sociala  i
datorspel tillsynes positivt.  Är det verkligen så enligt  informanterna? Finns det ytterligare en
dimension i informanternas berättelser? Nedan följer ett antal utdrag som utforskar detta.

Om man ska bedöma människors hobbys och fritidsintressen så är nog
spela fotboll (i) ett korpen-lag ligger det i större kurs än att spela Dota.
[…] för en… en människas helhets skull skulle jag tro att fotboll är en
bättre aktivitet… (Informant 3)

… du får en social värld fem meter bort istället för att gå ut och göra
något ännu hellre att man var tvungen att gå eller cykla för i huvudtaget
göra något… och det här med att många har blivit äldre kanske kan göra
avvägningar mellan att umgås online och på riktigt men för en 16-åring
kanske det blir svårare att dra den gränsen… (Informant 7)

Informant  3  uppger  att  finns  det  social  interaktion  som är  bättre.  Den  sociala  valutan  som
eleverna  kan  införskaffa  sig  genom  datorspel  står  uppenbarligen  inte  i  samma  kurs  som
fotbollsvalutan.  Den  är  med  andra  ord  värd  mindre.  Inte  nog  med  att  det  finns  en  sorts
börsmarknad där olika sociala valutor ställs mot varandra – det är ur ett helhetsperspektiv bättre
att ägna sig åt annat än datorspel. Att spela datorspel är således att befinna sig i en mindre värd
social  miljö  samtidigt  som  att  det  finns  bättre  saker  för  dig  som  människa.  Informant  7
återkommer här med ett argument som fortsätter diskussionen. Den sociala världen förflyttas till
en specifik plats, ofta väldigt nära och tillgänglig i hemmet, nämligen datorn. Informant 7 säger
att eleverna slipper gå, cykla eller köra till varandra för att delta i gemensamma aktiviteter. Det
kan dessutom vara svårt för en 16-åring att urskilja mellan att umgås över nätet och att umgås på
riktigt,  enligt  Informant  7.  Det  tycks  alltså  finnas  ett  nyttoperspektiv  på  datorspelande,  i
informanternas  berättelse,  både  som  fritidsaktivitet  och  social  aktivitet.  Vilken  nytta  har
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datorspelande  egentligen?  Ska  det  finnas  en  vinst  i  vad  eleverna  ägnar  sig  åt  på  fritiden?
Informant 5 uttrycker sig på följande vis:

… varför folk tycker det är dåligt… jag tror det är framförallt att man inte
kan se de positiva konsekvenserna.  Man kan inte se att  det ger något.
(Informant 5)

Informant 5 påpekar att det finns en åsikt bland folk att det inte finns något positivt för eleverna i
datorspelande. Informant 10 för dock diskussionen vidare. Nedan kommer ett utdrag som belyser
nyttodiskussionen från ett individperspektiv. 

… en elev som inte har någon vän att vara med på rasten sitter alltid med
telefonen för att då ser det… det är ett skydd att man inte är utfryst… för
om du sitter med telefonen kanske du chattar med någon […] man märker
att telefonspelen är en… för att undvika socialt utanförskap. (Informant
10)

Informant 10 påpekar att spelandet har en social nytta för att undvika ett socialt utanförskap.
Spelandet döljer att eleven är ensam. För eleven innebär detta en väg som inte nödvändigtvis
leder ur socialt utanförskap, men som i det minsta kan dölja det för andra elever. Nedan följer ett
till  utdrag  från  Informant  10  där  hen  diskuterar  vilken  social  påverkan  det  skulle  ha  om
datorspelen plötsligt försvann.

Jag tror man skulle bli tvungen att umgås med dem man träffar jämt. […]
man hänger med dem man tränar med tillexempel eller hänger med dem
som har samma musik som mig. Jag tror man skulle återgå till lite som en
college-film med alla gäng. Detta går över alla grupper. Det är till för alla
grupper. Detta gör att det inte blir lika… det blir inte lika starka livsstilar
mellan olika sociala grupperingar… detta är något som alla kan prata om
och har gemensamt. (Informant 10)

Samtidigt som Informant 10 beskriver spelandet som ett socialt verktyg för att skaffa nya vänner
eller att skydda sig, beskriver hen också hur spelandet är ett socialt verktyg som används mellan
redan existerande sociala grupperingar. Detta innebär att datorspel och spelandet kan ha suddat ut
sociala gränser i skolan och gjort den sociala miljön i skolan till mer inkluderande. Informant 10
beskriver det som att det har skett en stor förändring i skolans sociala miljö som ett resultat av
datorspel. Det är dock ingen annan av informanterna som påpekar detta. 

Sammanfattningsvis finns det en social del i elevernas datorspelande. Informanterna pratar om ett
socialt landskap som breder ut sig internationellt och det har även en stark verklighetsanknytning.
Det ger socialt utsatta en chans att skaffa sig vänner och bättre självförtroende. Datorspelande ger
en bättre kommunikativ förmåga i form av ett mer utvecklat språk, enligt vissa av informanterna.
Dessutom  påpekar  en  av  informanterna  att  det  finns  en  gränsöverskridande  egenskap  hos
datorspel. Datorspel är ett socialt verktyg som används för att interagera och bilda vänskaper över
de traditionella grupperingarna i skolan. I tillägg kan eleverna använda spelandet som en sköld
mot socialt utanförskap. Samtidigt för vissa av informanterna en moraliserande diskussion runt
datorspel. Det finns helt enkelt bättre saker att lägga tid på, mer givande aktiviteter att ägna sig åt
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enligt vissa av informanterna. En informant säger också att det finns en hierarki bland aktiviteter
där en Dota-spelare har ett mindre socialt kapital än en fotbollsspelare från ett korpenlag.

