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Interview d. 04/12-2019 – Arthur, Axel og David 1 

 2 

”Spiller i allesammen computer?” 3 

Axel: ”Ja” 4 

David: ” ”Ja” 5 

Arthur: ”Ja” 6 

”Hvad spiller i af spil?” 7 

David: ”Lige nu, eller?” 8 

”Hvad spiller I generelt?” 9 

Arthur: ”Det er forskelligt” 10 

Axel: ”Counter Strike” 11 

Arthur: ”Ja nok mest Counter Strike, gør vi i hvert fald alle sammen tror jeg” 12 

”Er det bare lige nu I spiller det, eller har det været over en længere periode?” 13 

Arthur: ”Jeg er i hvert fald begyndt på det nu her” 14 

Axel: ”Jeg har også spillet det meget før i tiden og så har jeg holdt en pause med det og så er jeg 15 

begyndt igen nu her for en uge siden” 16 

David: ”Jeg begyndte for 2-3 uger siden” 17 

”Sidder I så med hovedudstyr på og snakker sammen?” 18 

Arthur: ”Ja” 19 

David: ”Ja ja” 20 

”I snakker med hinanden når i spiller spil?” 21 

Arthur: ”Nogle gange ja” 22 

”Hvordan kommunikerer I med hinanden når i spiller online?  23 

Arthur: ”Altså fint nok nogle gange i hvert fald, men når vi spiller sammen og sådan noget, så kan 24 

man godt blive lidt sure på dem man spiller mod og så kan man godt være lidt hård” 25 

David: ”Ja, man kan godt sige at de er ’hackere’ eller sådan noget” 26 

Arthur: ”Altså en ’hacker’, er det at snyde i spillet og det er hvis man bliver meget sur – når man har 27 

betalt og sådan noget, så... Det kan vi også finde på at sige ja”  28 

Axel: ”Ja og kalde hinanden for grimme navne og sådan noget, ikke” 29 

Arthur: ”Ja” 30 

David: ”Ja” 31 
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”Er det kun når I spiller med hinanden, eller er det også hvis I spiller med folk 1 

udefra?” 2 

Arthur: ”Folk udefra også” 3 

Axel og David: ”Ja” 4 

David: ”Vi troller også rimelig meget hinanden” 5 

Arthur: ”Ja” 6 

Axel: ”Ja” 7 

”Ser I en tendens til, at spillere udefra også har et hårdt sprog?” 8 

Arthur: ”Ja, nogle af dem har” 9 

Axel: ”Ja!” 10 

David: ”Ja!” 11 

”Altså nogle som I slet ikke kender?” 12 

Axel: ”Ja!” 13 

Arthur: ”Ja, sådan nogle fra Rusland eller et eller andet land, de kan godt være lidt hårde” 14 

”Selvom man ikke kender hinanden, så kan man godt være hård i sproget?” 15 

David: ”Det er nemmere at sige bandeord til folk, hvis man ikke møder dem hver dag, så kan man jo 16 

godt sige… For hvis man ikke møder dem overhovedet resten af ens liv, så tør man jo godt sige at 17 

”din ko” eller sådan noget” 18 

”Er det når I for eksempel ’slår hinanden ihjel’?”  19 

Arthur: ”Ja på en måde. Det er hvis nu der er en der laver noget godt, sådan virkelig godt, så kan 20 

man blive sur på den person, og sige alt muligt” 21 

”Går I, i klasse sammen?” 22 

Arthur: ”Mig og Axel gør, David gør ikke” 23 

”Okay. Vi har hørt at I har haft møder i skolen, med lærere og forældre inddraget, 24 

omkring en hård tone i klassen blandt drengene” 25 

Arthur: ”Ja nogle gange” 26 

Axel: ”Ja”  27 

”Er den tone kommet af, at I spiller computerspil?” 28 

Arthur: ”Nej” 29 

Axel: ”Nej det tror jeg ikke” 30 
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Arthur: ”Ej, det tror jeg altså heller ikke. Det har ikke noget at gøre med det tror jeg, det er bare sådan 1 

fordi at hvis nu man har en humor som kan være lidt hård nogle gange, og de andre ikke helt forstår 2 

den kan man vel sige, så kan det være det, men tror ikke det er på grund af spil” 3 

