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Bilag 1 

 

Hussein: Vi er Hussein, Mads og Niklas, og vi kommer fra RUC. Vi er i gang med at skrive 

et projekt, som handler om at vi gerne vil undersøge relationen mellem LoL og 

samarbejdsevner. Vi har inddelt vores interview i tre hoveddele, som henholdsvis handler om 

når I spiller alene, som hold og så perspektivere til det virkelige liv. 

Hvor længe har I alle sammen spillet LoL? 

 

Anna: Jeg har spillet siden sæson 1, 10 år. 

 

Magnus: Jeg har spillet siden sæson 4, 5 år. 

 

Oliver: Jeg har spillet siden sæson 3, 6 år. 

 

Magnus: Jeg har spillet 6 år. 

 

Noah: Jeg har spillet 4 år. 

 

Sami: Jeg har spillet siden sæson 3, 6 år. 

 

Hussein: Hvilket forhold har I haft til spillet, hvor seriøst har det været? Og hvordan er det 

nu? 

 

Anna: Jeg startede med at spille fordi min storebror gjorde det, så var det lidt kvalitetstid 

med bror. Men 

 

Hussein: Men hvordan er det nu, I spiller jo på et E-sport hold, og du træner de andre?  

 

Anna: Jeg startede i august måned igen, og der tænkte jeg at jeg gerne ville tage E-sport 

vejen og gøre det mere seriøst. 

 

Laurids: Jeg startede med at spille, fordi de andre gjorde det, så var det lidt for sjovs skyld. 

Men her på det sidste har jeg fået et meget mere seriøst forhold til det. 

 

Oliver: Jeg har altid været meget interesseret i PC, altid spillet lidt WoW. Så kom jeg ind i 

LoL hvor det var lidt hyggeligt, i midten af sæson 3 mødte jeg en ven, som hedder Kasper, 

han spiller professionelt E-sport (LoL). Og så begyndte jeg selv at tage det seriøst, jeg kom 

næsten i top elo, men så faldt det lidt da jeg spillede badminton også, nu prøver jeg dog at 

gøre det seriøst igen. 

 

Magnus: Jeg har spillet meget for sjov, jeg har altid været den bedste af mine venner, og 

derfor bare hyggeligt lidt rundt med dem for sjovs skyld. Her i de seneste 2 år har jeg dog 

taget det lidt mere seriøst hvor jeg også har spillet på forskellige hold, og været i noget af det 
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højeste man kan være placeret i. Først indenfor den sidste og den her sæson at jeg er kommet 

op og lege med de helt store drenge. 

 

Noah: Jeg startede hvor jeg fjollede lidt rundt i 1 år, og derfra gik det stærkt med seriøsiteten 

– der fandt jeg et hold, og der spillede jeg som top laner hos dem. Siden da er det gået meget 

op af, jeg gik fra silver til plat på kort tid, og jeg har siden skiftet mellem nogle forskellige 

hold hvor jeg og mine teammates har udviklet sig sammen. 

 

Sami: Jeg har aldrig taget det seriøst, jeg har altid fjollet meget rundt med Teemo AD carry 

og sådan. Her sidste sæson besluttede jeg mig for at tage mig sammen, og der ramte jeg plat 

2, og nu joinede jeg det her hold hvor jeg prøver at tage det mere seriøst.   

 

Hussein: Så for at opsummere, så kan man godt sige, at det er fælles for jer alle sammen, at I 

startede lidt useriøst ud, men med årene så begyndte I alle at tage det mere seriøst, og som 

følge af det er I så endt på samme E-sport hold hvor I ønsker at udvikle jer sammen. 

 

Anna: Ja lige præcis, jeg tænker også det har noget med alder at gøre, fordi jo ældre man 

bliver, så tager man også hensyn til det virkelige liv og pjatter ikke så meget rundt, og det kan 

man godt spejle sig selv i når man spiller. 

 

Hussein: Nu er det her fokus rettet på når I alle spiller alene. I spiller jo nu som et hold, men 

jeg formoder at I også spiller solo/duo Q, hvor godt føler I at man kan samarbejde med det 

hold man bliver placeret i, hvor seriøst er det i forhold til når I spiller sammen jer fem på et 

hold. 

