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Abstract 
Media debates about children and new technology is based on adult’s views and opinions, 
while children’s own knowledge on the subject seldom is represented. I stress that the reason 
for this is childism. This thesis aims to highlight a selected group of children’s experiences 
and knowledge about video games in relation to surrounding contexts, peers and adults. The 
empirical data consists of seven hours of observations from a course on video game 
programming as well as interviews with four of the participants, aged eight to nine, with an 
interest in video games. With the use of hermeneutics, affordance theory and theories on 
culture the data has been analyzed and structured into five themes: Competence and identity, 
Notions about adults, Video games as communal practices, Regulations and freedom and 
Normative values about video games. The results indicate a range of different aspects of the 
participants’ experiences of as well as ideas and assumptions about video games and video 
game contexts. The participants showed practical and theoretical knowledge about games, 
their structures and related terms, which they used to shape identities of being knowledgeable 
persons who play games. This is not to be confused with the label ‘gamer’, which not all 
participants identified themselves with. Despite the fact that some of the participants knew 
adults who had a more or less substantial interest in gaming, they considered adults to be 
individuals who do not play video games and are unversed about games in general. Video 
games and their surrounding contexts can be seen as communal practice which constitutes in 
virtual as well as physical spaces. During the observation studies it became clear that video 
games were the focal point of interaction in the participants’ peer culture, and that this peer 
culture was part of and extended into a superior video game culture. The participants gaming 
practices were regulated by the premises of the games as well as aspects concerning when, 
what and for how long they were allowed to play; all of which was mainly determined by 
adults. By resistance or acceptance, the participants either yielded or used strategies to elude 
the restrictions. Occasionally during the interviews, the participants made statements that 
appear to be shaped by normative values about both children, video games and gamers. These 
normative values derive from discourses concerning quality, what is considered to be a ‘good 
childhood’ and the alleged dangers of video games; discourses that the participants both 
reproduced and opposed. In conclusion, these matters need to be further researched and 
brought into light to nuance the common debate about children and video games. 
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Inledning 
Bakgrund 
Dataspel är något som alltid fascinerat mig. På grund av det spelintresse som pågått sedan jag 

var barn följer jag gärna de spelrelaterade debatter som då och då blossar upp i medier. De 

vanligaste trätoämnena är de om sexism och kvinnohat inom spelvärlden1 samt om barn och 

nya medier. Då denna studie skrivs inom ramen för barnkulturforskning är det relationen barn 

– dataspel som utgör forskningsintresse.  

 Nya medier har genom alla tider skapat moralpanik.2 Elza Dunkels, som forskar om 

barns och ungas medieanvändning, beskriver det som att ”[p]anik över nya tekniska 

landvinningar har brutit ut sedan texter började överföras på pergamentrullar”.3 Debatterna 

som omgärdar moralpanikerna utgörs allt som oftast av vuxnas åsikter, vilket även var fallet i 

den så kallade ’skärmtids-debatten’ som blossade upp våren 2015. Ett av de första 

debattinläggen skrevs av barnläkaren Hugo Lagercrantz i SvD, där han proklamerade att 

Statens Medieråd borde läggas ner då de inte varnar för alla faror för barn som han anser att 

’skärmtid’ för med sig.4 Dunkels, som var en av de forskare som replikerade debattinlägget, 

hävdar att Lagercrantz oro bygger på gissningar och saknar grund. Enligt Dunkels är 

begreppet skärmtid i sig förlegat, utifrån teknikens utveckling och det faktum att vi ständigt är 

omgivna av datorer, tv-apparater, surfplattor och mobiltelefoner: ”[a]tt försöka räkna ut vad 

som är skärmtid under en dag är inte längre en relevant mätmetod för något annat än att 

beskriva hur många timmar dygnet har”.5 

 Denna debatt, liksom de flesta debatter i medier, innehåller inga uttalanden av barn. 

Alltför ofta fungerar barns utsagor i medier som en utsmyckning, alternativt förlöjligas, 

istället för att tas på allvar. Dataspel, vilket många barn torde ha spetskompetens inom, är ett 

                                                   
1 Exempelvis Gamergate, vilket var en omfattande debatt som fördes både på sociala medier och i 

tidningar. Debatten startade i frågor om sexism mot kvinnliga spelskapare men ledde vidare till frågor om 
såväl kvinnlig representation i spel som hat och hot mot kvinnliga spelare. 

2 Fornäs, Johan, Kultur. Malmö: Liber, 2012, s. 34-35. 
3 Elza Dunkels intervjuad av Karin Holmberg, ”Forskare: ’Sluta varna för barnens skärmtid’”. I: Etc, 2015-

09-24. http://www.etc.se/inrikes/forskare-sluta-varna-barnens-skarmtid [070815] 
4 Lagercrantz, Hugo, ”Barnläkare oroas av barns skärmtid”, Sveriges Radio, 2015-03-31 samt ”Statens 

medieråd borde läggas ned”, SvD Brännpunkt, 2015-04-02. 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6130217 samt http://www.svd.se/statens-
medierad-borde-laggas-ned_4456925 [070815] 

5 Dunkels, Elza, ”Skärmtid är ett förlegat begrepp”. Svt Opinion, 2015-03-31. 
http://www.svt.se/opinion/article2805177.svt [070815] 
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debattämne som tycks förbehållet vuxna. Jag önskar med denna studie belysa och ge plats för 

åtminstone några barns utsagor i diskussionen om barn och dataspel. 

 Anledningen till barns frånvaro i medier är de strukturer i samhället där barn 

underordnas vuxna. Strukturerna har sin utgångspunkt i fördomar mot barn som grupp, vilket 

benämns childism eller på svenska juvenism.6 Barns ofrånkomliga beroendeställning 

gentemot vuxna skiljer juvenism från andra ismer som rasism och sexism, då vuxnas 

maktövertag har sin grund i ett ansvar för barns välmående och överlevnad. Det är i vuxnas 

missbruk av sin makt över barn som juvenism uppstår och cementeras.7 

 Jag vill här rikta en kritisk blick mot såväl min egen studie som alla sammanhang i 

forskning och medier då barn är i fokus med funderingar kring de sätt som barn framställs på, 

om barn själva får höras och, om så är fallet, vilka avsikter de vuxna har med barnens 

medverkan. Härvid blir begreppen ’barnperspektiv’ och ’barns perspektiv’ relevanta, vilkas 

skillnader i distinktion är väsentliga, trots sina likheter i ordbildningen. Barnperspektiv avser 

då vuxna försöker förstå och belysa barns verksamheter och villkor, medan barns perspektiv 

handlar om att lyfta fram barns erfarenheter och upplevelser så som barn själva beskriver 

dem.8  Dion Sommer och Ingrid Pramling Samuelsson preciserar barns perspektiv och 

beskriver att det är fråga om ” barnet som subjekt i sin egen värld”.9 Genom att presentera och 

diskutera barns utsagor i frågor om deras upplevelser och erfarenheter är det möjligt att i 

forskning synliggöra barns perspektiv. Samtidigt är det sällan barn som genomför 

forskningen, väljer ut citaten eller skriver texten; det är vuxna som tolkar barns utsagor och 

gör urvalet. Detta föranleder ett kritiskt förhållningssätt i relation till studier med 

barninformanter. 

 Barndomsforskaren Gunilla Halldén har ställt sig frågande till om vi alls kan 

använda begreppet ’barnperspektiv’ inom forskning längre. Hon ser begreppet som urvattnat 

och efterfrågar, om det ändå används, att forskare nogsamt preciserar och belyser på vilket 

sätt det perspektiv som anläggs har relevans för studien.10 Inte heller ’barns perspektiv’ som 

begrepp är oproblematiskt, utifrån vad det signalerar för värde i empiri som insamlas från 

                                                   
6 Young-Bruehl, Elisabeth, Childism: Confronting Prejudice Against Children. New Haven, London: Yale 

University Press, 2012, s. 18-19. Se även Dunkels, Elza, ”Osynliga flickan – i skärningspunkten mellan 
kön, ålder och nätet”. I: Synas, höras, finnas – plats för barnkultur! (red. Helander, Karin). Stockholm: 
Centrum för barnkulturforskning, 2015, s. 45. 

7 Dunkels, 2015, s. 46. 
8 Helander, Karin, ”Introduktion”. I: Locus, nr 3-4, 2011, s. 4. 
9 Sommer, Dion, Pramling Samuelsson, Ingrid samt Hundeide, Karsten, Barnperspektiv och barnens 

perspektiv i teori och praktik. Stockholm: Liber, 2011, s. 42. 
10 Halldén, Gunilla, ”Barnperspektiv. Ett ideologiskt laddat begrepp och oprecist som analytiskt verktyg”. 

I: Locus, nr 3-4, 2009, s. 19. 
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informanter som är barn. Berry Mayall, professor i barndomsstudier, menar att ”[i]t is part of 

our new conceptualizations of children, therefore, that we credit them with knowledge rather 

than with the relatively transient and flimsy ’perspective’, ’view’ or ’opinion’”.11 I samma 

anda diskuterar filosofen Karin Murris som påpekar att vuxnas fördomar mot barn förhindrar 

dem att uppfatta kunskap som barn erbjuder.12 Jag ser fortfarande ’barns perspektiv’ som ett 

användbart begrepp inom barnkulturforskning, men lyfter bort begrepp som åsikt och 

synpunkt för att istället se till kunskaper. I detta krävs ett reflexivt förhållningssätt och ett 

erkännande av barn som såväl varande i sin egen rätt och som växande. 

Dataspel 

Begreppet dataspel kräver en precisering. I föreliggande uppsats innefattas alla typer av 

digitala spel bortsett från hasardspel, i samstämmighet med Dataspelsbranschens definition.13 

Det är fråga om spel vilka alla är uppbyggda av data, varför den valda termen väl 

sammanfattar det spektrum av TV-, dator- och mobila spel som finns på marknaden. 

 Teknikens utveckling har gjort digitala spel tillgängliga i vart och vartannat hem i 

form av datorer, surfplattor och smarta telefoner samt såväl stationära som handhållna 

spelkonsoler. I 2015-års rapport från Statens medieråd, Ungar & medier, gällande barns och 

ungas medieanvändning framkommer att en stor andel barn 9-12 år har tillgång till olika typer 

av teknisk utrustning i hemmet: 95 % har tillgång till dator, 87 % har tillgång till surfplatta, 87 

% har tillgång till stationär spelkonsol samt 64 % tillgång till handhållen spelkonsol.14 I 

rapporten framgår även att 90 % av barn i gruppen 9-12-år säger sig spela dataspel.15 Utöver 

konsoler och spel så finns även en omgivande värld av spelkultur vilken till stor del figurerar 

på YouTube och Twitch, i spelbloggar, på diskussionsforum och i fysiska speltidningar.  

 Enligt statistiken som framkommer i rapporten Ungar och medier från 2015 är 

följaktligen dataspel i Sverige idag en självklar del i de flesta barns liv, varför barn och 

dataspel är ett viktigt forskningsområde.  

                                                   
11 Mayall, Berry, ”Conversations with Children. Working with Generall Issues”. I: Research with Children. 

Perspectives and Practices (red. Christensen, Pia och James, Allison). London och New York: Falmer 
Press, 2000, s. 120. 

12 Murris, Karin, ”The Epistemic Challenge of Hearing Child’s Voice”. I: Special Issue: Studies in 
Philosophy and Education, Volume 32 Issue 3, Springer, 2013. ISSN: 1573-191X 

13 Strömbäck, Per, ”Dataspel eller datorspel?”. Dataspelsbranschen, blogginlägg 2008-04-16. 
http://www.dataspelsbranschen.se/blogg/2008/4/16/dataspel-eller-datorspel.aspx [111015] 

14 Ungar & medier. Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier. Statens medieråd, 
2015, s. 15. http://statensmedierad.se/download/18.7a953dba14fef1148cf3b32/1442841939189/Ungar-
och-medier-2015.pdf  

15 Ibid., s. 42. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att lyfta fram barns utsagor om upplevelser och erfarenheter i relation till 

dataspel och spelande. Studien genomsyras av ett hermeneutiskt förhållningssätt, vilket 

föranlett riktningen mot tolkning och förståelse av dataspel som barnkulturellt fenomen. Med 

utgångspunkt i observationer som genomförts på en kurs i dataspelsprogrammering samt 

enskilda intervjuer med fyra barn kommer övergripande diskussioner om dataspel och 

spelande att föras. Mening, kultur och samvaro är nyckelbegrepp som belyses i relation till 

barnens utsagor. Frågeställningen som ligger till grund för studien är: 

-Vad har informanterna för erfarenheter av och föreställningar om dataspel och spelande?  

Utifrån frågeställningen undersöks hur informanternas spelintressen tar sig uttryck i deras 

vardag, i relation till jämnåriga och vuxna. Vidare diskuteras vilken betydelse informanternas 

kunskaper får i kontexter såväl inom som utanför spelkulturen. 

Disposition 
Efter presentationen av studiens bakgrund och syfte behandlas först på ett övergripande plan 

tidigare forskning om barn och populärkultur, och sedan mer ingående forskning om barn och 

dataspel med fokus på interaktion. Därpå presenteras studiens tre övergripande teoretiska 

förhållningssätt hermeneutik, affordance och kultur, varefter kulturbegreppen barnkultur, 

jämnårigkultur, spelkultur och populärkultur diskuteras. Teoriavsnittet följs av en diskussion 

om metod och metodologiska aspekter samt tillvägagångssättet för insamling och bearbetning 

av material. Efter detta redogörs för det resultat som framkommit genom analys av 

fältanteckningar och informanternas utsagor. Avslutningsvis förs en diskussion som kopplar 

tillbaka till studiens syfte och frågeställning, med förslag på vidare forskning.  

Tidigare forskning 
Föreliggande avsnitt ger en inblick i forskning som undersöker barns relation till 

populärkulturella fenomen med särskilt fokus på dataspel. Forskningsöversikten är uppdelad i 

två delar: först en som behandlar forskning om barn och populärkultur generellt, och därefter 

en mer omfattande del specifikt om barn och dataspel.  
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Barn och populärkultur 
Det finns en mängd studier som behandlar olika aspekter av barn och populärkultur, varav jag 

kommer att diskutera ett urval av dem. I studierna framkommer hur populärkultur 

manifesteras i barns vardagsliv, såväl i förskola och skola som på fritiden. Literacies, ett 

begrepp som betecknar såväl textrelaterade kompetenser som textbaserade praktiker, har 

relevans i förhållande till populärkulturbegreppet. Med text menas här den breda definitionen 

vilken innefattar all typ av text, i form av tal, skrift och bilder. Literacies och jämnårigkulturer 

i relation till populärkultur, vilka överlappar varandra då barnens populärkulturella literacies 

ligger till grund för lek, förhandlingar och relationsskapande bland barn, återkopplas till på 

olika sätt i samtliga studier som tas upp nedan. 

 Populärkulturella fenomen tar sig uttryck i vår vardag genom bland annat 

reklambilder, logotyper, dataspel och tryck på kläder; de omger oss ständigt. Anna Sparrman 

diskuterar de visuella kulturer som gör sig gällande i barns vardagsliv, utifrån det fältarbete 

hon genomfört på ett fritidshem där barn i åldrarna 6-8 år vistades. Bland annat lyfter 

Sparrman diskussionen kring ”bra” respektive ”dålig” barnkultur, och poängterar att denna 

klassificering grundas i att produkterna associeras till olika värdegrunder. Den kanoniserade 

högkulturen förknippas med medel- och överklass samt intellektualitet medan populärkultur 

förknippas med arbetarklass och ytlighet.16 Något som tydligt framkommer är komplexiteten i 

hur barn influeras av populärkultur och av varandra, och att vad som anses vara ett fenomens 

faktiska originaltext inte alltid är den originaltext som barnen influerats av och reproducerar. 

Även om exempelvis Spindelmannen är välbekant för samtliga barn i en skolklass kan 

barnens originaltexter komma från film, tv-serier, tryck på kläder, leksaker, dataspel, vänners 

utsagor om och teckningar av Spindelmannen osv., snarare än ifrån den faktiska förlagan 

serietidningen Spiderman. Samtidigt kan barnen, trots att de inte själva läst serietidningen, 

känna till att tidningen är den ursprungliga förlagan. Sparrman konstaterar att  

[…] det är mer eller mindre omöjligt att avgöra var och när inflytandet eller approprieringen av ett 

visuellt mediebudskap tar sin början och har sitt slut. Å ena sidan synliggörs förförståelser som 

barnen bär med sig in i interaktionen, å andra sidan influerar interaktionen mellan barnen 

förförståelsen av de visuella aspekterna av produkterna.17 

                                                   
16 Sparrman, Anna, Barns visuella kulturer – skolplanscher och idolbilder. Lund: Studentlitteratur, 2006, s. 

28-29. 
17 Ibid., s. 159. 
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Processerna är således överlappande och flyter in i varandra. Utgångspunkten är dock vad 

Sparrman kallar för ”visuell kulturell läskunnighet” vilken barnen i studien förvärvat sig, det 

vill säga förståelse för de visuella tecken och symboler som omger dem i det samhälle de 

lever i.18 

 Carina Fast gjorde liknande upptäckter av literacies hos barn i sin avhandling Sju 

barn lär sig läsa och skriva. Familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola. Med 

etnografi som metod följde Fast sju barn under tre års tid, då barnen var 4-7 år gamla. Av 

studien framkommer att barnen hade god förståelse för texter relaterade till populärkulturella 

fenomen så som namn, ord, bilder och symboler.19 De sju barnen både läste och skrev i olika 

kontexter, oftast med populärkulturell anknytning, långt innan de påbörjat formell läs- och 

skrivundervisning. Liksom Sparrman konstaterar Fast att populärkulturen har förhållandevis 

låg status inom de akademiska och pedagogiska sfärerna. Hon fann att barnens literacies inom 

populärkultur sällan plockades upp av lärare, och att ett antal av lärarna inte bara ignorerade 

barnens kompetenser utan även gjorde tydliga avståndstaganden från den populärkultur som 

barnen engagerade sig i.20  

 I artikeln ”’The best thing ever’: how children’s popular culture matters” diskuterar 

John Horton hur barns populärkultur, påverkat av samhälleliga hierarkier av vad som är av 

kulturellt värde och vad som är ’god’ smak, ifrågasätts och beskrivs i ordalag som triviala och 

kortlivade fenomen utan egentligt värde. Horton anser att ”[…] I reckon that adult onlookers 

(including social scientists) have been ‘hopelessly bad’ at accepting and knowing the kinds of 

‘messes’—the messy, multifarious spacings—which are at the heart of children’s popular 

culture […]”.21 Med grund i de observationer av och intervjuer med 50 barn i ett åldersspann 

mellan 6-8 år som studien bygger på understryker Horton värdet av populärkulturen. Utifrån 

exemplet S Club 7, vilket var en populär popgrupp under datainsamlingsperioden, beskriver 

Horton att “[…] the pop music phenomenon described herein mattered (to those children, 

there and then) in ways which elude and exceed canonical scholarly habits of writing/ 

knowing popular cultural phenomena”.22 Därmed ifrågasätter Horton uppdelningen mellan 

                                                   
18 Sparrman, 2006, s. 74. 
19 Fast, Carina, Sju barn lär sig läsa och skriva. Familjeliv och populärkultur i möte med förskola och 

skola. Ak. avh, Uppsala universitet, 2007, s. 179-180. http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:169656/FULLTEXT01.pdf  

20 Ibid., s. 183. 
21 Horton, John, ”’The best thing ever’: how children’s popular culture matters”. I: Social & Cultural 

Geography vol. 11 nr 4, 2010, s. 392. DOI: 10.1080/14649361003774563 
22 Ibid., s. 387.  
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’finkultur’ och ’skräpkultur’, och lyfter istället fram vikten av att så länge ett populärkulturellt 

fenomen har ett värde för någon, så har det ett värde i sig.  

 På liknande sätt framhävs populärkulturens viktiga betydelse i barns liv i artikeln 

”Playing with popular culture – an ethnography of children’s sociodramatic play in the 

classroom”. Catharine Ann Simmons konstaterar att ”[c]hildren’s shared knowledge and 

relationships with specific texts from popular culture is a fundamental part of meaning 

making amongst children’s peer cultures”.23 I de improviserade dramaövningar som barnen i 

studien genomförde utgjorde deras gemensamma populärkulturella kunskapsbas grunden för 

de scener som skapades. Improvisationerna blev en plats att utöva och visa upp de kunskaper 

om populärkultur som barnen hade gemensamt, samtidigt som de kunde använda arenan för 

att driva med auktoriteter i skolan genom att använda humor och på så sätt stärka sina 

positioner i den hierarki som skolan utgör.24 

 Även Anette Hellmans avhandling Kan Batman vara rosa? Förhandlingar om 

pojkighet och normalitet på en förskola, vilken undersöker skapandet av genus på en förskola 

och därmed inte specifikt behandlar ämnet barn och populärkultur, innehåller flertalet 

exempel på hur barns populärkulturella kompetenser är en viktig del i relations- och 

identitetsskapande. I studien aktualiseras hur populärkulturella kompetenser och att inneha 

särskilda populärkulturella artefakter fungerade som inträdesbiljetter till olika typer av 

umgängen och interaktioner på förskolan. Populärkulturella fenomen var även föremål för 

förhandlingar om genus och könstillhörighet.25  

 Tydligt utifrån flera av studierna, exempelvis Fast och Horton, är vuxenvärldens 

motstånd mot barns populärkultur. Detta är något som Birgitta Qvarsell tog upp för diskussion 

redan 1988, sett utifrån ’moraliska paniker’ vilka varnar för alla de skador som olika 

populärkulturella fenomen och nya medier kan orsaka barn. Qvarsell menar att resonemangen 

i de moralpaniska utbrotten bygger på ”tämligen mekaniska och deterministiska 

föreställningar” där fokus ligger i att varna för tänkta negativa effekter, vilket hon själv 

ifrågasätter.26 Istället efterlyser Qvarsell forskning om hur barn lär sig i samvaro med olika 

                                                   
23 Simmons, Catherine Ann, ”Playing with popular culture – an ethnography of children’s sociodramatic 

play in the classroom”. I: Ethnography and Education vol. 9 nr 3, 2014, s. 271. DOI: 
10.1080/17457823.2014.904753 

24 Ibid., s. 281-282. 
25 Hellman, Anette, Kan Batman vara rosa? Förhandlingar om pojkighet och normalitet på en förskola. 

