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Overordnede struktur 

1. Lav indledende samtale, inden han går i gang med at spille - skab en form for tiltro, 
til den interviewede 

2. Interview med nevøen - spørg hvordan han har det, mens han spiller 
3. Gør brug af semi-struktureret interview metode jf. etnografisk metode. 
4. Fortæl ham, at vi ikke sladrer til mor ;-) 

 

Planlagte spørgsmål 

 

SPØRGSMÅL SVAR 

Hvor gammel er du? 7 år 

 
Hvad spiller du af videospil? 

Warzone, FIFA, Fortnite, Rachet & Clank, UFC, Call 
of Duty Mobile, Motocross spil, Pokémon, Rum 
spil hvor man skyder hinanden 

Hvorfor spiller du playstation / 
nintendo switch / mobilspil? 

Han synes det er sjovt. 
 
Han spiller for at hygge sig - specielt med sin far. 
Spiller også nogle gange med sin anden Onkel, 
bare for at hygge sig. 
 
Når han spillet med Mathias, er det en blanding 
mellem det at hygge og det at spille for at vinde; 
Jonathan er meget fokuseret og 
konkurrencepræget. 
 
At spille computerspil hjælper på hans humør, hvis 
han har haft en dårlig dag (undslippe 
virkeligheden) 

 
Hvordan har du det, når du spiller? 

Er glad. 
 
Kan også få det anderledes; når han f.eks. taber til 
computeren. Spillets mekanikker kan fremkomme 
irriterende + controlleren kan drille = kortvarig 
dårlig oplevelse. 

Tænker du tit på at spille, også når 
du er i skole? 

Ja. 

 
Hvordan har du det, hvis du ikke 

kan spille computer? 

Det har han det okay med - ingen problemer dér. 
 
Kan han ikke spille på sin playstation, spiller han 
bare på sin nintendo i stedet. 
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Har du valgt spille computer frem 

for at lave lektier indimellem? 

Hvis han selv kunne vælge, så ville han spille 
playstation, fremfor at tage i skole 
 
Da de havde hjemmeundervisning, spillede en af 
hans venner playstation, mens han sad til 
undervisning. 

Ved du hvad loot boxes er? Nej - da forklaret, kunne han godt kende dem. 

Hvis ja, har du prøvet åbne en loot 
box? 

 

Hvis ja, hvordan var det? 
 

Hvis nej, ved du hvad samlekort er 
fx pokemon? 

Ja, det gør han. 

Hvis ja, har du prøvet at købe en 
pakke? 

Han har en hel mappe med pokémon kort, som 
han har samlet. 

Hvis ja, hvordan har du det, hvis du 
åbner pakken og får et dårligt / 

forkert kort? 

Lidt skuffet, hvis han køber en stor pakke, men kun 
får ét godt kort.  

Taler du med dine kammerater om 
videospil? 

Snakker om FIFA med sine venner. 

Hvis ja, spiller i videospil sammen - 
måske, i stedet for at lege? 

Spiller FIFA i SFO’en, med sine venner 
I skolen må de ikke spille sammen. 

Har i forskellige roller når I spiller? 
 

 
Hvad vil du helst? Lege eller spille 

med dine venner? Hvorfor? 

Ville spille playstation før, han gik ud og spillede 
fodbold i den virkelige verden. 
 
Når han kommer hjem fra skole, går der lidt før 
han skal til fodboldtræning, og bruger tiden på at 
spille FIFA med sin far. 
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Ad hoc spørgsmål: 

SPØRGSMÅL SVAR 

Åbner / køber du lootboxes? Nej 

Hvis nej, hvorfor ikke? Han kan ikke - ved ikke hvorfor, han ikke 
kan.  

Hvis du havde muligheden, havde du så 
købt lootboxes? 

Han kunne godt finde på at bruge sine 
lommepenge på lootboxes i Ultimate Team 
(?): utvivlsomt svar, virker ikke helt 
fokuseret på spørgsmålet + er blevet spurgt 
flere gange. 

Har du prøvet at tiden løber fra dig, når du 
spiller videospil? 

Han har ikke prøvet at tiden løber fra ham - 
han virker ikke til at have en forståelse for, 
hvad det vil sige at bruge for lang tid på 
videospil(?). 

Kommer du nogensinde forsent til f.eks. 
fodboldtræning, når du sidder og spiller 

videospil? 

Han spiller ofte inden sin træning, men 
svarer, at han kommer som regel til tiden 

Kan du bedst lide korte eller lange runder i 
f.eks. FIFA? 

Han kan bedst lide at spille FIFA, når det er 
lange runder - så tager det længere tid, 
man har flere muligheder in-game i forhold 
til mål, chancer, osv, og så har han bare 
længere tid til at spille = jo længere tid man 
spiller, jo bedre 

Hvis en kamp er for kort, hvordan har du 
det så?  

Han synes det irriterende, når spillet varer 
for kort tid - han spillede f.eks. mod 
Mathias, hvor han smadrede Mathias på 
under 1-2 minutter, i UFC.  
 
Han synes det var nederen at det varede så 
kort tid. 

Hvad er målet med at spille mod andre 
spillere? 

Alt efter hvem det er (hans onkel & far), så 
er det for at hygge sig.  
Er det mod Mathias eller Mikkel, så handler 
det om at vinde.  

Spiller du nogensinde mod computeren? 
Hvis ja, hvad er formålet? 

Ja, bare for at hygge sig, men det ’nice’ hvis 
han vinder.  
 