”Hvem er det primært, som er med til de her møder – er det hele klassen, en del af 4 

drengegruppen eller hele drengegruppen?” 5 

Arthur: ”Hele drengegruppen og nogle gange kun en del” 6 

Axel: ”Ja ja, det er tit hele drengegruppen”  7 

Arthur: ”Vi har et drengemøde næsten hver måned, siger de i hvert fald” 8 

”Fordi at I snakker grimt?” 9 

Arthur: ”Ja men jeg vil sige, at det er blevet bedre hen ad den her uge” 10 

”Men det kan slet ikke have noget at gøre med, at I spiller i jeres fritid?” 11 

Arthur: ”Nej det tror jeg altså ikke” 12 

Axel: ”Ej, det tror jeg faktisk heller ikke” 13 

”Ser I selv et behov for det her møde? Kan I godt forstå hvorfor, første gang i blev 14 

indkaldt til mødet?”  15 

Arthur: ”Ja fordi vi taler grimt til hinanden nogle gange, og så siger de jo at vi lige skal tage os lidt 16 

sammen, og lade vær med at gøre det. Vi skal prøve og ændre det og sådan noget – og så siger de 17 

selvfølgelig at vi lige skal have en snak med dem. Ja… Så snakker vi med dem, og så bliver det bedre 18 

tror jeg” 19 

Axel: ”Jaja, det er blevet meget bedre efter vi er begyndt at holde møder” 20 

”Tilbage til jeres spil. Har det nogensinde påvirket jer følelsesmæssigt at blive svinet 21 

til i et online spil?  22 

Axel: ”Ja” 23 

David: ”Ja, jeg har prøvet hvor der var en der kaldte mig en so og sådan noget” 24 

Arthur: ”Ja, hvis man nu kommer til at lave en fejl eller sådan noget, så plejer de tit at blive lidt sure 25 

på en. Man også sådan kicke andre fra spillet, hvis de nu sådan er for dårlige eller et eller andet, eller 26 

man bare ikke kan lide dem” 27 

”Man kan altså blive kicket ud af et spil?” 28 

Axel: ”Ja” 29 

Arthur: ”Og så, på en måde ved man, at man ikke er god nok – eller hvad kan man sige” 30 

Axel: ”Ja” 31 
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”Det er altså både det at man bliver snakket grimt til, men også dét at man får en 1 

følelse af, at man ikke er god nok, hvis man bliver sparket ud af et spil?” 2 

David: ”Ja” 3 

Arthur: ”Mmh” 4 

Omvendt, har det så nogensinde påvirket jer følelsesmæssigt, hvis I selv kom til at 5 

svine en eller flere til i et online spil?  6 

Arthur: ”Ja, det har jeg” 7 

Axel: ”Ja” 8 

David: ”Ja, det er sket et par gange” 9 

Arthur: ”Mig, Axel og David skal nok til at spille sammen nu. Mig og David vidste ikke, at Axel også 10 

spillede, men så nogle gange, når David og jeg har spiller, så er vi kommet til det. Vi kan jo råbe ind 11 

i mikrofonen så det gør ondt og sådan noget. Det har vi tænkt over, og det var måske en fejl vi lavede 12 

der. Vi har ikke gjort det lige siden” 13 

”Er det noget i tænker over, eller er det et udbrud der kommer?” 14 

David: ”Det er et udbrud” 15 

Arthur: ”Ja” 16 

Axel: ”Ja!” 17 

”Har I nogensinde tænk over, hvilke konsekvenser der kan opstå ved et groft 18 

sprogbrug online?”  19 

David: ”Ja” 20 

Arthur: ”Ja” 21 

Axel: ”Ja!”  22 

Hvis vi trækker den lidt længere ud, tænker I over hvad det gør ved en person at blive 23 

kaldt øgenavne?” 24 

Arthur: ”Ja det føles jo på ingen måde rart. Det føles jo som om at man er forkert eller et eller andet” 25 

Axel: ”Ja…” 26 

David: ”Ja, for det er jo sværere at sige ansigt til ansigt; ”du er en kæmpe so” i stedet for, at man bare 27 

kan gøre det online, hvor man bare kan sige det til hinanden, uden at man ser dem i øjnene, uden 28 

man ser deres ansigtsudtryk” 29 

Arthur: ”Det er også det man siger, at hvis man sidder bag en skærm, så kan man jo sige helt vildt 30 

meget, men lige så snart det er i virkeligheden, så tør man ikke” 31 
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”Er det noget som I tænker, at man kunne gøre bedre - noget der kunne hjælpe jer til 1 

at tænke over, at I ikke skal snakke grimt?” 2 

Arthur: ”Jeg vil ikke sige at jeg har snakket ’grimt’ grimt efter jeg er begyndt at spille Counter Strike. 3 

Det er sket et par gange, men lige siden David og jeg gjorde det der, så har vi ikke gjort det siden, så 4 

jeg har egentlig ikke tænkt så meget over det” 5 

David: ”Jeg har også spillet et andet spil der hedder FIFA, hvor man også kan spille online. Jeg blev 6 

så sur på et tidspunkt, da ham den anden scorede, så jeg spiller det ikke så meget mere. Counter Strike 7 

er meget mere afslappende. Man ’rager’ ikke så meget” 8 

Arthur: ”Det er FortNite, som på en måde gør en afhængig af det, så man ikke kan stoppe igen. 9 