Ak. avh., Gothenburg Studies in Educational Sciences 299, 2010. 
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/22776/2/gupea_2077_22776_2.pdf 

26 Qvarsell, Birgitta, Barn, kultur och inlärning – om skolbarns utvecklingsuppgifter i ett ”mediesamhälle”. 
Stockholms universitet, Centrum för barnkulturforskning, 1997, s. 5. 
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former av medieinnehåll och digitala redskap. I nästföljande avsnitt presenteras forskning som 

har sin utgångspunkt i detta ’hur’. 

Barn och dataspel 
Gemensamt för studierna om barn och dataspel som jag tagit del av är att de är av kvalitativ 

karaktär med intervjuer och deltagande observation som metod, och de behandlar alla ämnet 

interaktion i olika former; såväl med spel som mellan människor. 

 Den studie som ligger närmast min egen är Barbro Johanssons doktorsavhandling 

Kom och ät! Jag ska bara dö först.. Datorn i barns vardag, då även den tar sin utgångspunkt i 

barns utsagor om spel och spelande. Studien är av etnografisk karaktär där 105 intervjuer och 

45 observationstillfällen genomförts under en period på två och ett halvt år. Majoriteten av 

intervjuerna, 76 stycken, är med barn i åldrarna 6-12 år. Johansson etablerar tidigt i 

avhandlingen samma typ av förhållningssätt som jag själv har som ambition att ha: 

Den strävan jag har att förmedla barnens egna röster är inte i första hand ett metodiskt grepp utan ett 

politiskt, eller emancipatoriskt, ställningstagande. Både inom forskningen och i andra sammanhang 

talas det mycket om barn. Den här undersökningen är ett försök att åtminstone till en viss 

utsträckning låta barnen själva delta i det samtalet.27 

Genomgående i avhandlingen diskuteras makt, och Johansson konstaterar att ”[d]atorn blir 

artefakten kring vilken maktförhandlingar sker”. Det handlar om hur mycket tid barn får 

spendera vid datorn, vad barn får lov att göra på datorn, vem som har rätt att bedöma 

kvaliteten på spel och hur barn tar sig runt de regler som vuxna satt upp. Vuxna har företräde 

till datorer, såväl i skolan som i hemmet, men informanternas utsagor vittnar om en 

uppfattning att barn generellt sett har större datorkompetenser. Detta är en av många 

paradoxer som präglar bilden av barnet i relation till datorn: 

Barnet vid datorn framstår som en samlingspunkt för olika diskurser om barndom: barnet som har rätt 

att ha tillgång till dator, det kompetenta barnet som är hemmastatt i det virtuella rummet och skickligt 

hanterar elektroniska medier, det sårbara barnet som måste skyddas från datorns skadeverkningar, det 

oskyldiga, naturliga barnet som hellre bör vara utomhus än framför en skärm, framtidsbarnet och 

barnet som tabula rasa som behöver få rätt stimulans för att bli en duglig vuxen i datasamhället och 

det onda barnet som hämtar inspiration från våldsamma spel för att utföra bestialiska brott.28 

                                                   
27 Johansson, Barbro, Kom och ät! Jag ska bara dö först.. Datorn i barns vardag. Göteborg: Ak. avh., 

Etnologiska föreningen i Västsverige, 2000, s. 16. 
28 Ibid., s. 172. 
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Johanssons avhandling kom ut år 2000 och var nydanande inom såväl etnologisk forskning 

som barndomsforskning då den var den första att behandla ämnet datorn i barns vardagsliv, ett 

idag desto mer utforskat ämnesområde. Nedan redogörs för sex studier som har följt i dess 

anda. 

Interaktion och kommunikation i dataspelskontexer 

I Jonas Linderoths avhandling Datorspelandets mening. Bortom idéen om den interaktiva 

illusionen diskuteras, med utgångspunkt i James J. Gibsons och Erving Goffmans teorier, 

dataspels interaktionserbjudanden och de mönster som går att utläsa i barnens ageranden 

utifrån dessa erbjudanden. Studiens empiriska material utgörs av 24 videofilmade 

spelsessioner med 36 barn i åldrarna 6-11 år. Linderoth identifierar fem olika 

interaktionsmönster hos barnen i relation till det spelen erbjuder: tre mönster som består av 

ramverk i form av regler, tema och estetik, samt två mönster som beskrivs som strukturer av 

den inre och yttre dynamiken i spelandet som aktivitet.29 Av studien framkommer också hur 

barnen använder sig av en specifik speldiskurs där termer med ursprung i andra 

meningssammanhang får nya betydelser och på så vis dissocierats från den ursprungliga 

betydelsen.30 ’Död’ och ’liv’ är exempel på sådana begrepp, vilka inom speldiskursen innebär 

att förlora ett försök att klara ett uppdrag respektive antalet försök man har kvar. Lindroth tar 

även upp termen ’jag’ vilken har tre skilda betydelser inom speldiskursen: ”[j]ag i 

bemärkelsen den egna personen, jag i bemärkelsen av den rollfigur jag låtsas vara och jag i 

bemärkelsen av min agens i spelvärlden”.31 

 I avhandlingen Around the Screen. Computer activities in children’s everyday lives 

diskuterar Pål Aarsand hur barn tar del av dataspel och chattande, och vad det kan förtälja om 

barns vardagsliv i stort. Aarsand har lagt stor vikt vid att i sina fältstudier definiera vilken typ 

av aktivitet som äger rum och i vilka sammanhang detta sker, för att kunna identifiera de 

subjektspositioner som informanterna intar i olika situationer.32 Han diskuterar bland annat 

’the digital divide’, klyftan mellan de som har kompetens och de som inte har kompetens 

inom digitala medier. Av studien framkommer att barnen gärna positionerade sig själva (och 

positionerades) som erfarna och kompetenta användare av digitala medier, medan de vuxna å 

                                                   
29 Linderoth, Jonas, Datorspelandets mening. Bortom idéen om den interaktiva illusionen. Göteborg: Ak. 

avh., Göteborgs Studies in Educational Sciences 211, 2004, s. 237-239. 
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/16217/4/gupea_2077_16217_4.pdf 

30 Ibid., s. 245. 
31 Ibid., s. 246. 
32 Aarsand, Pål, Around the Screen. Computer activities in children’s everyday lives. Ak. avh., Linköping 

Studies in Arts and Science No. 388, 2006, s. 27-29. http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:23606/FULLTEXT01.pdf  
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andra sidan positionerades som noviser. Att inta rollen som novis var ett sätt för de vuxna att 

träda in i spelandet och interagera och umgås med barnen.33 I avhandlingen ifrågasätts den 

definitiva distinktionen mellan objekt och subjekt som ofta tas förgiven: människan är 

människa och maskinen är maskin. Aarsand menar istället att vid dataspelande fungerar 

objektet som en förlängning av subjektet; exempelvis att handkontrollen till konsolen blir till 

en del av spelaren som utnyttjas för att agera i spelet och interagera med andra spelare. Under 

fältstudierna upptäcktes också att barnen gav röst åt sina avatarer, detta i likhet med de 

resultat som Linderoth förklarar då han beskriver termen ’jag’ utifrån en speldiskurs.34 

Aarsand konstaterar att  

[…] the children talk on behalf of their avatars, animating the game characters, by saying, for 

instance, ‘o:h where am I? I don’t see myself (.) I don’t see myself’ (Study 2, Excerpt 2) or act as if 

they were being treated badly when the game characters attack. The avatars thus become an extension 

of the children in the game.35 

Det handlar således inte om några definitiva skiljelinjer mellan en ’verklighet’ och en 

’virtualitet’, det som händer on-screen och off-screen flyter ihop.  

 Björn Sjöblom fann liknande resultat som Aarsand då han studerade ungdomars 

interagerande på ett internetcafé:  

The interactions, composed on the locally relevant semiotic fields that make up the gaming actions 

are not separated from each other, but are sequentially intertwined, regardless of whether or not they 

are produced using on-screen or off-screen resources. In the present analyses, therefore, on-screen 

and off-screen resources cannot be separated.36 

Informanterna i studien kommunicerade med varandra med hjälp av sina röster, kroppsspråk, 

gester samt genom handlingar i spelet. Då många dataspel går att spela online, bland annat 

DoTA vilket var spelet ifråga som spelades i studien, frågade sig Sjöblom hur det kommer sig 

att många ändå väljer att spela tillsammans i samma fysiska rum. Av studiens resultat framgår 

att kommunikativa aspekter som inte är tillgängliga i det virtuella används flitigt spelare 

emellan. Det handlar om den kroppsliga kommunikationen vilken framförallt bestod i att titta 

på nästsittande spelares skärm, peka och gestikulera. I ett exempel diskuteras spelarnas 

positioner i det fysiska rummet; hur en spelare som satt åtskild från de han spelade 

                                                   
33 Aarsand, 2006, s. 51-52. 
34 Avatarer är de figurer i dataspel som spelaren kan styra. I vissa spel kan du själv utforma din avatar 

medan den i andra spel har ett förutbestämt, oföränderligt utseende. 
35 Aarsand, 2006, s. 62. 
36 Sjöblom, Björn, ”Gaming as a Situated Collaborative Practice”. I: Human IT 9.3, 2008, s. 153. 

http://etjanst.hb.se/bhs/ith/3-9/bs.htm 
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tillsammans med frekvent vände sig om och tittade bort från sin skärm för att kommunicera 

med de andra och inkluderas i den kommunikation som skedde på andra sidan rummet.37 

 Den interaktion och kommunikation som genereras i och utifrån dataspelskontexter 

utgör grundstommen i spelrelaterad samvaro som barn upprätthåller och verkar i, vilket även 

aktualiseras i nedanstående avsnitt. 

Dataspel som utgångspunkt för lek och samspel 

Syskons samspel i relation till spel undersöks i Ylva Ågrens doktorsavhandling Barns 

medierade värld – syskonsamspel, lek och konsumtion. Studien bygger på observationer av 

barns medieanvändning i sex familjer med syskon i åldrarna fyra till nio år.38 Resultatet visar 

på att samspelet påverkas av flera olika faktorer. Ålder är en faktor som är signifikant inom 

syskonrelationer generellt. Liksom i många andra situationer fick de äldre syskonen som 

observerades då de spelade tillsammans med eller i sällskap av yngre syskon agera ledsagare 

medan de yngre syskonen lärde av de äldre.39 Att positionera sig som kunnig var ett sätt för 

barnen att få spelutrymme, och även de yngre barnen gjorde anspråk på att vara ”bäst” men 

sattes då ofta på plats av de äldre syskonen som på olika sätt åter positionerade dem som 

mindre kunniga.40 Ågren kom även fram till att spelapparatens och spelets utformning 

påverkar samspelet, då skillnaderna mellan att exempelvis ha varsin handkontroll respektive 

att samsas vid en dator ger olika förutsättningar för att spela. I de fall då flera personer 

tillsammans spelar spel som är utformade för en person, så kallade ’single player’-spel, blir 

automatiskt de personer som inte håller i kontrollen åskådare. Detta innebär dock inte att de 

övriga personerna blir passiva, åskådaren kan ha en minst lika aktiv roll i spelandet som den 

som spelar. Ågren belyser hur de åskådande syskonen aktivt deltar i spelaktiviteten genom 

ljud, affektrop och gestikulering.41  

 I avhandlingen diskuteras även huruvida spel bör tolkas som narrativa, likt text, eller 

ludiska, som lek och sport. Utifrån sina observationer anser Ågren att barnens spelande är 

genomsyrat av lek, och att det därmed handlar om en ludisk tolkning av spel.42 Inom 

definitionen av lek rymmer sig dock ett spektra som sträcker sig från fri, oreglerad lek till mer 

regelbaserade spel, vilket blir intressant i relation till dataspel. Begreppet dataspel innefattar 

                                                   
37 Sjöblom, 2008, s. 140-144.  
38 Ågren, Ylva, Barns medierade värld – syskonsamspel, lek och konsumtion. Ak. avh., Stockholms 

universitet, 2015, s. 45-46. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:797123/FULLTEXT01.pdf  
39 Ibid., s. 74-80. 
40 Ibid., s. 103. 
41 Ibid., s. 90-95. 
42 Ibid., s. 96. 
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allt ifrån fria ’sandlådespel’ där spelaren kan skapa helt fritt till strikt regelstyrd e-sport där 

flera miljoner kronor står på spel, och Ågren konstaterar att ”[j]ust distinktionen mellan vad 

som ska förstås som play (aktiviteten lekande/spelande) och vad som är game (spel) 

debatteras flitigt inom dataspelsfältet […]”.43 

 I Aarsands artikel ”Young Boys Playing Digital Games. From Console to the 

Playground”, vilken på många sätt överensstämmer med Ågrens resultat, beskrivs hur barns 

spelkompetenser är en viktig del i umgänget med kamrater, såväl när de spelar spel som när 

de leker. I artikeln konstateras att ”[…] the games were translated and brought into existence 

on several different sites“.44 Utifrån Foucaults tankar om relationen makt-kunskap diskuterar 

Aarsand hur spelkompetenser värderas och används i olika situationer. Exempelvis påvisar 

han, likt Ågren, hur den mer rutinerade spelaren, den med mest kunskap om spelet, är den 

ledande parten som genom muntliga anvisningar och ’in game’-agerande bestämmer vad de 

båda spelarna ska göra och hur det skall ske.45 I ett annat avsnitt beskrivs ett bråk på 

skolgården där kunskap om spel är i centrum för barnens argumentation. Situationen var från 

början en förhandling om val av lek men övergick i en fråga om spelkunskap, och sedermera 

vem som har makten att bestämma vad som är kunskap.46 Aarsand kommer fram till följande:  

In sum, when children’s practices are studied across activities in situ, it can be seen how game and 

game play competence are central even in peer-group activities in the playground. In the playground, 

these competences were used as resources in social interaction and organization of self-initiated 

activities.47 

Spelkompetens och kunskap om dataspel var således viktigt inom de studerade barnens 

kamratkultur. 

Möten och gemenskaper i spelkulturen  

Umgänget med likasinnade, det vill säga andra spelintresserade, är kärnan i spelrelaterad 

samvaro. I Statens medieråds rapport Världen som spelplan – gränsöverskridande i 

onlinespelkulturen, genomförd av Linderoth och Camilla Olsson, intervjuas nio ungdomar om 

sina upplevelser och erfarenheter av möten i och genom spelvärldar, där faktorer som kön, 

etnicitet och ålder tas upp. Studien visar på en mångtydighet i spelvärldar som mötesplats, och 

                                                   
43 Ågren, 2015, s. 96. 
44 Aarsand, Pål, ”Young Boys Playing Digital Games. From Console to Playground”. I: Nordic Journal of 

Digital Literacy nr 1, 2010, s. 42. http://www.idunn.no/dk/2010/01/art04  
45 Ibid., s. 42-44.  
46 Ibid., s. 48. 
47 Ibid., s. 49-50.  
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en mångfald av den typ av möten som sker. Spelvärldar kan sägas vara gränsöverskridande på 

många sätt, då kommunikation och relationer över sociala och kulturella gränser är en 

förutsättning. Samtidigt finns det både normer som reglerar spelkulturen och enskilda spelares 

värderingar som har negativ påverkan och motverkar gränsöverskridandet. Exempel på detta 

är hur tjejer på olika sätt särbehandlas och misstros i fråga om spelkompetens. Detta får 

konsekvenser i form av att tjejer som vill slippa särbehandling väljer att inte avslöja sitt kön, 

eller förflyttar sig till spelvärldar som endast består av tjejer.48 Vad gäller ålder, så hade 

samtliga informanter inga invändningar mot att spela med äldre spelare, men flertalet hade 

restriktioner kring att spela med spelare som var yngre än dem själva. Yngre spelare beskrevs 

i generaliserande ordalag som ”pådrivande och tjatiga”, att de anklagar andra spelare utan 

grund, att de har ”översittarattityd” och att de fattar långsammare. Detta problematiseras inte 

nämnvärt av Linderoth och Olsson.49 Utifrån min synpunkt är informanternas uttalanden om 

yngre spelare tydligt juvenistiska.50 Då Linderoth och Olsson skriver att ”[s]å länge spelarna 

kan uppföra sig och inte påverkar själva spelandet negativt är ålder inte ett kriterium för 

deltagande” tycks de helt förbise informanternas utsagor om sina strategier för att ”slippa” 

spela med yngre, och det faktum att många guilds och klaner har åldersgränser.51 Dessa 

aspekter tyder på att yngre barn blir avhysta och utestängda endast baserat på ålder, varför 

ålder i allra högsta grad är ett kriterium för deltagande i vissa sammanhang i spelkulturen. 

Teoretiska utgångspunkter 
På en övergripande nivå utgör hermeneutik, affordance-teorin och kulturbegreppet de 

teoretiska förhållningssätt som studien vilar på. Hermeneutik utgör här såväl teori som metod 

och belyser tolkningsprocesser medan affordance-teorin lägger grunden för förståelsen av 

mening och människans interaktion med sin omvärld. Avsnittet om kultur väver sedan ihop 

hermeneutiken och affordance-teorin, och bryggar över till de tre nästföljande avsnitten som 

behandlar kulturfälten barnkultur, jämnårigkultur, populärkultur och spelkultur. 

                                                   
48 Olsson, Camilla och Linderoth, Jonas, Världen som spelplan – gränsöverskridande i onlinespelkulturen. 

Statens medieråd, 2012, s. 70. 
http://www.statensmedierad.se/upload/broschyrer_pdf/varlden_som_spelplan_2012.pdf  

49 Ibid., s. 40-42. 
50 Jämför Young-Bruehl, 2012, s. 18-19. Se även Dunkels, 2015, s. 45. 
51 Olsson och Linderoth, 2012, s. 49. ’Guild’ och ’klan’ är olika benämningar på gemenskaper av spelare 

som spelar tillsammans. Oftast finns en funktion i spelet för att namnge och hålla samman dessa grupper. 
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Övergripande teoretiska förhållningssätt 
Nedan följer en presentation av de tre teoretiska förhållningssätt som genomsyrar studien. De 

behandlar såväl synen på världen, människan som en del av världen samt tolkning och 

förståelse av kunskap och mening.  

Hermeneutik 

Begreppet hermeneutik har sin grund i det grekiska ordet hermeneuein vilket betyder tolkning 

av budskap (så som Hermes tolkade gudarnas budskap enligt den grekiska mytologin).52 Att 

ha ett hermeneutiskt förhållningssätt innebär en syn på människan som intentionell, det vill 

säga tolkande sin omvärld och handlande efter avsikter och vilja. Ett grundläggande tema 

inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln eller spiralen, vilket åsyftar 

tolkningsprocessers pendling mellan del och helhet. Cirkel implicerar en oföränderlighet som 

motsäger pendlingens ständigt utvecklande flöde av nya tolkningar och erfarenheter vilket 

bidrar till ny förförståelse, varför spiral är en tydligare benämning.53 Tolkning är således en 

dialektisk process där helheten får nya innebörder då vi granskar de delar den består av, och 

delarna förstås utifrån den helhet de befinner sig inom, men såväl helheten som delarna 

förstås även utifrån omgärdande kontexter. Tolkning innebär sålunda ett dialektisk 

förhållande mellan förförståelse och förståelse.54 

 Det finns ingen slutgiltig tolkning, ett definitivt sätt att förstå ett fenomen; vi 

omtolkar ständigt allteftersom vi erhåller nya erfarenheter och vår förförståelse förändras. Det 

kan följaktligen aldrig finnas en ’sann’ tolkning som står över alla andra. Istället bör 

tolkningarna prövas i relation till olika påverkande faktorer för att försöka hitta den tolkning 

som tycks mest rimlig.55 Urvalsprocessen av tolkningar blir i forskningssynpunkt därför en 

validitetsfråga.56 

 Utifrån synen på förförståelse och den hermeneutiska spiralens oändlighet inbegrips 

oundvikligen en kunskapsteoretisk riktning då hermeneutik används som ansats och metod. 

Hermeneutiken behandlar i det yttersta frågan om kunskapsproduktion utifrån tanken om att 

ingenting är definitivt bestämbart, men att det genom rika tolkningar går att sortera och 

                                                   
52 Sjöström, Ulla, ”Hermeneutik – att tolka utsagor och handlingar”. I: Kvalitativ metod och 

vetenskapsteori (red. Starrin, Bengt och Svensson, Per-Gunnar). Lund: Studentlitteratur, 1994, s. 74. 
53 Ödman, Per-Johan, Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik. Stockholm: Norstedts 

Akademiska förlag, 2007, s. 103-105. 
54 Alvesson, Mats och Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 

Lund: Studentlitteratur, 2008, s. 211-212. 
55 Sjöström, 1994, s. 88-89. 
56 Ödman, 2007, s. 108. 
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bedöma helheter. Som hermeneutikern Per-Johan Ödman hävdar gäller det att såväl ”[…] 

erkänna det kaos som råder i våra mellanmänskliga meningssammanhang, samtidigt som vi 

måste bemöda oss om att upptäcka innebörder och strukturer, helheter” 57. Hermeneutiken är 

härvid en fråga såväl om vårt sätt att skapa mening som en metod för analys av detta. 

Affordance 

Som ett övergripande förhållningssätt till hur vi identifierar och väljer eller väljer bort att 

agera utifrån de erbjudanden som finns i vår tillvaro använder jag affordance-teorin, vilken 

formulerades av psykologen James J. Gibson och har sin grund i forskning om visuell 

perception. Begreppet affordance har översatts till bland annat meningserbjudande och 

interaktionserbjudande, varav meningserbjudande är det begrepp som används i denna 

uppsats. Affordance-teorin används för att belysa mening och interaktion i förhållande till vår 

omgivning utifrån att ”[k]ulturen och den materiella världen möjliggör och begränsar vilken 

mening som kan genereras”, och har inom forskning om barn behandlat meningserbjudanden i 

flertalet olika kontexter.58 I föreliggande studie används affordance-teorin för att belysa de 

meningserbjudanden i såväl spelkulturen i stort som i specifika dataspelskontexter som barnen 

agerar utifrån, för att på så sätt söka förstå varför barnen intresseras av spel. 