Han spiller kun med computeren, hvis han 
ikke har mulighed for at spille med andre 
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Yderligere noter: 

• Jonathan kender til størrelsen på hitboxes i f.eks. Fortnite: kvindelige karakterer har 
mindre hitboxes end mandlige karakterer 

• Kønnet bag kontrolleren er ligegyldig, ifølge Jonathan; det handler om hitboxen 
• Tjekker pokémon korts sjældenhed på nettet, for at finde ud af deres værdi - bruges 

til at tjekke om folk prøver at snyde ham(?) 
• Har kendskab til kortets værdi alt efter hvilken farve QR-koden på bagsiden af 

pakken har 
• Fik følgende spillekonsoller: 

o Fik playstation til påske i 2020 
o Fik Nintendo Switch til juleaften 2020 

▪ Har spillet siden 
Har prøvet at blive vred over at spille Call of Duty, hvor han smadrede sin skærm 

• Modstanderen var bedre end ham; selvom Jonathan havde et godt våben, så 
kunne han ikke dræbe dem; det irriterede ham 

Sidder og spiller UFC med Mathias; 
• Bliver irriteret over, at Mathias bruger ‘den samme taktik’ hele tiden 
• Jonathan bliver meget competitive, når han spiller med Mathias; “Dø med 

dig!!!”, “Jeg elsker det her spil!” 
• Bliver irriteret, når Jonathan ikke kan vinde over Mathias 

Hvor meget tid bruger du på at spille? 
• ikke noget endegyldigt svar - kan spørge forældrene? 

Har I regler for, hvor meget du (Jonathan) må spille? 
• Nej, det har de ikke 

Følger du folk online, som du ser spille? 
• Dingo; spiller FIFA med en ven, og laver videoer omkring det 

Hvad vil du helst, være professionel gamer eller professionel fodboldspiller, når du bliver 
voksen? 

• Helt klart svar: professionel fodboldspiller i virkeligheden 
• Spiller Ultimate Team i FIFA, men åbner ikke loot boxes pga. han ikke kan.  
• Han spiller for at hygge sig - specielt med sin far. Spiller også nogle gange med sin 

anden Onkel, bare for at hygge sig. 
• Når han spillet med Mathias, er det en blanding mellem det at hygge og det at spille 

for at vinde; Jonathan er meget fokuseret og konkurrencepræget.  
• At spille computerspil hjælper på hans humør, hvis han har haft en dårlig dag 

(undslippe virkeligheden). 
• Han har ikke prøvet at tiden løber fra ham - han virker ikke til at have en forståelse 

for, hvad det vil sige at bruge for lang tid på videospil? 
• Han kunne godt finde på at bruge sine lommepenge på lootboxes i Ultimate Team 

(?): utvivlsomt svar, virker ikke helt fokuseret på spørgsmålet + er blevet spurgt flere 
gange 

• Nogle gange keder han sig på den ene spille-platform hvilken resultere i at han 
skifter platform fx fra playstation til nintendo. 

• Han fortæller at han spiller for hyggens skyld, men da vi spiller med ham reagerer 
han meget udadvendt og koncentrere sig meget.  
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• Han spiller på en platform nogle dage 1 gang andre dage 2-3 gange. Han spiller 
dagligt, hvilket foregår enten før eller efter skolen, før og efter sin fodboldtræning, 
så det fylder en del i hans hverdag. 

• Mod Mikkel stadig meget konkurrencepræget stadig meget udadvendt: “Det snakker 
vi ikke om, det siger vi ikke til far” 
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Interview med Jonathan: 

Dette interview fandt sted på Jonathans eget værelse. Interviewet blev foretaget mens 
Jonathan først selv spillede FIFA, dernæst deltog vi i et spil mod Jonathan først i UFC derefter 
FIFA. Samtidig med at der blev spillet sad et projektmedlem og noterede pointer, samt ydre 
reaktioner der nu opstod under interviewet.   
 

 
Mathias: Du har spillet en masse spil ikke Jonathan?  
 
Jonathan: Ja. 
 
Mathias: Hvorfor er det at du spiller tror du? 
 
Jonathan: Det er fordi at det er sjovt. 
 
Mathias: Hvordan føler du så når du spiller? Fx lige før da du blev irriteret.  
 
Jonathan: hehe øhmmm. 
 
Mikkel: Bliver du glad når du spiller? 
 
Jonathan: Ja. 
 
Mathias: Okay, er du så hele tiden glad når du spiller eller kan du også få det anderledes? 
 
Jonathan: Jeg kan også få det anderledes. 
 
Mathias: Hvordan det? 
 
Jonathan: I dag scorede jeg et mål, som jeg ikke ville have ud i den side jeg ville hellere have 
haft den der ud, men så går den på stolpen ud til venstre side. Det var lidt irriterende.  
 
Mathias: Okay ja, det syntes du ikke særlig meget om? 
 
Jonathan: Nej og nogle gange driller min controller mig også. Når jeg skal løbe ud til venstre, 
så løber den ud til indkast. 
 
Mathias: Ja, hvad så når du fx er i skole og sådan noget, tænker du så på at spille eller? 
 
Jonathan: Ja nogle gange. 
 
Mathias: Nogle gange? 
 
Jonathan: Ja. 
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Mathias: Er det så sådan at du fx nogle gange ikke gider at lave lektier og så hellere bare vil 
spille? 
 
Jonathan: Ja det vil jeg nok nogle gange. 
 
Jonathan: 4-1 står det til de andre. 
 
 
Mathias: Så fx hvis du selv skulle vælge at tage i skole eller selv skulle vælge at spille 
PlayStation derhjemme, hvad vil du vælge? 
 
Jonathan: Spille PlayStation. 
 
Mathias: Så ville du spille PlayStation derhjemme?  
 
Jonathan: Engang om morgenen så var det jeg spillede PlayStation uden min far hørte det 
og min lillebror  
 
Mathias: Jaer okay. 
 