Counter Strike det gør jo bare sådan, at man hygger sig med vennerne, når man spiller sammen og 10 

kan snakke sammen” 11 

”Der er altså forskel på spillene I spiller, og FortNite mener I gør jer mere 12 

aggressive?” 13 

David: ”Ja” 14 

Axel: ”Ja” 15 

Arthur: ”Ja der bander man virkelig meget, hvis man dør. Da jeg spillede Fortnite, har jeg både lavet 16 

huller i væggen og smadret mit keyboard” 17 

”Hvad er det der gør, at det bliver så intenst?” 18 

Arthur: ”Det er bare aggressioner. Man bliver nærmest psykisk syg i hovedet når man dør og så får 19 

man bare lyst til at smadre et eller anden fuldstændig hårdt” 20 

”Er det fordi man skal starte helt forfra?” 21 

Arthur: ”Ja” 22 

David: ”Ja, man bruger så lang tid på et game. Man kan sagtens bruge 15 minutter på ét game og så 23 

får man ikke engang det der Victory Royal og så bliver man så sur” 24 

Arthur: ”Og når man så får det her Victory Royal, så bliver man helt vildt glad. Når det er første 25 

gang, så får man nærmest et hjertestop. Det gjorde jeg i hvert fald, da jeg fik det!” 26 

”Fortnite er et overlevelsesspil, hvor Counter Strike mere er et samarbejdsspil, er det 27 

rigtigt?”  28 

David: ”Ja” 29 

Axel: ”Ja” 30 

Arthur: ”Ja det kan man vel godt sige ja. Det er vel lidt ligesom Counter Strike, en runde kan tage 1 31 

minut og så er der flere runder, men jo der er mere samarbejde i Counter Strike” 32 
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Tror I at samarbejdet påvirker det mere afslappede i forhold til FortNite?  1 

Axel: ”Ja” 2 

Arthur: ”Ja” 3 

David: ”Ja” 4 

Arthur: ”Men altså, i Fortnite kan man ko også godt spille 4 sammen, men det er som om, at Counter 5 

Strike har gjort et eller andet, så man ikke bliver mega sur og smadre tingene og sådan noget. Som 6 

om de ikke har puttet et eller andet ind i spillet” 7 

”Lever man ikke også hurtigt op igen, i Counter Strike?”  8 

David: ”Jo. Det er måske også det, at man ikke skal starte helt forfra i et nyt game, men at man har 9 

fundet ud af, at man med et loop kan vente til den nye runde kommer, og så kan man prøve at spille 10 

bedre end man gjorde sidst” 11 

Arthur: ”I Fortnite, hvis man dør, og man spiller sammen med sine venner, så skal man jo kigge på 12 

dem spille videre. I Counter Strike skal man måske max vente 2 minutter, man lever altså op virkelig 13 

hurtigt. Så bliver man heller ikke sur når man dør.” 14 

”Det er ventetiden som har påvirkning på aggressionerne?”  15 

David: ”Ja” 16 

Arthur: ”Mmh” 17 

”Det handler vel også om, at man så skal starte forfra i spillet – hvis det er nogle spil, 18 

hvor man starter op fra der hvor man døde, så bliver man altså ikke lige så 19 

aggressiv?”  20 

Arthur: ”Jo, ja, nej” 21 

David: ”Ja” 22 

Arthur: ”Ja”  23 

”Hvilke overvejelser gjorde I jer, da I sagde ja til at blive interviewet?” 24 

Arthur: ”Jeg synes det lød fedt, og jeg har glædet mig til det” 25 

David: ”Det gjorde jeg også”  26 

Axel: ”Ja det tror jeg vi alle sammen gjorde” 27 

”Hvad tænkte I at det skulle handle om?”  28 

Arthur: ”Øøh jeg troede at vi sådan skulle sige… Altså på en måde havde jeg det sådan… At jeg 29 

vidste godt at det var det her, hvor I kom og skulle stille os spørgsmål, men om I stillede spørgsmål 30 

om hvordan vi gjorde ting og sådan, og om hvordan vi spillede det – hvordan vi gik og skød og sådan 31 

noget der”  32 
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”Prøv at fortæl om det udstyr I bruger – det som I snakker og lytter igennem”  1 

Arthur: ”Altså der er jo nogle høretelefoner hvor man kan mute, hvor man kan trykke på den, så man 2 

ikke kan høre noget. Det har jeg på min, altså den der mikrofon, der kan jeg jo trykke på en knap, og 3 

så kan jeg mute mikrofonen, så man ikke kan høre. Altså jeg kan mute hvis det er noget vigtigt, eller 4 

bare hvis min mor eller far kommer ind..”  5 

”Du kan altså mute din mikrofon?”  6 

Arthur: ”Ja, så de andre i spillet ikke kan høre noget, så det er meget smart”  7 