 Gibson hävdar att det inte är subjektet som tillskriver objektet mening, utan att alla 

objekt har ett antal inneboende meningserbjudanden vilka kan upptäckas av subjekt:  

[…] it is a process of perceiving a value-rich ecological object. Any substance, any surface, any 

layout has some affordance for benefit or injury to someone. Physics may be value-free, but ecology 

is not.59 

Att uppfatta meningserbjudanden är en process där informationen registreras direkt, men 

beroende av kontext och den som observerar så upptäcks olika meningserbjudanden.60 

Exempelvis erbjuder vatten fiskar möjlighet att andas, men inte för en människa. Vattnet 

”erbjuder” drunkning om det inandas av en människa, men det erbjuder även att drickas, 

vilket är livsnödvändigt.61 Meningserbjudanden är således inte bara positiva, de kan även vara 

förbryllande eller rent av negativa. Vi uppfattar inte alla de erbjudanden som finns 

inneboende i miljön, och vi agerar inte heller mot dem alla. Kortfattat kan denna grund i 

                                                   
57 Ödman, Per-Johan, ”I en hermeneutikers verkstad”. Ur: Didactica Minima. HLS förlag, 1997, s. 43. 
58 Linderoth, 2004, s. 12. 
59 Gibson, James J., The Ecological Approach to Visual Perception. New York: Taylor and Francis Group, 

1986, s. 140. 
60 Ibid., s. 127 samt 134. 
61 Ibid., s. 38. 
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affordance-teorin beskrivas som att: ”[t]he observer may or may not perceive or attend to the 

affordance, according to his needs, but the affordance, being invariant, is always there to be 

perceived”.62 

 I begreppet ’miljö’ inbegriper Gibson både ting och djur (vilket han kategoriserar 

människor som) då han ser omgivningen och de som verkar i den som oskiljbara.63 Det är i 

mötet med andra människor som de mest innehållsrika och detaljerade meningserbjudandena 

går att finna, det vill säga då objektet även är ett subjekt. Det handlar fortfarande om 

processer av direkt information, men den sociala aspekten gör interaktionen särskilt komplex. 

Gibson beskriver att ”[t]he perceiving of these mutual affordances is enormously complex, 

but is nonetheless lawful, and it is based on the pickup of the information in touch, sound, 

odor, taste, and ambient light”64. Precis som då vi uppfattar exempelvis gräs eller en soffa så 

uppfattar vi andra människors meningserbjudanden genom den information i form av stimuli 

som de ger ifrån sig. Det finns här en skenbar motsägelse i affordance-teorin gällande hur 

mening kan vara såväl direkt som dynamisk. Medieforskare Jonas Linderoth, som använt 

affordance-teorin i flertalet forskningsstudier, förklarar att ”[d]et som gör dynamik möjlig är 

att interaktionserbjudande förändras när vi interagerar med såväl andra människor (och djur), 

som med objekt och platser”65. Härvid blir begreppet ’meningsskapande’ relevant i 

förhållande till affordance-teorin. I denna studie avses med ’meningsskapande’ hur subjekt 

upptäcker och agerar utifrån miljöns inneboende meningserbjudanden: utan subjekt som kan 

uppfatta dessa erbjudanden skapas ingen mening. Detta i enlighet med Gibsons resonemang 

om hur det inte går att hävda miljöns existens innan det fanns varelser som kunde uppfatta 

den.66 Meningsskapandet sker således i mötet mellan subjekt och miljö. 

Kultur 

Begreppet ’kultur’ återkommer i en mängd olika sammanslagningar i denna uppsats: 

’barnkultur’, ’spelkultur’, ’populärkultur’ och ’jämnårigkultur’ är bara ett axplock av dem. 

Flertalet forskare vittnar om komplexiteten i kulturbegreppet då det ”används av olika 

människor på olika sätt” och således ”[…] har skiftande betydelser och fokuseringar”.67 En 

                                                   
62 Gibson, 1986, s. 139. 
63 Ibid., s. 7-8. 
64 Ibid., s. 135.  
65 Linderoth, 2004, s. 79.  
66 Gibson, 1986, s. 8. 
67 Berger, Arthur Asa, Kulturstudier. Nyckelbegrepp för nybörjare. Lund: Studentlitteratur, 1999, s. 116, 

samt Qvarsell, Birgitta, ”Kultur och estetik i pedagogiken. Skapande kunskapsbildning och gemenskap 
bland barn”. I: Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken (red. Kleerfelt, Anna och Qvarsell, Birgitta). 
Malmö: Gleerups, 2012, s. 61. 
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fördjupning i kulturbegreppet är därför väsentligt för att tydliggöra de olika innebörder och 

fokuseringar som ’kultur’ får i relation till andra begrepp.  

 Johan Fornäs delar in kulturbegreppet i fyra ”betydelsesfärer”: ontologiskt, 

antropologiskt, estetiskt och hermeneutiskt.68 I det ontologiska kulturbegreppet beskrivs 

’kultur som odling’ och handlar i grunden om samhälle och civilisation, med en historisk 

polemik mellan natur – ”som existerar utan mänsklig orsak” och kultur – det som är skapat av 

människor.69 Fornäs hävdar dock att polariseringen blir suddig vid en närmare anblick, då de 

två dikotomierna oundvikligen är sammanflätade. Exempelvis är människor i grunden 

naturvarelser, medan naturen idag formas av människors kultivering och de mänskliga 

samhällenas framväxt.70 

 Det antropologiska kulturbegreppet behandlar ’kultur som livsform’. Benämningen 

’antropologiskt’ är delvis motsägelsefull då antropologer numera sällan utgår ifrån detta 

kulturbegrepp, men det har sin grund i de tidiga formerna av antropologisk forskning. Idag är 

det antropologiska kulturbegreppet även utbrett inom flera andra discipliner, varför 

benämningen ’antropologiskt’ även i den meningen blir missvisande.71 Genom det 

antropologiska kulturbegreppets synsätt frångås universella teorier för att istället belysa 

kulturer, delkulturer och subkulturer, det Fornäs beskriver som ’kollektiva identiteter’.72 

Människan ses i förhållande till de kontexter hen verkar i så att det specifika och säregna hos 

olika grupper kan lyftas fram.73 

 I vår vardag benämns kultur i stor utsträckning utifrån det estetiska kulturbegreppet, 

vilket Fornäs sammanfattar i termer av ’kultur som konst’.74 ’Kultur’ i denna mening blir en 

paraplyterm för alla konstnärliga fält och de mänskliga aktiviteter som hör samman med dem. 

Det estetiska kulturbegreppet är genomsyrat av motsättningar och hierarkier mellan det som 

anses som god eller fin kultur och det som hävdas vara enklare, sämre kultur.75 Då Berger 

diskuterar dessa motsättningar är det i termer av ’elitkultur’ respektive ’populärkultur’, men 

nämner att gränserna emellan dem är suddiga och att de två begreppen i allt högre grad 

beskrivs som överlappande då de används inom forskning.76 Vad som kategoriseras som hög 

respektive låg kultur är beroende av kontext och är föränderligt i tid, men kön, klass, etnicitet 

                                                   
68 Fornäs, 2012, s. 101. 
69 Ibid., s. 12-13. 
70 Ibid., s. 17. 
71 Ibid., s. 20. 
72 Ibid., s. 21-22 samt s. 52-53. 
73 Ibid., s. 21. 
74 Ibid., s. 23. 
75 Ibid., s. 27. 
76 Berger, 1999, s. 117-118. 
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och ålder är faktorer som genom alla tider påverkat kategoriseringen. Fornäs hävdar att 

”[g]ång på gång är det de främmande kulturernas, kvinnornas och arbetarklassens 

smakpreferenser som betraktas som ’enklare’ och mer ’primitiva’ än de bildade och besuttna 

vita medelklassmännens […]”77, vilket även Berger proklamerar.78 Härvid vill jag med emfas 

tillägga den status barns och ungas smakpreferenser har, något som varken Fornäs eller 

Berger beaktar nämnvärt. Min ståndpunkt i frågan, i likhet med exempelvis Sparrman79 och 

Horton80, är att barns och ungas smakpreferenser ofta antingen bagatelliseras eller skapar 

moralpanik, och ses som ’enkel’ eller ’primitiv’ kultur. 

 Som ett övergripande, sammanlänkande kulturbegrepp framskriver Fornäs det 

hermeneutiska kulturbegreppet, där kultur innebär meningsskapande praktiker.81 I det 

ontologiska, antropologiska och estetiska förhållningssättet till kultur är mening, tolkning och 

kommunikation grundpelare.82 Det hermeneutiska kulturbegreppet bildar en röd tråd mellan 

de tre andra, ofta motstridiga, kulturbegreppen. Fornäs beskriver att ”så fort man diskuterar 

kultur tycks varje försök att utifrån begreppets faktiska användning precisera dess innebörd 

genast leda till motsägelsefulla alternativ”83, men det går för den sakens skull inte att utesluta 

någon av de fyra betydelsesfärerna. De har alla viktiga innebörder i olika sammanhang och 

verkar såväl jämsides som i symbios med varandra, varför det i forskningssammanhang krävs 

medveten reflektion och diskussion kring de innebörder som kulturbegreppet får i olika 

kontexter, och på så sätt omfamna mångfalden.84 ’Barnkultur’, ’jämnårigkultur’, ’spelkultur’ 

och ’populärkultur’ är begrepp som kommer relateras till kulturbegreppets fyra 

betydelsesfärer och diskuteras närmare nedan. 

Barnkultur 
Barnkultur är ett mångfasetterat begrepp som inbegriper kultur för, av, med och bland barn. 

För är kultur skapad av vuxna med barn som tilltänkt målgrupp, av är kultur som barn själva 

skapar, med är kultur där både barn och vuxna är involverade och bland är den kultur som 

barn skapar i gemenskap med andra barn.85 

                                                   
77 Fornäs, 2012, s. 34. 
78 Berger, 1999, s. 119-121. 
79 Sparrman, 2006, s. 28-31. 
80 Horton, 2010, s. 378-379.  
81 Fornäs, 2012, s. 29-30 samt 33. 
82 Ibid., s. 34. 
83 Ibid., s. 38. 
84 Ibid. 
85 Hällström, Catharina, Insändare i Kamratposten. Uttryck för villkor i barns kulturella sammanhang. 

Stockholm: Ak.avh., Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, 2011, 20. 
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 För att koppla tillbaka till Fornäs kan beskrivas att ’barnkultur’ här relaterar till såväl 

de hermeneutiska, estetiska och antropologiska begreppssfärerna. I bemärkelserna av, med 

och bland barn ser jag barnkulturbegreppet ur hermeneutisk synvinkel. Som exempel kan ges 

då barn programmerar spel (av), när barn går i kulturskolan (med) eller då barn leker 

tillsammans (bland), vilka alla är olika former av meningsskapande praktiker. Det estetiska 

kulturbegreppet är det som oftast åsyftas då vi talar om kultur, vilket är tydligt i relation till 

exempelvis barnrättskonventionens artikel 31 där barns rätt att ”[…] till fullo delta i det 

kulturella och konstnärliga livet […]” proklameras. 86 Vanligtvis då vi talar om ’barnkultur’ är 

det i första hand fråga om produkter skapade inom konstnärliga fält av vuxna för barn.87 Jag 

spekulerar, utifrån den vuxencentrering som genomsyrar samhället, att barns eget skapande 

befinner sig lägst ner i det estetiska kulturbegreppets hierarkier. Vidare kan det antropologiska 

kulturbegreppet diskuteras i en barnkulturkontext, vilket här avser kultur av och bland barn. 

Detta kan tyckas implicera en barnsyn där barn hävdas vara en homogen grupp, men är även 

möjligt att använda i syfte att belysa juvenistiska strukturer i samhället. Det antropologiska 

kulturbegreppet blir därmed användbart inom barnkulturen för att belysa hur juvenism 

påverkar såväl barns aktörskap som synen på den kultur som skapas och produceras av och 

bland barn.  

Barns kultur 

Det är relevant att urskilja ’barns kultur’, kultur som skapas av och bland barn,88  i forskning 

som rör barnkultur. Begreppen ’barnkultur’ och ’barns kultur’ går i och ur varandra och 

existerar parallellt, exempelvis i form av barns lekar baserade på vuxenproducerad kultur. 

Denna komplexitet gör det nödvändigt att problematisera gränsen mellan ’barnkultur’ och 

’barns kultur’, varför begreppen i relation till dataspel kommer att diskuteras nedan. 

 De flesta dataspel som barn spelar är skapade av vuxna och benämns därför som, om 

det är spel skapade för barn, barnkultur. Samtidigt kräver dataspel i alla dess former 

interaktivitet, vilket innebär att spelaren gör aktiva val och skapar inom spelets ramar.89 Om 

ett barn spelar ett spel bör det således räknas som barns kultur, vilket överensstämmer med 

Flemming Mouritsens definition av barns kultur som ’lekkultur’ då han beskriver att barns 

                                                   
86 Mänskliga rättigheter: Konventionen om barnets rättigheter. Stockholm: Utrikesdepartementet, 2006, s. 
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88 Helander, 2011, s. 4. 
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sätt att tillägna sig olika medier (exempelvis dataspel) är lekrelaterade.90 Det bör även 

poängteras att barn kan konsumera kultur som inte, i första hand, är avsedd för barn. Vissa 

dataspel är tydligt riktade till en viss målgrupp, och i Europa finns även PEGI-märkningen 

som anger åldersrekommendationer för spel, men många spel som avsetts för vuxna anammas 

snabbt av en yngre spelgeneration.91 Jag uppfattar att dataspel som är skapade för barn av 

vuxna är barnkultur, medan alla dataspel, oavsett avsedd målgrupp, blir till barns kultur då 

barn spelar dem.  

 Spelen är inte heller isolerade företeelser som bara figurerar då man spelar, utan de 

tar plats i lek, samtal och skapande i vardagen och blir även på så sätt barns kultur. Detta 

överensstämmer med Karin Helanders konstaterande att ”[d]et är inga vattentäta skott mellan 

de olika barnkulturformerna; vuxenproducerad kultur för barn (TV-serier, dataspel, böcker 

etcetera) är exempelvis en stark inspirationskälla för barns lek”.92 Det är därför av vikt att bli 

medveten om att ’barnkultur’ och ’barns kultur’ ständigt påverkar och flyter in i varandra, och 

att de därmed aldrig helt kan separeras. 

 En annan diskussion kring barnkultur för Johansson då hon diskuterar den 

marginalisering som barnkulturbegreppet innebär. Prefixet ’barn’ avgränsar innebörden av 

barnkultur som ”[…] en delkultur av (den allomfattande) kulturen, eller som en annan kultur, 

skild från (den vuxna) kulturen”.93 Johansson resonerar om möjligheten att inte alls använda 

begreppet barnkultur, men finner detta omöjligt på grund av de strukturella villkor som 

specifikt rör barn, så som myndighetsålder och skolplikt.94 Samtidigt påpekar Johansson att 

barn själva inte benämner sina aktiviteter som ”barnkultur”, varför hon inte anser det relevant 

att utgå ifrån barnkulturbegreppet i ett individperspektiv.95 Den forskare som rör sig inom 

barnkulturfältet bör därför vara medveten om barnkulturbegreppets komplexitet och alltid 

tydliggöra sitt förhållningssätt. Som framgår i diskussionen ovan om ’barns kultur’ och 

’barnkultur’ i relation till dataspel har jag valt att ur ett teoretiskt perspektiv alltid använda 

mig av begreppet ’barns kultur’ för att benämna alla typer av verksamheter och uttryck som 

barn ägnar sig åt. Det vill säga: det barn gör är barns kultur, oberoende av om aktiviteten som 

praktiseras har konnotationer till vuxenaktiviteter, som att läsa dagstidningen, eller om det 

                                                   
90 Mouritsen, 2002, s. 17. 
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handlar om mer barnkonnoterande aktiviteter som att lägga pärlplattor, utifrån det faktum att 

det är ett barn som ägnar sig åt det. Med det sagt vill jag understryka att det inte handlar om 

att generalisera och se barn som en homogen grupp, utan snarare tvärtom – att visa på den 

mångfald av verksamheter och uttryck som kan vara barns kultur. 

Jämnårigkultur 
William A Corsaro, professor i sociologi, har myntat de teoretiska begreppen ’peer culture’, 

och ’interpretive reproduction’. Begreppet peer culture, vilket kan översättas till 

jämnårigkultur, handlar om de ”aktiviteter eller rutiner, artefakter, värderingar och 

angelägenheter som barn producerar och delar i gemenskap med varandra [min 

översättning]”.96 Kultur är i denna mening huvudsakligen hermeneutiskt anknutet med fokus 

på meningsskapande praktiker, men även antropologiskt i avseendet att barn är en grupp vilka 

har gemenskaper baserade på olika förutsättningar specifika för barn. En jämnårigkultur 

behöver därför inte vara åldersspecifik, exempelvis bara sjuåringar, utan kan likväl vara 

åldersblandad men med kriteriet att det är barn som utgör gruppen. Corsaro konstaterar att 

barn ständigt deltar i och är del av såväl den vuxna kulturen som jämnårigkulturen -  den 

”egna” kulturen bland barn - och att dessa kulturer är tätt sammanvävda.97  

 Interpretive reproduction, det vill säga tolkande reproduktion, benämner barns 

tolkningar och reproduktioner av kultur. I roll- och fantasilekar blir den tolkande 

reproduktionen särskilt tydlig. Det är fråga om skapande processer där barn tolkar och 

använder de kulturer som omger dem, och Corsaro hävdar att ”[w]e must appreciate the 

importance of collective communal activity in the way children negotiate, share, and create 

culture with adults and each other”.98 Barn är således inte passiva mottagare av en 

vuxenkultur, utan aktiva skapare av de kulturer som de lever och verkar i. 

 Corsaro har även adapterat begreppet ’secondary adjustments’, myntat av Ervin 

Goffman, vilket går att översätta till ’sekundär anpassning’ och används av Corsaro för att 

beskriva det motstånd mot vuxna som finns i barns kulturer. Barns strävan att ta kontroll över 

sin egen situation och att dela denna kontroll med andra barn är en viktig aspekt i 

jämnårigkulturer. Mycket av barnens gemensamma motstånd görs bakom en fasad av att till 
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synes följa de av vuxna uppsatta reglerna, exempelvis genom att ’smuggla in’ egna leksaker 

på förskolan eller genom att prata under vilan då pedagogerna går ut ur rummet.99 ”The 

mocking of adults or adult control”, att på olika sätt driva med vuxna såväl inför de vuxna 

som bakom deras ryggar, är ett sätt för barn att ta kontroll över situationer och utöva makt.100 

Trots att barn sällan diskuterar sina strategier är sekundär anpassning ett grunddrag för 

samvaro i jämnårigkulturer.101  

 De jämnårigkulturer som Corsaro studerat har huvudsakligen verkat genom ”face-to-

face interaction”, vilket föranleder funderingar i relation till denna studies empiri där barnens 

samvaro delvis sker inom och via dataspel.102 Som framgår av forskningsöversikten hävdar 

flera forskare att det inte finns en tydlig gräns mellan verklighet – virtualitet, online – offline 

eller ens människa – maskin, varför det således inte bör innebära någon större skillnad i 

relation till Corsaros studier. Samtidigt vill jag hävda att spelen som platser inte är lika 

vuxenstyrda som exempelvis hemmet eller skolan, vilket kan förmodas påverka samvaron och 

som kommer att diskuteras mer i resultatanalysen. 

Spelkultur och populärkultur 
Medieforskaren Adrienne Shaw beskriver att spelkultur definieras utifrån spelarna: vilka de 

är, vad de spelar och hur de spelar.103 Spel och spelande figurerar inte i ett socialt vakuum, 

varför dessa företeelser måste förstås utifrån de kontexter spelen figurerar i och de praktiker 

som spelandet innebär.104 Här åsyftas därför med ’spelkultur’ framförallt den hermeneutiska 

innebörden, det vill säga meningsskapande praktiker såväl i spel som kring spel. Spelkultur i 

estetisk bemärkelse är relevant i förhållande till de hierarkier som finns inom den estetiska 

kulturbegreppsfären där spel tycks vara lågt värderade. I dagstidningarna står det snabbt klart 

att såväl litteratur, film, musik och teater värderas högre än spel utifrån det utrymme de olika 

fälten ges, och då dataspel nämns är det oftast utifrån aspekter av försäljningssiffror och 

lönsamhet.105 I medier är det inte heller ovanligt att spelkultur ses utifrån den antropologiska 
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betydelsesfären, där spelkulturen utgörs av en grupp människor, såväl spelskapare som 

spelintresserade, vilka förutsätts vara en viss typ av personer med särskilda (ofta negativt 

laddade) egenskaper.106 Hur spelintresserade ser sin position som ’spelare’, exempelvis om de 

identifierar sig som ’gamers’, påverkas av de diskurser om spel och spelande som 

framkommer i medier och inom forskning, men även utifrån andra identiteter som spelarna 

identifierar sig med (exempelvis kvinna och arbetarklass).107 Samhörighet med andra spelare 

går att se såväl utifrån tillhörighet i en övergripande spelkultur som mer specificerat i sub-

spelkulturer eller spelcommunities, exempelvis ’gaymer-kultur’ eller ’DotA-kultur’.  

 Shaw hävdar att spelkultur är en subkultur vilken är sammanvävd med andra större 

kulturer, varför den måste förstås i förhållande till dessa.108 Härvid blir populärkultur relevant, 

där spelkultur är en förgrening vilken inte är allmänt erkänd.109 Att ge en kort definition av 

vad begreppet populärkultur innebär är varken möjligt eller fördelaktigt, anser sociologen 

Simon Lindgren som analyserat det mångtydiga begreppet. Begreppet ’populärkultur’ ingår i 

den estetiska kulturbegreppssfären, men har även en hermeneutisk grund utifrån människors 

handlanden kring och med populärkulturella fenomen och medier.110 Lindgren dryftar hur den 

breda ordboksdefinitionen av populärkultur, där termen beskrivs som kulturprodukter vilka en 

stor mängd människor i ett samhälle konsumerar, inte är gångbar i ett forskningssammanhang 

då flera aspekter går förlorade i en så begränsande definition.111 Då Lindgren undersöker fyra 

vanliga synsätt på vad populärkultur är: ’kultur som många uppskattar’, ’annat än finkultur’, 

’masskultur’ samt ’folkkultur’, finner han att samtliga synsätt är motsägelsefulla, 

ofullständiga, uteslutande och föråldrade.112 I sin kritik av begreppen ’finkultur’ och 

’masskultur’ hävdar Lindgren att ”[b]etraktelsesättet är onekligen föråldrat och bär på stora 

problem i och med att det tar som sin utgångspunkt att populärkultur med nödvändighet inte 

kan stå för något annat än moraliskt förfall och potentiellt kaos”.113 Lindgren beskriver fyra 

karakteriserande stödpunkter; populärkulturen är kommersiell, lättillgänglig, inte intellektuellt 

krävande samt folklig.114 Dessa stödpunkter beskrivs inte som definitiva och universellt 

gällande, utan som riktlinjer. Som Shaw resonerar behöver vi inom de akademiska fälten 

                                                   
106 Shaw, Adrienne, ”Do you identify as a gamer? Gender, race, sexuality, and gamer identity”. I: New 

Media and Society 14(1), 2012, s. 28-29. DOI:10.1177/1461444811410394. Jämför Olsson och 
Linderoth, 2012, s. 11-13.  