Jonathan: Så spilled jeg sådan 10 nej 7 games og jeg taber næsten alle  
 
Mathias: Men du spillede altså om morgenen uden dine forældre hørte det? 
 
Jonathan: Ja kl 7. 
 
Mathias: Hvad så hvis du fx ikke kan spille computerspil? 
 
Jonathan: Så spiller jeg på min Nintendo. 
 
Mathias: Ja, men hvis du fx ikke får lov til at spille computerspil af Mor og Far, hvordan får 
du det så? 
 
Jonathan: Så har jeg det bare okay. 
 
Mathias: Det har du det okay med?  
 
Jonathan: Ja. 
 
Mathias: Okay, hvad hvis du fx mangler din PlayStation og du ikke kan spille? 
 
Jonathan: Så spiller jeg bare på min Nintendo. 
 
*En lille forstyrrelse af interview. * 
 
Mathias: Så når du er i skole, så tænkte du også på at spille nogle gange 
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Jonathan: Ja. 
 
Mathias: Spiller I også ovre i skolen? 
 
Jonathan: Ja nogle gange, bare I det gamle FIFA. 
 
Mathias: Er det så I jeres pauser eller hvornår i spiller? 
 
Jonathan: Nej, i SFO må vi kun. 
 
Mathias: I SFO’en må I gerne spille. 
 
Jonathan: Fordi vores lærere, vi har lige fået en ny lærer. Vores lærer, en af vores lærere er 
en pædagog som vi har ret tit og så er det at vi har 3 lærere, som der ikke er helt i SFO’en. 
 
Mathias: Okay og dem spiller I FIFA med? 
 
Jonathan: Ja nogle gange. 
 
Mathias: Du har også prøvet at spille fortnite? 
 
Jonathan: Ja. 
 
Mathias: Ved du så hvad season-pass er fx?  
 
Jonathan: Nej hvad er det for et spil? 
 
Mathias: Det er fx hvis du skal have ting I Fortnite eller I Warzone hvor der er season-pass? 
 
Jonathan: Ja, men jeg har. Når jeg spiller Fortnite så V-Bucks det er de penge man har. Dem 
har jeg kun 100 af og nogle koster 200kr eller mange penge, sådan rigtig mange penge. 
 
Mathias: Ja. 
 
Jonathan: En af mine venner han har rigtigt mange spil, han har Fortnite og han spiller det 
meget. 
 
Mathias: Ja. 
 
Jonathan: Og han har rigtigt mange skins som der er øhmm. Hvis man fx har et pige-skin på 
eller sådan noget, det er bedst at have et pige-skin på fordi drenge-skins er meget tykkere 
og så kan man nemmere ramme en. Med en pige er de lidt tyndere så det svære at ramme 
en. 
 
Mathias: Ja altså deres hitbox den er mindre 
 
Jonathan: Ja. 
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Mathias: Det er sjovt du siger det. Vi i projektet har nemlig også talt om det der med at der 
er nogle der vælger piger fremfor drenge fordi det er bedre i spillet. 
 
Jonathan: Ja ligesom i vores var det bare meget svære at bruge, men ja man skal være 
hurtige og på fingrende. 
 
Mathias: Så det handler ikke om at du er en dreng og du derfor skal vælge en 
drengekarakter? Det er lidt lige meget? 
 
Jonathan: Ja. 
 
Mathias: Okay så du kunne sagtens godt have en pige karakter fx i Fortnite? 
 
Jonathan: Ja så kunne jeg tage et pige-skin hver gang på. 
 
Mathias: ja. 
 
Jonathan: Hvis man ikke har nogen skins, så kommer de selv frem, altså ikke de sjældne skin, 
men de skins som der handler om noget.  
 
Mathias: Ja, hvad for nogle skins er sjældne? 
 
Jonathan: Det ved jeg ikke, jeg kender ikke så mange skins. 
 
Mathias: Hvad tror du der gør dem sjældne? 
 
Jonathan: Det ved jeg ikke så meget om, jeg spiller det ikke så meget mere, men nu 
begynder jeg at spille det. 
 
Mathias: Hvad spiller du så ellers skal du prøve et andet spil? Fortnite måske? 
 
Jonathan: Ja det kan vi godt. 
 
Mathias: Den skal først opdatere spillet, vi kan også spille UFC? 
 
Jonathan: Nej den skal ikke opdatere, men bagefter kan vi godt spille MMA mod hinanden. 
 
Mathias: Er der nogen spørgsmål vi mangler? 
 
Mikkel: Der er de tre her. 
 
Mathias: Jaer jeg skal bare lige have den startet her. 
 
Mikkel: Og så det omkring lootboxes. 
 
Mathias: Ja, ved du hvad lootboxes er Jonathan? 
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Jonathan: Nej  
 
Mathias: Det er sådan lidt ligesom pokemon kort. 
 
Jonathan: Ja.  
 
Mathias: Du ved godt hvad pokemon kort er ikke? 
 
Jonathan: Ja jeg har dem selv. 
 
Mathias: Ja, hvis du fx får det forkerte kort eller du rigtig gerne vil have et kort… 
 
Jonathan: Engang fik jeg et sæt som, forskellige sæt som ’Sword and Shield’ eller ’Chilling 
Rage’ eller et nyt spil som der hedder, altså sådan et spil som man kan spille… 
 
Mathias: Altså sådan et kortspil? 
 
Jonathan: Ja jeg fik en pakke hvor jeg troede at det var en ’Selvion’ pakke, men det var det 
ikke. Nej først så var det en ’Rayquaza’, så var det en ’Selvion’ og så fik jeg til sidst en 
legendarisk træner. 
 