7.6 Datorspel och individen

I detta avsnitt avser vi att utforska och diskutera vilken syn informanterna har på individen som
spelar datorspel. Detta avsnitt bygger på tidigare avsnitt om datorspel som social aktivitet och
fritidsaktivitet. Dock skiftar vi fokus från hur eleverna uppfattar datorspelande i sig. Vi tar alltså
ett  steg  till  och  frågar:  Vem är  det  som spelar  datorspel?  Vad har  det  för  konsekvenser  för
individen? men framförallt: Varför spelar vissa mer än andra? Till att börja med undersöker vi hur
informanterna pratar om en vanlig användare. Här ställer vi oss två huvudsakliga frågor: Vem
spelar? Och hur ser bilden ut av den typiska användaren? Nedan följer ett antal utdrag som ämnar
svara på frågorna. 

… men jag tror att de flesta av mina elever som spelar datorspel… spelar
i princip vad som helst… jag ser ofta många som sitter och spelar flash-
spel på nätet och sånt. (Informant 3)

Jag tycker det är mest killar som spelar, i  alla fall när det kommer till
onlinespel, sådana spel som tar lite mera tid. Men när det är bensträckare
eller på lektionstid och sådana saker kan alla sitta och spela Candy Crush,
det spelar ingen roll vilket kön det är. (Informant 1)

Det är en större marknad […] nu känns det som att det kommer massor av
spel, det är omöjligt att hänga med […] det finns en större marknad helt
enkelt. (Informant 7)

Förr såg man det som mer klassikt nördigt, nu är det var och varannan
som håller på med datorspel… man skiljer sig inte från mängden utan (det
är) något vanligt. (Informant 9)

Informant 3 menar att de flesta eleverna spelar. Eleverna spelar dessutom i princip vad som helst.
Det tycks inte vara typen av spel som är centralt i  att eleverna spelar, det är spelandet i sig.
Informant 1 påpekar dock att det finns en indelning utefter typen av spel. Det är mestadels killar
som spelar tidskonsumerande onlinespel. Det finns således en skiljelinje där killarna ses som en
tyngre  användare.  Tjejerna  spelar  i  regel  mer  lättsamma spel.  Dock spelar  alla.  Informant  7
fortsätter och påpekar att spelmarknaden är mycket större än för några år sedan. Det är omöjligt
att följa med i utvecklingen. Informant 9 antyder att tidigare var det bara en viss typ av elever
som  spelade,  nördarna.  En  social  förändring  verkar  ha  ägt  rum.  Det  har  tillsynes  skett  en
spridning bland sociala grupper. Det är inte längre nördigt – det är vanligt. 

Utefter de ovan presenterade utdragen kan det utläsas en bild av vem det är som spelar och vem
den typiska användaren är. Det enkla svaret tycks vara  alla. Dock finns det en undergenre av
användare  inom  den  stora  gruppen.  Unga  killar  tycks  fastna  mer  för  de  tidskonsumerande
onlinespelen. Detta för oss vidare till den stora frågan i detta avsnitt. Vad återger informanterna
för anledningar till varför spelar vissa mer än andra? Innan vi går vidare med att analysera denna
fråga måste en viktig sak påpekas. Denna fråga har till viss del besvarats i ett tidigare avsnitt,
Datorspel som social aktivitet. Det verkar finnas en social del i varför somliga spelar mer än
andra.  Det verkar dock finnas andra anledningar som informanterna anger, mer relaterade till
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individen, och det är dessa vi ska fokusera på i detta avsnitt. Nedan följer ett antal utdrag som
presenterar de olika synsätten.

Jag tror de känner att de lyckas med saker för att de kanske tycker skolan
inte är så motiverande. […] Så många har så jäkla dålig självkänsla och
självförtroende att de känner att de faktiskt är bra på något. Det kanske
kan vara viktigt  för ganska många av dem. Just för att  de inte  har  så
mycket att skolan inte är så rolig men då har dem datorspel… (Informant
1)

… jag kan tänka mig en situation när skolan inte ger den moroten där man
inte är så duktig i skolan. Då hamnar man där man är duktig… det är det
jag ser (i)  mina elever som har utvecklat  spelberoende där skolan inte
längre kan konkurrera. Det finns ingenting i skolan som drar längre, då
lutar man över till (att) spela mer eftersom det är (i) den världen jag får
bekräftelse. (Informant 5)

… det känns som att de inte riktigt tar skolan på allvar… De kanske inte
tycker skolan är intressant. […] Deras största intresse är datorspelande.
[…] vad jag kan förstå utifrån eleverna (är) att det finns någon form av
belöningssystem. Man lägger ner några timmar för att klara av något så
får man en belöning… […] det handlar inte bara om att få en belöning,
man vill spela vidare för nu är jag mycket bättre… sedan håller det på så.
(Informant 4)

