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Sammanfattning 

Teknologi har blivit en viktig del i barn och ungdomars liv. Spel, kommunikation, bloggar, 
skolarbeten och att umgås via sociala nätverk tillhör aktiviteterna online. Syftet med den här 
litteraturstudien var att utifrån ett teoretiskt perspektiv där bland annat Actor-Network-Theory 

(ANT) ingår belysa och utforska barns och unga människors interaktioner på och med Internet 
och det lärande och förutsättningar för hälsa som kan skapas. Tjugotre artiklar från tidskrifter 
med en disciplinär bredd, som bland annat innefattar utbildningsteknologi, psykologi, socio-
logi och mediakunskap, har studerats. Interaktion var ett genomgående tema i artiklarna. Barn 
och ungdomar interagerade med varandra och med andra på olika sätt och med olika syften. 
Delaktighet och gemenskap var viktiga begrepp. Kamratstöd online har visat sig vara 
betydelsefullt för unga med allvarliga sjukdomar. Många av de populära spelen är onlinespel 
som kan spelas av ett stort antal spelare samtidigt. Spelarna umgicks med sina vänner, lärde 
känna nya människor, hjälpte varandra genom olika uppdrag i spelet och firade uppnådda mål 
tillsammans. Olika roller framträdde i de olika kontexterna, både självvalda och tilldelade av 
andra. Det lärande som uppstod i de olika kontexterna var situerat och bestod likaväl av 
akademiska kunskaper och digitala färdigheter som av social kompetens, socialisering och 
”livsfärdigheter”. Den teoretiska referensramen i uppsatsen var inspirerad av bland andra 
Latour, Bandura, Antonovsky samt Lave och Wenger. Jag kallar den ”Del i det hela” och 
menar att ett aktörskap i ett heterogent nätverk med en gemensam aktivitet kan bidra till en 
känsla av sammanhang (KASAM), en känsla av mening. Dessa delar har betydelse för vår 
hälsa – den psykiska, den sociala samt den existentiella hälsan. 

 

Nyckelord: Barn, ungdomar, Internet, interaktioner, roller, nätgemenskap, Actor-Network-
 Theory (ANT)  



 

 

Abstract 

Technology has become an important part of children and young people’s lifes. Games, 
communication, blogs, school work and hanging out in social networks are examples of 
online activities. Using a theoretical perspective including Actor-Network-Theory (ANT), the 
aim of this literature review was to illustrate and explore children and youth’s interactions on 
and with the Internet, and the learning processes and conditions for health that can emerge. 
Twenty-three articles from journals of different disciplines, such as educational technology, 
psychology, sociology, and media science, were included. Interaction was a constant theme 
throughout the articles. Children and young people interacted with each other and with others 
in different ways and with different purposes. Participation and fellowship were important 
concepts. Online peer support has shown to be significant for youth with severe disease. 
Many of the popular games are online games that can be played by many players 
simultaneously. The players socialized with their friends, got to know new people, helped 
each other through various missions in the game and celebrated achieved goals together. 
Different roles appeared in the different contexts, some self-selected and some assigned by 
others. The learning processes that occurred in the different contexts were situated and 
consisted of academic knowledge and digital skills, as well as of social competence, 
socialization and life skills. The theoretical framework used in this essay was inspired by 
Latour, Bandura, Antonovsky, and Lave and Wenger. I call it “Part of it all” and believe that 
an actorship in a heterogeneous network with a collective activity may contribute to a sense of 
coherence (SOC), a sense of meaning. These elements are significant for our health – the 
psychological, the social, and the existential health.  

 

Keywords: Children, youth, Internet, interactions, roles, social networks, Actor-Network-
 Theory (ANT) 
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1. Inledning 
Efter 15 år inom läkemedelsforskningen tillät jag min nyfikenhet och intresse för hälsa, i en 
vidare bemärkelse än i form av läkemedel i sig, få mer utrymme. Snart tre år senare, efter 
kurser, föreläsningar och litteratur samt Vitaliskonferensen1 2012, har ett specialintresse ut-
kristalliserats – kopplingen mellan hälsopedagogik och hälsoinformatik. Finns den och hur ser 
den i så fall ut? Och är den kopplingen relevant och användbar? 

Ett hälsopedagogiskt perspektiv innebär att utifrån en salutogen utgångspunkt, att utgå från 
det friska, arbeta för att stärka friskfaktorer (sådant som får oss att må bra) med syfte att 
främja, behålla och öka hälsan sett ur ett helhetsperspektiv. Ett begrepp som hälsobeteende 
(Glanz et al., 2008) tillsammans med kunskap om människors lär- och förändringsprocesser är 
centralt i hälsopedagogik.  

I ett antal studier inom området hälsoinformatik har jag funnit att ett hälsopedagogiskt tanke-
sätt kan finnas med i bakgrunden. Begrepp som finns i de studerade artiklarna är delaktighet, 
empowerment (egenmakt), self-efficacy (självtillit, självförmåga), ekologiska modeller för 
människors hälsobeteende (beteende påverkas av och påverkar faktorer på flera nivåer; inom 
individen, mellan personer, på organisations- och samhällsnivå), hälsopromotion (hälsofräm-
jande) och holistisk vård (en helhetssyn på hälsa) (Weber, Derrico, Yoon, & Sherwill-
Navarro, 2009; Yin, Ring & Bickmore, 2012; Xu, Shehan Poole, Miller, Eiriksdottir, Catram-
bone & Mynatt, 2012; Finkelstein & Wood, 2011 samt Rigby, Hill, Koch & Keeling, 2011). 

Ett spännande projekt på nära håll med människa-teknik-koppling är ”Kamratstödsprojektet” 2 
(CHIPS – Child Internet Peer Support), ett projekt inom Centrum för forskning om välfärd, 
hälsa och idrott (CVHI) på Högskolan i Halmstad med det övergripande syftet att utveckla 
system för kamratstöd mellan barn som är i behov av särskilt stöd (barn med cancer) (t ex 
Einberg et al., 2012; Lindberg, Thomsen & Åkesson, 2012; Lindberg, 2013). Design och ut-
veckling av kamratstödssystemet kommer att ske inte bara för barnen, utan även tillsammans 
med och av barnen. Ett annat sätt att se utveckling tillsammans med barn, enligt Karlsson 
(2013), är att uppmärksamma de olika roller barnen kan ha i utvecklingsarbetet; användare, 
utvärderare, informant respektive utvecklare eller designer. 

Det verkar alltså finnas någon form av koppling mellan hälsopedagogiska teorier och använd-
ningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i hälsoarbete. Det skulle vara 
intressant att undersöka hur teknologin används, vilken roll tekniken har i det hälsofrämjande 
arbetet och vad den möjliggör. En spännande infallsvinkel i en sådan undersökning skulle 
vara att se tekniken som en aktör bland flera (både mänskliga och icke-mänskliga aktörer) i 
nätverket som projekt eller intervention utgör, att utifrån Actor-Network-Theory (ANT) närma 
sig en förståelse för människorna och deras interaktion med tekniken (jfr Latour, 2005). 