Mathias: En legendarisk træner? 
 
Jonathan: Ja som jeg viste dig. 
 
Mathias: Ja det er rigtigt…. 
 
Jonathan: Som der også har en legendarisk pokemon. 
 
Mathias: Så i forhold til de der kort der, hvordan ved du hvad der er de gode og sådan 
noget? 
 
Jonathan: Altså man kan se om de er sjældne på internettet eller sådan noget. 
 
Mathias: Ja på nettet, hvad kan man der med dem? 
 
Jonathan: Der kan man se hvad de koster. 
 
Mathias: Okay, fordi man kan sælge dem eller hvad? 
 
Jonathan: Ja man kan sælge dem for mange penge. 
 
Mathias: Okay… 
 
Jonathan: Der er nogen for 2 de tror de har det bedste kort, men det har de ikke. Der er en 
der har, en lille dreng som der går i 0’de C han har en ’Charizad reversed holo’. 
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Mathias: Okay, så han har et godt kort? 
 
Jonathan: Ja og der er en fra deres klasse, en fra deres ældre klasse fra 2. C tror jeg…  
 
*Tekniske problemer* 
 
Mathias: Hvis du så fx får et forkert kort eller et kort du ikke ville have i pakken, hvordan har 
du det så over at du har købt pakken? 
 
Jonathan: Hvis jeg køber en helt boks og kun får et godt kort i pakken, så jeg lidt skuffet  
 
Mathias: Ja… 
 
Jonathan: Man kan jo se, hvis man har et hvidt kort, kan man se om det rigtig godt eller 
rigtig dårligt. 
 
Mathias: Okay så man kan se… 
 
Jonathan: Ja hvis det er grønt så er det dårligt, hvis det er hvidt, så er det godt. 
 
Mathias: Okay så man kan se det sådan lidt på forhånd?  
 
Jonathan: Ja. 
 
Mathias Okay. 
 
*Mathias forklarer Mikkel omkring konceptet af de hvide og grønne pokemon kort. * 
 
Mathias: Så du bliver skuffet nogle gange, hvis du får et forkert kort? 
 
Jonathan: Ja 
 
Mathias: Hvad så hvis du… Har du nogensinde sparet op til pokemon kort selv? 
 
Jonathan: Nej det tror jeg ikke. 
 
Mathias: Så det er forældrene, Mor og Far, der køber dem? 
 
Jonathan: Ja… Hver gang jeg score i FIFA eller på sakse, så er det jeg har scoret 9 gange nej 8 
gange og så har jeg scoret 1 gang med sakse hvor jeg spillede mod Bayern München og 
vandt 5-1. 
 
Mathias: Du vandt 5-1? 
 
Jonathan: Ja. 
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Mathias: okay, hvor lang tid har du spillet? Kan du huske hvor lang tid du har haft din 
PlayStation? 
 
Jonathan: Jeg fik den til påske i 2020 og så har jeg haft den her til nytår. Så fik jeg min 
Nintendo Switch af min Mormor til Juleaften. 
 
Mathias: Ja, hvor gammel var du der? 
 
Jonathan: Der var jeg 6 år tror jeg. 
 
Mathias: Så du fik bade din PlayStation og Nintendo Switch da du var 6 år? 
 
Jonathan: Ja 
 
Mathias: Men du havde prøvet at spille inden?  
 
Jonathan: Ja jeg ved godt at jeg havde prøvet det, men jeg havde ikke en…. Når jeg havde 
smadret min skærm. 
 
Mathias: Du havde hvad? 
 
Jonathan: Jeg havde smadret min skærm fordi jeg tabte hele tiden i Call of Duty, jeg dræbte 
kun 1, til sidst blev de ved med at skyde mig i hoved og jeg kunne ikke finde dem. 
 
Mathias: Okay og så blev du vred? 
 
Jonathan: Ja og så var min Mor og Far ude med Isak (lillebror) og lave noget. 
 
Mathias: Ja, og så smadrede du din skærm? 
 
Jonathan: Ja og så kom der en kæmpe ridse. 
 
Mathias: Okay så den virkede ikke længere? 
 
Jonathan: Nej, men så købte Far en til mig. 
 
Mathias: Når det var heldigt  
 
*Jonathan vinder over Mathias *  
 
Mathias: Så du har prøvet at blive vred over et computerspil? 
 
Jonathan: Mhmm… 
 
Mathias: Hvor du simpelthen blev så sur så du ødelagde skærmen? 
 
Jonathan: Ja. 
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Mikkel: Og det var Call of duty ikke? 
 
Mathias: Jo. 
 
Jonathan: Hvor der havde gået 25 timer, så var der bare gået sådan 2 uger, så kunne jeg 
stadigvæk ikke game, det var lidt mærkeligt syntes jeg.  
 
Mathias: Ja, det kan jeg godt forstå. 
 
Mathias: Hvorfor tror du så at du blev så sur over spillet?  
 
Jonathan: Det er lang tid siden, jeg kan ikke huske det  
 
Mathias: Nej. 
 
Jonathan: Fordi jeg havde sådan et rigtig godt våben og så brugte de hele tiden bare sådan 
en lille skyder, som der var så god at jeg nærmest ikke engang kunne ramme dem fordi hvis 
jeg sigtede på dem så gik den også lidt opad. 
 
Mathias: Ja. 
 
Jonathan: Så blev jeg lidt sur, men der er også en man bare kan sigte med og så havde man 
dræbt en meget nemt. 
 
Mathias: Ja.  
 
Jonathan: Det jo snyd, du bruger den samme taktik! 
 
Mathias: Hahaha. 
 