Jag är inte expert, men det blir ett spänningsmoment […] och då får man
ju ett påslag… vilka ämnen vad det är… dopamin i hjärnan som gör att du
vill tillbaka dit. Jag tror det är så […] man får en kroppslig belöning. […]
Det här med belöningssystemet att det blir en spänning i kroppen (så) får
man  påslag  av  olika  ämnen…  skulle  jag  gissa,  lekmannamässigt.
(Informant 8) 

Informant  1 påpekar  först  att  det  finns  ett  problem med motivationen i  skolan.  Eftersom att
eleverna har mycket dåligt självförtroende och självkänsla finns det inte mycket i skolan som
känns kul. Det tycks antydas en koppling mellan psykisk hälsa och datorspelande. Informant 5
diskuterar,  i  likhet  med  Informant  1,  att  det  finns  elever  som inte  ser  skolan  som kul  och
motiverande längre. Vissa elever verkar inte få någon bekräftelse i skolan längre. Dessa elever
vänder sig således till  datorspelen där de kan utforska en ny värld och få bekräftelse för sin
förmåga. Informant 4 har samma utgångspunkt. Det är som om att eleverna inte bryr sig om
skolan. Dock överväger Informant 4 om det verkligen är datorspelen som är orsaken till varför
eleverna vänder ryggen till skolan. Kanske är det så enkelt att det är en intressefråga. Datorspel är
intressant, skolan är ointressant. Informant 4 fortsätter dock med att det verkar finnas något  i
datorspelen som gör att eleverna fastnar. Informant 4 nämner att det finns ett belöningssystem
som är inbyggt i spelen. Spelar du tillräckligt länge och är tillräckligt bra blir du belönad och blir
mer kraftfull eller bättre. Det blir en konstant förbättring som är intressant, rolig och utmanande.
Informant  8  nämner  också  belöningssystemet,  men  ur  ett  annat  perspektiv.  Det  finns  ett
kroppsligt  belöningssystem som ger  dopaminpåslag.  Med  andra  ord  antyder  Informant  8  att
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datorspelandet aktiverar vårt kroppsliga belöningssystem. Det är spännande och kroppen belönar
dig genom att utsöndra olika ämnen. 

Inledningsvis tycks mycket handla om bekräftelse och belöning, utifrån informanternas utsagor.
Informanterna säger att detta försätter skolan i ett helt nytt perspektiv för vissa elever. Skolan kan
inte matcha vissa elevers positiva erfarenheter från datorspelen. Dessa elever glider följaktligen
mer  och  mer  från  skolverksamhetens  prioriteringar.  Men  är  det  verkligen  bara  en  fråga  om
intresse,  motivation,  bekräftelse  och  belöning?  Finns  det  ingen  djupare  anledning  till  varför
eleverna  tappar  intresset?  Utifrån  utdraget  ovan från Informant  1 antyds  en koppling mellan
psykisk hälsa och datorspelande. Låt oss utforska denna koppling ytterligare. Diskussionen är
fortfarande  centrerad  runt  den  grupp  elever  som,  enligt  informanterna,  tycks  ha  tappat
motivationen. Nedan följer ett antal utdrag angående denna koppling.

Kanske (är) den världen lättare att vara i än den verkliga. Om man inte
mår bra eller inte orkar de sociala koder och utveckling och bli vuxen.
Kanske  är  (det)  skönare  att  spela  datorspel.  Det  blir  lite  av  en
verklighetsflykt... (Informant 1)

Jag tror (det är) lättare att  fly undan idag… frågan är om de flyr från
saker… (Informant 2)

… det kan bara vara en verklighetsflykt för några […] men det är inget
säreget för datorspel du får den här verklighetsflykten […] så datorspel är
inte speciellt på det sättet (att) det är bättre än något annat… […] Det är
väldigt enkelt, det är väl det. (Informant 3) 

Man sitter framför datorn istället… för verkligheten… den kan vara lite
skrämmande… verkligheten. (Informant 6)

 Jag har elever som inte trivs i skolan […] det kan bero på många saker.
Det  kan  bero  på  vantrivsel,  utsatthet,  psykisk  sjukdom […]  man  flyr
egentligen  bort  från  skolan  för  att  det  är  jobbigt  i  skolan  och  så…
(Informant 10)

Ett  nytt  synsätt  visar  sig.  I  princip  samtliga  lärare  nämner  eller  diskuterar  elevernas
verklighetsflykt.  Detta  är  en  av  de  mest  frekvent  återkommande  synsätten  i  hela  materialet.
Informant 1 diskuterar orsaker och anger att det kan ha att göra med att eleverna mår psykiskt
dåligt. Informant 3 påpekar att även om eleverna mår dåligt är datorspelande inte är den enda
vägen bort från verkligheten, det finns andra sätt att uppnå samma mål. Utifrån utdragen ovan
antyds  psykisk  hälsa  vara  kopplat  till  datorspel  på  det  viset  att  eleverna  har  ett  enkelt  och
stimulerande sätt att fly verkligheten. Så, varför spelar vissa mer än andra? Informanterna antyder
att det finns en tydlig koppling mellan elevernas intresse och motivation i skolan. Det verkar
dessutom finnas ett behov för bekräftelse och belöning hos eleverna. Skolan tycks således vara
kopplad till elevernas datorspelande. De eleverna som inte upplever att skolan är viktig tycks
spela mer enligt informanterna. 