”Synes I at I lukker jer ude fra det rum I er i når I har disse høretelefoner på, eller 8 

følger I med på hvad der foregår omkring jer?”  9 

Axel: ”Nej det gør man ikke, men der er også mange som har dem på, sådan at man har det ene øre 10 

i og det andet bare ude” 11 

Arthur: ”Ja”  12 

Axel: ”Men det fungerer ikke i længden, hvis man skal spille rigtig godt, så blive man nødt til at have 13 

begge”  14 

Arthur: ”Ja” 15 

David: ”Ja, for så kan man høre hvor de går”  16 

”Føler I at I sidder i jeres egen lille verden, når I spiller med de her hovedtelefoner 17 

på?”  18 

Arthur: ”Altså nogle gange så gør jeg, og nogle gange gør jeg ikke. Når jeg virkelig skal tage mig 19 

sammen, altså hvis jeg nu er ved at vinde eller sådan noget, så tænker jeg ikke så meget over det 20 

omkring mig – men hvis jeg bare slapper af, eller bare sådan spiller for sjovt og er ligeglad med om 21 

jeg taber, så tænker også lidt på de andre ting rundt om mig” 22 

David: ”Jeg tænker for det meste bare om der er en som går ind af min dør, og om jeg skal myrde 23 

mig selv… haha”  24 

Axel: ”Ja det gør jeg også, jeg hører bare om der kommer nogen og så spiller jeg bare ellers.”  25 

”Er der forskel på det sprog i bruger, i forhold til om I sidder alene hjemme på jeres 26 

værelse, eller i et fritidsklubrum?”  27 

Arthur: ”Altså da jeg spillede FortNite så ja, for så når mine forældre ikke var hjemme, så kunne jeg 28 

bare bande løs og sige alt muligt, men når jeg spiller Counter Strike eller sådan noget, så synes jeg 29 

ikke der er en forskel. Nogle gange sidder jeg jo på fritidsklubben, med Axel og vores andre venner. 30 

Der snakker vi ikke grimt til hinanden, men vi råber højt”  31 

Axel: ”Men det er ikke det samme hvis man sidder derhjemme for sig selv nej” 32 
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David: ”Nej” 1 

Arthur: ”Men det er fordi at på den der fritidsklub, der har vi jo ikke høretelefoner, eller jo vi har jo 2 

så man kan høre spillet, men vi sidder jo ikke og snakker over en app, som vi gør når vi spiller hjemme. 3 

Der sidder vi altså og råber, fordi vi gerne vil kunne høre hinanden, og vi har headset på. Herhjemme 4 

der hører man meget bedre, så man behøver ikke at råbe. Der kan man jo skrue op og ned på sit 5 

headset” 6 

Axel: ”Ja og lyden kommer igennem et headset, så man behøver ikke tage det af”  7 

David: ”På den fritidsklub jeg går i, der kan man ikke høre noget. Man kan ikke høre en skid, man 8 

kan bare lige se at der er en eller anden, som skyder efter en – ellers er man nødt til at bevæge sig”  9 

”Tænker I over jeres eget sprogbrug, når I sidder i et fælleslokale med mange andre?   10 

Arthur: ”Ja det tror jeg at jeg gør” 11 

David: ”I fritidsklubben kan man jo godt se hvem man spiller med, man spiller med ham ved siden 12 

af eller ja…”  13 

”Hvis man ikke kan se personen, så kan man altså godt svine den til?” 14 

David: ”Ja” 15 

Axel: ”Ja”  16 

Arthur: ”Ja – i et computerrum gider man jo ikke råbe ”fuck dig” eller et eller andet, fordi så kan alle 17 

andre høre det, og så kan det også være at de siger ”hvad er der galt med dig?” eller et eller andet 18 

”hvad er der dog sket?” eller sådan noget, så vil man hellere bare snakke for sig selv” 19 

David: ”Jaer”  20 

”Hvordan kan det være?” 21 

Arthur: ”Jamen fordi man ikke gider blive talt ned, kan man sige. Det der med når andre kommer 22 

hen, som jeg sagde før, og spørger om hvad der er galt og sådan. Derhjemme kan man jo… Der er 23 

der jo ikke andre omkring en” 24 

Axel: ”Ja, så det har ikke nogen konsekvenser hvis man bare sidder bag en skærm, - men det har det 25 

jo så alligevel – men man kan bare ikke mærke de konsekvenser” 26 

”Det var det vi havde! Vi er glade for at I ville deltage – som det sidste spørgsmål; må 27 

vi oplyse jeres fornavne og alder, når vi skriver denne optagelse ind?  28 

David: ”Ja”  29 

Axel: ”Ja” 30 

Arthur: ”Ja” 31 