Jonathan:  Du bruger den jo med den samme.. Okay, jeg… 
 
Mathias: Hvis jeg bruger den samme taktik, så kan du vel læse mig, kan du ikke? 
 
Jonathan: Jo, så kan jeg.. ved jeg hvilken en jeg skal bruge. 
 
Mathias: Ja, ja.  
 
Jonathan: Så ved jeg hvilken en jeg skal bruge. Så tager jeg bare kvælertag nede på dig.  
 
Mathias: Haha, det må du ikke. 
 
Jonathan: Jo. Det må jeg gerne, for så bliver det nemt at vinde over dig! 
 
Jonathan: Årh, er du sur nu!? 
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Mathias: Nej. 
 
Jonathan: Årh… Det fordi jeg sparker dig i hovedet. 
 
Mathias: Hahaha. 
 
Jonathan: Jeg kender en jeg kan bruge… Han kan fandme.. EEEJ, mit ben er ved at brække! 
 
Mathias: Taler I så om videospil over i skolen, med dine kammerater? 
 
Jonathan: Nej. 
 
Mathias: Nej? 
 
Jonathan: Eller jo, en fra min klasse han… I overmorgen… I forgårs, tog han sin telefon med i 
skolen. 
 
Mathias: Okay. 
 
Jonathan: Læreren havde ikke set det. Jeg vidste det kun, når klokken var sådan… vi havde 
fri klokken to (14:00), så jeg vidste det kun klokken 2.  
 
Mathias: Ja… Så han har taget telefonen med, selvom I ikke må, eller hvordan? 
 
Jonathan: Ja! 
 
Mathias: Okay, for at spille på den? 
 
Jonathan: Nej, vi spillede ikke på den. Men han har følgere! 
 
# Sidenote: burde have spurgt ind til, hvilken platform Jonathans ven har følgere på! 
 
Jonathan: Ej, jeg tror jeg kunne have KO’et dig! 
 
Mathias: Den kommer lige om lidt, kan du mærke det? 
 
Jonathan: Nej, jeg kan ikke mærke det.   
 
Mathias: Årh, han er også træt min mand.  
 
Jonathan: Nej! Så brækker du mit beeeen, tror jeg! 
 
Mathias: Ja, det tror jeg også jeg gjorde.  
 
Jonathan: Prøv sådan og tryk på de her, så får du lavet en jubelscene (der snakkes her om 
pil-knapperne på controlleren) 
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Mathias: Okay. 
Jonathan: Skal vi spille kamp igen? 
 
Mathias: Det kan vi godt. 
 
Jonathan: Okay! 
 
*Uforståeligt mumlen fra Jonathan* 
 
Mathias: Er der mere vi mangler at få dækket, sådan…? 
 
Mikkel: Vi mangler sådan set… Vi har spørgsmål der hedder ’Har I forskellige roller, når I 
spiller videospil?’, men jeg ved ikke… 
 
Mathias: Når, ja. F.eks., når I spiller FIFA, Jonathan, ikke? Har I så bestemte pladser, f.eks.? 
 
Jonathan: En af mine venner, han hedder Oskar/Oscar - han har lavet sit eget hold og det 
har jeg også.  
 
Mathias: Ja… 
 
Jonathan: Og så tog jeg sådan nogle gode spillere… 
 
Mathias: Jamen, jeg tænker… Har I sådan nogle roller, f.eks. når I spiller Fortnite sammen? 
Har I så sådan nogle roller, som I spiller, eller…?  
 
Jonathan: Ja… 
 
Mathias: Ja…? Hvordan? 
 
Jonathan: Øh, sådan… Sådan, altså… Vi mødte engang hinanden i sådan et spil, hvor man 
kunne vinde mod hinanden… Og så kunne.. Så var det jeg brugte det samme våben hele 
tiden, til at vinde. Jeg brugte bare sådan et våben, der skadet… blev ved med at ramme ham 
i kroppen *siger som en fuldautomatisk riffel*, og det skød så hurtigt, at han ikke engang 
kan nå at undvige.  
 
Mathias: Så det havde en eller anden… 
 
Jonathan: Ja! 
 
Mathias: Så det var et godt våben? 
 
Jonathan: Ja, det var rigtig godt! 
 
Mathias: Okay… Det gik hurtigt det der, hva? 
 
Mikkel: Der fik du sgu godt nok røv, haha. 
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Mathias: Ja, det må du nok sige.     
 
Jonathan: Før tog det lidt længere tid… 
 
Mathias: Aaaargh, hvorfor kan jeg ikke blocke mod ham!? 
 
Jonathan: bang, bang, bang, bang! 
 
*Heftige klikke-lyde fra begge controllere. En intens kamp!* 
 
Jonathan: Yes, yes, yes! DØ MED DIG, NED MED DIG! Jeg kan godt lide det her… Jeg elsker 
det her spil! Det er så vanvittigt. Jeg skal have dig i kvælertag.  
 
Mathias: Får du adrenalin?  
 
Jonathan: (intet svar) 
 
Mathias: Neeej…  
 
Jonathan: Du ved ikke hvordan man gør det… Yeees, yes, jeg vinder! Der er kun gået 3 
minutter af kampen. 
 
Mathias: Hvad sker der?! 
 
Jonathan: Jeg siger ikke hvordan… 2-1, og der er kun gået 3 minutter, så du nede. 
 
Mathias: Mhm. 
 
Jonathan: Vi har kun slåsset i tre minutter, så du bare nede. 
 
Mathias: Det går lidt stærkt. 
 
Jonathan: Ja, fordi jeg er sur på dig, fordi du brækkede mit ben. 
 
Mathias: Ja, det rigtigt. Det husker du, det glemmer du ikke.  
 