Sammanfattningsvis  går  det  att  utläsa  att  informanterna  för  en  diskussion  angående  varför
eleverna inte upplever skolan som viktig. Det kan bero på intresse, motivation,  belöning och
bekräftelse. Men varför har eleverna tappat intresset och motivationen? Och varför är eleverna i
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behov av belöning och bekräftelse? Den kollektiva slutsatsen tycks vara att det kan vara många
saker, eleverna kanske mår dåligt och flyr verkligheten. 

7.7 Slutsats

I detta avsnitt kommer samtliga ovanstående avsnitt i kapitlet att sammanfogas till en slutsats. Vi
börjar med att  sammanfatta  vad vi  har  kommit  fram till  i  de tidigare avsnitten för att  få en
överblick inför slutsatsdiskussionen.

I  7.2 Datorspel och skolan identifierades den problematik som informanterna förknippar med
datorspelande. Det var också i detta avsnitt de synsätt som analyserats i resterande del av kapitlet
introducerades.  I  7.3  Teknisk  utveckling  och  social  förändring  framgår  informanternas
förhållningssätt till vad som anges ligga till grund för varför denna sociala förändring har skett.
Dessutom hur informanterna förhåller sig till den tekniska utvecklingen som har skett framgår i
detta avsnitt. Det tycks dessutom finnas en uppdelning inom lärarkåren angående hur skolan bör
förhålla sig till den tekniska utvecklingen. 7.4 Datorspel som fritidsaktivitet är den första av dem.
Informanterna talar om att det har uppstått en ny form av fritidsaktivitet. Denna fritidsaktivitet är
enkel att börja med och utmanande att hålla på med. 7.5 Datorspel som social aktivitet handlade
om informanternas syn på hur denna nya fritidsaktivitet har förändrat hur eleverna umgås. Det är
således inte bara en ny form av fritidsaktivitet, det är en ny form av social interaktion som inte är
geografiskt bunden i samma utsträckning som tidigare. I 7.6 analyserades informanternas syn på
hur  den  nya  fritidsaktiviteten  och  sociala  aktiviteten  har  påverkat  elevernas  skolgång.
Informanternas bild av vem det är som spelar och varför vissa spelar mer än andra diskuteras
också i detta avsnitt. 

Om samtliga avsnitt sammanfogas får vi en bild av hur skolan har satts i ett nytt perspektiv. Det
övergripande synsättet kan beskrivas som följer. Den tekniska utvecklingen tycks ha möjliggjort
ett  tillgängligt  och  enkelt  sätt  att  fly  verkligheten  för  de  elever  som  inte  finner  skolan
motiverande. Det verkar som att den tekniska utvecklingen har satt skolan under strålkastarljuset.
Enligt  informanternas  berättelser  antyds  en  koppling  mellan  elever  som  inte  finner  skolan
intressant eller viktig och hur mycket eleverna lägger på datorspelande. Det verkar således som
att de elever som blir traditionellt och strukturellt belönade av samhällsinstitutioner inte utvecklar
samma behov av att fly från verkligheten. 

7.8 Slutsats och teori

I detta avsnitt diskuteras slutsatsen utifrån det teoretiska ramverk som angavs i kapitlet ”Teori”,
där stämplingsteorin och Skogs choice theory beskrivs. Detta är sista avsnittet i kapitlet och syftar
till att ge ett perspektiv på slutsatsen. 

Stämplingsteorin  beskriver  hur  samhället  bestraffar  individer  som  inte  följer  rådande
samhällsvärderingar. I detta fall överstätts det till att skolan bestraffar de elever som inte följer
rådande värderingar. Detta är en diskussion som återfinns i materialet, bland annat då synsättet
beskrivs som att vissa elever har ett avvikande prioriteringsmönster och att skolan bör stå upp för
traditionella  värderingar.  Det  finns  en  maktasymmetri  i  relationen  mellan  informanterna  och
eleverna. Denna maktasymmetri innebär att informanterna har tolkningsföreträde gällande vad
som anses vara avvikande prioriteringar.  Utifrån informanternas berättelser antyds  en bild  av
individen utifrån  samhällets  perspektiv.  Det  verkar  finnas  en  undergrupp av  unga killar  som
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finner  skolan  ointressant  och  som spelar  mycket  datorspel.  Som vi  fick  reda  på  i  början  av
kapitlet  är  det  dock  många  av  informanterna  som  är  positivt  inställda  till  datorspelande.
Informanterna anger sin egen erfarenhet av datorspel som något positivt och givande, men att
eleverna kan ha svårare att hantera det. Informanterna för dessutom en diskussion om nyttan som
eleverna får ut av datorspelande. Vissa av informanterna ansåg också att spel kan med fördel
användas i skolan. Det verkar som att syftet med bruket också spelar in. Finns det nytta i att
spela, exempelvis att införskaffa sig kunskap som är användbar i skolan, är det ett användbart
verktyg. Används det för att fly verkligheten målas det dock upp som en distraktion från det
verkliga  livet  och  skolan.  Återigen  verkar  det  som  att  informanterna  har  tolkningsföreträde
gällande syftet.  Denna stämplingsprocess,  av unga killar  som är  ointresserade av skolan  och
spelar mycket datorspel, kan också ses som en identitetsprocess. Hur informanterna ser på dessa
elever kan också påverka individen. En ointresserad och omotiverad elev kan påverkas av den
bilden  som  samhället,  i  detta  fall  skolan,  har  av  honom  eller  henne.  Det  kan  således  få
konsekvenser för individens identitetsprocess i en kritisk period för identitetsskapandet. (Becker
2006)