 

 

(Laurids): Jeg synes at solo er noget sværere når man kommer op i det højere niveau, fordi 

der kræver det ekstremt meget kommunikation, men generelt set så selvom du spiller med 

ham der er høj rank, så hvis han er sur og tager det useriøst, så er det generelt set langt 

sværere at præstere ordentligt, da der er minimal kommunikation på et hold 

 

Anna: Altså når jeg spiller soloQ er det ikke helt på samme måde, fordi der oplever jeg ikke 

lige så meget useriøsitet. Der er selvfølgelig også lidt hvor folk sviner hinanden til, men så 

kan jeg snakke dem fra det. 

 

Oliver: Det er også fordi du er support main. Jeg spiller selv high elo support, og folk er vold 

toxic, det eneste jeg så gør, det er at få folk til at tage sig sammen, det er sådan jeg climber, 

jeg spiller sikkert og hjælper mine teammates. Jeg er bare passiv spiller og venlig, og det 

sådan man climber. Man kan tydeligt mærke at man er support eller ej, for kan du få folk til 

at tage den med ro og hjælpe dem, så kan du sagtens spille ordentligt og climbe. Det handler 

bare om at hjælpe andre og at få folk til at tage sig sammen i stedet for at de laver noget 

unødvendigt og snakker dårligt.  
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(Laurids): Kender du til spillet og din karakter og kommunikerer ordentligt med andre, så 

kan det i realiteten gå meget fint. Får du folk til at tage sig sammen ved at kommunikere 

ordentligt med dem, så er det okay med soloQ. 

 

Magnus: Halvdelen af det i soloQ er meget mentalt, fordi du er et hold af 5, som du ikke 

kender, så ingen må rigtigt ”lose sit temper”, fordi lige så snart en bliver sur, så bliver han 

useriøs og ødelægge det for andre. Det går meget hurtigt over i det psykiske i SoloQ 

 

Anna: Nej man kan nemlig ikke rigtigt joke med dem man spiller med, når man ikke kender 

dem 

 

Magnus: Ja man skal virkelig kende sin grænse for at skrive, og hvis du kort bliver sur, så 

ignorer de andre og spil dit eget spil. Det handler meget om det mentale. Kommunikationen 

skal være i orden. 

 

Hussein: Så for at samle op på jeres pointer, så når man spiller soloQ, i det hele taget alene, 

så har kommunikation en kæmpe effekt på hvordan spillet udformes, ikke? 

 

Informanter: Jo, helt enig. 

 

Hussein: Vi har et spørgsmål til hvordan I har lært hinanden at kende, er det kun fra nettet I 

kender hinanden, eller er I også sociale sammen på andre måder? 

 

Anna: Nu ved jeg ikke rigtigt med de andre, jeg har trænet et tidligere hold før hvor Oliver 

var, og der kendte jeg ham. Så fandt vi frem til at jeg skulle træne det her hold sammen med 

ham. Udover det kender jeg Fjamzoo, hvilket nok bare er fra nettet. 

 

Oliver: Jeg startede det her hold, fordi mig og Anna trænede det andet hold, og det gik ikke 

som forventet, så jeg følte at jeg ville starte mit eget hold, jeg fandt så det her sted i Brøndby, 

som vil sponsorer lokale og computer for os, det så jeg som en mulighed, der inviterede jeg 

Møller (Magnus?) som jeg kender fra badminton, derfor kender vi hinanden. Til sidst har vi 

så bare fundet de andre gennem nettet. 

  

Hussein: Så det er mere online de fleste af jer har fundet kontakten, selvfølgelig lige udover 

Oliver og Magnus, som også spiller badminton sammen. 

 

Informanter: Ja lige præcis. 

 

Hussein: Okay, det var i hvert fald til det lidt mere solo orienteret og jeres egne erfaringer 

med LoL. Nu vil Niklas gerne tage over med det lidt mere samarbejdsorienterede når I spiller 

sammen som hold. 

 

Niklas: Hvis vi kigger på når I spiller sammen, kigger vi så på LoL, hvilke elementer i spillet 

mener I så kræver samarbejde? I nævnte at i soloQ var der dårlig kommunikation og sådan, 
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men hvad præcist kræver samarbejde i LoL? Hvis du skal forklare det til en fuldkommen 

nybegynder, hvad er det så der kræver samarbejdet og gør det svært at spille alene? 

 

(Sami?): Det er et holdspil hvor man ikke bare vinder 1 mod 1, men man vinder ved at have 

muligheden for at samarbejde, nedlægge forskellige objectives og faktisk spille som et hold, 

så kan man komme længst. 