Jonathan: Nej, nej. NED, yes mand! Jeg er så vanvittig. Jeg skal bare bruge de her slag hele 
tiden, og så… 
 
Mathias: Hvad sker der… Mikkel, det her er flovt! 
 
Jonathan: ÅRRRRRH, JEG ER SÅ SYG!!! JEG ELSKER DET HER SPIL! 
 
Mathias: Oooh, reverse! 
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Jonathan: Kom op med dig… *pause* ÅRH, JEG ER SÅ VANVITTIG. JEG ELSKER DET HER SPIL. 
JEG ER SÅ SYG, JEG HAR VUNDET… Jeg er så god. Jeg er sindssyg.  
Mathias: Ja, jeg må bøje mig i støvet for dig. Det, øh… 
 
Jonathan: Ja, jeg bruger kun fire slag, og så tager jeg dig ned, på meget hurtig tid.  
 
Mathias: Ja… Det snakker vi ikke om, til de andre om det her. 
 
Mikkel: Går lige ind på Discord og skriver det til dem. 
 
Jonathan: Jo, det snakker vi om.  
 
Mathias: Mathias får røvfuld af en syvårige.  
 
Mikkel: Hvad skal man bruge Twitch til, når man bare kan se jer spille.  
 
*Mikkel & Mathias snakker om spillets funktionalitet, movement og lignende.* 
 
Jonathan: Man kan også træne i spillet.  
 
Mathias: Kan man også træne i spillet? 
 
Jonathan: Ja, men jeg har glemt hvordan man gør… 
 
Mathias: Ja…? 
 
Jonathan: (intet svar) 
 
*kort pause* 
 
Jonathan: NEJ!!! 
 
Mathias: 2-2, 2-2! 
 
Jonathan: Neeej, det står 2-3! 
 
Mathias: Nåååår, okay.  
 
Jonathan: Jeg fik dig også før, i den der… 
 
Mathias: Det rigtigt.  
 
Jonathan: Du kan lave jubelscener på de her… Okay, okay, så hopper du op på den her.  
 
Jonathan: *mumler* 
 
*Mikkel, Mathias & Jonathan snakker om spillets grafik* 
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 Jonathan: Er du bange for den der? 
Mathias: Nej, nej. 
 
Jonathan: Jo, jo, jeg fik dig ned på de der… 
 
Mathias: Hvorfor bliver han ved med at tøve…? (Snakker om sin in-game karakter) 
 
Mikkel: Det kan være man skal holde den (knappen) inde, til han har lavet slaget.  
 
Mathias: Ja, jeg tror… 
 
Mikkel: Kan være det fungerer som sådan en ’ombestemmer’.  
 
Mathias: Ja, præcis. Det tror jeg. 
 
*kort pause med intensiv klik-klik lyde* 
 
Jonathan: SÅ KOM, MAND. JEG ER SÅ VANVITTIG… Det også to små, lille, young guys der er 
der.  
 
Mathias: Ja, ja, der er gang i dem. 
 
Jonathan: Noooo! 
 
Mathias: Det var god timing det der. Så du den, Jonathan? 
 
Jonathan: Det snakker vi ikke om…  
 
Mathias: Nå, okay, okay.  
 
Jonathan: Og så, nogle gange kan den komme i sådan vild slow motion. 
 
Mathias: Ja…? 
 
Jonathan: Prøv og se! Årh, og så kan han ikke se den… *simulerer lyden af at blive sparket i 
hovedet*.  
 
Mathias: Den sad godt, hva? 
 
Jonathan: Det snakker vi ikke om… Nu smadre jeg dig. Så laver jeg lige sådan en på 10 
sekunder.  
 
Mathias: Ja… 
 
Mikkel: Det kunne være lidt fedt, hvis han så gik ind og lave den og du bare faldt om.  
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Mathias: Hahaha, ja.  
 
Mikkel: Er du ved at gennemskue controls’ne?  
 
Mathias: Ja, ja. Det kommer stille og roligt.  
 
Jonathan: *mumler i baggrunden* 
 
Mathias: Det som om, man skal time slagene… Sådan lidt efter hinanden.  
 
Mikkel: Du i hvert fald god til at parere.   
 
Jonathan: Jeg kan ikke finde ud af at parere, det så lang tid siden.  
 
Mathias: Hvor lang tid tror du, at du spiller om dagen f.eks.? 
 
Jonathan: En rigtig FIFA-kamp tager 90 minutter, og når kampen bliver lige (målscoren står 
lige), så er det vi tager op i straffe. Så slutter kampen meget hurtigere.  
 
Mathias: Ja. Men tror du det sådan 2-3 timer? 
 
Jonathan: Ja, så sætter dommeren nogle gange tid på.  
 
Mathias: Har du så nogle tidspunkter, hvor du ikke må spille mere?  
 
Jonathan: Altså…  
 
Mathias: Har I nogle regler for det? 
 
Jonathan: Øh, det… Det ved jeg ikke om vi har.  
 
Mathias: I har ikke nogen regler for sådan noget? 
 
Jonathan: Nej. 
 
Mathias: Årh, du heldig, hva’? Men, hvis du f.eks. har lektier for og sådan noget, så ved du 
godt du skal lave lektier og så sidder du ikke og spiller, eller sidder du bare og spiller? 
 
Jonathan: Når vi engang havde en hjemmetime, ikke? 
 
Mathias: Ja? 
 
Jonathan: Så kunne man sidde på skærmen, ikke? 
 
Mathias: Ja? 
 
Jonathan: Så var der en af mine som spillede PlayStation i stedet for, han havde time.  
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Mathias: Mens han sad på computeren til time? 
Jonathan: Ja, han havde ikke logget på, fordi han hellere ville spille PlayStation.  
 