                                                           
1 http://www.vitalis.nu/ (hämtad 2013-04-02, kl. 08.16). 
2 http://www.hh.se/hos/forskning/centrumforforskningomvalfardhalsaochidrottcvhi/halsoframjandeprocesser/hal
soinnovationerforbarnspsykiskahalsa.65438243.html (hämtad 2013-03-31, kl. 16.33). 
 

http://www.vitalis.nu/
http://www.hh.se/hos/forskning/centrumforforskningomvalfardhalsaochidrottcvhi/halsoframjandeprocesser/halsoinnovationerforbarnspsykiskahalsa.65438243.html
http://www.hh.se/hos/forskning/centrumforforskningomvalfardhalsaochidrottcvhi/halsoframjandeprocesser/halsoinnovationerforbarnspsykiskahalsa.65438243.html
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Internet är en del av vår vardag för såväl vuxna som för barn. Av barn i åldern 9-12 år 
använder 95% Internet på fritiden (Statens medieråd, 2013a). Yngre barn ägnar sig mest åt 
spel, medan för de äldre barnen och ungdomarna handlar det om att chatta, mejla, umgås i 
sociala nätgemenskaper samt att göra skolarbeten på nätet. Kommunikation och interaktion 
med kamrater via Internet ökar (ibid.). Många spel tonåringar ägnar sig åt är s k MMORPG, 
onlinespel med flera deltagare samtidigt. Spelen är mer än ”bara” spel, flera sociala funktioner 
som chatt underlättar interaktionen deltagare emellan (Statens medieråd, 2013b). 

Strax innan jul råkade en klasskamrat till min äldste son ut för en allvarlig brandolycka i 
skolan. Pojken låg sedan nedsövd i ungefär två veckor. Under tiden visade klasskamraterna ett 
stort engagemang på Facebook, de skrev stöttande och uppmuntrande ord till sin klasskamrat. 
Jag tror att flera satte ord på sina känslor och upplevelser som de kanske inte hade gjort innan, 
och beskrev vad den skadade pojken betydde för dem. Dessa interaktioner hade inte varit möj-
liga på samma sätt utan en nätgemenskap där alla deltog. Pojken kunde sedan från sjukhuset 
läsa och skriva egna inlägg. Efter en tid umgicks han via Internet med sina klasskamrater från 
sin sjuksäng, på samma villkor som de andra. Från slutet av januari har han varit med i 
skolan. Hans snabba läkningsprocess har förvånat läkarna. Själv menar han att klasskam-
raternas texter, hans fysik och vilja att bli frisk har stärkt honom och fått honom att kämpa3. 

Ett annat exempel som inspirerat mig är filmen Ben X
4som är baserad på boken ”Nothing was 

all he said” av Nic Balthazar. I filmen får vi se hur sociala interaktioner i spelet formar huvud-
personen Ben, hans tankar och handlingar. Utan sin ”healer” i spelets värld hade förmodligen 
Ben inte reflekterat, agerat och förutsett konsekvenserna av sitt handlande på samma sätt. Den 
här interaktionen stärkte Ben att kunna hantera sin situation och hitta en meningsfullhet i livet. 

I samhället i stort och bland forskare finns delade meningar om nyttan och skadan med data-
spel, dess påverkan på hjärnan och om våldsamma dataspel kan leda till aggressivt beteende 
(t ex Dagens Nyheter, 2012). Mina exempel ovan, tillsammans med arbetet för den här upp-
satsen, har gjort mig mer öppen och nyfiken på positiva effekter av dataspelande och andra 
interaktioner via Internet. 

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
Nätverk nybildas och ombildas genom interaktioner aktörer emellan. Barn och ungdomar är 
aktörer i de virtuella världar där de tillbringar tid, men den virtuella världen och Internet som 
sådant kan också ses som aktörer i sammanhanget (jfr Actor-Network-Theory (ANT), Latour, 
2005). Aktörerna har olika roller och kan behöva utveckla kunskap och vissa färdigheter för 
att utföra sin roll. Aktörerna och nätverken har olika syften, t ex spel som underhållning, spel 
för lärande, eller för att söka kontakt med andra för stöd (t ex socialt stöd och kamratstöd). 

Om aktörer och nätverk är det ena benet kan vi säga att lärande är det andra då vi tittar på 
barn och ungdomars interaktioner online. En annan utgångspunkt är att vi gör saker för att må 
bra; vi spelar för att det är roligt och vi umgås med andra just för att må bra. Hälsa och hälso-
pedagogik kommer därför också in i sammanhanget. 
                                                           
3 Hallandsposten (2013, februari 8). http://hallandsposten.se/nyheter/halmstad/1.1935488-brannskadade-pojken-
aterhamtade-sig-snabbt (hämtad 2013-04-27, kl. 11.55). 
4 http://www.benx.be/ (hämtad 2013-05-01, kl. 12.23). 

http://hallandsposten.se/nyheter/halmstad/1.1935488-brannskadade-pojken-aterhamtade-sig-snabbt
http://hallandsposten.se/nyheter/halmstad/1.1935488-brannskadade-pojken-aterhamtade-sig-snabbt
http://www.benx.be/
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 Health promotion theories and models can help to bind together our observations 

 and ideas, and make sense of them (Nutbeam, Harris & Wise, 2010, s. 1). 

Jag skulle vilja kalla den föreliggande litteraturstudien för en hälsopedagogisk studie och se 
de sunda interaktionerna barn och ungdomar emellan som friskfaktorer som kan främja hälsa 
sett ur ett helhetsperspektiv. 

Genom att knyta samman teorier av bland andra Latour (2005), Lave och Wenger (1991), 
Antonovsky (2005) och Bandura (1986, 1997) kan vi skapa ett teoretiskt perspektiv med kom-
ponenter och begrepp som aktörer, nätverk, situerat lärande, KASAM (känsla av samman-
hang), begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet och ömsesidig inverkan. Låt oss kalla den 
här uppsatsens teoretiska glasögon, med hälsopedagogiska förtecken, ”Del i det hela”. 
Delarna, de olika aktörerna, är inte länkar i en kedja eller pusselbitar i ett pussel, sammansatta 
för att producera något genom nätverket. För det första är de olika och en förutsättning för ett 
fungerande nätverk är aktörer med olika kompetens, erfarenheter och perspektiv. (Vad vore 
en kör med endast sopraner?) För det andra är delarna inte enbart producenter i nätverket. 
Aktörerna får något tillbaka genom sitt deltagande i nätverket, något som är olika för var och 
en av dem. Sammanfattningsvis: Ett heterogent nätverk producerar något och samtidigt i den 
här processen får aktörerna något tillbaka, något som är lika unikt som det de bidrar med. 

Det övergripande syftet med föreliggande uppsats är att genom det teoretiska perspektivet 
”Del i det hela” belysa och utforska barns och unga människors interaktioner på och med 
Internet och det lärande och förutsättningar för hälsa som kan skapas. Detta görs genom att 
studera vetenskapliga originalartiklar där barns och unga människors interaktioner på Internet 
har studerats; vad de gör i sina virtuella världar och hur de konstruerar sociala relationer. 

Forskningsfrågor: 

 Hur interagerar barnen och ungdomarna med varandra och med teknologin i de 
nätgemenskaper som studerats i artiklarna? 

 Vilka roller för barn och ungdomar framträder i dessa nätgemenskaper? 

Ytterligare en fråga avses att besvaras i uppsatsen, nämligen: 

 På vilket sätt skulle kunskapen från den här studien kunna vara användbar för 
utvecklingsarbete som handlar om barns användning av applikationer och system 
online, t ex i syfte att främja kamratstöd? 