107 Shaw, 2012, s. 39-40. 
108 Shaw, 2010, s. 410. 
109 Ibid., s. 415. 
110 Fornäs, 2012, s. 34-36. 
111 Lindgren, Simon, Populärkultur – teorier, metoder och analyser. Malmö: Liber, 2014, s. 17. 
112 Ibid., s. 33-45. 
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114 Ibid., s. 46. 
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utforska vad spel har för innebörder inom andra kulturer än bara spelkulturen, varför dataspel 

här kommer relateras till Lindgrens stödpunkter.115  

Spel i relation till populärkultur 

Kommersiella aspekter är övergripande för alla dataspel. Även då upphovspersonen inte har 

ett kommersiellt uppsåt, exempelvis när en enskild spelskapare skapar ett kostnads- och 

reklamfritt spel, ingår spelet i ett kommersiellt system. För att andra ska kunna spela spelet 

krävs att det tillgängliggörs, exempelvis via en spelplattform som Scratch eller Steam vilka i 

sig är kommersiella. 

 Dataspel kan uppfattas vara både svår- och lättillgängliga, beroende på vilka aspekter 

som fokuseras. I och med digitala distributionssätt är dataspel idag tillgängliga i allt från 

telefoner till dedikerade spelkonsoler. Dataspel kan även antas vara lättillgängliga i den 

mening att innehållet ofta bygger på vardagliga eller konventionella narrativ, som exempelvis 

kamp mellan gott och ont. Samtidigt finns många spel som inte alls är lätta att sätta sig in i 

utifrån att regelverket eller spelmekaniken är komplex, vilket föranleder problematiken kring 

nästa stödpunkt. 

 Synen på populärkultur som ’inte intellektuellt krävande’ går i varierande grad att 

applicera på dataspel, utifrån aspekten av interaktivitet vilket karakteriserar dataspel som 

medium: att ’mottagaren’ själv interagerar för att skapa innehållet. På ett plan innebär 

visserligen alla medier ett interagerande och skapande moment, men skillnaden mellan 

dataspel och andra former av populärkulturella medier ligger i att dataspel ”[…] hanteras i 

relation till funktionalitet i en virtuell miljö”, som Linderoth uttrycker det. 116 Det handlar 

således om förståelse för strukturer i det givna mediet och kompetenser för att navigera i det. 

Espen Aarseth hävdar att den feedbackstruktur som spel bygger på skiljer dem från andra 

medier, då det skapar en ’realtids-hermeneutik’ där spelaren kontinuerligt och simultant måste 

tolka och handla utifrån skeenden i spelet.117 I spel med flerspelarläge inbegrips även att 

förhålla sig till med- och motspelares sätt att spela samt förståelse för specifika 

spelcommunities, ofta outtalade, regler. Spelarnas agens påverkar oundvikligen varandra och 

blir en ytterligare dimension att förhålla sig till.  

                                                   
115 Shaw, 2010, s. 416. 
116 Linderoth, 2004, s. 245. 
117 Aarseth, Espen, ”Forskning på spel: Metodologiska ansatser till spelanalys”. I: Datorspelandets 

dynamik. Lekar och roller i en digital kultur (red. Linderoth, Jonas). Lund: Studentlitteratur, 2007, s. 223-
224. 



25 
 

 Lindgrens sista stödpunkt, att populärkultur är folkligt, stämmer in på dataspel i vid 

mening om vi exempelvis ser till den folkmängd som spelar Candy Crush eller Minecraft. 

Samtidigt finns det spel som inte kan räknas som folkliga i den mening som Lindgren 

beskriver, att de ”återspegla[r] många människors önskningar och behov”, men som jag ändå 

skulle hävda är populärkultur.118 

 Härvid anser jag det befogat att hävda att dataspel är ett populärkulturellt fenomen. 

Samtidigt är det viktigt att synliggöra de specifika egenskaper som särskiljer dataspel från 

andra populärkulturella fenomen, då förståelse och upplevelser av dataspel som medium 

bottnar i dess interaktiva faktorer.  

Metod och genomförande 
Nedan förs inledningsvis en diskussion om och presentation av studiens metodologi och 

metod, varefter processen för datainsamlingen behandlas. Avslutningsvis beskrivs 

tillvägagångssättet för materialbearbetningen. 

Metodologi och metoddiskussion 
Hermeneutiken, vilken står för såväl epistemologi, metodologi och metod, har genomsyrat 

hela arbetsprocessen i denna studie. Alla skeden går att koppla till hermeneutik: i min 

förförståelse för uppsatsens ämnesområde, i förståelse och tolkning av teorier och tidigare 

forskning, i datainsamlingen som likväl varit ett dataskapande, i transkriberingen vilken är en 

helt igenom tolkande process (och även den ett dataskapande), i analysarbetets pendling 

mellan del och helhet, ända till de sista ändringarna för att uppnå balans avsnitten emellan och 

skapa en genomgående röd tråd. Hermeneutik får här ingen egen rubrik då den redan 

avhandlats i teoriavsnittet, men är närvarande i alla delar.  

 Utöver hermeneutik har denna uppsats en etnografiskt inspirerad ansats, där 

datainsamlingen inleddes med tre observationstillfällen följt av fyra enskilda intervjuer. De 

sammanlagt sju observationstimmarna gav ytterligare kunskaper om ämnet för uppsatsen men 

hade framförallt syftet att möjliggöra kontakt med informanter i den målgrupp som söktes så 

att dessa i ett senare skede skulle kunna intervjuas.  

                                                   
118 Lindgren, 2014, s. 46. 
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 Inledningsvis presenteras och diskuteras etnografins grunder och metodologiska 

aspekter. På detta följer tre avsnitt där tillgång till fältet, intervjuer samt validitet 

problematiseras.  

Etnografi 

Begreppet ’etnografi’ kommer av grekiskans ’etno’ – folk och ’graph’ia’ – beskrivning, och 

är en forskningsmetod vilken används inom många olika ämnesområden.119 Att genomföra en 

etnografisk studie innebär att ”skapa, samla in, bearbeta, analysera och tolka data från fältet”, 

som Birgitta Kullberg beskriver det, och är således ett sätt att försöka förstå och beskriva 

sociala mönster och strukturer. 120 Liksom hermeneutiken bygger etnografin på en syn på 

människan som intentionell, samtidigt som hon förstås utifrån de kontexter hon verkar i. Utan 

denna teoretisering av grunden till mänskliga fenomen blir etnografin ofullständig.  

 Intervjuer och observationer är vetenskapliga redskap vilka används för datainsamling 

och dataskapande inom etnografin.121 Det som eftersöks och utvinns med hjälp av dessa 

vetenskapliga redskap är kunskap om och förståelse för människors erfarenheter och 

upplevelser, varför insamlingen av data inom kvalitativ forskning aldrig resulterar i objektiva 

fakta. Erfarenheter och upplevelser, vilket utgör empirin, är alltid subjektiva. Forskarens 

närvaro och interaktion med informanter påverkar empirin, utifrån det faktum att forskaren 

blir en del av de sociala kontexter som studeras. Forskarens förförståelse och tolkningar färgar 

även oundvikligen materialet, såväl under insamlingsskedet som under bearbetningen.122  

 Antropologen Laura Nader diskuterar hur etnografin ofta sammanfattas som metod 

för beskrivning men sällan framställs ur ett mer teoretiskt perspektiv, vilket hon ifrågasätter: 

”[e]thnography, whatever it is, has never been mere description. It is also theoretical in its 

mode of description. Indeed, ethnography is a theory of description”.123 Hammersley och 

Atkinson hävdar på liknande sätt att ”[i]t is now widely recognized that ’the ethnography’ is 

produced as much by how we write as by the processes of data collection and analysis”.124 

Forskarens sätt att skriva etnografi blir en integrerad del i empirin, varför ’att skriva etnografi’ 
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(”writing ethnography”) utgör en av de grundläggande metodiska och metodologiska 

aspekterna av etnografin.125  

 Det etnografiska arbetssättet är ett hantverk vilket inte går att läsa sig till för att 

bemästra, utan kräver praktiskt träning. Genom att gång på gång observera och intervjua, läsa 

igenom anteckningar och transkribera intervjuer samt söka tips i litteratur och tidigare 

forskning kan en utveckla sin egen skicklighet i hantverket att forska med en etnografisk 

ansats. 126       

Tillgång till fältet 

En av svårigheterna med etnografiska studier är att få tillgång till fältet. I studier där barn 

ingår finns ett flertal etiska spörsmål som behöver tas i beaktande innan studien påbörjas. 

Såväl barn, målsmän och eventuella andra vuxna i barnens närhet (exempelvis pedagoger) bör 

kontaktas och informeras för att erhålla tillstånd att genomföra studien. Samtliga parter ska 

förstå innebörden i informationen varför den ska vara tydlig och anpassad för mottagaren, 

exempelvis om någon mottagare inte känner sig säker på det svenska språket bör 

informationen översättas. Muntlig information i kombination med skriftlig är också att 

rekommendera för att öppna upp för eventuella frågor. 

 Det handlar inte bara om att rent praktiskt få tillgång till fältet, vilket i sig, 

framförallt då det gäller studier där barn är informanter, kan vara en brydsam process. 

Hammersley och Atkinson resonerar att  

[i]n many ways, gaining access is a thoroughly practical issue. […] But achieving access is not 

merely a practical concern. Not only does its achievement depend upon theoretical understanding, 

often disguised as ’native wit’, but also the discovery of obstacles to access, and perhaps of effective 

means of overcoming them, itself provides insights into the social organization of the setting or the 

orientations of the people being researched.127  

I det etnografiska arbetet gäller att få tillgång till och insyn i de situationer som önskas 

studeras, något som bygger på att inte bara vara på fältet, utan även ha informanternas 

förtroende. Att som forskare förhålla sig neutral och i bakgrunden och samtidigt lyckas få 

informanternas tillit är en svår balansgång och något som nödvändiggör ständiga avvägningar. 

Inom etnografisk barn- och barndomsforskning används ibland begreppet ’annorlunda vuxen’, 
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vilket innebär att frånsäga sig privilegier en som vuxen har i relation till informanterna.128 Det 

kan exempelvis handla om att inte ta emot några nycklar till lokaler som informanterna inte 

har tillträde till, eller att, om studien är förlagd i en skola, inte vara i lärarrummet på rasten 

utan istället vara ute på skolgården.  

Intervju som metod för datainsamling 

Även om observationer är ett bra sätt att få en övergripande bild av ett fält kan intervjuer ge 

mer djuplodande förståelse för informanternas erfarenheter och upplevelser. Frågan om hur 

och var intervjuer lämpligen genomförs, framförallt då informanterna är barn, varierar mellan 

olika forskare. Elisabet Doverborg och Ingrid Pramling Samuelsson anser att ”[…] en lugn 

plats är en betydelsefull förutsättning för att barnet ska kunna koncentrera sig och inte tappa 

intresset”, och att det helst ska vara en plats där risken är liten för att andra vuxna kommer in 

och stör.129 Kullberg lägger istället vikten vid att intervjuer bör genomföras i samma miljö 

som den etnografiska studien är förlagd i (exempelvis i skolan), och om inte det är möjligt bör 

forskaren söka upp informanten och inte vice versa. Viktigt är dock att intervjuaren och 

informanten talar i enrum.130 Kvale och Brinkman anser, likt Kullberg, att intervjun bör 

genomföras i en för barnet naturlig och bekant miljö, men tillägger även att ”[i] en hel del fall 

kan det vara lämpligt att intervjua barnet när det håller på med något annat, som när det ritar, 

läser, ser på tv eller tittar på en videofilm […]”.131 Det finns således ingen fast modell för hur 

och var intervjuer bör genomföras, utan forskaren måste själv avgöra vad som tycks 

lämpligast utifrån den enskilda studien och de berörda informanterna. 

 Kvale och Brinkman diskuterar även den maktasymmetri som finns mellan forskare 

och informant i intervjubaserade studier. Den som intervjuar är den som styr samtalet och har 

en agenda att få värdefull information från informanten.132 Vid studier där informanterna är 

barn finns en tydlig maktasymmetri i form av generationsmaktsordning, varför rollen som 

’annorlunda vuxen’ har stor betydelse. Samtidigt går det aldrig att radera ut maktasymmetrin 

helt, hur väl vi än tycker oss lyckas jämställa maktrelationen. Exempelvis är det, som Kvale 

och Brinkman påpekar, alltid forskaren som har ett ”tolkningsmonopol”; det är hen som har 
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privilegiet att tolka informantens uttalanden, välja ut vad som för intervjuaren tycks intressant 

och i vilka sammanhang uttalandena presenteras.133   

Validitet, tillförlitlighet och barnsyn i studier med barninformanter 

Samtida studier, rapporter och projekt ’stoltserar’ ofta med att föra fram barns röster i såväl 

stora som små frågor, från vilken mat eleverna vill äta i skolan till frågor om vem de anser ska 

styra landet. Barnrättskonventionens artikel 12, vilken proklamerar barns rätt att uttrycka sina 

åsikter och bli hörda, och även ett ökat intresse globalt för barns delaktighet, kan vara orsaker 

till den höjda statusen för ’barns röster’. Samtidigt finns de som ställer sig kritiskt 

problematiserande till sättet att använda barns uttalanden. Allison James ifrågasätter 

förgivettaganden kring att lyfta fram barns röster, genom vilka ”[…]childhood research risks 

becoming marginalized once more and will fail to provide an arena within which children are 

seen as social actors who can provide a unique perspective on the social world about matters 

that concern them as children”.134 James anser att vurmen för att ge plats åt barns röster har 

skapat ett klimat där alla studier och projekt där barn är till synes delaktiga ses på med 

okritiska ögon, och betraktas som fullkomligt autentiska beskrivningar av barns tankar och 

livsvärld. Liksom Kvale och Brinkman framhåller James forskarens roll som slutgiltig 

redigerare av den text som produceras; trots att barnens uttalanden i en forskningsrapport är 

korrekt citerade, och därmed autentiska, så är det forskaren som valt ut utsagorna och placerat 

dem i texten för att framhäva och illustrera argument och teser som hen anser relevanta.135 

Även Halldén pekar på problematiken med att använda barns utsagor i studier. Att ta 

ut utsagor ur sina kontexter, vilket vanligtvis görs då materialet som samlas in till olika typer 

av studier är alltför stort för att återge i sin helhet, bör genomföras med försiktighet och 

hänsyn till informanterna. En utsaga som sägs i ett visst sammanhang kan innebära något helt 

annat i en annan kontext. Halldén poängterar även komplexiteten i att tolka informanternas 

utsagor, och frågar sig huruvida utsagorna ska förstås som faktiska sakupplysningar, eller om 

en som forskare bör fundera över eventuella dubbeltydigheter eller motsägelser som de kan 

rymma.136  

Att använda sig av barns utsagor i forskning är, som framgår av både James och 

Halldén, en validitetsfråga. Liksom vid kvantitativ forskning behöver kvalitativa 
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forskningsstudier visa på validitet, men sätten att validera skiljer sig åt då den kvalitativa 

forskningen inte går att mäta på samma sätt som den kvantitativa. Inom kvalitativ forskning är 

validitet en komplex aspekt som måste tas i beaktande utifrån diffusa kvalitetskriterier.137 För 

att validera en studies resultat kan man använda olika sorters redskap, exempelvis 

triangulering. Inom etnografin sker triangulering naturligt genom de olika former av data som 

utgör studiens empiri; data från såväl observationer som intervjuer samt artefakter.138 Andra 

former av triangulering är teoretisk triangulering, där flera olika teorier används vid analys av 

data, och forskartriangulering, där flera forskare arbetar tillsammans för att insamla och 

producera data. Validitet genom triangulering har således sin utgångspunkt i samstämmighet 

mellan olika källor.139 Etnografins förankring i den verklighet som studeras, i form av närvaro 

på fältet, läggs ibland fram som en validitetsfaktor i sig, till skillnad från andra typer av 

studier där forskningen sker på avstånd från det som studeras.140  

Vid studier av barn och barndom är det av relevans att diskutera de generaliseringar 

som är vanliga, vilket också berör ämnet validitet. ’Barn’ är inte en homogen grupp, så som 

ofta antyds både i medier och i det vardagliga samtalet. Tidningsrubriker som ”Tv-spel gör 

barn beroende”141 är bara ett exempel bland många vilka blottar föreställningar och 

påståenden om hur alla barn är. Socialantropologen Heather Montgomery anser att det viktigt 

att tydligt ta avstånd från tanken om ett ’universalbarn’ vid studier av barn och barndom, och 

beskriver: “I quite deliberately offer no definition of childhood, in order to show, through the 

use of different ethnographic evidence, quite how diverse and elastic a concept childhood can 

be.”142 Samtidigt kan ett visst mått av generaliserande behövas för att ge studierna relevans. 

Myra Bluebond-Langner och Jill E. Korbin diskuterar denna komplexitet i en artikel, där de 

också lyfter fram frågor att ha med sig i arbetsprocessen: ”How do we maintain a healthy 

tension between the individual and the group, the universal and the particular? How do we 

generalize and particularize in a meaningful way?“143. Det handlar följaktligen om en 

balansgång där nogsamma avvägningar kan skapa jämvikt mellan ytterligheterna. 
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Datainsamling 

Tillträde, kontakt och observationer 

Det material som ligger till grund för analysen utgörs av såväl observationer som intervjuer. 

För att hitta informanter vände jag mig till Tekniska museet där det löpande under 2015 hölls 

kortare samt mer omfattande kurser i spelprogrammering för barn. De kortare kurserna 

benämndes ”Barnhack” och de längre ”Summer Jam”. Genom mejlkontakt med två anställda 

på Tekniska museet fick jag tillstånd att komma och observera under en av kurserna. Jag 

formulerade ett informationsblad med bifogad medgivandeblankett som mejlades ut till 

kursdeltagare ett par dagar innan kursstart tillsammans med annan kursinformation.144 Vid 

kursstart var jag närvarande för att samla in blanketter, men det visade sig att endast en 

förälder och ett barn tagit med en påskriven blankett. Då jag hade med mig extra 

informationsblad och blanketter fick jag in ytterligare tre blanketter den dagen, och under de 

andra två dagarna jag var där fyra blanketter till (varav en gällde två deltagare, ett syskonpar). 

Av tio deltagare fick jag in sju ja-svar, två nej och en oinlämnad. 

 Kursen Summer Jam gavs flera gånger under sommaren i grupper om max 10 barn, 

där barnen var uppdelade i åldersspann om 8-10 år respektive 10-12 år. Under Summer Jam 

användes det kostnadsfria programmet Scratch, ett verktyg för spelprogrammering, och 

datorer tillhandahölls av Tekniska museet. Kostnaden för kursen var 1400 kr för fyra dagar. 

Den veckan under juli 2015 som jag var och observerade gick kursen för åldersgruppen 8-10 

år. Observationerna varade i 2-3 timmar per tillfälle och antecknades löpande. Jag var med 

under såväl kurstimmar som vid raster och ”mellisstund”. 

 I början av kursen fick barnen begränsad frihet i sitt skapande, de fick lära sig 

grunderna i Scratch utifrån helgruppsgenomgångar av pedagogerna. Samtidigt var barnen inte 

granskade i sitt arbete, utan fick själva be pedagogerna att komma och titta om de önskade 

hjälp. I många fall hjälpte barnen varandra istället. För mig var dessa genomgångar bra då jag 

fick bättre förståelse för det verktyg som barnen kom att använda, men jag fick också se 

skillnaden i hur barnen arbetade då de skulle följa en viss mall i relation till när det var mer 

fritt. Sista timmen varje dag på kursen var alltid ”fri lek” då barnen antingen kunde gå hem, 

fortsätta med sina spelprojekt eller göra andra saker på datorn.  

 Innan jag gick vid det sista observationstillfället berättade jag återigen för samtliga 

barn att jag var intresserad av att göra längre intervjuer med dem, att jag skulle höra av mig 

                                                   
144 Se bilaga 1. 
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till deras föräldrar och bad dem fundera över om de ville delta. Jag mejlade sedan de föräldrar 

som gett medgivande till barnens deltagande i studien, för att försöka boka in intervjuer.  

Informanterna 

Genom mejlkontakten fick jag gensvar från fyra barn vilka kom att bli de huvudsakliga 

informanterna i studien. Barnen har liknande bakgrunder varför de presenteras gemensamt, 

vilket även ökar anonymiteten. Samtliga informanter är pojkar i 8-9-årsåldern vilka bor i 

Stockholm med kranskommuner. Två av informanterna talar engelska i hemmet, varav den 

ena har bott i USA under första delen av sitt liv. Då samtliga av de tio barn under den 

kursomgång av Summer Jam som jag var på går att beskriva likartat, det vill säga att alla var 

pojkar i samma åldrar med liknande bakgrunder, hade jag behövt söka informanter 

annorstädes för diversifiering. 

Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes under augusti och september 2015 i respektive barns hem, pågick 

mellan 23-44 minuter vardera och spelades in på en portabel inspelningsapparat.145 För att 

underlätta för informanterna och deras familjer valdes hemmet som intervjuplats så att de inte 

skulle behöva åka långväga, då tidsaspekten kunde antas avskräcka föräldrar samt för att det 

är en välbekant miljö för informanterna. Att hitta tid för intervjuerna visade sig problematiskt, 

då både jag och barnen med familjer hade späckade scheman. 