Mathias: Okay. Hvis du så f.eks. skulle spille, øh, vælge mellem at spille fodbold eller 
PlayStation, hvad ville du så vælge? 
 
Jonathan: Hehe… PlayStation og bagefter spille fodbold.  
 
Mathias: … og så bagefter fodbold. 
 
Jonathan: Ja, med mine venner. Nogle gange spiller jeg også med min nabo.  
 
Mathias: Ja.  
 
Jonathan: Som jeg kun har vundet mod en gang, fordi han har også haft FIFA 22 længere tid 
end mig.  
 
Mathias: Han har haft det længere tid. 
 
Jonathan: Ja…  
 
Mathias: Hvad så, når han vinder over dig? Hvordan får du det så? 
 
Jonathan: Altså, det var Tottenham mod Liverpool, så var han Liverpool, så jeg var 
Tottenham. Min målmand hed ???, han var fransker. Han havde 35 skud, og sådan 2 af dem 
gik ind.  
 
Mathias: Ja… Men f.eks., når jeg vinder over dig i MMA, hvordan får du det så? 
 
Jonathan: Ja… Så…  
 
*kort pause* 
 
Jonathan: NEJ, så… så besvarer, jeg kan ikke fundet ud af det her… YES, YES, YES, kvælertag, 
kvælertag! YES, jeg er så god. Nej, ikke noget…  
 
*Jonathan & Mathias mumler lidt i munden på hinanden* 
 
Jonathan: Prøv og se, de slås stadigvæk videre! 
 
Mathias: Ja… 
 
Jonathan: de slås stadigvæk videre! *mumler lidt* 
 
Mathias: Så der er meget… Så, når du spiller med dine venner, konkurrere i så, eller spiller i 
for sjov? 
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Jonathan: Vi spiller for sjov. 
Mathias: I spiller for sjov, okay. Så I holder ikke turneringer og sådan noget forskelligt? 
 
Jonathan: Jo, nogle gange gør vi i skolen. 
 
Mathias: Ja… I skolen holder i turneringer? 
 
Jonathan: Ja, når vi kan spille bordfodbold.  
 
Mathias: Nå okay, med bordfodbold, ja… 
 
Jonathan: Mhm. Hvis man sådan kommer ind tidligt, og så kan man sådan spille 
bordfodbold, når vi... Så har vi et fælleshus, som der ligger på B-???.  
 
Mathias: Ja…? 
 
Jonathan: Lige ved siden af C-???, så er det man kan spille der.  
 
Mathias: Okay.  
 
*kort pause med klik-klik lyde* 
 
Mathias: Det her online, det tror jeg er toxic. 
 
Jonathan: Engang har jeg spillet mod nogen på internettet, så vandt jeg nærmest hele tiden, 
jeg tabte også nogle gange. Første kamp tabte jeg, og så en dag, så smadrede jeg dem bare. 
Så smadrede jeg bare dem alle, og så… Hver gang den samme.  
 
Mathias: Følger du nogen, der spiller… f.eks., hvor du ser dem spille? 
 
Jonathan: Ja, nogle… Mine to brødre, som filmer nogle videoer, *mumlen*, hvor de KO’er 
dem. 
 
Mathias: Ja, men ser du nogle hvor de spiller computerspil og sådan noget? 
 
Jonathan: Ja. 
 
Mathias Ja, hvem f.eks.? 
 
Jonathan: En der hedder Dingo.  
 
Mathias: Dingo? 
 
Jonathan: Ja, som der har en ven, altså som der er skraldemand til FIFA. Så er det at, de 
spiller, og så var det de lavede en video om, den angriber som han tager, vil han bytte om 
med Messi, så han skal sælge Ronaldo. 
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Mathias: Så de spiller FIFA sammen? 
Jonathan: Ja. 
 
Mathias: Okay.  
 
Jonathan: Den ene hedder Peter, men den anden rigtig hedder Daniel.  
 
Mathias: Daniel? 
 
Jonathan: Ja. 
 
Mathias: Okay. Og det er der, du lærer alle dine tricks til FIFA, eller hvordan? 
 
Jonathan: Ja.  
 
Mathias: Okay - I did it again! 
 
Jonathan: Nu tager jeg en anden spiller.  
 
Mathias: Ja? 
 
Jonathan: Nu tager jeg Adesanya.  
 
Mathias. Adesanya - ham kan du godt lide? 
 
Jonathan: Ja. Det er min yndlingschampion (?). 
 
Mathias: Okay.  
 
Mikkel: Hvorfor ville du heller spille PlayStation først og så spille fodbold bagefter, i stedet 
for omvendt? 
 
Jonathan: Altså, når vi kommer hjem fra fodbold, så bliver jeg sådan hentet… klokken 3 (15), 
og jeg skal til træning, så kan jeg nå at spille FIFA med min far.  
 
Mathias: Okay. Så det fordi, du lige kan nå at spille FIFA inden du tager til træning? 
 
Jonathan: Ja. 
 
Mathias: Okay.  
 
Jonathan: Hvem tager du? 
 
Mathias: Jeg tager… Anderson Silva. 
 
Jonathan: Årh, nu smadrer jeg dig. Det var sådan jeg vandt en kamp mod Anderson Silva.  
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Mathias. Det rigtigt ja. 
Jonathan: Men hvis han spiller... Han prøver også at lave et spark, man så undviger 
Adesanya den. Hvor mange år er Anderson Silva? 
 
Mathias: Årh, han omkring 40’erne.  
 
Jonathan: Jeg troede han var 43.  
 
Mathias: Mhm. Det kan godt passe meget godt.  
 
*kort pause* 
 
Mathias: Så, hvis du f.eks. skulle vælge, når du bliver stor og gammel, vil du så helst være 
professionel gamer eller professionel fodboldspiller? 
 