 

Noah?: En god ting at kunne I spillet, det er at give slip på sit ego, fordi man kan sagtens 

rende rundt og tro at man kan vinde spillet selv på egen hånd, men man gør det bedst som 

hold. 

 

Niklas: Hvad motiverer jeg til at spille LoL? Altså meget overordnet, og mere specifikt i 

hvert game? 

 

Magnus: Meget overordnet så vil jeg gerne være verdens bedste. Nu har jeg været i top-300, 

så jeg føler allerede at jeg er langt oppe af, og tanken om at jeg har en mulig fremtid inden for 

spillet, det ser jeg helt klart som en motivation. I hvert game er motivationen bare at vinde, 

fordi jeg synes det er langt federe end at tabe. 

 

Noah?: Jeg har ikke helt samme mål, fordi jeg ligger under det. Mit mål er blot at udvikle 

sig, og det motiverer mig det er at spille i et hold hvor man kan udvikle sig, og altså mærke at 

ens hold har brug for en. Da jeg ikke havde noget hold, så manglede jeg motivationen til at 

blive bedre, jeg blev kun bedre for mig selv, og jeg ville hellere blive bedre for og med et 

hold. 

 

Laurids: Jeg går ligesom Noah efter at blive bedre for holdet, når man spiller solo, så føler 

man ikke at man har lige så meget at kæmpe for. Men når jeg spiller i et hold, som det her, så 

er jeg motiveret til at udvikle mig selv og holdet, fordi jeg går efter til at blive noget større 

end hvad jeg er nu og forhåbentlig også få en karriere indenfor spillet. 

 

Niklas: Så det handler om personlig udvikling, som man kan se i holdet, men på samme tid 

også lidt individuelt? 

 

Informanter: ja det passer meget godt. 

 

Niklas: Hvad er nogle af det tanker bag jeres specifikke handlinger i spillet. Hvordan 

kommer I frem til hvad I skal gøre i spillet, altså at nå sit mål. Hvornår ved I hvad I skal 

gøre? 

 

Sami?: Jeg tænker at det har meget med erfaring at gøre, specielt med at se andre gøre ting, 

se YouTube videoer af de professionelle, at observere hvad de gør og så overføre det til ens 

eget spil. Erfaring er meget vigtigt. 

 

Niklas: Er der altid en enighed om det her, eller er det diskuterbart? 
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Noah: altså det afhænger meget af den enkelt person, nogle vil gerne vinde deres lane, mens 

andre bare gerne vil gøre noget godt for selve holdet, det handler meget om den enkeltes 

prioriteringer 

 

Magnus: Jeg synes dog at det i soloQ handler meget om individuelle handlinger, men i hold 

så handler det meget om at en enkelt han shotcaller, og så lytter de andre og tager 

beslutninger efter det. 

 

Niklas: Hvordan er så dynamikken på jeres hold, altså har I en slags rollefordeling hvor en af 

jer er leder, og en gør noget andet, eller er det bare lidt løst baseret? 

 

Oliver: Det har vi ikke fået gjort endnu, det er lidt løst. 

 

Anna: Det er stadig lidt løst, alle tager styringen lidt, de første gange vi trænede, skulle vi 

lige finde ud af hvad der fungerede for os, og om vi overhovedet kunne spille sammen. 

 

Noah: Lige nu er det lidt løst, fordi man skal lige lære hinanden at kende, og hinandens 

spillestil at kende, fordi du spiller med de samme 5 hele tiden, så når du lærer dem at kende, 

så kan du samarbejde mere med dem. 

 

Niklas: Opstår der nogensinde nogle konflikter i jeres samarbejde, af den grund af at det er 

lidt løst? Sådan noget med misforståelser. 

 

Noah: Ja, det sker fordi vi ikke ved hvordan hinanden spiller, så når en af os kan give et call, 

så kan det let misforstås da vi ikke kender hinandens stil endnu. Men det kan vi godt lide at 

gemme til efter træning hvor vi så kan snakke om eventuelle forbedringer. Det gør vi for ikke 

ødelægge spillet og tempoet i spillet. 

 

Niklas: Hvordan snakker I så om det efter træningen. 

 

Noah: Det er lidt forskelligt, nogle gange så tager vores træner over hvis hun har noget at 

sige, og andre gang så snakker vi bare meget løst omkring det. Noget med hvorfor gjorde vi 

sådan her i stedet for det her og sådan. Sådan begynder vi lettere at forstå hvordan hinanden 

spiller og sådan. 