1.2 Disposition 
Efter den inledande delen ovan, där jag beskrivit mitt intresse för den här undersökningen 
samt redogjort för uppsatsens problemformulering, syfte och frågeställning, följer en lista med 
begrepp och deras definitioner som används i den kommande texten. I kapitel 2 beskrivs 
tidigare forskning inom olika områden, relevant för den här studien, för att ge en bakgrund. 
De teoretiska utgångspunkter som inspirerat mig för analys och tolkning beskrivs i kapitel 3, 
som följs av redogörelser för metod, urval och analys i kapitel 4. Empiri och resultat finns 
sammanställda i kapitel 5, med tillhörande bilagor. I diskussionen, kapitel 6, knyts det hela 
ihop och läsaren kan förvänta sig ”svar” på hur den här studien förhåller sig till tidigare 
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forskning, samt vad den här studien kan bidra med. Uppsatsen avslutas med slutsatser som 
föregås av en reflektion om hälsopedagogik. 

1.3 Definitioner av begrepp 
Asynkron kommunikation 

Kommunikation som inte sker samtidigt mellan parterna, t ex mejl och att posta inlägg i 
diskussionsforum. Motsats till synkron kommunikation. 
Augmentation 

”Förbättring” i SAMR-modellen enligt Puentedura (Hippasus, 2013), vilket betyder att 
teknologin fungerar som ett direkt verktyg och åstadkommer en funktionell förbättring, till 
skillnad från substitution (ersättning) (se Figur 1). 
Augmented reality (AR) 

Förstärkt eller förhöjd verklighet på svenska. En beskrivande term för realtidsapplikationer 
som blandar information från användarens fysiska omgivning med information från en 
mjukvaruapplikation5. Ett exempel är Kinect for Xbox 360. 
Avatar 

Den ”figur” spelaren skapar i spelet, en bild som representerar spelaren. 
Blogg 

En dagbok på Internet. Avkortning av webblogg som kommer från de engelska orden ”web” 
och ”log”6. 
Coping 

Definition av Lazarus och Folkman (citerade i Andersson, 2009, s. 124): ”kognitiva och 
beteendemässiga ansträngningar, som ständigt ändras, att klara av specifika externa och/eller 
interna krav som bedöms svåra eller överstiga personens resurser”. 
Empowerment 

Egenmakt, stärka individens självkänsla och ge större möjlighet till att ta eget ansvar och 
kontroll över händelser som påverkar den egna livssituationen (Tengqvist, 2007).  
Hälsoinformatik 

Synonyma begrepp är medicinsk informatik och biomedicinsk informatik. Definition från 
Svensk Förening för Medicinsk Informatik (SFMI): ”ett vetenskapsområde som sysslar med 
frågor om hur man med hjälp av informationsteknik kan stödja, styra och utveckla vård och 
omsorg, folkhälsoarbete samt forskning och utbildning inom medicinens olika discipliner 
inklusive basal biovetenskap” (SFMI, 2013). En bred definition eftersträvas där flera veten-
skapsområden inkluderas och vikten av tvärvetenskaplig belysning, från naturvetenskap, 
teknik, ekonomi, samhällsvetenskap, etik och juridik, betonas (ibid.). 
Hälsopromotion 

Den grundläggande hälsopromotiva ideologin formulerades 1986 i The Ottawa Charter for 

Health Promotion
7 (Korp, 2004). En kortfattad beskrivning av de fem ideologiska ställnings-

taganden; hälsa ska ses ur ett holistiskt perspektiv och som en resurs, sociala hälsoskillnader 
måste utjämnas, behov av förnyelse av hälso- och sjukvården, flera faktorer (fysiska, sociala, 
kulturella och ekonomiska) har betydelse, det är inte endast individens ansvar, samt betoning 

                                                           
5 http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rst%C3%A4rkt_verklighet (hämtad 2013-05-05, kl. 9.59). 
6 http://sv.wikipedia.org/wiki/Blogg (hämtad 2013-04-01, kl. 20.15). 
7 http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/ (hämtad 2013-05-30, kl. 19.50). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rst%C3%A4rkt_verklighet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Blogg
http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/
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på delaktighet och empowerment (ibid.). En insats i syfte att stärka människor till bevarande 
av hälsa. Utgår från ett salutogent perspektiv på hälsa som innebär att främja de faktorer och 
omständigheter som bidrar till en ökad hälsa (Hanson, 2004). 
Instant messaging 

Synkront utbyte av privata meddelanden, oftast som text men med möjlighet att inkludera 
bilagor som dokument, bilder, ljud och andra multimediafiler. 
Irreduktion 

Ett av Bruno Latours grundläggande begrepp som innebär att ingenting varken kan reduceras 
till någonting annat eller härledas ur någonting annat (Harman, 2009). 
Kamratstöd 

En stödgrupp som består av peers, som delar bestämda erfarenheter. Jämför stödgrupp nedan. 
Literacitet 

Förmåga att läsa och skriva. Literacitet kan sägas bestå av två komponenter; uppgiftsbaserad 
respektive färdighetsbaserad (Nutbeam, Harris & Wise, 2010). 
Massively multiplayer online computer games (MMOG)/ 

Massively multiplayer online role playing games (MMORPG) 

Onlinespel som spelas av ett stort antal spelare samtidigt, t ex World of Warcraft och TERA. 
Metafysik 

”Efter fysiken”, ”bortom, utanför människans perception”, metafysik är en typ av filosofi som 
utifrån vidare koncept försöker definiera verkligheten eller vår förståelse av den (Public 
Broadcasting Service (PBS), 2013). 
Nätgemenskap 

En definition av Howard Rheingolds (citerad i Kozinets, 2011, s. 19): ”sociala ansamlingar 
som uppstår genom nätet när tillräckligt många människor för … offentliga diskussioner 
tillräckligt länge, med tillräckligt med mänskliga känslor, för att spinna en väv av personliga 
relationer i cyberrymden”. 
Online 

Ansluten till ett elektroniskt närverk, här Internet. 
Peers 

Kamrater, jämlikar. Ingen hierarkisk skillnad mellan personerna. 
Self-efficacy 

Självtillit eller självförmåga som bygger på två delar (Bandura, 1997); 
1. ”Efficacy expectation” – individens tillit till den egna förmågan att agera på ett visst sätt 
eller kunna ha kontroll över en viss situation. 
2. ”Outcome expectation” – individens tillit till att agerandet eller beteendet kommer att leda 
till ett bestämt resultat. 
Socialt stöd 

Socialt stöd kan delas upp i fyra termer beroende på de funktioner som relationerna mellan 
personerna har; emotionellt stöd, stöd som förstärker självkänslan, instrumentellt stöd (t ex 
tjänster) och informationsstöd (Andersson, 2009). 
Stödgrupp 

En grupp av personer som delar vissa erfarenheter (t ex egen eller anhörigs sjukdom eller 
beroende) och träffas (face-to-face) mer eller mindre regelbundet för att utbyta erfarenheter 
och för att ge och få stöd i olika former. 
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Synkron kommunikation 

Kommunikation som sker i realtid, t ex i en chatt. 
Virtual reality (VR) 

Virtuell värld, online simulerade 3-D miljöer bebodda av spelare som interagerar med 
varandra via avatarer. 