 Inför den första intervjun skapade jag en intervjuguide med olika teman och 

frågeställningar som efterhand modifierades.146 Efter den första intervjun kände jag också att 

jag hade behövt en paus någonstans i mitten, vilket jag införde under de två nästkommande 

intervjuerna. Pausen varade i cirka fem minuter och gav mig möjlighet att kolla igenom 

intervjuguiden samt gav både mig och informanten chans att vara mer informella och prata 

med varandra eller informantens familjemedlemmar om sådant som inte rörde studien. Under 

den fjärde intervjun togs ingen paus, då jag inte ville stoppa det flow som vi hade i samtalet. 

 Innan samtliga intervjuer startade, det vill säga innan jag börjat spela in (förutom vid 

den sista intervjun då informanten var angelägen om att jag skulle börja spela in direkt), 

informerade jag återigen om vem jag var och varför jag var där. Jag påminde om att 

medverkan i studien var frivillig; att de kunde säga till om de inte ville vara med längre samt 

att inspelningen endast var för min egen del och att det bara var jag som skulle lyssna på den. 

                                                   
145 Jag använde en Zoom H2N. 
146 Se bilaga 2. 
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I detta skede informerade jag också om anonymitet och att de själva skulle få fundera ut en 

pseudonym, ett ”nickname”. 

 Jag upplevde en del svårigheter under intervjuerna, framförallt att hålla frågor i 

huvudet och samtidigt lyssna, samt att hålla samtalet inom rätt område för att få så mycket 

användbart material som möjligt. Liksom många forskare har konstaterat så är det en konst att 

kunna intervjua, och med övning kommer färdighet. Att göra pilotintervjuer hade varit ett bra 

sätt att testa frågorna och öva på intervjusituationen, något jag sålunda rekommenderar. En 

annan aspekt som säkerligen påverkat resultatet var familjemedlemmars närvaro. Endast 

under en intervju satt jag själv med informanten i rummet, under de andra intervjuerna satt 

antingen en förälder med under intervjun eller kom och gick i det rum som intervjun 

genomfördes i. Denna närvaro påverkar oundvikligen barnens sätt att uttrycka sig, vad de 

väljer att berätta och samtalets dynamik. Vissa av barnens uttalanden riktade sig såväl direkt 

som indirekt till föräldrarna snarare än till mig. Det går att hävda både fördelar och nackdelar 

med föräldrarnas närvaro, men jag anser det irrelevant att uppvärdera det ena eller det andra. 

Intervjuerna är ett utsnitt i tiden vilket ger kunskap om vad barnen valde att berätta om just 

där och då, och det går endast att spekulera om hur samtalen hade fortlöpt i andra kontexter 

med andra förutsättningar.147  

 Mina förkunskaper om dataspel var en tydlig fördel vid intervjuerna, vilket korrelerar 

med Hammersleys och Atkinsons benämning ’native wit’, det vill säga förståelse för fenomen 

och diskurser signifikanta för fältet som studeras. Fördelarna bestod delvis i att jag slapp fråga 

om varenda spelrelaterad detalj som tangerades, men även att jag uppfattade ett ökat 

förtroende från informanterna, nästan ett godkännande, då jag uppvisade kunskaper som var 

ovanliga för deras föreställningar om vad vuxna vet. Detta går även att härleda till att vara en 

’annorlunda vuxen’ som diskuterats tidigare, då jag var annorlunda för barnen genom att vara 

en vuxen med ett genuint intresse för spel. 

 Sju-tio veckor efter genomförda intervjuer kontaktade jag informanterna igen och 

ställde kompletterande frågor till tre av dem över telefon. Samtalen varade i 6-9 minuter 

vardera och spelades in för att sedan transkriberas. Jag märkte snabbt att det fanns stora 

svårigheter med att intervjua informanterna över telefon, svaren jag fick var mer svårtydda 

och de verkade ha svårt att förstå mina frågor. Telefonintervjuer kräver en annan 

intervjuteknik än då det är möjligt att se varandra under samtalet, vilket jag inte var tillräckligt 

beredd på. Den förtydligande faktor som kommer genom gestik och kroppsspråk vilken går 

                                                   
147 Norman, Karin, Kulturella föreställningar om barn. Ett socialantropologiskt perspektiv. Stockholm: 

Rädda barnen, 1996, s. 22-23. 
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förlorad i telefonsamtal hade behövt kompenseras på något sätt, kanske med annat ordval eller 

tydligare frågeformuleringar, men då jag bara hade några korta frågor fungerade 

telefonintervjuerna ändå förhållandevis bra. 

Etiska överväganden 

I relation till de problematiseringar under tidigare avsnitt gällande validitet och tillförlitlighet 

framkommer forskarens barnsyn genom de etiska ställningstaganden som hen förhåller sig till 

i studier med barninformanter. Att utgå ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer är 

ett kriterium då högre forskning bedrivs. De fyra kraven är: informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav.148 I studier med informanter som är barn kan de 

forskningsetiska principerna kopplas till barnrättskonventionens artikel 3, 12-13 och 36, vilka 

proklamerar att barnets bästa bör komma i första rummet, att barn har rätt att få sina åsikter 

hörda och ha yttrandefrihet samt att barnet skall skyddas mot utnyttjande i alla avseenden.149  

 Såväl i den första kontakten med Tekniska museet, med informanterna och deras 

föräldrar som i inledningsskedet av varje intervju samt vid bearbetning av empirin har de 

forskningsetiska principerna refererats till och efterlevts. Mitt fokus har varit att försäkra mig 

om att barnen förstår innebörden av medverkan i studien, att de själva samtycker till 

medverkan och att de är införstådda i att de när som helst kan ändra sig om de vill dra sig ur. 

Jaqueline Scotts framhåller samma fokus i en etikdiskussion om informanter som är barn, och 

hävdar att: ”[i]n particular, special attention needs to be paid to explaining the research 

purpose in a comprehensible fashion and obtaining informed consent from the children 

themselves”.150  

 Utifrån konfidentialitetskravet är anonymisering en viktig aspekt. Informanterna 

valde själva pseudonymerna #swag, Nick, sköld1 och Cardsnapper. Hernwall beskriver att 

användningen av pseudonymer även är ett sätt att framhålla det studerade fenomenet snarare 

än de faktiska barnen som varit informanter: ”[d]å ett syfte med en avhandling är att just 

teoretisera empiriska erfarenheter, torde det vara väsentligt att s.a.s. hålla det fysiska barnet på 

avstånd för att en sådan teoretisering skall vara möjlig”.151 Informanternas mammor och 

pappor benämns ’m’ och ’p’ i transkriberingarna, medan andra anhöriga och vänner som 

                                                   
148 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
149 Mänskliga rättigheter: Konventionen om barnets rättigheter. Stockholm, Utrikesdepartementet, 2006, s. 

34-49. 
150 Scott, Jaqueline, ”Children as Respondents. The Challenge for Quantitative Methods”. I: Research with 

Children (red. Christensen, Pia och James, Allison). London, 2000, s. 114. 
151 Hernwall, Patrick, Barns digitala rum – berättelser om e-post, chatt och Internet. Doktorsavhandling, 

Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen, 2001, s. 35. 
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nämns, samt de deltagare på Summer Jam som gett sitt godkännande, benämns med 

begynnelsebokstaven i sina namn. Att inte skriva ut namnen blir återigen ett sätt att försäkra 

anonymitet, inte minst för de vänner och anhöriga till informanterna som inte gett 

godkännande att omnämnas i studien.  

Transkribering  
157 minuter av inspelade samtal om dataspel utgör den empiriska kärnan i denna studie. Att 

översätta muntligt tal till skriven text är en tolkande process där forskarens förståelse och 

upplevelser av intervjun påverkar vad från samtalsinteraktionen som fixeras i texten.152 

Problematisering av transkribering berör således det som tidigare nämnts gällande validitet 

och tillförlitlighet. Tolkningsprocessen kantas av avvägningar mellan vad som ska noteras och 

vad som förbises. Hur transkriberingen genomförs är avgörande för på vilka sätt materialet 

uppfattas av läsaren, och bör baseras på hur materialet ska användas.153  

 En transkribering kan vara polerad till en helt flytande text eller detaljerad in i minsta 

intonationsförändring, med nyanser där emellan. Dessa variationer av transkriberingars 

karaktär underbyggs av vitt skilda förhållningssätt, vilka får en särskild innebörd i relation till 

barninformanter. Halldén beskriver att barns tal eller skrift citerad rakt av kan uppfattas som 

ett förlöjligande av upphovspersonen, då barns misstag och felsägningar kan ha komiska 

konnotationer för vuxna mottagare.154 Att polera citaten blir ett sätt att framhålla innebörden i 

det som sägs, då uppstakningar och språkfel kan störa läsaren och dra uppmärksamheten från 

den egentliga meningen i uttalandet. Samtidigt innebär detta tillvägagångssätt att det inte på 

samma sätt är barnens uttalanden som presenteras, utan desto mer forskarens tolkning och 

omformulering av det som sagts under intervjun. Halldén anser att  

Hur man väljer att återge materialet är relaterat till frågan om innebörden i ett barnperspektiv. Det 

handlar om att göra överväganden i avseende på presentationsform, något som får konsekvenser för 

hur man återger barnets röst.155 

Då min ambition med uppsatsen är att belysa barns kunskaper om och erfarenheter av 

dataspel och spelande föll mitt val på att transkribera ordagrant, så att det i så stor 

utsträckning som möjligt är barnens uttalanden som presenteras.  

                                                   
152 Kvale och Brinkmann, 2014, s. 217. 
153 Ibid., 2014, s. 220-221. 
154 Halldén, 2003, s. 18.  
155 Ibid.  
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 En mer detaljerad och ordagrann transkribering är svårläst i relation till den polerade 

transkriberingen: ju fler detaljer desto mer uppstakad text. Då talspråk skiljer sig väsentligt 

från skriftspråk (Kvale och Brinkmann diskuterar i termer av olika ”spelregler”) kan en 

detaljerad och ordagrann transkribering få informanten att verka språkligt obegåvad, liksom 

en välskriven text kan upplevas som stel och trist då den uppläses.156 Samtliga informanter har 

under intervjutillfällena varit både talföra och tydliga. Johansson beskriver hur även forskaren 

fördummas i översättningen från talat till skriftligt språk, vilket var fallet för mig då vissa av 

mina yttranden framstår som osammanhängande, nästintill obegripliga, i transkriberingarna. 

Att citera sig själv är därför ett sätt att visa solidaritet gentemot informanterna; att inte heller 

forskarens yttranden tycks välformulerade då de blivit till utskrifter.157 

 En omständighet som gjort skillnaden mellan talspråk och skriftspråk ytterst tydlig i 

denna studies material är att två av informanterna var tvåspråkiga och talade engelska i 

hemmet. I det talade språket hörs barnens uttal och brytningar vilket gör det enkelt att hänga 

med i deras hopp mellan svenskan och engelskan, men i översättningen från muntligt till 

skriftligt språk försvinner väsentliga aspekter av kommunikationen vilket resulterar i att 

barnens uttalanden stundtals är svårbegripliga, inte minst utifrån blandningen av svensk och 

engelsk grammatik. Under intervjun imponerades jag av det sätt som barnen navigerade 

mellan de två språken, och min förhoppning är att detta förtydligande av barnens språkliga 

bakgrund kan ge en större förståelse i läsningen av transkriptionerna.  

Transkriberingsnyckel 

För att få en uppfattning om hur en detaljerad transkriberad text kan se ut har jag studerat 

olika forskares transkriberingsnycklar. Det finns ett stort spektra av varianter mellan avskalad 

- detaljerad, där den transkriberingsnyckel jag använt hamnar någonstans i mitten av skalan. 

Detta för att få med detaljerade aspekter av barnens utsagor snarare än en polerad berättelse. I 

relation till de mest komplexa transkriberingsnycklarna är min dock tydligt förenklad, vilket 

ger mindre utrymme för beskrivning av nyanser och detaljer men, enligt min åsikt, en mer 

lättläst text. 

 

[.]    Kort paus 

[…]    Längre paus 

[…] i radbyte Bortklippt del 

                                                   
156 Kvale och Brinkmann, 2014, s. 218. 
157 Johansson, 2000, s. 33. 
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Understrykning   Betonat ord 

Bindestreck (ex ”Fö-”)  Oavslutat ord 

Upprepad vokal  Förlängt vokalljud 

VERSALER  Förstärkt uttalande 

X    Icke hörbart ord 

[Text inom hakparentes]  Beskrivning av gestik och skeenden i rummet 

Analysförfarande 
Efter det att jag transkriberat intervjuerna funderade jag över de teman jag uppfattat vid en 

första genomläsning, på det sätt som Hammersley och Atkinson beskriver att ”[…] the 

process of analysis will often require active reorganization of the data into themes and 

categories”.158 Jag fann fyra teman som tycktes engagera barnen och stod ut extra, varför det 

blev mitt huvudfokus i första skedet av analysen. Vidare har såväl fältanteckningarna som 

transkriberingarna lästs om, markerats i och reflekterats över, vilket, så som beskrivs inom 

hermeneutiken, gett ny förståelse och nya tolkningar av materialet och därmed nya, 

omarbetade huvudteman. I detta har även de huvudsakliga teoretiska begrepp som använts för 

analys utkristalliserats: ’kultur’ (exempelvis jämnårigkultur och spelkultur), 

’meningserbjudande’, ’tolkande reproduktion’ och ’sekundär anpassning’. Materialet som 

helhet, större passager såväl som enskilda meningar och ord har bearbetats i en dialogisk 

process mellan del och helhet. Andra personer hade funnit andra teman och analyspunkter i 

den insamlade empirin, och jag själv finner nya vinklar för varje omläsning: ingen tolkning är 

den andra lik. I det följande presenteras de tolkningar av materialet som efter många 

prövningar fortfarande tycks sannolika. 

Resultatanalys 
De strukturer och mönster som jag, utifrån min tolkning av empirin, funnit centrala i såväl 

intervjuer som vid observationer har här kategoriserats in i fem olika avsnitt med 

underrubriker. 

                                                   
158 Hammersley och Atkinson, 2007, s. 152. 
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Kompetens och identitet 
Det finns två övergripande teman som återkommer genomgående i fältanteckningarna och 

transkriberingarna och därför aktualiseras under samtliga avsnitt. I det följande presenteras 

dessa teman vilka handlar om barnens kompetenser i förhållande till spel och den identitet de 

skapar och förhandlar om utifrån en spelkontext.  

Spel- och spelspråkskompetenser 

Samtliga informanter använder ett avancerat spelspråk då de kommunicerar, genom vilket de 

detaljerat beskriver företeelser och händelser som anknyter till dataspel. Begreppen som 

informanterna använder ingår i det som Linderoth redogör för som ”en systematisk 

speldiskurs”, varför det krävs förståelse för relationen mellan begreppet och ramverk som spel 

bygger på för att innebörden ska bli begriplig.159 Informanterna har således kunskap om och 

kompetens att kommunicera genom det systematiska spelspråk som speldiskurser är 

uppbyggda av. 

 Informanterna resonerar på komplexa och abstrakta nivåer kring spelstrukturer och 

spelrelaterade fenomen. Exempelvis framkommer detta då Cardsnapper resonerar kring ett 

spel han hoppas kunna skapa. Han beskriver ett ”svärdspel” där spelaren börjar med en 

grundläggande attack för att sedan få möjlighet att utveckla attacken i olika specialiseringar. 

Vidare förklarar han hur olika följder av knapptryck ska frambringa ”combos”, vilka 

föranleder starkare attacker. Cardsnapper återger, utifrån sina förkunskaper om spel, en 

detaljerad beskrivning av hur ett progressionssystem kan fungera och hur ett spel kan vara 

uppbyggt. Nick visar på en mer berättartekniska kunskaper om spelstrukturer, då han 

beskriver hur han önskar skapa sitt drömspel: 

N: […] Det var nog, det är nog som e-, man kommer utforska öar, och man få- och hitta pussel160 

[…] som så, pussel. Och när man har löst pusslet får man en bit till en båt. Och när man har gjo-, fått 

alla bitar till båten, behöv- […] Då kan man åka till en ny ö, och göra samma sak där, för båten går 

sönder [.] igen. Och det finns fem olika öar, aa, eller [.] som ställen med olika öar. Och sedan, efter 

man har gjort de fem, kommer man till sitt hemland.  

Spelstrukturen som Nick beskriver är typisk inom genren äventyrsspel, där huvuduppdraget 

delas upp i problemlösningsbaserade delmål vilka leder till ett tydligt avslut. 

                                                   
159 Linderoth, 2004, s. 153-159. 
160 Inom speldiskurser benämns kluriga problemlösningsbaserade moment som ”pussel”.  
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 Ett mer konkret exempel på inte bara förståelse för spelstrukturer utan förmåga att 

använda kunskapen praktiskt ger sköld1: 

S: Eh, på Scratch, eh, då kan man se andras [.] hur de har gjort, och titta på en video av en som hade 

gjort det. Aa, och så väljde jag typ att göra ett likadant så jag härmade lite. Fast den hade inte att man 

förlorade någon gång [.] när man, alltså, man kunde inte röra brickan eller den bara skulle studsa 

[skratt].  

J: [skratt] Jaha, okej. 

S: Jag ville ha att man kunde röra brickan och att man kunde förlora om den kom ner på marken. 

Vid flera tillfällen under observationerna på Summer Jam gjorde sköld1 just detta: tittade på 

andras spel i Scratch, kopierade dem och gick sedan in och ändrade detaljer i scripten för att 

förändra spelen. sköld1 såg spelens meningserbjudanden om att kopieras och omarbetas och 

agerade utifrån dem. Corsaro beskriver att barn ägnar sig åt att ”[…]continually elaborate and 

embellish adult models to address their own concerns”, en tolkande reproduktion av 

omvärlden som stämmer väl in på sköld1s omarbetning av spel. 161 Även Cardsnapper säger 

sig inspireras av andra spel för eget skapande: 

J: Just. Känns det som att du har mycket idéer på [.] spel som 

C: Ja, för att många [.] varje spel ger mig en till speltips till min värld av gaming [klappar ihop 

händerna]. 

J: Mhm  

C: Som Assasins Creed: Assasinera. Ehm, X-COM: Aliens. Ehm [.] StarCraft: Rymden.  

J: Mm 

C: Och allt sånt där spel ger mig tips om vad jag kan göra som en developer. 

De tidigare kunskaper och erfarenheter som Cardsnapper tillägnat sig genom spel uppfattar 

han användbara för omtolkning och eget skapande. Spel fungerar även som lekstoff för 

informanterna, vilket överensstämmer med såväl Helander som Corsaro vilka hävdar att barn 

använder och omarbetar vuxenproducerad kultur, som exempelvis film och litteratur, i 

skapande och lek.162  

 C: Ehm, vi har gjort det här systemet: i TF2 så finns det en backstab som är instant kill. Om man gör 

det så dödar man någon, hur mycket health de än har. Så vi har gjort ett system, om man inte ser 

någon, så kan de backstaba dig 

J: [skratt] Okej 

C: [skratt] Och de är så där ”Aaaaah!” [visar huggrörelser med handen], gör sådära. Mm, skrika lite. 

                                                   
161 Helander, 2011, s. 4 samt Corsaro, William, ”Children’s Well-Being and Interpretative Reproduction”. 

I: Handbook of Child Well-Being (red. A. Ben-Arieh et. al.). Dordrecht: Springer, 2014, s. 712. 
162 Corsaro, 2003, s. 91. 
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J: Mm, så ni kör nästan [.] som live tv-spel, fast på skolan? 

C: Ett spel, men live. Men inte liksom riktiga [.] död. 

För informanterna innebär dataspel således inte endast aktiviteten att spela; det är en 

utlösande faktor för kreativa processer och inspiration för eget skapande. 

 Det händer att barnens spelkompetenser inte räcker till för att komma vidare i ett 

spel, men intresset bibehålls även då de är hindrade från fortsatt progression. Att ge upp och 

sluta spela är inte ett alternativ som informanterna anser lämpligt. I exemplet nedan beskriver 

Nick hur han går till väga då spel bjuder motstånd: 

N: Jag utforskar allt [.] om det finns en liten lönngång som man kan se, eller andra saker som de-, ja. 

J: Och är det ibland så att du ger upp på spel, eller försöker du alltid att klara dem? 

N: Jag försöker alltid att klara dem, men om de är för svåra, då tittar jag på klipp. 

Cardsnapper använder liknande metoder för att ta sig vidare då han fastnar i komplicerade 

passager i spel: 

J: Mm. Vad gör du om du tycker att, om du fastnar någonstans, vad brukar du göra för att komma 

förbi eller slutar du spela då? 

C: Om du räknar med Destiny så är min kompis E liksom trettiosj- trettiotvå level. 

J: Okej 

C: Så jag ba-, han är liksom som en nuke [skratt] i ett spel. 

J: Så du får lite hjälp 

C: Exakt! 

J: av kompisar helt enkelt, när det är lite svårare, så. 

C: Ja. 

J: Om du tänker på andra spel då, om det är någonting du sitter och spelar själv 

C: Om de-, men då försöker jag göra andra sublevels eller missions, och då får jag mer pengar, 

uppgradera, mer vapen 

Samtliga barn beskriver strategier som de använder för att ta sig förbi svårigheter i spel, 

exempelvis genom att titta på let’s play- eller walkthrough-klipp på YouTube, få hjälp av mer 

kunniga vänner, ’grinda’ samt att prova sig fram för att finna möjliga lösningar.163 Då 

informanterna uppfattar hinder istället för meningserbjudanden i spelen utvecklar de 

alternativa tillvägagångssätt för att kunna fortsätta.164 

                                                   
163 ’Grinda’ är ett begrepp som är vanligt inom spelkulturen och som innebär att man harvar sig igenom 

samma banor gång på gång för att samla på sig bättre utrustning, verktyg eller pengar och på så sätt göra 
så att spelkaraktären blir bättre, vilket gör det enklare att ta sig igenom svårigheter i spelet. 

164 Gibson, 1986, s. 33-44. 
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Dataspel som identitetsmarkör 

Genom språkliga praktiker, spelkompetens (att vara bra på att spela), att positionera sig som 

kunnig i relation till andra och att ha kunskap om spel skapar informanterna en identitet 

relaterad till dataspel.165 Informanterna är även del av det Fornäs kallar ’kollektiva 

identiteter’, som spelkulturer och jämnårigkulturer, inom vilka de formar sina positioner.166 

Detta inte bara genom att spela spel i sig utan även genom att exempelvis läsa speltidningen 

Robot (vilket två av informanterna nämner) och titta på spelrelaterade klipp på YouTube 

(vilket samtliga informanter beskriver att de gör). Så här resonerar Nick: 

N: Jag kollar nog mest på en tidning som heter Robot, kallas ”Världens coolaste speltidning”, och när 

jag tittar på det så säger [.] pratar de om nya spel. Och då kan jag, då vet jag när de ska komma och 

sånt. 