Ett  annat  sätt  att  förstå  slutsatsen  är  utifrån Skogs choice  theory.  Från individens  perspektiv
handlar det om en inre kamp. Enligt informanterna finns det ett belöningssystem i spelen som
aktiverar kroppens eget belöningssystem. Således finns det en motivation för eleverna att spela.
Dock finns det sannolikt en konflikt i de elever som saknar ett intresse för skolan. Möjligvis på
grund av hur informanterna har stämplat eleven. Individen kanske vet med sig att hen borde ägna
sig åt viktigare saker, men spelandet vinner den inre kampen (Skog 2000). Det finns belöning och
bekräftelse i spelandet som enligt informanterna inte återfinns i skolan. Informanterna diskuterar
möjligheten  att  relatera  till  elevernas  verklighet  för  att  göra  utbildningen  motiverande  och
intressant. Det antar elevernas perspektiv och är villiga att anpassa utbildningen. Således försöker
vissa av informanterna underlätta den inre kampen för de elever som har svårt att rättfärdiga för
sig själv varför skolan är viktig.  Det går att se slutsatsen från två olika teoretiska utgångspunkter
och båda ger sken av att informanterna spelar en roll i elevernas intresse och motivation, på olika
sätt.

8. Diskussion

I detta kapitel kommer det föras en diskussion om resultatet i förhållande till tidigare forskning.
Denna diskussion ämnar besvara studiens  frågeställningar.  Utöver detta kommer det  att  föras
diskussion om metod och begränsningar,  samt slutsatser  och implikationer  för  forskning och
praktik. 

8.1 Resultatdiskussion

I analysen av tidigare forskning identifierade vi en kunskapslucka gällande lärarnas perspektiv på
datorspelande (se kap 1). Följaktligen syftade denna studie till att undersöka lärarnas synsätt på
elevers datorspelande. Studien utgår från en konstruktivistisk kunskapssyn och det är således hur
lärarnas konstruerar sociala problem som ligger i fokus för undersökningen. Utifrån både studiens
syfte, att undersöka lärarnas synsätt av elevernas datorspelande, och resultat anser vi att studien
har lyckats med detta. Det finns en tydlig koppling mellan resultat och syfte. Resultatkapitlets
slutsats tar upp dels lärarnas bild av vem som spelar, varför och hur de ser på datorspelande i
helhet. Dessutom antyds en koppling mellan belöning och bekräftelse i skolan och datorspelande.
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8.2 Vad har lärarna för synsätt på den tekniska utvecklingens påverkan på samhället? 

Det kan anses råda en konsensus bland informatorerna att det hade skett en avgörande teknisk
utveckling. Det är huvudsakligen tillgången som lärarna diskuterar. Lärarna påpekar att under
1980-talet  fanns det inte alls samma tillgång till  teknik som det finns idag.  Nu har alla både
datorer och telefoner. Vissa av informanterna talade om att förr ansåg man det som avvikande att
spela datorspel. Förr hade man en stationär dator men nu har ungdomar en dator i fickan. Det går
inte att komma ifrån datorn och det blir en distraktion för eleverna. Tekniken stjäl ungdomarnas
fokus (e.g. Rollenhagen 2013). Tillgängligheten betyder inte bara datorer och smartphone utan
även internet. Det går att nästan var som helst koppla upp sig till internet. Utvecklingen har gett
oss möjligheten att inte bara vara hemma och ha en interaktion, det går att kommunicera med
människor  i  hela  världen  så  länge  det  finns  tillgång  till  internet.  Internets  tillgänglighet  och
utveckling har påverkat samhället på flera sätt. En negativ sida av detta är att fler människor har
en möjlighet att skaffa sig ett beroende. Tillgången till internet är drivande i utvecklingen av de
flesta  beroendeframkallande  aspekterna  i  datorspel  (e.g.  Young  1996  &  1999).
Sammanfattningsvis  finns  det  en  tydlig  koppling  mellan  tillgången  till  teknisk  utrustning,
internetuppkoppling och den problematik som lärarna tar upp. 