2. Bakgrund 
Undersökningar visar att barn tillbringar en stor del av sin fritid på Internet – att spela och att 
titta på filmklipp är de vanligaste aktiviteterna (Statens medieråd, 2013a). Ju äldre barnen blir 
desto vanligare blir det att umgås via sociala medier. Flera av de spel som är populära bland 
barn och ungdomar (t ex Club Penguin, Habbo, Webkinz, Whyville, Minecraft, TERA och 
Panfu) har chattar mellan medlemmarna. 

Det finns alltså en bild av vad barn gör på Internet. Dock finns det få studier som visar vad 
barnen gör i de virtuella världar de besöker, och ännu färre studier om hur de lär sig och 
varandra att delta och bli en del av dessa världar (Fields & Kafai, 2009). Nämnda författare 
önskar också se studier av barns lek och hur de konstruerar sociala relationer med varandra 
och samarbetar i sina ”vuxen-fria” virtuella världar. 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 IT i lärande 
En av EU:s åtta nyckelkompetenser, som gäller alla medborgare, är digital kompetens (Skol-
verket, 2010). Den nya läroplanen uttrycker att skolan ska bidra till elevernas digitala kompe-
tens, dock utan att använda just det begreppet (ibid.). Effekter av den ökade tillgängligheten 
till digitala verktyg i skolan, ”1-till-1”, som flera kommuner anammat, har inte till fullo ut-
värderats ännu. För projektet ”En-till-En” i Falkenberg som startades 2007 har utvärderingen 
avslutats 2010 (Tallvid, 2010). 

 Att planlöst slänga ut datorer i klasserna är nästan det största sveket mot 
 eleverna. Vill man verkligen satsa borde skolorna ta hjälp av specialutbildade 
 it-pedagoger och av forskning (Martin Tallvid, Skolvärlden, 2012). 

Den svenska skolan har generellt sett inte hängt med på samma sätt som övriga samhället då 
det gäller informationsteknologi (IT) (Kairos Future, 2011). Där IT används i skolan är det på 
en lägre nivå jämfört med samhället i övrigt. Tre fjärdedelar av lärarna i en studie som Kairos 
Future (2011) låtit göra saknar skriftliga strategier för IT-användningen på skolan. Dessutom 
anser två tredjedelar av lärarna att det inte finns några väl fungerande IT-lösningar för peda-
gogiken på skolan (ibid.). Något som tros ha potential att i framtiden förändra och förbättra 
pedagogiken är gamification

8, att spel används i undervisningen. Ett svenskt exempel på detta 
är Evuma, ett individanpassat matematiklandskap med övningar utifrån den enskilde elevens 
intressen, med kontroll över elevens styrkor, svagheter, mål och framgång samt funktioner för 
att öka motivationen och att kunna chatta med andra (Evuma, 2013). 

                                                           
8 http://www.gamification.org/ (hämtad 2013-05-11, kl. 11.52) 

http://www.gamification.org/
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I en magisteruppsats (Berg Marklund, 2011) undersöktes användbarheten av framväxande 
spelsystem (Minecraft) och delandet av virtuella världar som verktyg i utbildningen. Barn, 6-9 
år, studerades i grupper om fem då de skulle bygga vissa strukturer i lego och sedan bygga 
samma strukturer i Minecraft. Spelets ”oändliga” möjligheter stimulerade barnens kreativitet. 
Spelat var mer engagerande och involverande, samt främjade kontinuerligt upptäckande och 
problemlösande genom hela spelsessionen, till skillnad från lego-övningen (ibid.). 

Internet hyllades till en början som ”the savior of education” (Subrahmanyam & Greenfield, 
2008, s. 119). Författarna menar att nu är utmaningen för skolorna att: 

 eliminate the negative uses of the Internet and cell phones in educational 
 settings while preserving their significant contributions to education and 

 social connection (Subrahmanyam & Greenfield, 2008, s. 119). 

Vi behöver således strategier och kunskap för att inte hamna vilse9. Låt mig exemplifiera med 
”En-till-En”-projektet i Falkenberg (se ovan) som har använt sig av Puenteduras SAMR-
modell (se Figur 1). Både lärare och elever såg fördelar med att ständigt ha tillgång till en 
egen dator (Tallvid, 2010). Lärarna blev efterhand bättre på att utnyttja datorerna i undervis-
ningen, som också blev mer varierande än tidigare. Eleverna upplevde att de blivit bättre på 
att organisera sina anteckningar och uppgifter. Den största fördelen eleverna nämnde var att 
deras motivation för skolarbetet ökade; ”allt har blivit mycket lättare och roligare” (Tallvid, 
2010, s. 20). 

Modellens olika nivåer kan ses som ett pedagogiskt verktyg för reflektion och hjälp i lär-
processen. Substitution och augmentation är grundnivån, som representerar endast en teknisk 
förbättring (enhancement) (Pedagog Malmö, 2013). Nästa nivå, som Puentedura kallar 
transformation, består av modification och redefinition. Här dras nytta av teknikens möjlig-
heter, eleverna är med och skapar sin egen förståelse och det blir ett djupare lärande (ibid.). 

De två inledande stegen i SAMR-modellen var förhållande vis enkla att nå, där datorn under-
lättade och effektiviserade arbetet i klassrummet, upptäckte Tallvid (2010), men för att för-
ändra lärandeprocessen eller undervisningskontexten krävdes det mer. En lärare, som ingick i 
projektet, förändrade en skrivuppgift för sina elever med hjälp av tekniken genom att låta 
eleverna skriva dikter i en wiki10. De kunde här se varandras texter, kommentera och bidra till 
en gemensam dikt (ibid.). Det sista steget då; en omdefiniering av uppgifterna för att nå mål 
som tidigare varit ouppnåeliga? Läraren som Tallvid (2010) diskuterade detta med föreslog ett 
landsövergripande samarbete där eleverna tillsammans skulle kunna skapa en wikidiktsam-
ling. I och med ”En-till-En”-projektet skulle en sådan här idé vara fullt möjlig att genomföra 
(ibid.). 

 

                                                           
9 För vidare läsning: Oversold and Underused: Computers in the Classroom (Cuban, 2001). 
10 Wiki är ett ord från Hawaii som betyder snabb. En wiki är en sökbar webbplats där informationen snabbt och 
enkelt kan göra omedelbara förändringar (http://sv.wikipedia.org/wiki/Wiki, hämtad 2013-06-01, kl. 21.07). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Wiki
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        Figur 1. SAMR-modellen enligt Ruben R. Puentedura (Hippasus, 2013). 

2.1.2 Kamratstöd online 
Det finns flera skillnader mellan stödgrupper som träffas face-to-face (F2F) och onlinestöd. 
För personer som tillbringar mycket tid på sjukhus eller av andra skäl har svårt att kunna ta 
sig till en bestämd plats en bestämd tid kan onlinestöd vara ett gott alternativ. Man kan också 
tänka sig att personerna vågar öppna sig mer och skriva om svåra och ”förbjudna” tankar och 
känslor i skydd av anonymitet. Att skriva ger personerna mer tid att reflektera över det de vill 
förmedla. Samtidigt innebär en skriftlig kommunikation att man går miste om kroppsspråk, 
betoning och ansiktsuttryck som bidrar i den verbala kommunikationen, i mötet ansikte mot 
ansikte. Emoticons, känslouttryckssymboler, kan vara till hjälp och öka känslan av förståelse 
och samhörighet i den skriftliga kommunikationen (jfr Sjöberg, 2010). Till skillnad från stöd-
grupper i det verkliga livet har humor och poesi visat sig vara viktiga delar i onlinekommuni-
kationen i stödjande syfte (Tichon & Shapiro, 2003). 

