
ATT VILJA DRA NER PÅ 
SPELANDET

UNGDOM 1: Utsätts. Vill 
dra ner på spelandet för att 
kunna fokusera på skolan. 

UNGDOM 2: Utsätter. Det 
enda som är viktigt är speltea-
met och spelandet. 

UNGDOM 3: Passiv. Vill inte 
bli ovän med någon, ogillar 
konflikter. 

SITUATIONSBESKRIVNING

Ungdom 1 sitter med två av sina vänner, 
ungdom 2 och ungdom 3 och spelar dataspel. 
Ungdom 1 berättar för sina två vänner att 
hen kommer dra ner på spelandet framöver. 
Ungdom 2 ifrågasätter detta då de ibland 
spelar som ett team. Ungdom 3 säger inte så 
mycket. Ungdom 1 säger att hen vill fokusera 
mer på skolan och har annat att göra, att det 
börjar ta över för mycket. Ungdom 2 undrar 
om det inte är ungdom 1s partner som klagat. 
Ungdom 1 blir tyst. Ungdom 2 undrar om 
ungdom 1 ska vara med i deras team eller inte 
för om inte så behöver de hitta en ny team-
spelare. Ungdom 1 säger att hen vill men att 
hen samtidigt inte kan vara med så mycket 
längre men att de spelar mycket annat också. 
Ungdom 2 säger att ungdom 1 inte är tillräck-
ligt “commited” och reser sig upp och drar 
med sig ungdom 3 och lämnar ungdom 1 
själv. 

Ungdom 2 och 3 sitter och spelar. Ungdom 1 kommer in. 

UNGDOM 1 - Hej!

UNGDOM 2 - Var var du igår? 

UNGDOM 1 - Alltså jag kunde inte…

UNGDOM 2 - What!? Det finns inga ursäkter, fattar du det! Vi  
  är ett team! 

UNGDOM 1 - Jag behöver fokusera på plugget. 

UNGDOM 2 - Eller hur? Du är alltså lika kass i skolan som  
  i gamet?  Det är inte en viss babe som klagat?  
  (Skrattar och tittar på UNGDOM 3 som ler) 

UNGDOM 1 - (är tyst)
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(Ungdom 2 och 3 tittar med stora ögon på UNGDOM 1)   

UNGDOM 2 - Så är du med eller inte? 

UNGDOM 1 - Jo, men kanske inte lika ofta.

UNGDOM 2 -  Nej precis, du är inte 100% commited! I mitt  
  team är vi alla det. Så skolan eller gamet, du  
  väljer. Okej?

UNGDOM 1 - Alltså men..

UNGDOM 2 - Du tvekar! Det här är inte viktigt nog för dig  
 eller? Du spelar för lite och by the way så är du en  
 noob. Kom vi gittar. (drar med sig ungdom 3) 

UNGDOM 3 - (försöker följa efter men blir tillbaka puttad)

SITUATIONSSPECIFIKA DISKUSSIONSFRÅGOR

- Varför är det svårt för ungdom 1 att säga att hen vill dra ner på 
spelandet? 

- Varför säger inte ungdom 3 något? 

- När blir spelandet osunt och hur märks det i vardagen? 

- Vilka fördelar finns det med att spela? 

- VIlka nackdelar finns det med att spela? 

- Vilka fördomar finns det om spelande/gaming? 
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