8.3 Vilka konsekvenser ser lärarna att datorspelande har för skolarbetet?

Analysen  av  datamaterialet  kan  påvisa  både  positiva  som  negativa  konsekvenser  av
datorspelande.  Inledningsvis  klargörs  de  negativa  konsekvenserna  utifrån  resultatet.
Informanternas synsätt av datorspelande på lektionstid beskrivs som negativt på grund av att det
distraherar eleverna. Eleverna använder sig av sina mobiltelefoner för att spela spel eller chatta
med vänner under lektionstid. Detta gör att eleverna tappar koncentrationen på lektionerna och
resulterar i att de inte lägger fokus på undervisningen. Detta återfinns i tidigare forskning. Bland
annat  hur  överdrivet  datorspelande  kan  ge  upphov  till  uppmärksamhetssvårigheter  och
aggressivitet  under lektionstid som i sin tur leder till  försämrat skolbetyg (e.g. Hastings m.fl.
2009). En del av informanterna tar även upp hur elevernas sena kvällar (p.g.a. av att de spelar
datorspel) har en negativ effekt på skolan. Informanterna påpekar att eftersom eleverna är trötta
på dagarna kan de inte fokusera på sina uppgifter i skolan. Det kunde även innebära frånvaro
under förmiddagslektionerna eller hela dagar eftersom ett nytt  spel hade släppts dagen innan.
Vissa  datorspel  är  uppbyggda  runt  att  spela  kvällstid  och  det  kan  vara  svårt  att  sluta  spela
eftersom man spelar i ett lag och samtliga krävs för att lyckas med ett uppdrag (e.g. Rollenhagen
2013, Linderoth & Bennerstedt 2007). 

Informanterna diskuterar även bristen på stimuli i skolan. Några av informanterna antyder att
skolan inte har en chans att kunna ge samma stimuli i undervisningen som eleverna får genom
datorspel. Informanterna beskriver dessutom att undervisningen i skolan inte visar lika tydliga
framsteg som vissa av datorspelen gör. En av informanterna nämnde att eleverna hellre skjuter
någon i huvudet i ett datorspel än att läsa en bok av Göte. Detta kan kopplas till tidigare forskning
om hur de individer som har svårt med gränsdragningar och problem med understimulering kan
utveckla problematik i skolan och i värsta fall utveckla ett datorspelsberoende (e.g.  Scharkow
m.fl. 2014). Sammanfattningsvis går det att se en koppling mellan informanternas diskussion om
stimuli och tidigare forskning. Synen verkar vara att elever som är understimulerade i skolan
hellre spelar datorspel för att få den tillfredsställelsen som skolan saknar och detta kan påverka
deras studieresultat negativt.  
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8.4  Vilken påverkan har datorspel på eleverna, enligt lärarna?

I resultatdelen framkommer att  enligt  lärarna har datorspel blivit en vanlig fritidsaktivitet där
eleverna  umgås  med  varandra.  Rollenhagen  (2013)  tar  upp  att  dagens  ungdomar  faller  för
grupptrycket när det kommer till datorspel som en aktivitet. Det är ett vanligt samtalsämne på
rasterna eller på lektionerna, datorspel fyller en roll i den sociala interaktionen mellan elever. Det
framkommer från resultatdelen att lärarna ser datorspel och smartphones som sociala verktyg. En
av lärarna påpekar att den digitala verkligheten inte utsätter individen för samma sociala tryck.
Enligt informanterna är det lättare för de socialt utsatt att skaffa sig vänner genom spelen.  Detta
återfinns i Linderoth & Bennerstedt (2007). Individer som har ett litet socialt kapital vänder sig
ofta till datorspel. Detta på grund av att i spelvärlden bedöms du inte efter utseende, handikapp
eller andra fysiska faktorer. En annan aspekt som diskuteras i resultatdelen är hur lärarna pratar
om att  datorspelen är mycket  tidskrävande. Lärarna pratar också om hur eleverna sitter  uppe
tillsammans  med  människor  från  andra  delar  av  jordklotet.  Tidigare  forskning  tar  upp  att
datorspel, speciellt MMORPG är en tidskrävande aktivitet och att det ibland krävs anpassning till
människor från andra världsdelar (e.g. Elliot  m.fl.  2015, Rollenhagen 2013, Wiemer-Hastings
m.fl. 2005). Något som framkommer tydligt i resultatdelen är att lärarna förhåller sig positivt till
den sociala delen av datorspelande. Wiemer-Hastings m.fl. (2005) anser att MMORPG kan ses
som  en  social  tillfredsställelse  och  kan  jämföras  med  att  gå  på  en  fest  med  vänner.  Det
framkommer också att vissa av lärarna säger att den sociala delen av datorspelande kan hjälpa
elever att utveckla sociala färdigheter. Lindroth & Bennerstedt (2007) påstår att en stor anledning
varför människor spelar MMORPG är på grund av den sociala delen. Datorspelen fungerar som
en social plattform där deltagarna inte bara pratar om datorspelet i sig utan om serier, filmer,
politik etc. I spelen sker en ständig interaktion med andra människor. Den sociala plattformen
sträcker sig till och med utanför den digitala verkligheten och vissa får vänner i verkligheten.
Elliot m.fl. (2015) anser dock att MMORPG kan vara extra problematiskt på grund av den sociala
aspekten, det blir svårare att sluta. Detta är något som Wiemer-Hastings m.fl. (2005) motsätter
sig. I resultatet framkommer att det finns en syn på att det finns en undergrupp av unga killar som
är  de  som  spelar  mest,  enligt  lärarna.  Killar  spelar  också  mer  tidskrävande  spel,  enligt
informanterna. Detta är något som återfinns i Quaiser-Pohl m.fl. (2005) som menar att det är
mestadels killar som hamnar i ett problematisk spelande. Dessutom påpekar Quaiser-Pohl m.fl.
(2005) att majoriteten av spelarna i framförallt MMORPG och FPS är killar. Rollenhagen (2013)
tar också upp att det är fler killar som fastnar för den typen av spel. I resultatet beskriver lärarna
datorspelande som ett  sätt  att  fly verkligheten och att  det är  kopplat till  psykisk hälsa.  Detta
återfinns i tidigare forskning av Brus (2012) och Elliotts m.fl. (2012) som menar att individer
som utsätts för mobbning, social utstötning eller liknande är de som flyr in i den virtuella världen
och bort från sina problem. Tidigare forskning påpekar också att fly sina problem genom att spela
datorspel kan vara en riskfaktor för datorspelsmissbruk (e.g. Yee 2006, Rollenhagen 2013). En
annan sak som tas upp i resultatdelen är hur lärarna ser på belöningssystemet. Lärarna påpekar att
det dels finns ett inbyggt system i spelen och dels att det finns ett biologiskt belöningssystem.
Weinstein (2010) menar att det är samma dopaminpåslag från dricka alkohol eller ta droger som
att  spela  datorspel.  Koeep  m.fl.  (1997)  påstår  i  likhet  med  Weinstein  (2010)  att  datorspel
utsöndrar  dopamin,  vilket  gör  datorspelande  till  tillfredsställande.  Dessutom  menar  de  att
individer som lättare utsöndrar dopamin har lättare att hamna i datorspelmissbruk. Elliott m.fl.
(2012)  tar upp att det finns ett inbyggt utvecklat belöningssystem i datorspelen. Belöningarna är
tydliga och du får en bättre karaktär, nya vapen etc. Detta håller även Rollenhagen (2013) med
om. Rollenhagen (2013) menar dock att vissa spelgenrer har ett mer attraktivt belöningssystem än
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andra.  
Sammanfattningsvis går det att se en koppling mellan lärarnas synsätt på elevernas datorspelande
och  tidigare  forskning.  Datorspelen  erbjuder  en  bred  social  arena  där  det  går  att  kombinera
intresse  och  umgänge.  Det  finns  också  en  verklighetsanknytning.  Datorspelande  erbjuder
möjligheter för socialt utsatta och det sociala landskapet är mer förlåtande. Det kan också vara
mycket belönande och glädjerikt att spela datorspel. Det finns utmaningar med klara mål som går
att nå i tillsammans med sina vänner. Dock kan datorspelande fungera som ett sätt att fly problem
som finns i verkligheten vilket kan leda till ett beroende. 