Tichon och Shapiro (2003) uppmärksammade dock att humor inte används lika frekvent i on-
linestöd bland barnen som för vuxna. Förklaringar till det, menar Tichon och Shapiro (2003), 
skulle kunna vara att barnen befinner sig i olika stadier av mognad, eller så är det så att humor 
inte medför värde i det stödet barnen behöver. 

Onlinestöd finns i olika former beroende bland annat på deltagarnas ålder, mognad och 
intresse, t ex spel, aktiviteter, utbildning och interaktion med peers (t ex Nicholas et al., 
2007). Individuella spel lockade de yngsta medan de äldre var mer intresserad av interaktiva 
aktiviteter som chatt med andra ungdomar i liknande situation (ibid.). Barnen tillbringade 
kortare eller längre perioder på sjukhus för behandlingar och provtagning. Onlinestödet kunde 
minska barnens oro och ensamhet, göra dem mer villiga att återvända till sjukhuset, stödja 
barnen med kunskap, kamratstöd och förmåga till coping, och det kunde även erbjuda en 
stunds underhållning och distraktion (Nicholas et al., 2007). Även en form av terapi möjlig-
gjordes genom dessa onlinestöd. En pojke som spelade ett spel som gick ut på att skjuta saker 
sa till sina föräldrar att han ”dödade sina cancerceller” (ibid.). 

Redefinition/Omdefiniering 

Modification/Förändring 

Augmentation/Förbättring 

Substitution/Ersättning 
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Äldre barn fann både synkront och asynkront kamratstöd online positivt, som att chatta, skriva 
e-post och inlägg i diskussionsforum. De skapade meningsfulla kamratrelationer där de för-
stod varandra och fick en känsla av samhörighet (Nicholas et al., 2009). Onlinestöd för unga 
med olika sjukdomar har visat sig kunna bidra till en känsla av tillhörighet och minskat utan-
förskap genom att tonåringarna har delat erfarenheter och olika strategier för coping (t ex 
Stewart et al., 2011). Olika sorters stöd, som informations- och emotionellt stöd, har erbjudits 
i de ungas konversationer online (ibid.). 

2.1.3 Interaktioner 
Inte endast interaktionerna deltagare emellan eller mellan deltagare och lärare (eller mentor, 
moderator, designer, konstruktör, stödperson eller någon annan) är viktig att studera, utan 
även interaktionen deltagare-teknologi (jfr Barab, Hay, Barnett & Squire, 2001). Barab et al. 
(2001) försökte i sin studie dokumentera hur elevernas konceptuella förståelse var fördelad i 
gjorda erfarenheter under resans gång tillsammans med lärare, varandra, teknologin och de 
aktuella uppgifterna. Detta snarare än en förståelse som uppstår som ett förtingligande av en 
praktik eller som en abstrakt verklighet. 

 It is our contention that adopting the participation metaphor contextualizes 
 knowing as a relational process and not only more usefully captures the 
 world as it is, but also dramatically augments and shapes the practice of 

 designing environments to support learners in becoming knowledgeably 
 skillful (Barab et al., 2001, s. 83). 

Den ofrånkomliga relationen mellan kunnande och görande påverkas av kontexten, fortsätter 
Barab et al. (2001), och elevernas förståelse är en del av och utvecklas genom praktiken. 

Genom att utgå från och använda Actor-Network-Theory (ANT) för att förstå implementering 
av IT-utvecklingen inom sjuk- och hälsovård menar Cresswell, Worth och Sheikh (2010) att 
de kan få syn på hur nätverk bildas och ombildas. Begreppsbildningen, att nätverk består av 
både mänskliga och icke-mänskliga aktörer, skapar ett gott verktyg för att undersöka dessa 
komplexa förhållanden aktörerna emellan. 

I en artikel med liknade tema använde Cho, Mathiassen och Nilsson (2008) ANT för att förstå 
implementeringsprocessen av IT-system inom hälso- och sjukvården som kontinuerligt 
skapande och upprätthållande av stabila heterogena nätverk, i vilka aktörerna har fokuserat 
sina intressen för en tid. En händelse i processen som kom att påverka utfallet var enthusiast 

entry, en engagerad nyckelperson bland de kommande användarna började aktivt delta och 
bidra i projektarbetet. Användarnas kunskaper, erfarenheter och åsikter togs tillvara och IT-
systemet kunde designas på ett effektivare sätt, anpassat till den aktuella kontexten (ibid.). 

Kamratinflytandets makt är stor, större än inflytandet av gruppens vuxna moderator, poäng-
terar Kim, Anderson, Nguyen-Jahiel och Archodidou (2007) i sin studie av diskursmönster i 
barns diskussioner online där barnen stimulerades att utveckla sina resonemang. Barnens knep 
och trick i argumentationen spred sig mellan de olika diskussionsgrupperna och tenderade att 
förekomma allt oftare. 
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Online kommunikation, i form av t ex e-post, instant messaging, bloggar, sociala nätverk och 
sidor för att dela bilder och filmer, används av ungdomarna främst i syfte att förstärka befint-
liga relationer (Subrahmanyam & Greenfield, 2008). Det är inte längre lika vanligt med 
onlinekontakt med främlingar som det var då Internet var nytt. Dock, menar författarna, kan 
den här kamratinteraktionen online ske på bekostnad av tid tillsammans med föräldrarna. 

2.1.4 Roller 
Global Kids Online Leadership Program använder spel för att få unga människor att engagera 
sig i viktiga globala frågor (Global Kids, 2013). Så här beskriver de social media: 

 Global Kids believes that youth should be not merely critical consumers but 
 active producers of digital media. The development of participatory media has 

 increased the opportunities for Global Kids to develop programs which utilize
 web 2.0 media production tools to support youth to broadcast their voices on 

 critical issues. Participants use web tools to map, remix, blog, create multimedia 
 presentations and slideshows, do graphic design and create data visualizations 
 in order to gain critical social skills and cultural competencies that will be critical 

 to their participation in civic life (Global Kids, 2013). 

Roller i digital media kan handla om mer än konsument och producent. ”Expert” kan vara en 
sådan roll. Barn och unga kan ofta vara snabba med att ta till sig nyheter, och kanske särskilt 
då det handlar om Internet. De kan hjälpa, visa och lära sina föräldrar utifrån kunskaper de har 
skaffat sig genom att prova sig fram. Och inte bara föräldrar numera, regeringen vill också ha 
stöd från en grupp unga IT-experter (Sveriges Television, 2013; Dagens Nyheter, 2013). 

3. Teoretiska utgångspunkter och perspektiv 
I detta avsnitt presenteras det teoretiska perspektiv jag har inspirerats av för analys och tolk-
ning av data. Jag har valt att se de ingående komponenterna som aktörer i den kontext där 
barnen använder datorer (eller andra verktyg som surfplattor och smarta telefoner) för att 
spela, kommunicera och interagera i virtuella världar. Aktör – actor – action – aktiv; det 
handlar alltså om aktiva ”ingredienser”, aktiva medspelare som bidrar i bildandet av nät-
verket. Min strävan i den här uppsatsen är att diskutera och integrera de olika aktörerna, att 
försöka undersöka deras medierande ömsesidiga förhållande (jfr Mager, 2009). Nedan följer 
korta presentationer av de olika teoretiska perspektiv jag utgått ifrån. Låt oss börja med det 
hälsopedagogiska perspektivet. 