 

Anna: Jeg har sådan lidt to tilgange til det. Nogle gange spørger jeg hvad der gik galt, hvad 

er problemet, og så går jeg i gang med at fortælle dem hvordan de skal rette op på det til 

næste gang 

 

Niklas: Har der nogensinde været nogle drastiske konflikter hvor nogen blev sure og det gik 

helt galt? 
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Anna: Nej, der har aldrig rigtigt været en seriøs konflikt, intet vedvarende hvor folk er sure 

eller lignende. 

 

Niklas: Det var det vedrørende gruppen, nu vil Mads tage over med henblik på det virkelige 

liv. 

 

Mads: Nu har vi snakket meget omkring hvordan selve sammenholdet i spillet er, men det vi 

rent faktisk er interesseret i, det er at finde en perspektivering til hvordan man kan tage det 

her sammenhold fra spillet videre, og om det rent faktisk har en reel effekt, på hvordan man 

er som individuel person men også som hold, i det virkelige liv. Der kan man starte med at 

spørge om, uanset om det er LoL eller andre spil, føler I så at der er nogle aspekter af spil 

man kan tage med til hverdagen? 

 

Anna: Dengang jeg gik i folkeskole og havde engelsk i de mindre klasser, der var jeg så 

elendig til det, så jeg lærte faktisk engelsk igennem at spille LoL, og på den måde har jeg 

brugt spil til at udvikle mig fagligt. Udover det faglige så har jeg også benyttet mig af spillet 

til at tænke bedre. I LoL kan du ikke bruge flere minutter på at tage en beslutning, men der 

skal man tage hurtige beslutninger, det kan jeg godt se mig selv i, i en virkelig situation, for 

eksempel når jeg stresser, så tager jeg hurtigere beslutninger. 

 

Mads: Nu kigger vi meget på samarbejdsevner, er det noget I kan se på nogen måde? 

 

Oliver: Sådan en som mig, som spiller LoL på højt plan og sport på højt plan, så da jeg både 

spillede fodbold og badminton, så kunne jeg langt hurtigere tage hurtige beslutninger, min 

beslutningsmekanisme blev langt bedre, og med henblik på samarbejde, så kunne jeg mærke 

det især i fodbold, skal man tage den her beslutning for holdets skyld eller for sin egen skyld, 

det lærer man af at spille League, og det benytter jeg mig især af når jeg dyrker sport. 

 

Noah: Jeg lærer hvordan jeg skal interagere mere med folk og at lære fra folk, man lærer at 

snakke med hinanden. Det kan jeg tage med til den virkelig verden. Der er altså en tendens til 

den der fremmedhed fra nye mennesker forsvinder, for eksempel når jeg starter i skole og 

sådan, så har jeg lettere ved at snakke med nye mennesker. 

 

Laurids: Jeg må være ærlig og sige, at jeg er blevet bedre til at snakke med mennesker 

socialt siden jeg er begyndt at spille LoL, eller bare generelt PC. Jeg føler at LoL har gjort det 

nemmere at engagere sig med fremmede mennesker, det gør det meget lettere når man starter 

på uddannelse og nyt job. 

 

Mads: I nævnte at kun to af jer kendte hinanden i virkeligheden, hvor længe har I spillet 

sammen i jeres hold? 

 

Anna: Vi har spillet sammen i en måned. 
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Mads: En af jer snakkede lidt om kommunikation, lidt omkring hvor professionelt man 

spiller, og hvilken tendens mængden af kommunikation gør for spillet. 

 

Magnus: Det man snakker meget om i high elo, det der bliver abuset, det er duoQ, der 

snakker man om at hvis man sidder med en ven, hvor resten af modstanderne spiller solo, så 

vil dem, som spiller duo vinde i langt størstedelen af tilfældene, da kommunikationen og 

samarbejdet giver en langt større chance for at præstere bedre. 

 

Anna: I går spillede jeg også et spil, hvor jeg oplevede at de forskellige fra mit hold også 

snakkede sammen, så når de kommunikerede på samme måde som jeg kommunikerede med 

Oliver, så begyndte vi alle at præstere bedre. 

 

Mads: Så det man kan tage fra det her, det er at evnen til at kunne kommunikere er noget af 

det vigtigste når man kommer ud i det virkelig liv. 