Att ha kunskap om ’det senaste’ erbjuder mening såväl i spelkulturen som i barns kulturer, det 

är en inträdesbiljett till många sociala sammanhang, varför barn som inte besitter ”rätt” 

kunskap riskerar att bli utestängda.167 Kunskapen kan ge tillträde till en åtråvärd samvaro. Det 

handlar dock inte bara om att känna till de senaste spelen, utan även att ha spelat dem och 

allra helst inneha dem själv.168 

J: Mm. När ni pratar om spel, vad pratar ni om då? 

#: Då brukar vi prata om de nya spelen som kommer ut och de spel som man vill ha när de kommer 

ut. Till exempel ett spel som finns i ”Världens 50 bästa spel” på en sida, som jag vill ha. Den finns 

här någonstans [bläddrar i ett nummer av tidningen Robot]. Som jag verkligen måste ha, för annars 

kommer jag bli sur. Där! Det här vill jag ha. 

Ytterligare ett sätt att styrka sin identitet som spelkunnig och försvara sin närvaro i 

spelkulturen är att ta avstånd från andra som står utanför spelkulturen. På frågan om #swag 

och hans syster spelar olika typer av spel svarar han: 

#: Ja. Hon håller på med Instagram som inte riktigt är ett spel men, jag håller på med […] spel! 

Genom att framhålla sin agens som spelare i relation till en (som han beskriver det) icke-

spelare hävdar #swag sin plats i spelkulturen, medan hans syster ställs utanför den 

                                                   
165 Jämför Aarsand, 2006, s. 26-28. 
166 Fornäs, 2012, s. 22 samt s. 52. 
167 Jämför med Aarsand, 2010, samt Ågren, 2015, s. 177. 
168 Ågren, 2015, s. 148. 
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gemenskapen.169 Detta gör informanterna vid flera tillfällen, inte minst då de talar om vuxna. 

Som diskuterats i teoriavsnittet är de dataspel som barnen spelar oftast vuxenproducerad 

kultur för barn. Samtidigt framkom under intervjuerna att dataspel är en aspekt av barns 

kulturer som är tydligt avskild från vuxna. Corsaro beskriver mönster av ’sharing and 

control’, där barn försöker skydda och upprätthålla de lekar och gemenskaper de deltar i. För 

att göra detta utestängs sådant som potentiellt riskerar att störa samspelet, exempelvis en 

syster eller en förälder: ”[t]he children’s desire to protect interactive space is not selfish. In 

fact, they are not refusing to share, rather they want to keep sharing what they are already 

sharing [kursiv i original]”.170 

 Att benämna sig själv som ’gamer’ är inte självklart för alla informanter. Som Shaw 

belyser är det inte per automatik så att personer som spelar dataspel identifierar sig som 

’gamers’; det är beroende av diskurser kring dataspel samt vilka andra identiteter spelaren 

relaterar till.171 #swag och Cardsnapper hävdar sig båda vara gamers, med motiveringen att de 

spelar mycket. Samtidigt finns en viss distansering i #swags uttalande: 

#: Ja, jag spelar väldigt mycket. Så, ja. 

J: Mm 

#: Fast, jag spelar inte bara [.] Jag gör ju massor andra saker också. 

Informanterna beskriver innebörden av att vara en ’gamer’ utifrån kvantitativa aspekter av 

speltid och variation i spelkonsumtion, snarare än de spelkompetenser en besitter. Enligt 

Shaw har avståndstagande från gamer-identiteten sin grund i att inte investera tillräckligt 

mycket tid i sitt spelintresse.172 Till denna grupp sällar sig Nick, då han ställer sig tydligt 

avståndstagande till att benämna sig själv ’gamer’. Under intervjun blir jag lite förundrad och 

frågar vem som enligt hans uppfattning är en gamer, varpå han resonerar att: 

N: Jag vet inte, som [.] någon som spelar massor av spel. 

J: Men det tänker jag [.] gör inte du det? 

N: Nej, inte så mycket. 

Det finns således såväl positiva som negativa konnotationer till gamer-identiteten, vilket 

kommer att diskuteras mer under rubriken Normativa värderingar om dataspel. 

                                                   
169 Att tjejer tycks (enligt både killar och tjejer) hålla på med sociala medier snarare än spel, eller att de 

spelar andra spel än killar, är något som Michael Forsman diskuterar i rapporten Duckface/Stoneface från 
2014, exempelvis s. 177.  

170 Corsaro, 2003, s. 40. 
171 Shaw, 2012, s. 29. 
172 Ibid., s. 35. 
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Föreställningar om vuxna 
Samtliga av informanterna har tydliga föreställningar om vad vuxna kan och vad vuxna gör 

och inte gör. Informanterna lyfter fram sig själva (och andra barn) som såväl spelintresserade 

som kompetenta spelare, medan vuxna tillskrivs okunskap och bristande intresse för spel. 

Diskursen om ’det kompetenta barnet’, eller mer specificerat ’det mediakompetenta barnet’, 

blir här synlig. 173 Föreställningarna om vuxna korrelerar även med informanternas 

identitetsskapande, då positionering av andra som mindre kunniga är ett sätt att särskilja och 

upphöja sina egna kunskaper inom ett visst område.174  

Vad vuxna kan 

Genomgående under intervjuerna framkom att informanterna har föreställningar om att vuxna 

inte har spelkompetens, och att barnen ser sig själva som kunskapsförmedlare i förhållande till 

de vuxna.175 Nick resonerar att: 

N: Ja. För vuxna gillar nog [.] lite äldre spel. Och de är nog svåra att [...] göra så att de kan förstå nya 

spel.  
J: Aa, du tänker äldre, från när de var yngre alltså? Gamla spel helt enkelt.  
N: Som Pac-Man, Tetris och sånt.  

Utifrån Nicks resonemang har vuxna preferenser för spel som de själva spelat som barn. 

Implicit hävdar Nick att vuxna inte har spelkunskaper nog för att kunna spela ett modernt 

spel, men även att de inte är kompetenta nog att lära sig spela nya, mer komplexa spel. Än 

tydligare blir det då Nick kommenterar hur han skulle ställa sig till om hans egna föräldrar 

spelade dataspel: 

N: [skratt] Jag vet inte! Då skulle jag nog förklara rätt [.] massor. 

Även #swag har liknande tankar om varför de vuxna han känner inte spelar spel: 

#: [.] Eh, för att när de var små så fanns det ju inte så mycket, så de har liksom inte fattat det där med 

spel och [.] a 

Både Nicks och #swags resonemang grundar sig i föreställningar om den generation (som de 

själva tillhör) som är född in i en digitaliserad värld, vilka föranleder en maktasymmetri där 

barn ses som mer spelkunniga än vuxna. Detta i likhet med Aarsands diskussion om ’the 

                                                   
173 Jämför Johanssons, 2000, s. 141-173. 
174 Ågren, 2015, s. 86. 
175 Jämför Johansson, 2000, s. 141-142. 
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digital divide’, där han beskriver att barn använder sig av föreställningar om 

generationsklyftan för att inta och bibehålla positionen som kompetent aktör i relation till 

dataspel. Aarsand konkluderar att ”[t]his means that a digital divide is created and used as a 

resource for the children to stay in the know and to keep parents ringside of the ongoing 

activity”176. I denna studies empiri blir uteslutningen särskilt tydlig då även föräldrar som 

uppvisar ett spelintresse förbises. Exempelvis säger Cardsnapper i början av intervjun att han 

bara har en bekant, som han knappt träffat, som är en vuxen som spelar spel. Det framkommer 

senare att hans egen pappa faktiskt spelar, och också spelar tillsammans med sonen. När han 

resonerar vidare positionerar han sin pappa som mindre kunnig och poängterar sina egna 

kunskaper. 

C: Min pappa spelar den [GTA V]. 

J: Men, då känner du ju en vuxen som spelar?  

C: Ååååh, just det! [skratt] Min pappa! Han spelar också Civilization V  
[…] 

C: Och [.] min pappa förstår ingenting. Alls!  
J: [skratt]  
C: För att, jag tror inte han lyssnade på mig, för när han, jag sa ”titta uppe i hörnet”, så kanske tittade 

han rakt framåt, för i hörnet vad du säger.  
J: [skratt] Okej, så du fick lite grann lära honom där då?  

C: Ja. Men han still vet ingenting. 	 

J: Nä, okej 	 

C: Men jag förstår allting  

Även i intervjun med #swag framkommer liknande negligering av en vuxen som uppvisar ett 

spelintresse. På frågan om #swag hade programmerat spel innan han var på Summer Jam 

svarar han:  

#: Det var helt nytt. Förutom att pappa hade laddat ner Scratch på sin dator, och så visade han vad 

man kunde göra. Och [.] då brydde jag mig inte så mycket. Fast sen började jag bry mig, för då visste 

jag vad mycket man kunde göra.  

Till en början var således intresset svalt; i en kontext där en förälder presenterar något 

spelrelaterat uppfattas inte meningserbjudanden som är intressanta nog att agera utifrån. 

Pappan är inte, utifrån #swags synpunkt, en adekvat källa för spelrelaterade tips. Vid ett 

senare tillfälle, i en annan kontext, uppfattar #swag att programmeringsverktyget erbjuder 

                                                   
176 Aarsand, 2007, s. 51. 
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mening och väljer då att agera. Meningserbjudanden är visserligen, som Gibson beskriver, 

konstanta, men vilka meningserbjudanden som subjektet uppfattar och väljer att agera utifrån 

är kontextberoende.177  

Vad vuxna gör (och inte gör) 

Att två av barnen själva tror sig spela mindre som vuxna, och att en tror att han kommer sluta 

spela, tyder också på en syn på vuxna som icke-spelare.  

#: Jag tror att jag kommer spela mindre då.  

J: Varför? 

#: För att då kommer jag […] a, göra andra saker också. Lite mer andra saker. Ja. 

Enligt #swag gör vuxna ”andra saker” än att spela vilka tar upp tid och därmed lämnar litet 

utrymme för spelintresset. Informanterna har uppfattningar om att spel har låg prioritet i 

vuxnas kulturer, till skillnad från i barns kulturer där spelen framställs som en självklar del 

med hög status. sköld1 är den av informanterna som uttrycker en uppfattning om att han inte 

kommer att spela i framtiden.  

J: Tror du att du kommer sluta spela någon gång eller [.] 

S: Aa, det tror jag. 

J: Hur gammal tror du att du är då ungefär? 

S: Hmm [vänder sig om och tittar på sin mamma som står en bit bort och viker tvätt] fyrtio [skratt] 

J: [skratt] Fyrtio? 

S: [skratt] Trettio [vänder sig om igen] 

J: Vad tänker du, va- varför tror du att du inte spelar då? 

S: För att jag är så gammal [skratt] 

J: [skratt] 

S: Eeeh […] jobb, man måste jobba då [.] Därför. 

Sett i sitt sammanhang tolkar jag det som att sköld1 här retas med sin mamma utifrån 

åldersnormer. ’To mock the authority’ är som Corsaro påvisar ett sätt för barn att göra 

motstånd mot vuxna, en sekundär anpassning vilken uttrycks genom denna typ av 

förlöjligande.178 Young-Bruehl diskuterar att ungdom ses som något avundsvärt utifrån 

vuxnas nostalgiska längtan.179 Att kalla någon för gammal kan här förstås som en motstrategi 

mot juvenismen, inte minst då det tycks som att sköld1 i exemplet likställer gammal med 

                                                   
177 Gibson, 1986, s. 139. 
178 Corsaro, 2003, s. 142. 
179 Young-Bruehl, 2012, s. 54-55. 
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inkapabel (att spela). Han avslutar dock med en mer allvarlig ton då han konstaterar att vuxna 

måste jobba. 

 Både #swags och sköld1s uttalanden visar på föreställningar om att vuxna antingen 

inte har någon fritid eller att de inte vill spela spel på sin fritid, kort sagt; att vuxna inte spelar. 

Cardsnapper, som också tror sig spela mindre som vuxen, har en annan syn på saken. När jag 

frågar om han tror sig spela spel då han är äldre svarar han först ”Ja! Mycket spel, för jag ville 

bli en speldesigner”, men fortsätter resonera och kommer sen fram till att han inte kommer 

hinna spela lika mycket när han är vuxen på grund av att han måste ägna sig åt att skapa spel 

om han ska kunna försörja sig: 

C: Och också så får jag inte pengar om jag har inte gjort ett spel.  

Cardsnapper legitimerar således sitt fortsatta spelintresse i vuxen ålder med den ekonomiska 

vinning han förutsätter att det kommer innebära.  

 Samtliga informanter anser att det är stor skillnad att prata om spel med vuxna 

respektive med barn. I detta framkommer att det beror på att vuxna, enligt deras uppfattning, 

inte spelar. Så här säger #swag: 

J: Hur tycker du att skillnaden är då, om du pratar med en kompis om spel och om du pratar med [.] 

någon vuxen, om spel? 

#: Stor skillnad! 

J: Okej, vad är skillnaden? 

#: De flesta kompisar jag brukar ha älskar TV-spel och älskar andra spel och sånt, men de flesta 

vuxna jag känner [.] de vet inte ens vad TV-spel är. Jo, några kanske vet men de använder det aldrig. 

Här framträder både en föreställning om vuxna som icke spelande, men även en beskrivning 

av samvaron i jämnårigkulturen som spelcentrerad. Inom de jämnårigkulturer som #swag 

verkar i är spelintresse en självklarhet, och att beskriva spel som något som bara barn ägnar 

sig åt distanserar vuxna från jämnårigkulturen. Återigen går att koppla till Corsaros 

resonemang om att barn skyddar interaktionen inom gemenskapen genom att stänga ute 

personer som inte har en självklar roll i samvaron, för att på så sätt kunna fortsätta dela inom 

den slutna gruppen.180  

                                                   
180 Corsaro, 2003, s. 40. 
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Dataspel som samvaro 
För samtliga av barnen, även de som säger sig helst spela själva, är spelandet ett sätt att 

umgås, såväl i den fysiska som i den virtuella världen. Likt Sjöblom hävdar finns ingen 

definitiv gräns mellan det fysiska och det virtuella; aktörens fysiska agens är sammanflätad 

med dess virtuella agens.181 Nedan diskuteras de olika sätt som informanternas jämnårig- och 

spelkulturella samvaro konstitueras på. 

Interaktion kring spel på Summer Jam 

För informanterna är spel en del i deras jämnårigkulturer, vilket vid observationstillfällena var 

särskilt tydligt. Interaktionen var till stor del fysisk; barnen vände sig om, gick fram till 

varandras skärmar, pekade, vred skärmarna och hjälpte varandra rent praktiskt genom att ”ta 

över” varandras tangentbord och muspekare. Dessa skeenden är grundläggande för den 

samvaro utanför skärmen som barnen är en del av då de spelar.182 Barnen gav också röster åt 

sina avatarer i spelen, och förkroppsligade deras rörelser, vilket även det bidrar till 

kommunikationen inom samvaron.183 I samma mening kan ’jaget’ i det fysiska rummet och 

’jaget’ i form av en avatar i ett spel åsyftas, likt Linderoth diskuterar i termer av ’enheten 

spelaren – avataren’.184 

 Under genomgångarna på kursen var det tyst och koncentrerad stämning, men så fort 

barnen fick ”testa” sina spel, det vill säga prova om scriptet fungerade som det skulle, blev de 

livliga, skämtade och sökte kontakt med varandra. Exempelvis, under ett moment på kursen, 

då barnen fick lära sig att programmera ett poängsystem, interagerade de utifrån sina 

förkunskaper om spel och poäng. Först ombads de ”klicka på flaggan”, vilket innebar att de 

poäng som nyss kontinuerligt räknat uppåt varje gång en boll nuddat marken återgick till noll. 

Detta föranledde att tre av informanterna skämtsamt utbrast efter varandra:  

A: Neeej, mina poäng!  

#: Mina poäng!  

Al: Mina poäng!  

Vidare började barnen experimentera med poängsystemet. De ombads av en av kursledarna 

att inte sätta ett för högt poängnummer per boll, vilket informanterna frångick. De fnissade 

                                                   
181 Sjöblom, 2008, s. 152-153.  
182 Se Sjöblom, 2008, samt Ågren, 2015. 
183 Ågren, 2015, s. 101-102. Se även Aarsand, 2006, och Linderoth, 2004. 
184 Linderoth, Jonas, ”Besjälade spelpjäser: Avatarer som roll, redskap och rekvisita”. I: Datorspelandets 

dynamik. Lekar och roller i en digital kultur (red. Linderoth, Jonas). Lund: Studentlitteratur, 2007, s. 82. 
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och gav varandra blickar, en av informanterna meddelade skrattandes ”Jag tror jag har lite 

mycket poäng” varefter flera följde med liknande uttalanden. Barnen vet, utifrån de spel som 

de spelat, att du inte vanligtvis får flera tusen poäng åt gången, varför detta poängsystem ter 

sig absurt och blir ett sätt att leka med normen samt motsätta sig auktoriteten som i detta fall 

var kursledaren. Här blir således den sekundära anpassningen tydligt förankrad i den 

jämnårigkultur som barnen på kursen delade med varandra. Corsaro beskriver att: ”[k]ids 

often violate rules solely for the sake of violation – to challenge directly and to mock the 

authority of the teachers”, och att detta kan, som i exemplet ovan, ske på komplexa sätt där 

hela grupper med barn samverkar.185 

 Under ”fritidstimmen” på slutet av dagen, när det var fri aktivitet, blev stämningen 

en annan än under genomgångarna. Det blev stimmigt och högljutt i rummet, barnen rörde sig 

hela tiden mellan datorer, samlades vid samma dator för att spela tillsammans och titta på vad 

andra gjorde. Dataspel är arenor där barns egna uttryck och lekkultur odlas, då barn, som 

Mouritsen beskriver, internaliserar medier och använder dem som verktyg för lek och 

skapande.186 När informanterna startade ett nytt spel sa de högt vad de tänkte spela, 

exempelvis ”Nu ska jag spela Invasion!”, och fick då ofta respons i form av att någon annan 

fyllde i att han tänkte spela detsamma. Vissa spel hade tydligt en särställning inom 

jämnårigkulturen på Summer Jam, som skräckspelet Five Nights at Freddy’s vilket ofta 

diskuterades i gruppen. När Cardsnapper hittade en version av Five Night’s at Freddy’s på 

Scratch sprang samtliga barn bort till hans datorskärm för att titta, och när det sedan 

uppdagades att versionen inte var spelbar skingrades skaran. Jämnårigkulturen på Summer 

Jam går att se likt det Fornäs benämner en generationsbunden och smakmässig subkultur, i 

vilket delade smakpreferenser är ett sätt att förstärka den kollektiva identiteten.187 Att ha 

kunskap om och visa uppskattning för särskilda spel var ett sätt för kursdeltagarna att 

berättiga sin plats inom såväl jämnårigkulturen på Summer Jam som i spelkulturen och skapa 

samhörighet.188  

Virtuell samvaro 

Samvaron i den virtuella respektive fysiska världen såväl samverkar, skiljer sig åt som 

påverkar varandra. Samtidigt som interaktionen på Summer Jam ofta inbegrep aspekter av 

fysisk karaktär, som att peka och förflytta sig i rummet, så framkommer i flera av 

                                                   
185 Corsaro, 2003, s. 142. 
186 Mouritsen, 2002, s. 17. 
187 Fornäs, 2012, s. 21 samt 51-54. 
188 Jämför med Ågren, 2015, s. 175. 



49 
 

informanternas uttalanden att de inte gör någon större åtskillnad mellan att spela tillsammans i 

samma rum eller på skilda platser. Så här resonerar sköld1 om huruvida han helst spelar själv 

eller med andra: 

S: Jag gillar mer när man spelar tillsammans med andra, typ på Skype på datorn med Minecraft. 

Att ”spela tillsammans” refererar till samvaron i spelet, där spelet i sig utgör platsen. Däremot 

görs åtskillnad mellan de som informanterna känner från den fysiska verkligheten och andra 

spelare som de inte har någon relation till. 

#: Jag brukar köra mot, där andra personer som jag aldrig känner. Och aldrig kommer känna. Men 

ibland brukar jag ringa till R, och så går vi in på samma server och spelar. 

Liknande mönster relaterat till jämnårigkultur märks i Cardsnappers citat på sidan 40 där han 

beskriver hur han i spelet Destiny får hjälp av sin kompis, som är level 32 av 34. Olsson och 

Linderoth beskriver att ”[…] helt tydligt är dock hur central spelskickligheten är för att få 

acceptans” inom onlinespelkulturen, och att ”social status till stor del bygger på kompetens i 

det aktuella spelet”.189 Hade Cardsnapper och E varit främmande för varandra är det därför 

inte troligt att någon som är så hög level skulle vilja spela med någon som är avsevärt lägre 

level, men vänskapen i den fysiska världen tycks stå över hierarkin som finns i spelkulturen. 

Som tidigare nämnts poängterar Corsaro att de jämnårigkulturer han studerat har varit utifrån 

’face-to-face interaction’, men här blir det tydligt att jämnårigkulturen har en särställning även 

då samvaron sker digitalt, vid var sin skärm.  

 Den virtuella samvaron går också att koppla till YouTube. Samtliga barn tydliggör 

att de inte konsumerar vilka spelrelaterade klipp som helst, utan preciserar med entusiasm 

vilka kanaler de tittar på. I följande utdrag beskriver Cardsnapper den YouTube-personlighet 

som är hans favorit: 

J: Va-, är han specialiserad på något spel eller är det det att han testar massa nya? 

C: Han är specialiserad i allt. 

J: Okej 

C: För att han, jag vet inte hur han kör med det, men han är en väldigt bra grabb. 

J: [skratt] Okej 

C: Och han säger ”like a boss”, LIKE A BOSS! 