 8.5 Metoddiskussion och studiens begränsningar

Denna  studie  angriper  ett  mycket  stort  fenomen  i  samhället  utifrån  en  viss  yrkesgrupps
förhållandesätt. Denna studie utgår endast från ett perspektiv vilket innebär att det är omöjligt att
få  en  helhetsbild.  I  tillägg  har  studien  utförts  under  en  mycket  begränsad  tid.  Detta  kan  ha
påverkat studiens resultat  och kvalitet.  Exempelvis hade en större studie med mer tid kunnat
studera föräldrars åsikter för att få en mer komplett analys. Ett annat exempel skulle även kunna
vara att ha ett större ålderspann bland elever. Studien kan även analyseras utifrån andra metoder
och teorier för att få ett annat resultat. En mer utvecklad analys av materialet kan ge en mer
utförlig  förståelse  av  fenomenet.  Det  finns  en  således  en  begränsning  i  studiens  storlek,
tidsbegränsning och valet  av metod och teori.  När det kommer till  urvalet  hade studien som
målsättning  att  ha  ett  heterogent  urval  bland  informanterna.  Enligt  Repstad  (2007)  bör
målsättningen vara att informanterna är olika eftersom sannolikheten att få ut relevant material
ökar.  Vi  anser  att  vi  lyckades  få  ett  heterogent  urval  där  könsfördelning  är  nästan  helt
jämnfördelad, lärarna var i olika åldrar och hade undervisat olika länge samt undervisade i olika
ämnen. Informanterna var också utspridda i olika skolor från två kommuner i Mellansverige.

Som  insamlingsmetod  för  datamaterial  användes  semistrukturerade  intervjuer.  Detta
tillvägagångssätt kan kritiseras eftersom bara vissa av aspekter av fenomenet kommer belysas.
Eftersom denna studie är kvalitativ blir inte storleken på urvalet lika stort, men eftersom studien
sökte en djupgående förståelse för ett fenomen var en kvalitativ metod mer passande. Eftersom
fokus ligger på lärare i denna studie försvinner en viktig aspekt, nämligen elevernas perspektiv.
Elevernas perspektiv anser vi också viktigt att studera, det är dock inte syftet med denna studie.
Det är  också svårt  att  få med all  tidigare forskning inom det valda området.  Det är  ett  brett
forskningsområde och i studien återfinns den forskning som vi ansåg mest relevant. En annan
begränsning är att studien har endast ett fåtal informanter (tio). Det hade dessutom vart intressant
att undersöka skillnader i synsätt utefter vilket ämne de undervisar.

8.6 Slutsatser samt implikationer för forskning och praktik

I studien antyds många liknelser mellan resultatet och tidigare forskning, framförallt gällande den
tekniska  utvecklingen  och  hur  den  har  påverkat  elevernas  skolresultat  och  sociala  liv.
Vi  hoppas  att  studien  kan  uppmärksamma  problematiken  runt  datorspelande.  Men  även  ge
perspektiv till de som arbetar med ungdomar som har ett intresse för datorspel. Även om studien
är begränsad till lärarnas perspektiv är det viktigt att analysera läraryrkets syn på den tekniska
utvecklingen. 