3.1 Hälsopedagogiskt perspektiv 
Det hälsopedagogiska perspektivet har sin utgångspunkt i pedagogik. Att främja hälsa och 
förebygga ohälsa är inte en uppgift endast för hälso- och sjukvården. Det handlar också om 
andra kunskaps- och verksamhetsfält i arbetet för människors hälsa och välbefinnande i bred 
bemärkelse (Korp, 2004). En hälsopedagog kan möta människor med kunskap om och för-
ståelse för psykologiska, sociologiska och beteendeprocesser som påverkar hälsan och för-
mågan till inlärning. Hälsopedagogen kan sedan välja ut lämpliga och passande pedagogiska 
verktyg, utifrån den aktuella situationen som individen eller gruppen befinner sig i, för att 
stärka möjligheter till hälsofrämjande, informerade val (Olsson, 2001). 
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3.2 Social Cognitive Theory 
Albert Bandura (1986) menar i sin teori, Social Cognitive Theory, att människor som 
observerar andra lär sig generellt sett snabbare är de som provar sig fram, framför allt då det 
gäller uppgifter med större krav på konceptuella färdigheter än rent hantverksarbete. 

 human functioning is explained in terms of a model of triadic reciprocality 
 in which behavior, cognitive and other personal factors, and environmental 

 events all operate as interacting determinants of each other (Bandura, 1986, s. 18). 

Det är den ömsesidiga inverkan olika ”saker” har på varandra jag är ute efter, snarare än ett 
mer eller mindre linjärt orsak-verkanssamband. Med ”saker” menar jag här både det som 
Bandura (1986) nämner; beteende, kognitiva och andra personliga faktorer samt den om-
givande miljön, och aktörerna som samspelar i det aktuella nätverket (jfr Latour, 2005; Law, 
1992), som t ex spelaren och datorspelet i den virtuella världen. 

Kan man få syn på något annat, något annorlunda, då man utgår från aktörerna, deras roller 
och funktioner? Låt oss återkomma till det. 

3.3 Actor-Network-Theory (ANT) 
Science and technology studies (STS) var grogrunden för utvecklingen av Actor-Network-
Theory där Bruno Latour, Michel Callon tillsammans med John Law under tidigt 1980-tal 
försökte förstå innovationsprocesser och kunskapsskapande inom vetenskap och teknologi11. 
Att ”follow the actors themselves” (Latour, 2005, s. 12) är ett uttryck från ANT med inne-
börden att för att förstå nya innovationer och kunna lära av aktörerna, vilka metoder de använt 
och hur nya samband bäst definieras behöver vi just följa aktörerna. Aktörerna är olika, har 
olika egenskaper och bidrar på olika sätt. Latour (2005) lyfter fram vikten av det heterogena i 
det gemensamma och definierar begreppet collective action som: ”…an action that collects 
different types of forces woven together because they are different” (Latour, 2005, s. 74). 

Aktörerna kan, enligt Latour (2005), vara både mänskliga och icke-mänskliga, som saker, 
teknik, idéer och koncept. Aktörer ingår i nätverk, ett eller flera, som sedan världen är upp-
byggd av (Law, 1992). Utan aktörer, inget nätverk. Var och en av aktörerna har sina uppgifter 
och påverkar nätverket – nätverket blir inte detsamma då någon aktör inte är med och bidrar 
(jfr Cresswell, Worth & Sheikh, 2010). 

En definition av STS kan hjälpa oss att försöka förstå det komplexa med nätverk och den öm-
sesidiga påverkan som vi är en del av: ”STS grapples with how society, politics, and culture 
shape technology, and, conversely, how technology shapes society, politics, and culture” 
(Lee, 2009, s. 19). Inneboende i ANT finns en rörelse från idén om att teknologi påverkar 
människor som en yttre kraft, till att teknologin har sitt ursprung i sociala intressen (som 
ekonomiska och yrkesmässiga intressen), och att den därmed har möjlighet att forma sociala 
interaktioner (Cresswell et al., 2010). 

                                                           
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Actor%E2%80%93network_theory (hämtad 2013-02-19, kl. 13.50). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Actor%E2%80%93network_theory
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3.4 Känsla av sammanhang (KASAM) 
I olika sammanhang finns det, med Antonovskys (2005, s. 33) ord, ”goda teoretiska skäl att 
predicera positiva hälsoeffekter”, nätgemenskaper och andra sammanhang online inte undan-
tagna. Det Antonovsky efterlyste i olika forskningssammanhang var det salutogena synsättet, 
att ställa sig frågor om vad som förutsäger ett gynnsamt resultat samt vilka faktorer det är som 
stärker och främjar hälsa. 

Begreppet känsla av sammanhang (KASAM), myntat av Antonovsky (2005), är en betydande 
faktor bakom bevarande och ökande av den egna hälsan. Begriplighet, hanterbarhet, menings-
fullhet är grundläggande begrepp i KASAM. Då vi kan begripa det som sker och upplever att 
konsekvenserna är förutsägbara har vi större förutsättning att hantera de krav och problem vi 
ställs inför. 

3.5 Situerat lärande 
Lave och Wenger (1991) ser lärande som en situerad aktivitet. För en nybörjare i en ”praktik-
gemenskap” (community of practice) utvecklas lärandet genom processen mot en fullvärdig 
deltagare i den sociokulturella praktiken (Lave & Wenger, 1991, s. 29). 

 As an aspect of social practice, learning involves the whole person; 
 it implies not only a relation to specific activities, but a relation to 

 social communities – it implies becoming a full participant, a member, 
 a kind of person. […] 

 Activities, tasks, functions, and understandings do not exist in isolation; 
 they are part of broader systems of relations in which they have meaning 
 (Lave & Wenger, 1991, s. 53). 

Allt det här sker i en social värld där sammankopplingar mellan personer, aktiviteter, kunskap 
och världen innehåller meningen. Deltagande handlar om olika sätt att tillhöra något – vara en 
del av – och inte endast ett avgörande villkor för lärande utan en grundläggande komponent i 
dess innehåll (Lave & Wenger, 1991). 

3.6 ”Del i det hela” 
Genom att ”knyta ihop” Social Cognitive Theory (Bandura, 1986, 1997) med ANT (Latour, 
2005) får vi något som jag skulle vilja kalla ”Del i det hela”, något som är mer än att vara 
delaktig. Att få vara del i något större, att vara med och bilda något mer, en helhet, kan ses 
som en friskfaktor (Garell, 2013). Bandura (1997) poängterar att människor inte lever sina liv 
i isolering, vi är tillsammans, gör saker tillsammans och åstadkommer saker tillsammans. 
Collective action (se avsnitt 3.3 ovan) är ett begrepp vi återfinner hos både Bandura (1997) 
och Latour (2005), och innebär att vi genom ”medverkanskap” med andra kan åstadkomma 
förändringar som gynnar hela gruppen. Det heterogena i det gemensamma är något som lyfts 
fram i ANT, både av Law (1992) och av Latour (2005). 