De YouTube-kanaler som barnen tittar på är uppbyggda av klipp vilka går att benämna som 

’videos of affinity’, ett begrepp som Patricia G Lange myntat. Lange beskriver att ”[v]ideos of 

                                                   
189 Olsson och Linderoth, 2012, s. 44 samt s. 69.  
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affinity attempt to maintain feelings of connection with potential others who identify or 

interpellate themselves as intended viewers of the video”.190 Då jag själv gått in och tittat på 

de olika YouTube-kanaler som barnen nämner i intervjuerna uppfattar jag att det finns ett 

tydligt mönster av tittar-tilltal, där YouTube-personligheten interpellerar sina tittare med du, 

ni eller mer gruppinkluderande tilltal som ”You guys, team TDM” eller ”How’s it going 

bros?”.191 Som Lange hävdar finns en interaktion i dessa klipp som gör att tittaren känner 

samhörighet med personen som står bakom klippet, snarare än klippet i sig.192 Därmed går att 

definiera barnens konsumtion av spelrelaterade klipp på YouTube som en virtuell samvaro 

kring spel vilken sträcker sig utanför den fysiska vänkretsen.  

 Informanterna ingår och verkar i den större gemenskap som spelkulturen är. 

Samvaron kan ses utifrån Fornäs beskrivning av det hermeneutiska kulturbegreppet: ”[i] den 

kulturella dimensionens meningsskapande praktiker samspelar nödvändigtvis olika människor 

med olika ting och texter inom ramen för olika inbördes överlappande sammanhang eller 

kontexter”.193 Inom spelkultur är spelen de artefakter vilka samspel kretsar kring, sammanvävt 

med spelrelaterade (kon)texter som YouTube och tidningen Robot. Spelen är central punkt för 

informanternas interaktion, men även det medium som interaktion sker genom.  

Regler och frihet 
Informanternas dataspelsintresse kantas av frågor om regler och frihet: utifrån vuxnas 

restriktioner bestäms vilken typ av spel de tillåts spela samt när, var och hur länge de får 

spela. Johansson beskriver liknande resultat där ”inte för mycket, för våldsamt eller för sent” 

var föräldrarnas ledord, samt att aktiviteter som att göra läxor och vara utomhus hade högre 

prioritet.194 Beroende av de vuxnas inställning ges barnen olika typer av regler och frihet i 

förhållande till spelandet. I tillägg till detta finns aspekterna av regler och frihet som är 

inbyggda i själva spelen, utifrån de ramverk som spelaren måste förhålla sig till.  

                                                   
190 Lange, Patricia G, ”Videos of Affinity on YouTube”. I: The YouTube Reader (red. Snickars, Pelle och 

Vonderau, Patrick). Kungliga biblioteket, Mediehistoriskt arkiv nr 12, 2009, s. 71. 
http://www.kb.se/dokument/Aktuellt/audiovisuellt/YouTubeReader/YouTube_Reader_052009_Endversio
n.pdf  

191 ”Minecraft 5 SECRETS ABOUT DANTDM!!”, kanalen TheDiamondMinecart // DanTDM. YouTube, 
2015-06-27 samt ”BROFIST HALLOWEEN”, kanalen PewDiePie. YouTube, 2015-10-27. 
https://www.youtube.com/watch?v=ydpW77Jke4g [301015] respektive 
https://www.youtube.com/watch?v=Tn_sC8AlfUs [301015] 

192 Lange, 2009, s. 83. 
193 Fornäs, 2012, s. 38. 
194 Johansson, 2000, s. 199-200. 
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Spelets regler 

Ramverk i spel ser mycket olika ut och erbjuder olika grad av handlingsfrihet för spelaren. 

Två av informanterna förespråkar hög grad av handlingsfrihet då de berättar om hur deras 

drömspel skulle se ut. 

#: Ett spel där man kan göra vad som helst! 

J: Vad som helst? Som ett sandlådespel där man liksom är helt fri och kan [.] 

#: Ja. Till exempel, man kan ställa in olika saker, man kan bygga va- allting, man kan attackera. 

Alltså, man kan göra allting. 

J: Okej. Mm. Det låter ju lite som Minecraft. 

#: Fast [.] då kan man inte göra [...] På Minecraft, kan man, så är världen inte oändlig. 

J: Nä 

#: På, men, det jag ville göra skulle världen vara oändlig och så hade man vad som helst att göra med 

och så kunde man liksom bestämma saker. Så kunde man [.] liksom, joina utan att behöva internet 

och sånt. Och så komma in på andras världar, och sånt. 

sköld1 beskriver på liknande sätt sitt drömspel: 

S: Då skulle det nog typ va som Minecra-, eller att man kunde bygga mycket saker, bygga vägar, typ 

bygga en egen stad. Aa, och sen, aa, köra bil och [.] aa, göra allt möjligt. Typ som i riktiga världen. 

#swags och sköld1s drömspel skulle inom spelkulturen kunna definieras som sandlådespel 

med open world-inslag, det vill säga icke-linjära spel med en öppen värld där spelaren själv 

skapar innehåll. Spel inom denna genre karaktäriseras således av ett ramverk med stort 

handlingsutrymme. Som #swag och sköld1 beskriver sina spel ska spelaren själv ha möjlighet 

att påverka och styra innehållet, samtidigt som spelvärlden tydligt hämtar inspiration från den 

”riktiga världen”. Detta korrelerar med Corsaros beskrivning av att barn och unga på kreativa 

sätt använder digitala medier för tolkande reproduktion av omvärlden.195 #swag poängterar att 

världen i hans spel skulle vara oändlig, ett begrepp som även sköld1 återkommer till. sköld1 

beskriver att han ”[…] spelar oändliga spel […]”, och svarar följande angående vilka aspekter 

som får honom att intressera sig för ett nytt spel: 

S: Ehm [.] Oändligt [.] eller att, ja, det aldrig tar slut […] 

#swag och sköld1 använder således begreppet ’oändligt’ i olika mening då de resonerar om 

spel: #swag menar att spelvärlden ska vara oändlig, medan sköld1 syftar till att 

spelupplevelsen inte ska ha ett slutmål. 

                                                   
195 Corsaro, 2014, s. 731 samt s. 733. 
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 Minecraft är ett av de mest kända sandlådespelen, vilket under februari 2014 

passerade 100 miljoner användare. Vid en handuppräckning första dagen på Summer Jam 

framkom att samtliga kursdeltagare spelat Minecraft, och under intervjuerna kommer spelet 

på tal med tre av informanterna. Nick resonerar att spelets fria ramar är anledningen till att 

han uppskattar det: 

N: Då har man stor kreativitet. Man kan göra vad som helst. Från ett stort slott till en 

undervattensbyggnad. 

Utöver den typ av frihet som Nick beskriver tillåter spelets struktur påbyggnader skapade av 

användare, så kallade modar, vilka kan lägga till, ta bort och förändra funktionalitet i spelet. 

Vidare går att skapa egna servrar196 där det är möjligt att spela med andra online. Härvid finns 

frihet såväl i att skapa egna regler och ramar som i att välja bland ramverk som andra 

användare skapat. Både det Nick beskriver och det som tidigare diskuterats gällande sköld1s 

och #swags spelpreferenser kopplar tillbaka till Corsaros teori om att barn önskar känna 

kontroll, och dela denna kontroll med kamrater.197 Informanterna vill ha möjlighet att själva 

såväl skapa och generera egna virtuella världar, som fritt röra sig mellan och välja vilka 

ramverk de ska agera inom. 

 Oändlighet och frihet är nyckelord för det informanterna värdesätter i dataspel, både i 

den typ av spel de själva önskar skapa och i redan befintliga spel, så som Minecraft. 

Informanterna uppfattar således mest lockande meningserbjudanden i de spel som i så liten 

utsträckning som möjligt styr spelaren. Någon som inte har samma förkunskaper som studiens 

informanter hade eventuellt inte uppfattat några meningserbjudanden alls i denna typ av spel, 

då de kräver en mycket investerad spelare som själv klarar av att skapa innehåll. 

Informanternas tydliga dragning mot fria och oändliga spel korrelerar med bilden av internet 

och spel som platser där barn har frihet och möjligheter att agera på sätt som inte går i den 

fysiska verkligheten, men att barn även där blir alltmer övervakade.198 Bevakning och 

styrning är aspekter som diskuteras närmare nedan. 

Ifrågasättanden och förhållningssätt till åldersgränser 

Under intervjuerna framkom att åldersgränser är en avgörande faktor för vilka spel 

informanterna får spela. Specifikt nämns spelet Grand Theft Auto V av tre av informanterna, 

                                                   
196 En server i Minecraft är en virtuell rumslighet i vilken den som skapat servern bestämmer 

förutsättningarna för samtliga spelare. 
197 Corsaro, 2003, s. 37-51. 
198 Se exempelvis James, Allison och James, Adrian L., Constructing Childhood. Theory, Policy and Social 

Practice. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2004, s. 218. 
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varför det belyses närmare. Kortfattat kan beskrivas att GTA V är ett open world-spel ur 

tredjepersonsvy i actiongenren. PEGI har valt att sätta 18-årsmärkning på spelet och varna 

med  ”Extreme violence - Multiple, motiveless killing - Violence towards defenceless people - 

Strong language”.199 Följande utspelade sig då jag frågat Cardsnapper om det finns spel han 

inte får spela:  

C: [andas in ljudligt, går bort till tv-möbeln och plockar upp ett spelfodral till Grand Theft Auto V]  

J: Aaah  

C: [skratt] Men det är liksom det enda spelet  

Vidare diskuterar Cardsnapper att GTA V innehåller svordomar, men poängterar att det inte är 

något nytt för honom. Han beskriver att spelet snarare inte passar honom på grund av 

svårighetsgraden, men att ”det finns också andra grejer” som gör spelet olämpligt. Även 

#swag, vars mamma sitter med under intervjun, ger GTA som exempel på otillåtna spel: 

#: Mm. Det är ju så där 17-årsgräns och [.] typ som Grand Theft Auto och såna.  

J: Som du egentligen skulle vilja spela?  

#: Ja. För min kompis har det.  

Vidare framkom att han planerat att spela spelet hemma hos kompisen, vilket i situationen 

tycktes vara information snarare riktad till hans mamma än till mig; en sorts motstrategi.  

 sköld1 är mer osäker än de andra informanterna kring sina spelbegränsningar, men 

nämner sedan även han GTA. 

J: Och [.] och har du begränsningar för spel som du inte får spela? 

S: […] Mmm, ja det tror jag. Väl? [tittar bak på sin mamma] 

M: Ja. 

S: Ja 

J: Har du någon koll på vad det är för spel som du inte får spela? 

S: Mm, kanske spel med 18-årsgräns, till exempel GTA, som ja inte får spela. Mm, åldersgräns.  

sköld1 berättar att han gärna skulle spela GTA, och att han tittat på videor där andra spelar 

spelet. Då jag reflekterar över spelets våldsamma karaktär hävdar han att det är möjligt att 

”stänga av” våldet. Gällande åldersgränser generellt tycker han att det är bra att de finns, men 

tillägger:  

                                                   
199 Pan European Game Informations hemsida. 
http://www.pegi.info/sv/index/global_id/505/?searchString=Grand+theft+auto+V&agecategories=&genre=

&organisations=&platforms=&countries=&submit=Påbörja+sökning#searchresults [2015-11-13] 
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S: Aa, kanske lite lägre på åldersgräns. Kanske GTA på typ 12 år [skratt]  

Jag uppfattar skrattet efter påståendet som att tanken på en 12-årsmärkning på GTA är så 

orimlig att det är rent löjeväckande, han förstår utifrån sina förkunskaper om spelet att hans 

förslag inte kommer förverkligas. GTA är idag en av de mest kontroversiella spelserierna.200 

Då Johansson skrev sin avhandling, kring millennieskiftet, upplevde hon att spelet Doom hade 

denna särställning: ”Det [Doom, min anm.] tycks stå som symbol för den sortens otäcka spel 

som barn inte bör spela, och som just därför framstår som attraktivt”.201 Att Cardsnapper som 

får spela vissa andra spel med 18-årsmärkning, exempelvis Far Cry 4, inte får spela just GTA 

V är därför inte förvånande. Utifrån informanternas utsagor, och framförallt det som inte sägs, 

uppfattar jag det som att de är medvetna om den särställning som GTA har i samtida debatt 

och populärkultur. Informanterna parerar undan från diskussioner om de kontroverser som tas 

upp i mediala debatter: både #swag och sköld1 gör det genom att framhäva bilkörandet som 

huvudsakligt i spelet, och sköld1 även då han hävdar att det finns en funktion för att reglera 

våldsnivån, samt Cardsnappers sätt att referera till ”andra grejer” snarare än att benämna de 

negativt laddade aspekterna av spelet.  

 Nick är den enda av de fyra informanterna som inte intresserar sig för varken GTA 

eller andra spel med höga åldersgränser. Utifrån förhandsinformation om spelen bedömer han 

lämplighetsgrad:  

N: Läser innehållet, vad det kommer hända, sånt. Tittar på skräcknivån. Och om den är hög 

[gestikulerar med händerna och skakar på huvudet]: inget för mig.  

När vi senare återkommer till frågan om det finns några spel han inte får spela ger han Five 

Nights at Freddy’s som exempel. Detta är dock inte ett spel han är intresserad av att spela, 

varpå han förklarar för mig att han i princip får spela vad han vill men att han själv väljer bort 

de spel han tror är för läskiga. Som Gibson beskriver kan meningserbjudanden i lika stor 

utsträckning vara negativa, och att subjektet då väljer att inte agera mot objektet.202 Således 

tycks de meningserbjudanden som Nick uppfattar hos dessa skräckspel vara negativa.  

Maktförhållandet vuxen – barn 

Såväl barns kulturer generellt som de specifika jämnårigkulturer som barn upprätthåller och 

verkar i är arenor förbehållna barn, men med yttre påverkan från vuxna. Både i skolan och på 

                                                   
200 Shaw, 2010, s. 410.  
201 Johansson, 2000, s. 189. 
202 Gibson, 1986, s. 127-129. 
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fritiden har vuxna etablerat restriktioner kring spelande vilka informanterna måste förhålla sig 

till. I empirin framkommer så väl ett förlikande med restriktionerna som starka åsikter och 

motstrategier. 

 I varierande grad var samtliga informanter begränsade i vilka spel de tilläts spela på 

fritiden. Som framkom i föregående avsnitt är åldersrekommendationer en grundläggande 

faktor för spelrestriktioner, men för #swag var det även utifrån hans mammas filtrering av 

’lämpliga’ spel: 

#: Jag får inte spela alla spel. Jag får bara spela spel om mamma tycker det är okej att ladda ner 

spelet. För hon är den enda som vet koden. 

J: Aha, jag förstår. 

#: Och därför suger det. 

En begränsning som är övergripande för barn generellt är att de inte har tillgång till egna 

pengar och därmed måste förlita sig till vuxna för att kunna konsumera. Informanterna 

använder olika strategier för att möjliggöra konsumtion av spel, exempelvis Nick som ”[…] 

köper mest de som står ”free” på [.] men annars får jag det i present”. Att på olika sätt försöka 

övertala föräldrar samt att önska sig spel i present är strategier som barnen anser fruktbara, 

men som Cardsnapper beskriver kan denna process ta lång tid: 

J: Ja, exakt. Men är det alltid [.] för jag tänker, bestämmer du själv då och säger så här ”nämen, nu 

ska vi köpa det här” eller måste du [.] försöka övertala dina föräldrar att ni ska köpa nya 

C: Nej, jag måste bara [.] några spel är liksom [.] ”jag vill ha det hära” då bara, kanske några minuter 

eller timme senare så får jag spelet. Eller så är det liksom ”okej, vi tittar på det senare” och sånt dära, 

och det tar några dagar, veckor, månader, år. 

Tidsramen från det att begär uppstått till dess att spelet, eventuellt, införskaffas varierar och är 

nästintill helt beroende av de vuxnas ’goda vilja’.203  

 Två informanter hade tidsbegränsning för sitt spelande i hemmet. Nick fick spela 30 

minuter per dag, med förlängning till en timme per dag på sommarlovet, medan #swag hade 

följande tidsbegränsningar: 

#: Mm, på lördag får jag inte spela alls. Oftast en halvtimme, fast jag går ofta över det. Till typ, två 

timmar. Och på söndag får jag spela en timme. Fast jag gör det mycket mer. 

Här beskrivs såväl gränser som gränsöverskridanden, där den utökade speltiden är en form av 

”working the system”; en sekundär anpassning vilken tänjer på gränserna för 

                                                   
203 Jämför Ågren, 2015, s. 141. 
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tidsrestriktionen.204 sköld1 och Cardsnapper hade inga restriktioner varken kring hur mycket 

eller vilka dagar de fick spela. 

 Gällande restriktioner i skolan beskriver informanterna lite olika aspekter, men 

gemensamt är att spel har ett ytterst begränsat utrymme.  

C: [skratt] Vi får spela när vi var, liksom, första F [.] men då slutade vi för att, aa, vi var äldre. 

J: Okej, så de- har ni till och med spelförbud på skolan? 

C: Ehm, spelförbud, för att inga telefoner, men vi har liksom, om det är något speciellt, som träning 

eller någonting, då får man ha med sig telefoner och [.] 

J: Mm 

C: För man får inte annars, annars får man [.] aa, möte. 

Cardsnapper beskriver här inte bara ett spel- och mobilförbud samt att spel är förbehållet de 

yngsta eleverna, utan även den påföljande reprimand som ett regelbrott kan medföra. Nick 

beskriver en annan typ av styrning, där det inte är fråga om förbud och förmaningar. Han 

berättar att skolan har en Xbox vilken delas mellan olika avdelningar genom ett 

turordningssystem. Då skolan endast har ett spel finns ingen valfrihet kring vad som spelas. 

Att detta spel är Just Dance, ett rörelsebaserat spel, korrelerar med Corsaros observationer av 

att pedagoger uppvärderar organiserad rörelse och aktivitet (i motsats till den vilda, 

kaosartade leken).205 På #swags skola var spelandet framförallt förlagt till särskilda speldagar 

under loven, vilka han beskriver som mycket uppskattade av både honom själv och de andra: 

#: A, på lovet har vi speldagar. Och då sitter jag hela tiden så här! [kutar ryggen, gör en grimas och 

viftar frenetiskt med fingrarna] 

J: [skratt] Men spelar ni på datorer då? 

#: Vi får låna datorer från fritiset, och så får vi ta med oss eget. 

#swag berättar också att de under ordinarie skoltid endast använder datorer och surfplattor för 

skolarbete, ”[..] men ibland om man har gjort färdigt ett arbete så kan man få spela nått spel”. 

 På Summer Jam fanns restriktioner kring rent praktiska aspekter av hur spelen skulle 

programmeras under genomgångarna, men det var även mobilförbud både inne i salen och ute 

på rasterna. Exemplet från observationerna på sidorna 47-48 visar tydligt barnens 

motstrategier mot de vuxnas restriktioner under kursen, där de frångår pedagogernas 

uppmaningar och samtidigt hånar dem. Däremot var det så vitt jag kunde se inga barn som 

försökte motarbeta mobilregeln. Det är dock mycket möjligt att detta skedde i det fördolda, så 

                                                   
204 Corsaro, 2003, s. 150. 
205 Ibid., s. 142-145. 
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som Corsaro beskriver att barn exempelvis smugglar in leksaker till förskolan som de håller 

gömda i sina fickor.206  

 Vare sig det gäller åldersgränser, tid eller plats så omgärdas barns spelande av 

restriktioner. Hemmet kantas av relativt lösa regleringar som genom motstrategier går att 

rucka på, samt att restriktionerna kan se annorlunda ut hemma hos kompisar vilket är svårare 

för föräldrarna att kontrollera. Institutionaliserade restriktioner, som de i skolan och på 

Summer Jam, är mer robusta och därmed svårare för barnen att justera. Däremot finns 

troligtvis strategier för att kringgå regelverken genom sekundär anpassning, vilket på ytan inte 

syns då detta sker bortom vuxnas blickfång. Informanternas uppskattning av fria och oändliga 

spel visar på att spel är en av de arenor där barn har möjlighet att styra och ha kontroll 

tillsammans med andra barn. 

Normativa värderingar om dataspel 
Barn tar del av, och verkar i, de diskurser om barn och dataspel vilka förändras och 

reproduceras i medier, hem och skola. Diskurserna integreras i barns egna erfarenheter och 

kunskaper, och blir en del i förståelsen och upplevelsen av att spela spel.207 Det finns flera 

tillfällen då informanternas uttalanden är tydligt präglade av speldiskurser vilka bygger på 

normativa värderingar om barn. Så här resonerar sköld1 om lagom ’speltid’ per dag:  

S: Eeeeh [.] Kanske max två timmar.  

J: Va- varför inte mer?  
S: För att [.] man kanske måste vara ute och leka och göra lite andra saker än bara sitta inne och spela 

hela dagen.  

”Man kanske måste” pekar på att sköld1 inte själv har denna åsikt, utan att det snarare är  

något han uppfattar att andra anser och att det därmed är så. Uttalandet går att koppla till 

diskursen om ’den goda barndomen’, inom vilken lek, rörelse och utomhusvistelse 

förespråkas.208 Det finns flera exempel i intervjuerna då barnen pendlar mellan att reproducera 

diskurser och att göra motstånd mot dem. Så här resonerar #swag kring tidsbegränsningen för 

sitt spelande:  

J: Okej. Mm. Vad tycker du om tidsbegränsningen då? Tycker du att du borde få spela mer, eller är 

det bra? 

                                                   
206 Corasro, 2003, s. 153. 
207 Johansson, 2000, s. 203. 
208 Ibid., s. 196. 
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#: Det är rätt bra. Fast jag måste spela mer! Det är viktigt. 

J: [Skratt] Du tycker att du ska ha en tidsbegränsning, men att du får spela mer än [.] begränsningen? 

#: Som är nu. 

J: Mm. Men, vad tänker du om varför du ska ha en begränsning, tycker du att det behövs liksom, eller 

känner du att det hade varit sak samma om det inte hade funnits? 

#: Nej, det kan behövas en begränsning ibland, för annars skulle jag sitta hela tiden och titta på TV 

och spela 

J: Okej. Men va-, vad tänker du att det skulle göra då om det var så att du satt och spelade hela tiden? 

#: Då skulle jag inte kunna göra volt på studsmattan! 

Återigen reproduceras diskursen om ’den goda barndomen’, där omfattande TV-tittande och 

spelande sällan beskrivs som lämpliga aktiviteter. Samtidigt gör #swag motstånd mot de 

restriktioner som inbegrips i diskursen, i det att han kräver att få överskrida den 

tidsbegränsning som han själv hävdar är lämplig för honom.   