 

Noah: Man får hurtig en lederrolle af at spille LoL. Det med at du kan give instrukser til 

andre spillere, det afspejler sig også i virkelige situationer. Når jeg er i skole, så oplever jeg at 

folk godt kan lide at arbejde med mig, da jeg er meget god til at sætte folk i gang, som følge 

af den lederrolle jeg har opfanget når jeg spiller LoL. Jeg har en ven, som er meget klog og 

arbejder godt, men han kan ikke finde ud af at komme ordentligt i gang, og der er det en 

fordel at jeg har spillet LoL, og har fået erfaring med at uddele opgaver på den måde. 

Mads: Nu har vi snakket om det positive at tage videre, er der også noget det her spil, som 

platform, gør værre? Altså har den tendens til at hive nogle negative ting med som man tager 

til sig også? 

 

Anna: Jeg tænker umiddelbart, at der er nogle, som ikke kan finde ud af at kommunikere i 

virkeligheden, de spiller det der soloQ, så de samarbejder og kommunikerer heller ikke med 

andre folk. Den type person kan man godt finde ude i det virkelig liv på arbejdspladser, hvor 

de også bare er helt isoleret og arbejder for sig selv. Kommunikation er vigtigt her både i 

spillet og i virkeligheden. 

 

Mads: Så det du siger, det er at spillet som platform tilbyder både negative og positive ting, 

men at det afhænger af hvordan man selv udnytter det? 

 

Anna: Ja, det handler meget om hvordan man også er som person. Er man social anlagt, så er 

det nemmere at blive bedre socialt, da LoL og andre spil tilbyder en at udvikle sig på den 

front. Men på samme måde kan LoL også give dig muligheden for at isolere dig helt, som 

man også kan i det virkelige liv. 

 

Laurids: En negativ effekt er også, at spillet også kan gøre en i et dårligt humør. For 

eksempel kan jeg have en meget dårlig dag, hvis jeg har haft en dårlig dag online. På samme 

måde kan det også ske hvis det går godt online, så får jeg også en rigtig god dag. 

 

Noah: Ser man at man udvikler sig i spillet, så bliver man faktisk også bare mentalt gladere. 
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Mads: Det var egentlig det, har I to andre noget at spørge om? 

 

Niklas: Da I begyndte hver for sig at spille seriøst, hvordan forløb den process så. Altså det 

med at skulle blive bedre. 

 

Magnus: Jeg kom pludseligt ind i high elo, og der så jeg en mulighed for at kunne tage det 

meget mere seriøst, så jeg så en del YouTube videoer, som gjorde at jeg kunne udvikle mig 

bedre. Kort sagt at lære fra andre, som er bedre end mig selv. 

 

Noah: Jeg udviklede mig ved at kigge på andre venner og bedre spillere, så så jeg hvad de 

gjorde godt og skidt, og på samme måde kunne jeg udvikle mig selv – ved at lære af andre, 

som er bedre. 

 

Anna: Det er også meget relevant at nævne, at selve miljøet omkring gaming også er med til 

at udvikle folk. Mange mennesker, til trods for at de ikke kender hinanden, kan godt lide at 

hjælpe hinanden på vej. 

 

Hussein: Oliver, du nævnte noget med at LoL har givet dig bedre beslutningsevner, og som 

følge af at du spiller, at du så arbejder bedre i et hold i både fodbold og badminton. Er det 

noget du føler LoL har givet dig, eller bare computerspil i det hele taget? 

 

Oliver: Altså det kommer meget fra LoL af, det kom af at da jeg startede med at spille, der 

startede jeg i en relativt høj rank, så fik jeg lidt erfaring og lærte lidt af min ven, som jeg 

nævnte tidligere, derfra begyndte jeg at udvikle mig, og jo højere rangeret jeg blev, så 

begyndte jeg at få flere evner, som jeg ikke opfattede til at starte med, men senere hen så gik 

jeg i hverdagen og i min sport, og hver gang jeg kom ud for at jeg handlede på en bestemt 

måde, så begyndte jeg hele tiden at overveje mine beslutninger og sige ”hvorfor gør jeg 

egentlig sådan her”. Det hjælper i skolen, for eksempel skal, jeg deltage nu, eller senere, 

hvornår giver det bedst mening – det føler jeg at LoL har givet mig, det med at jeg er blevet 

langt bedre til at kunne vide hvornår jeg skal gøre hvad. Computerspil er faktisk meget mere 

end bare computerspil, man lærer faktisk ret meget. 

 

Hussein, Mads og Niklas: Det var alt fra os, tak for at I gad at hjælpe os. Må vi kontakte jer 

igen skulle det være nødvendigt? 

 

Informanter: Ja selvfølgelig! 

  

  

  

 