Ett nätverk bestående av identiska enheter kan inte komplettera varandra och skapa något 
nytt. Det här med att ”gynna hela gruppen”, som vi kan frambringa med ett gemensamt 
arbete, tror jag kan vara något mer än något som är detsamma för hela gruppen, t ex rökfria 
arbetsplatser, smartare arbetsprocesser eller effektivare utnyttjande av resurser. Jag tror att det 
kan stärka individer på olika sätt, att det vi får i retur också är något heterogent. 
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Det är i själva kontexten, i det situerade, som lärandet sker menar Lave och Wenger (1991). 
Där och just då, det är då det händer – vi får aha-upplevelsen, polletten trillar ner, vi begriper 
hur saker och ting hänger ihop och kan känna en tillfredsställelse över att få vara med, att få 
bidra och lära.  

4. Metod 
I de delar som följer nedan redogörs för den vetenskapsteoretiska ansats som valts för studien, 
och hur metodologiska överväganden hänger samman med teoretiska utgångspunkter. 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
Law (1992) menar att ANT har sin egen epistemologiska12 och ontologiska13 position, 
huvudsakligen i att betrakta världen som bestående av nätverk. Grunden i Bruno Latours 
filosofi börjar med hans bok ”Irreductions” från 1984 ur vilken följande citat är hämtat: 

Nothing can be reduced to anything else, nothing can be deduced from 
anything else, everything may be allied to everything else (Harman, 2009, s. 13). 

I denna hans första filosofiska bok (Irreductions) tar Latour upp fyra centrala idéer som alla 
stammar från en djupare princip; absolut konkretion (Harman, 2009, s. 14f): 

1. Världen består av aktörer (objekt). 
2. Principen om irreduktion. 
3. Translation – att koppla samman en sak med en annan. 
4. Aktörer får sin styrka endast genom sina förbindelser (alliances). 

Dessa fyra principer utgör grunden i min vetenskapsteoretiska ansats. De olika aktörerna, där 
ingen är mer eller mindre verklig än någon annan, står alla på en och samma ontologiska 
grund och är metafysiskt likvärdiga (Harman, 2009). Inget objekt är i sig reducerat från eller 
kan reduceras till något annat. Utifrån det kan inte saker förklaras som ett resultat av sociala 
faktorer, dock är det möjligt att förklara någonting i termer av någonting annat – att något kan 
transformeras till något annat (ibid.). De aktörer (barn, spel, Internet, moderatorer, specifika 
uttryck för den givna nätgemenskapen m m) som ingått i den här uppsatsen är alla unika, 
konkreta enheter med olika kopplingar emellan sig som skapar och omformar nätverk vid 
givna tidpunkter. 

4.2 Val av metod 
Som tidigare nämnts utgår ANT från aktörerna och deras interaktioner. Komplexiteten i nät-
verken som bildas i de olika kontexterna är svåra att studera, och någon fullständig bild av 
den ”social-virtuella” verkligheten kommer inte att kunna förmedlas. ANT kan vara till hjälp 
för att ”zooma in” hur nätverken, som består av både mänskliga och icke-mänskliga aktörer, 
bildas vid en viss tidpunkt (Cresswell et al., 2010). 

Det kan vara svårt för mig att få tag i empirisk data i form av empiriska undersökningar av 
barns interaktioner på Internet; via chattar, e-post och inlägg i olika forum, då dessa vanligtvis 
                                                           
12 Läran om verklighetens uppbyggnad (Åsberg, 2000). 
13 Läran om kunskapen, eller vår uppfattning om kunskap (Åsberg, 2000). 
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endast är synliga och tillgängliga för medlemmarna i den aktuella nätgemenskapen. Istället för 
att fråga barn och ungdomar (genom enkäter och intervjuer) om deras interaktioner, och få 
empirin tolkad genom dem, har jag valt att göra en litteraturstudie. Därmed har jag fått insyn i 
flera undersökningar, genom de olika artiklarna. 

Det finns idag, mig veterligen, inget kamratstöd online (vilket hade varit intressant och 
givande med tanke på interaktioner) som skulle vara möjligt att studera för den här uppsatsen. 
Medlemmarna erbjuds ett säkert skydd på hemsidorna med bland annat system för verifiering 
av medlemmarnas identitet samt med aktiva monitorer och värdar som övervakar vad som 
skrivs (t ex Ability Online, 2013). 

Trots att den här litteraturstudien per definition inte kan kallas en metaanalys, är uppsatsen 
inspirerad av metaanalysmetodologin och litteratur inom det området då det gäller problem-
formulering, litteratursökning, tolkning av materialet samt presentation av resultatet för att 
skapa ett strukturerat och noggrant arbetssätt (jfr Andersson, 2003; Cooper & Hedges, 2009; 
Lipsey, 2009). Metaanalys innebär att sammanfatta resultat från oberoende forskningsstudier 
(litteraturöversikt) och dessutom tillämpa statistiska metoder på studiernas kvantitativa 
resultat (Andersson, 2003). Några statistiska analyser har inte gjorts i den här studien. 

I empiriska studier kan ANT användas för att på ett direkt sätt ”följa aktörerna”; studera dem, 
deras relationer och förehavanden. I den här uppsatsen har aktörerna, som artiklarna handlar 
om, inte kunnat observeras och följas på det direkta sättet. Det teoretiska perspektivet har 
istället fungerat som ett ”raster” genom vilket artiklarnas resultat har studerats. 

4.3 Sökning och urval 
För att hitta relevanta artiklar valdes sökning i Summon14 från Högskolan i Halmstad, en s k 
”Discoverytjänst” där bland annat flera databaser ingår, för att gynna en bred sökning. Sök-
ningen utfördes den 22 mars 2013 med sökorden children’s perspective och online och peer 
och utfallet blev 155 träffar. Efter en första gallring utifrån titel och nyckelord återstod 23 
artiklar. Ytterligare sju artiklar föll bort efter genomläsning av abstract/hela artikeln. Data-
bassökningen gav 16 artiklar. 

För att öka materialet att studera föreslår White (2009) att spåra referenser i funna artiklar (s k 
snowballing, jfr Andersson, 2003) och att fråga forskarna själva efter t ex konferensmaterial 
och opublicerade manuskript. Abstract från tio artiklar funna genom referenslistor i de första 
16 artiklarna lästes igenom. Av dessa tio bedömdes fyra artiklar relevanta för den här studien. 
Via specifika hemsidor av författarna Kafai och Squire (efter förslag från handledare, se 
Bilaga 1) valdes en artikel och två manuskript (ännu inte publicerade) att ingå i litteratur-
studien. Trots att dessa sökvägar inte är systematiska och därför inte kan replikeras kan det 
ändå vara värt att utvidga sökningen på detta sätt. Samtliga relevanta studier kommer 
emellertid ändå inte att hittas, knappt hälften är uppskattningsvis vad forskare vid litteratur-
sökning kan förvänta sig (Andersson, 2003). I den här studien ingår således 23 artiklar totalt. 
För en detaljerad beskrivning av sökningsförfarandet, se Bilaga 1. 