 I en diskussion med Cardsnapper beskriver han hur han själv upplever påverkan av 

att spela, samtidigt som hans uttalanden är präglade av vad vuxna hävdar.  

C: Min mamma tycker att [.] min mamma, min mamma och pappa vet att min hjärna blir krossad lite 

av spelen. Liksom, aa.  
J: På vilket sätt?  
C: Liksom, jag kan inte tänka [.] världens bästa. Men jag kan ju still tänka, men om jag spelar liksom 

för mycket så är det liksom, ”eeeeeh, ett plus ett är, uuuuhmm”.  

[...]  

J: Men känns det för dig som att [.] du liksom, blir lite långsammare i tänkandet?  
C: Nej! För att(.) jag har liksom, det är som jag har en medicin i min hjärna som gör: ingen mosning 

på den här spelet.  
J: [skratt] Okej. Så du tycker, eeh, inte att det känns [.] amen, blir du trött av att spela eller är det  
C: Nej, jag blir bara lite [.] krossad lite. I hjärnan.  

Mina försök att förstå vad Cardsnapper menar med ”krossad i hjärnan” resulterar snarare i att 

han motsäger påståendet. Även vid uppföljningsintervjun, då jag tar upp ”krossad i hjärnan” 

igen för att försöka få klarhet i innebörden, påpekar han att han själv inte upplever några 

negativa effekter av att spela utan hävdar att ”[…] jag mår alltid bra, och jag tycker det är 

roligt”. Då Cardsnapper uttrycker att han blir ”krossad i hjärnan” är det således snarare fråga 

om reproduktion av föreställningar om negativa effekter av spelande än en beskrivning av en 

faktisk upplevelse.   

 Diskurser om spels skadeverkningar påverkar oundvikligen synen på 

spelintresserade. Shaw beskriver att ”[t]he meanings attached to ‘gamer identity’ by industry, 
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and academic and popular discourse, shape people’s relationship with the category”.209 

Informanternas diskussioner om gamers vilka presenterades på sidan 42 visar på normativa 

värderingar om såväl gamers som vad som är bra respektive dåligt för barn att ägna sig åt. När 

#swag resonerar att han inte bara spelar, utan gör ”massor andra saker också”, och Nick 

poängterar att han inte spelar ”så mycket”, tar de avstånd från gamer-identiteten och de 

föreställningar som hör därtill. Gamers förutsetts vara asociala och ägna för mycket tid åt 

spel; föreställningar som informanterna är medvetna om och själva inte vill bli förknippade 

med. Informanterna väljer därför antingen att ta avstånd från gamer-identiteten eller att 

motarbeta dessa negativa föreställningar. Exempelvis legitimerar informanterna sitt spelande 

med begrepp som ”fantasi”, ”lära sig”, ”tänka” och ”kreativitet” flertalet gånger under 

intervjuerna, vilket konnoterar till diskursen om ’den goda barndomen’. Shaw beskriver att 

problemlösning, logiskt tänkande och lärande ofta lyfts fram i medier och forskning som 

positiva aspekter av dataspel, vilket informanterna på ett medvetet eller omedvetet plan 

snappat upp och använder i sitt motstånd mot negativa föreställningar om spel.210  

 Utöver diskurser om spelande finns även diskurser om spel i sig. Inom såväl 

spelkulturen som barnkulturen finns hierarkier bland spel, likt de Fornäs beskriver inom det 

estetiska kulturbegreppet, vilka baseras på föreställningar om vad som är kvalitet.211 Högst 

upp i hierarkierna samsas indiespel med AAA-spel, medan appspel som är ’free to play’ oftast 

rör sig på det allra lägsta nivåerna.212 ’Free to play’-appspel passar in på samtliga av 

Lindgrens fyra stödpunkter, då de är såväl folkliga, kommersiella, lättillgängliga och inte 

intellektuellt krävande, och således tydligt populärkulturella.213 Ständiga uppmaningar till köp 

inuti spelet och påträngande reklam är troliga orsaker till att dessa spel exkluderas från 

finrummet inom såväl spelkulturen som barnkulturen. Ågren beskriver att barn – reklam är ett 

ämne ”ofta fyllt av moraliska undertoner” i vilket föreställningar om barn som särskilt sårbara 

och godtrogna återfinns.214 Rent generellt, inte bara i förhållande till barn, utgör kvalitet och 

reklam eller kommers ett omöjligt förbund. Cardsnapper ger tydligt uttryck för dessa 

normativa värderingar: 

                                                   
209 Shaw, 2012, s. 33. 
210 Ibid., s. 411. 
211 Fornäs, 2012, s. 27. 
212 Indiespel är spel skapade av utvecklare oberoende av riskkapital och förläggare, medan AAA-spel 

skapas av välrenomerade spelstudios med mångmiljonbudgetar. Både ’indiepspel’ och ’AAA-spel’ är 
även genrebegrepp vilka inbegriper en viss typ av estetik. 

213 Lindgren, 2014, s. 46. 
214 Ågren, 2015, s. 139. 
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C: Ja, här är grejen. Ehm, mång-, det finns [.] det finns ett spel som min kompis har och den är gratis, 

men det finns sååå många grejer som du kan köpa med riktiga pengar och d-, man vill göra det för det 

är så, s-, ganska svårt att få de riktiga. 

J: Aa 

C: Men, min pappa säger, på engelska: ”Du får vad du betalar för”  

J: Mm 

C: För om du betalar för någonting, då vet du att det kommer faktiskt vara [.] bra. För någon har 

faktiskt developerat [.] och vill faktiskt köpa den här. 

”Du får vad du betalar för” är ett vanligt uttryck för att belysa värde och kvalitet. I en 

spelkontext innebär detta att ett reklamfinansierat spel inte kan vara en kvalitativ produkt; en 

föreställning som Cardsnapper erfarit från sin pappa. Utav informanterna är det dock endast 

Cardsnapper som ger uttryck för denna uppfattning. Både #swag och sköld1 nämner flera 

olika ’free to play’-appspel som de spelar och uppskattar, och #swag ifrågasätter att appspel 

inte skulle vara fullvärdiga på samma sätt som andra dataspel: 

#: Nej, det är inte så stor skillnad [spelen emellan, min anm.]. Det är bara att på datorer finns det 

andra spel, och på plattor finns det också andra spel som inte finns på dator och sånt. 

Härvid står informanterna i två läger där free to play-appspel beskrivs som å ena sidan 

okvalitativa och å andra sidan inte särskiljs från andra spel på marknaden. Informanterna 

uppfattar olika meningserbjudanden i dessa spel och väljer att agera (eller inte agera) utifrån 

dem olika sätt. 

 Samtliga av dessa uttalanden visar på att det finns föreställningar om att det alltid 

finns saker som är viktigare och nyttigare för barn att ägna sig åt än att spela, och att vissa 

spel är okvalitativa på grund av dess kommersiella aspekter. Informanternas ställningstagande 

till diskurserna om barn och dataspel är ambivalent då de å ena sidan reproducerar dem och å 

andra sidan motarbetar och försöker omforma dem. Ambivalensen kan uppstå i att 

informanterna upplever både ett underläge i fråga om vuxnas maktstrukturer i kombination 

med sina upplevt överlägsna kompetenser gentemot vuxna i förhållande till spel och spelande. 

Sammanfattande diskussion 
Studiens syfte har varit att synliggöra några barns erfarenheter och föreställningar i en 

diskussion som annars ofta är förbehållen vuxna: den om barn och dataspel. Genom en 

hermeneutisk tolkningsprocess har empirin sorterats i fem olika teman vilka jag funnit särskilt 
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framträdande i materialet: kompetens och identitet, föreställningar om vuxna, dataspel som 

samvaro, regler och frihet samt normativa värderingar om spel.  

 Genomgående i såväl intervjuer som under observationer går att urskilja 

kompetenser kring dataspel och spelande som informanterna besitter. Informanterna använder 

obehindrat begrepp från speldiskurser samt har kunskap om spelstrukturer och spelrelaterade 

fenomen, både på teoretisk och praktisk nivå.215 Kompetenserna är en del i den spelrelaterade 

identitet som informanterna formar. Kunskaper om och kring spel är, likt Aarsand hävdar, 

resurser i samvaron inom jämnårigkulturer och spelkulturer.216 

 Informanterna har tydliga föreställningar om att vuxna inte spelar i samma 

utsträckning som barn, eller att de inte spelar alls, samt att vuxna saknar spelkompetens. Det 

finns ett tydligt mönster, som Johansson belyste redan år 2000, av att barn upplever sig själva 

och sina jämnåriga som mer kunniga än vuxna i frågor om ny teknik och dataspel.217 Statistik 

har dock påvisat att vuxna spelar spel i större utsträckning än barn, vilket aktualiserar frågor 

om informanternas föreställningar om vuxnas (obefintliga) spelande och kompetenser.218 Häri 

uppfattar jag en bristande kommunikation om spel och spelande mellan barn och vuxna, men 

lämnar frågan därhän för vidare forskning. 

 Likt Aarsand, Sjöblom och Ågren med flera har jag funnit att samvaro är en 

framträdande aspekt av dataspel och spelande.219 Inom den jämnårigkultur som konstituerades 

på Summer Jam var spel den centrala punkten, där interaktion skedde såväl verbalt som 

fysiskt i och kring dataspel. Vissa spel visade sig ha särskild status bland informanterna, 

vilket överensstämmer med Ågrens resultat där hon funnit delade smakpreferenser signifikant 

för samvaro i kamratgrupper.220 Av resultatet framkom att jämnårigkulturen hade en viktig 

särställning för informanterna i relation till dataspel och spelande. Såväl när barnen agerar 

med andra virtuellt som fysiskt prioriteras kompisar och jämnåriga framför de okända andra 

de kan stöta på online. Utifrån en större spelkulturell kontext går även att se spelkanaler på 

YouTube som gemenskaper vilka informanterna var en del av. 

 Regler och frihet är faktorer av vikt för barn i allmänhet, då de är underordnade 

vuxna i hem, skola och samhället i stort. Informanterna framhöll att de uppskattar spel med 

stor frihet för spelaren, gärna med användarskapat innehåll och nästintill oändliga världar, likt 

                                                   
215 Jämför Linderoth, 2004. 
216 Aarsand, 2010, s. 49-50. 
217 Johansson, 2000, s. 141-173. 
218 Entertainment Software Association, 2015 Essential Facts About the Computer and Video Game 

Industry. http://www.theesa.com/wp-content/uploads/2015/04/ESA-Essential-Facts-2015.pdf [291215] 
219 Aarsand, 2006, Sjöblom, 2008 och Ågren, 2015.  
220 Ågren, 2015, s. 175. 
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Minecraft. I hemmet hade informanterna emellan olika regler att förhålla sig till kring 

spelande: några hade tidsbegränsning medan andra inte hade det. Gemensamt för samtliga 

informanter var att det fanns spel som de inte fick spela, där GTA V stod som framträdande 

exempel. Att göra motstånd eller förhandla var strategier för att kringgå restriktioner och 

begränsningar. Även i skolan och på kursen Summer Jam fanns tydliga restriktioner och 

begränsningar för informanterna att förhålla sig till, som mobilförbud och särskilda 

’speldagar’. Informanterna beskrev inga motstrategier eller någon önskan om förändring i 

skolan, vilket kan tyda på att informanternas inflytande i skolan är begränsat och att skolans 

regler och ramverk är rigida.221 Samtidigt framkom på Summer Jam hur informanterna ägnade 

sig åt sekundär anpassning, vilket troligtvis även sker på skolan både öppet och dolt, på de 

sätt som Corsaro beskriver symptomatiska inom jämnårigkulturer.222  

 Slutligen framkom i informanternas uttalanden normativa värderingar tydligt 

präglade av de diskurser om dataspel och spelande som förekommer i såväl medier som bland 

vuxna i deras omgivning. Att inte spela ”för mycket”, att ”vara ute och leka” och röra på sig, 

att omfattande spelande orsakar att en inte kan ”tänka världens bästa” och att kvalitet kostar 

(”du får vad du betalar för”) är värderingar som informanterna reproducerar. Samtidigt 

motarbetar informanterna på olika sätt de diskurser de reproducerar, då deras egna upplevelser 

av att spela ofta inte stämmer överens med den gängse bilden av spel. Johansson resonerar på 

följande sätt: 

Barn tar del av de budskap om riskerna med mediavåld som förmedlas från media, skola och 

föräldrar och införlivar det i sin förståelse av sitt eget och andras datorbruk. […] Barn utvecklar 

också metoder för att motstå diskursen om dataspelens skadeverkningar och definiera egna diskurser 

genom vilka de kan upprätta en fredad zon runt sitt spelande.223 

Diskurserna kan tyckas seglivade, men är aldrig statiska: de omarbetas ständigt i dialogiska 

processer. 

 För att återkoppla till min inledning där jag riktade ett kritiskt öga mot hur barn 

framställs i forskning och medier vill jag poängtera att det inte finns någon större 

diversifiering mellan informanterna i denna studie. Detta kan tyckas problematiskt, men är 

också symptomatiskt då många grupper i samhället inte är särskilt synliga i spelkulturen (även 

                                                   
221 Jämför Ernst, Manilla, Lorentzon, Ylva och Wester, Moa, Barn, kultur och kulturutbud – 

förutsättningar och förväntningar. En pilotstudie om att lyfta barns och ungas perspektiv. Stockholms 
kulturförvaltning, rapport, 2013, s. 39-40. http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:708064/FULLTEXT01.pdf  

222 Corsaro, 2003, s. 138-160. 
223 Johansson, 2000, s. 203. 
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om det självklart finns undantag). Det är huvudsakligen vita, icke-funktionsnedsatta män som 

är huvudkaraktärerna i spelen, de spelare som syns utåt och de spelskapare som lyfts fram. 

Det handlar dock inte om att personer som inte identifierar sig som vita, icke-

funktionsnedsatta män varken spelar spel eller skapar spel, det är bara att de inte syns utåt i 

samma utsträckning. Samtidigt som jag önskat ge en mer diversifierad representation av 

dataspelsintresserade barn finns fördelen att informanternas likartade bakgrunder aktualiserar 

problematiken med de ständigt reproducerade normativa bilder av vilka som tillhör 

spelkulturen och vilka som inte gör det.  

 Faktum är att informanterna även tillhör en av de grupper som ofta förbises: barn. 

Barn är, som diskuteras i inledningen av denna uppsats, en marginaliserad grupp inom 

diskurser om spel. Det är sällan barn själva får utrymme i mediala diskussioner, men de är 

ofta omnämnda och då i form av riskgrupp för spels påstådda skadeverkningar och för 

spelberoende. I spel har barn inte sällan rollen som offer vilka är hjälplösa och på olika sätt 

behöver räddas, liksom även kvinnor länge porträtterats, men det finns några spel där barn har 

agens och figurerar som huvudkaraktärer. Ett klassiskt exempel är huvudkaraktären Link från 

The Legend of Zelda, som pendlar mellan att vara barn och ungdom genom hela spelserien, 

medan nyare exempel är Frisk i Undertale och birollen Eli i Metal Gear Solid V: The 

Phantom Pain. Samtidigt reproduceras fortfarande stereotypa bilder av barn, exempelvis i 

spelet The Binding of Isaac: Rebirth där de spelbara karaktärerna är karikatyrer av gråtande, 

nakna barn som jagas genom en källare. Spelet har, så vitt jag vet, inte orsakat några 

kontroverser i medier. Att skapa ett spel med samma premisser som The Binding of Isaac: 

Rebirth men byta ut ’barn’ mot valfri annan grupp i samhället (exempelvis ’pensionärer’, 

’kvinnor’ eller ’rullstolsburna’) hade säkerligen inneburit kritik och mediastorm. Detta är bara 

ett av många exempel på hur förlöjliganden av och förtryck mot barn förbises just på grundval 

av att det är barn det handlar om. De samhälleliga strukturer som föranleder juvenism är djupt 

rotade, men kommer förhoppningsvis i allt större utsträckning att ifrågasättas genom att olika 

vetenskapliga discipliner belyser juvenism. Forskningsområdet barn och dataspel skulle då 

exempelvis kunna bidra med studier om barns representation såväl i spel som i spelkulturen. 

 Denna studie går att se som ett utsnitt i tiden där några barns upplevelser och 

erfarenheter av dataspel har lyfts fram. Informanternas utsagor och kunskaper är personliga 

och deras egna, samtidigt som stora delar av resultatet går i linje med tidigare forskning som 

genomförts under andra perioder i andra kontexter. För att återkoppla till inledningen, där  

barns frånvaro i debatter om barn och dataspel problematiserades, kvarstår faktum att barn 

sällan rådfrågas i vad som för många barn är deras expertisområde. Vare sig barn beskrivs 
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som digitala genier eller sårbara offer för nya medier så är det problematiskt att vuxna 

”anser”, ”hävdar” och ”drar slutsatser” – medan barn själva inte tillfrågas. Min förhoppning 

för såväl framtida studier som generellt i medier, skolor och hem är att barn själva får mer 

utrymme och blir lyssnade till. I detta krävs att vuxna släpper taget om invanda föreställningar 

och fördomar, så att barns kunskaper uppvärderas.
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Bilaga 1: Informationsblad samt medgivandeblankett 

Studie	  om	  barns	  relation	  till	  och	  tankar	  om	  dataspel	  och	  spelande	  

	  

Jag	  heter	  Janina	  Fryckholm	  och	  studerar	  på	  magisterprogrammet	  i	  barnkultur	  på	  Centrum	  för	  

barnkulturforskning,	  Stockholms	  universitet.	  Min	  idé	  är	  att	  skriva	  min	  magisteruppsats	  med	  

utgångspunkt	  i	  barns	  tankar	  om	  spel	  och	  spelande,	  då	  jag	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  lyfta	  

fram	  barns	  röster	  i	  myllret	  av	  vuxna	  som	  har	  åsikter	  om	  barn	  och	  spelande.	  När	  jag	  hörde	  

talas	  om	  kurserna	  i	  programmering	  för	  barn	  på	  Tekniska	  museet	  kändes	  det	  som	  helt	  rätt	  

forum	  för	  min	  studie.	  

Min	  förhoppning	  är	  att	  få	  närvara	  och	  observera	  vid	  kurstillfällen	  på	  Summer	  

Jam	  samt	  genomföra	  intervjuer	  med	  några	  av	  kursdeltagarna.	  För	  att	  göra	  detta	  krävs	  

godkännande	  från	  både	  barn	  och	  vårdnadshavare,	  varför	  nedanstående	  blankett	  ska	  fyllas	  i	  

och	  inlämnas	  vid	  kursstart.	  Studien	  är	  helt	  frivillig	  och	  följer	  Vetenskapsrådets	  etiska	  principer	  

vilket	  innebär	  att	  samtliga	  medverkande	  är	  helt	  anonymiserade.	  Ljudupptagningar	  samt	  

fotografering	  kan	  förekomma	  för	  dokumentation.	  Den	  information	  som	  samlas	  in	  kommer	  

endast	  användas	  i	  samband	  med	  studien.	  	  

Om	  ni	  har	  frågor	  eller	  vill	  veta	  mer	  om	  studien	  går	  det	  bra	  att	  höra	  av	  sig	  till	  mig	  på	  

janinafryckholm@gmail.com	  eller	  ringa	  070-‐4646385.	  	  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - -  

Jag	  är	  intresserad	  av	  att	  delta	  i	  studien	   	   	  JA	   NEJ	  
	  
Om	  Ja,	  texta	  namn	  här	  ________________________________________________	  
	  
Jag	  ger	  medgivande	  till	  att	  mitt	  barn	  deltar	  i	  studien	  	   JA	   NEJ	  
	  
	  
Underskrift	  barn	   	   	   Underskrift	  vårdnadshavare	  
	  



 
 

_______________________________	  	  	  	  	   _______________________________	  
 

 

 

 

Bilaga 2: Intervjuguide 

Introduktion 
Barns tankar och relation till spel och spelande 

Frivilligt – säg till om du inte vill vara med 

Anonym- kom på ett namn: nickname 

Inspelning – endast jag kommer lyssna 

Hur gammal är du? 

 

Inledande frågor 
-Vad spelar du på när du spelar spel? (konsol, telefon, dator, handhållen konsol osv.) 

*Vad spelar du oftast på?  

*Varför? 

*Vilka av dessa är dina egna? 

-Vad spelar du för spel? 

-Vilket är ditt favoritspel just nu?  

*Varför? 

Spela ensam/tillsammans 
-Tillsammans med andra eller själv?   

*Om tillsammans: i samma rum? Skype/Teamspeak? 

YouTube och spelrelaterat 
-Tittar du på spelrelaterade klipp på YouTube?  

*Om ja: vad?  

*Vad är det som är intressant/roligt med att detta? 

-Hur hittar du nya spel som du vill spela?  

*För att kompisar har, reklam, YouTube, tidningar? 

Svårigheter 
-Hur gör du för att ta dig förbi svåra passager i spel?  



 
 

-Ger du upp ibland på spel som du tycker är för svåra? 

-Händer det att du blir arg när du spelar?  

*Vad är det du blir arg på då? 

Tid 
-Har du någon tidsbegränsning för hur mycket du får spela? 

*Är det bra/dåligt? 

*Om syskon: har ni samma tidsbegränsning? 

-Hur mycket tycker du är lagom att spela?  

*Varför? 

Omgivningen (föräldrar, skolan) 
-Hur upplever du att andra i din omgivning uppfattar spel och spelande?  (exempelvis 

kamrater, föräldrar, far- och morföräldrar, lärare etc)  

*Händer det att de säger något om ditt spelande? 

-Hur ser det ut i skolan med spelande?  

*Har ni spelförbud? 

-Är det skillnad att prata med barn om spel jämfört med att prata med vuxna om spel?  

*Om ja: vad är skillnaden? 

Vänner 
-Spelar dina kompisar spel? 

-Brukar du prata med kompisar om spel?  

*Vad pratar ni om då? 

Begränsningar  
-Finns det några spel du inte får spela? 

*Om ja: Vill du spela dem, och i så fall varför?  

*Varför tror du att du inte får spela dem? 

Ålder 
-Tror du att du kommer spela spel när du blir äldre?  

*Om ja: tror du att du kommer spela lika mycket, mer eller mindre? 

*Om inte: Varför? När tror du att du kommer sluta spela? 

Avslutande fråga 
-Om du själv kunde skapa ditt drömspel, hur skulle det se ut? 

 



 
 

Övriga frågor? 
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