Jonathan: Helt klart professionel fodboldspiller. Og så skal jeg spille i sådan nogle store 
klubber eller de danske klubber.  
 
Mathias: Ja? 
 
Jonathan: Så kan jeg sådan spille FIFA med dem også nogle gange. 
 
Mathias: Okay, ja, som fodboldspilleren? 
 
Jonathan:  Ligesom Viktor Fischer, han spillede engang for FCK, nu er han skiftet til sådan et 
belgisk hold, som han blev fyret fra, på grund af at han spillede PlayStation derhjemme, 
resten af dagen.  
 
Mathias: Okay… Så vil du være professionel fodboldspiller i FIFA eller i virkeligheden? 
 
Jonathan: I virkeligheden. 
 
Mathias: Okay. 
 
Mikkel: Hvem er hvem? 
 
Jonathan: Jeg er rød! 
 
Mathias: And I’m blue. 
 
Mikkel: Okay.  
 
Mathias: Av, av. 
 
Jonathan: ÅÅÅÅRH, jeg er så syg! 
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Mathias: Av. 
 
Jonathan: Er du klar? *kort pause* Ejjj… 
 
Mathias: Hvordan gør man det her? 
 
Mikkel: R1 (en knap på PlayStation controlleren).  
 
Mathias: Aaah… 
 
Jonathan: Nej!! Jeg kender, jeg kender… Jeg ved ikke hvordan man laver den der… 
 
Mathias: Hvad for en? 
 
Jonathan: Den der hvor du lige drejer rundt… Og ham der Uriah Hall lavede den på en.  
 
Mathias: Ja…? 
 
Jonathan: Der hvor han sloges mod ham der, der brækkede benet. Der hvor han laver den 
der, og så kommer han til at dukke sig, og så får han den lige i hovedet.  
 
Mathias: Chris Weidmann, er det ham du tænker på? 
 
Jonathan: Ja. Ham der brækkede benet mod ham der, Uriah Hall, eller hvad han hedder. Jeg 
har ikke engang prøvet at brække benet i spillet.  
 
Mathias: Mhm. 
 
Jonathan: Så kommer jeg ikke engang… 
 
Mathias: Av… haha. 
 
Jonathan: Kom bar’! Kom bar’ du, kom bar’ du. 
 
Mathias: Det var en lille ballerina tur vi lige var på der.  
 
Jonathan: Ja… Ååårh, det kunne have været sygt, hvis jeg havde ramt dig lige i face.  
 
Mathias: Ja… 
 
Jonathan: Årh, så du den? 
 
Mathias: Mhm. Når du så spiller FIFA f.eks., er der så nogle af de tricks du laver i FIFA, du 
prøver at lave i virkeligheden, når du spiller fodbold f.eks.? 
 
Jonathan: Ja, jeg kan godt lave sådan et Rainbow Flip, hvor man tager den om støttebenet 
og laver det op i luften.  
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Mathias: Ja? 
Jonathan: Det kan jeg godt finde ud af at lave, i FIFA. Så det sådan et, hvor… Sådan en… Hvor 
man, sådan, kan… Rammer med sin gode fod, og så drejer rundt og rammer med sin dårlige 
fod. Det kan jeg også! 
 
Mathias: Det jeg tænkte på er, om du f.eks. ser et trick et FIFA, og så prøver at lave det i 
virkeligheden.  
 
Jonathan: Det prøver jeg. 
 
Mathias: Det gør du? 
 
Jonathan: Ja… 
 
Mathias: Er det noget der har hjulpet dig med at spille fodbold? 
 
Jonathan: Når vi sådan skal til træning… Så, hvis man ikke hører efter, eller kalder en for 
dårlig, så ryger man ud til sine forældre.  
 
Mathias: Nå, okay, okay. Så man skal opføre sig ordentligt. 
 
Jonathan: Ja. 
 
*kort pause med klik-klik lyde* 
 
Jonathan: Yes, jeg er så god! 
 
Mathias: Let me get up… 
 
Jonathan: Kom bar’! 
 
*kort pause med klik-klik lyde* 
 
Jonathan: Årh, jeg er god.   
 
*kort pause med klik-klik lyde + Mumlen fra Mikkel* 
 
Jonathan: Jeg giver dig lige to hårde slag.  
 
Mathias: Den er god den der… 
 
Jonathan: Neeej, så laver du lige en…! 
 
Mathias: Ja…?  
 
Jonathan: To… Din lille… 



 26 

 
Mathias: Det sådan det skal gøres! 
Jonathan: Hvad er det for en dans? 
 
Mathias: Det ved jeg ikke… 
 
Jonathan: Du kan bare lave én så… 
 
Mathias: Men har vi mere egentlig, vi mangler at spørge om? 
 
Mikkel: Nej, ikke rigtigt. Der er kun det der omkring loot boxes, men det havde han jo ikke 
rigtig erfaring med.  
 
Jonathan: Vi har glemt at spille Warzone! 
 
Mathias: Warzone!? Ja, vi kan spille noget Trials, måske? 
 
Jonathan: Hvad er det? 
 
Mathias: Det er det du… Det der motocross spil, du spiller.  
 
Mikkel: Trials? 
 
Mathias: Ja… 
 
Jonathan: Hvor… Ja. 
 
Mathias: Det er det ovre, til højre. Trials.  
 
Jonathan: Så skal jeg lige have det ud, i stedet for FIFA 22.  
 
Mathias: Yes… jamen så, stopper jeg vel bare optagelsen. 
 
Mikkel: Ja… 
 
Mathias: Det var også… 
 
*END OF RECORDING* 
 