Gällande  framtida  forskning  anser  vi  att  det  är  ett  mycket  relevant  fält  att  studera  vidare.
Eftersom skolan är  central  i  kontakten med unga bör det  utredas  hur skolan och lärarna bör
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förhålla  sig  till  den  tekniska  utvecklingen.  Många  av  lärarna  efterfrågade  hjälpmedel  i
undervisningen för att kunna relatera till elevernas verklighet och för att väcka deras intresse. Ett
annat  fält  som kan vara  intressant  är  en  större  studie  av  lärarnas  förhållningssätt.  Detta  kan
inkludera hur synsättet på datorspel ser ut i förhållande till vilka ämnen lärarna undervisar i. Det
är även tänkbart att en kvantitativ undersökning där en större mängd lärare deltar för att få en
bredare bild. Vi anser dock framförallt att det krävs mer forskning vars syfte är att undersöka
elevernas perspektiv. Utan att undersöka hur individen upplever samhällsklimatet är det svårt att
få ett helhetsperspektiv. 
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10. Bilaga 1 

Informationsbrev

Hej!

Vi  är  två  studenter  på  socionomprogrammet  vid  Uppsala  universitet  som valt  att  skriva  om
datorspel i vårt examensarbete.  Vi vill framför allt studera lärares inställning till och upplevelse
av datorspelande. 

Därför  skulle  vi  nu  vilja  intervjua  ett  antal  lärare  som  vill  berätta  om sina  upplevelser  av
datorspelande. Varje intervju kommer att spelas in med diktafon och beräknas ta ca 30 minuter
med totalt tio informanter. Intervjuerna skrivs därefter ut på papper och detta datamaterial utgör
sedan basen för  vår  uppsats.  Alla  upplysningar  kommer att  behandlas  helt  konfidentiellt  och
ingen intervjuad person kommer att vara identifierbar i den färdiga uppsatsen. Det är heller inte
någon annan än vi och eventuellt vår handledare som kommer att ha tillgång till det insamlade
datamaterialet – varken ljudupptagningarna eller intervjuutskrifterna. Materialet kommer inte att
sparas efter det att uppsatsen färdigställts. Varje enskild deltagare kan givetvis välja att när som
helst – och utan att behöva förklara sig – avbryta sin medverkan.

Frågorna till  lärarna utgörs av ett  antal  fördefinierade öppna frågor  som ställts  samman i  en
intervjuguide,  med  utrymme  för  spontan  dialog  mellan  informanter  och  intervjuare.

Vår förhoppning är att ni vill medverka i denna studie. Vi tror att såväl enskilda deltagare som
personalgruppen i sin helhet kommer att få intressanta inblickar och uppslag till reflektioner av
vår undersökning. 

Om intresse finns, skickar vi självfallet ett exemplar av uppsatsen till er efter att den färdigställts
och examinerats.

Med vänlig hälsning

Mikael Andersson
Backa_olle@hotmail.com
0703-889331

Max Viertutakk
max.viertutakk@hotmail.com
0736-885449

Handledare:

Thomas Öst
Universitetslektor i sociologi, Uppsala universitet
thomas.ost@soc.uu.se 
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11. Bilaga 2 

Intervjuguide 

Presentation: 
Hej, vi heter Max och Mikael och vi är socionomstudenter vid Uppsala universitet, vår handledare är Thomas Öst 
och våra kontaktuppgifter står i Informationsbrevet. 

Vi börjar med att upprepa syftet med studien: Vi ämnar studera lärares upplevelser av (i första hand) elevernas 
datorspelande. Studien har en konstruktivistisk ansats och datamaterialet kommer att analyseras med hjälp av 
diskursanalys. Således är det lärarnas förståelse och världsbild som ligger i fokus för undersökningen. 

- Har du några frågor?

Innan vi börjar vill vi försäkra oss om att vi har ditt samtycke och om vi får spela in samtalet.

Intro
 Vilken/vilka årskurser undervisar du?

 
 Vilket/vilka ämne undervisar du i? 

 Hur länge har du jobbat som lärare? 

Frågor 

 Vad är det första du tänker på när du hör datorspel?

 Tänker du på några speciella spel (när du säger så)?

 Vilka/Vilket spel tror du att dina elever spelar mest?

 Vilken kännedom har du av det spelet? – Kan du berätta mer om det spelet?

 Vad tror du att eleverna får ut av att spela datorspel?

 Spelar du själv I sådant fall, vilka?

 I din roll som lärare – hur upplever du att datorspelande påverkar dig?

 Finns det något positivt med datorspelande?

 Upplever du att det finns negativa sidor av datorspelande?

 (Märker du någon skillnad från, säg, 10-15 år sedan och nu som du tror beror på datorspel?)

 (Om vi tänker oss en värld där datorspel inte fanns, vad tror du hade vart annorlunda?)

 Om du kort skulle sammanfatta din upplevelse av elevernas datorspelande, och hur det 
påverkar eleverna, vad skulle du säga är din huvudsakliga erfarenhet? 

Har du något mer du vill tillägga som vi inte frågat eller belyst under intervjun? 
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