                                                           
14 http://www.hh.se/bibliotek/sokvarasamlingar/summon.10770.html (hämtad 2013-05-09, kl. 11.48). 

http://www.hh.se/bibliotek/sokvarasamlingar/summon.10770.html
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Artiklarnas studier behandlade deltagare i olika åldrar, varierande användningsområde för 
Internet och olika kontexter, se Tabell 1 för en sammanställning av området för studien och 
deltagarnas ålder.  

Tabell 1. Sammanställning av område för studien och deltagarnas ålder. 

Aktivitet/miljö/område Ålder 
Bloggar 13-18 år 
IKT i allmänhet 10-25 år 
Nätforum 11-24 år 
Nätmobbning 9-15 år 
Skolan 9-13 år 
Spel 5-13 år 

 

Studierna utfördes på olika platser i världen; de flesta i USA och västvärlden samt några i 
Turkiet, Taiwan och Hong Kong. 

4.3.1 Inklusions- och exklusionskriterier 
Artiklar som inkluderats i studien var originalartiklar (empiriska vetenskapliga artiklar), pub-
licerade under åren 2007-201315, granskade (peer reviewed) och skrivna på engelska. Exklu-
derade artiklar var sådana som inte uppfyllde ovanstående kriterier, samt bedömdes falla utan-
för syftet och området för den här studien; där abstract visade sig handla mer om offline än 
online, mer om information än interaktion samt om effektivitet av moderatorer eller s k ”safe 
guards”. 

4.4 Bearbetning av data 
Data, de lästa artiklarna, bearbetades genom en strukturerad process genom att sortera, koda, 
ordna och kategorisera som förberedelse inför analysarbetet (Svensson & Ahrne, 2011). 
Lipsey (2009) har för metaanalys identifierat fyra generella kategorier av deskriptorer; 

1. Väsentliga funktioner för karakterisering av fenomenet som undersöktes. 
2. Detaljerade uppgifter om använda metoder. 
3. Forskarens egenskaper (t ex kön, disciplinär tillhörighet, sponsorer och 

publiceringsform) och forskningens kontext. 
4. Aspekter av rapporteringen av studiens metoder och resultat vilket kan medföra 

skillnader i kodningen jämfört med andra studier med samma metod och av 
samma fenomen. 

I det här arbetet fokuserade jag på syfte, metod och resultat i artiklarna vid sammanställningen 
av materialet (Bilaga 2). Inte så mycket fokus på forskarens egenskaper. Uppräkningen nedan 
(avsnitt 5.1) av områden de olika tidskrifterna behandlar visar på en disciplinär bredd. 

4.5 Analysmetod 
Kvalitativ textanalys kan bygga på olika dimensioner (Widén, 2009). Min analys, inspirerad 
av metaanalys, bygger på den tredje analytiska dimensionen, vilket innebär att tolkningen av 
det empiriska materialet fokuserade på materialets innebörd och betydelse i förhållande till 
                                                           
15 Artiklar funna genom andra artiklars referenslista ”tilläts” vara äldre, från 2007, eftersom de är just referenser. 
Övriga använda artiklar är inte äldre än från 2009. 
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kontexten, det omgivande samhället och kulturen (jfr Widén, 2009). De ”glasögon” jag byggt 
utifrån den teoretiska referensramen är verktyget, rastret, genom vilket jag analyserat mina 
data, som bygger på andras analys. Jag har ju inte själv följt aktörerna, utan har i min empiri 
istället letat efter att få syn på ett implicit ANT-perspektiv, med hälsopedagogiska förtecken. 

För att kunna dra replikerbara och hållbara slutsatser ur materialet behövs någon form av 
struktur i det kreativa analysarbetet. Praktiskt har detta arbete utförts med inspiration från Elo 
och Kyngås (2008) samt Rennstam och Wästerfors (2011). ”Analysenheten” har sin grund i 
forskningsfrågorna. Materialet lästes flera gånger för att lära känna materialet. En samman-
ställning av artiklarna gjordes (Bilaga 2). Ord och begrepp (Tabell 2) som hittades i artiklarna, 
med syftet och frågeställningarna för ögonen, bildar tillsammans med artikelsammanställning-
en den här studiens empiri. Utifrån den här studiens olika tema; aktiviteter, interaktioner, roll-
er, lärande samt hälsa, skapades kategorier som bildar underrubriker i resultatredovisningen. 

4.6 Etiska aspekter 
Använd empiri i den här uppsatsen kommer från artiklar. Etiska aspekter, i form av informerat 
samtycke, konfidentialitets- samt nyttjandekraven (Svensson & Ahrne, 2011), för studierna i 
artiklarna har varit aktuella för dessa, och inte för litteraturstudien. Det är ändå viktigt att 
reflektera över etiska aspekter i en litteraturstudie. Data och resultat har presenterats objektivt; 
inga medvetna snedvridningar eller omvandlingar av artiklarnas innehåll har gjorts. I 
diskussionsavsnitten har jag försökt att tydligt visa vad som är mina ord och reflektioner och 
vad som härstammar från artikelförfattarna. 

5. Resultat 

5.1 Presentation av materialet 
En sammanställning av de olika artiklarna finns i Bilaga 2, där artiklarna har numrerats utifrån 
den ordning de hittades i sökningen (Bilaga 1). Artiklarna är hämtade från olika tidskrifter 
som behandlar olika vetenskapliga discipliner; utbildningsteknologi, psykologi, tonår, barn, 
sociologi, mediakunskap, utvecklingspsykologi, omvårdnad (barn), digitala spel samt om 
datorer och utbildning. 

Artiklarna har belyst olika områden, ingen artikel har innehållit allt jag eftersökt. Undantaget 
”interaktioner” som har funnits med i samtliga artiklar, dock med olika innebörd, t ex lek och 
spel med varandra, lära sig saker av varandra, dela erfarenheter med varandra, stöd i olika 
former, umgås, ”dejting”, visa upp sig och mobbning. Ord och begrepp som jag har hittat i de 
olika artiklarna återfinns i Tabell 2. 

De funna begreppen i Tabell 2 nedan kan placeras under de teman som nyckelorden i syftet 
och frågeställningarna består av; aktiviteter, interaktioner, roller, lärande samt hälsa. Ytter-
ligare teman jag tycker har framträtt under analysprocessen är delaktighet samt ett tema som 
jag har valt att kalla heterogen retur. Begreppet nämnde jag redan i teoridelen (avsnitt 3.6) 
som en tanke utifrån collective action (jfr Bandura, 1997; Latour, 2005). 
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I de olika teman ovan har kategorier utkristalliserats, vilka används nedan som underrubriker 
för att försöka möjliggöra en tydlig och strukturerad presentation av resultatet. Verkligheten 
(inte ens den virtuella) låter sig dock inte placeras i mer eller mindre slutna kategorier. I de 
olika avsnitten nedan förekommer därför hänvisningar både framåt och bakåt i texten. 

Tabell 2. Begrepp funna i artiklarna och exempel på koppling till tema. Nummer på artiklarna 
enligt Bilaga 2. 

Begrepp Artikelnummer Tema Begrepp Artikelnummer Tema 
Aktör 27 Roller, 

interaktioner, 
heterogen 
retur 

Mening 6, 7, 27 Hälsa, 
heterogen 
retur 

Blogg 13, 19 Interaktioner Mentor 2 Roller 
Digitala färdigheter 2, 3, 6, 20, 21, 27 Lärande, 

heterogen 
retur 

Mobbning 7, 10, 18, 20 Hälsa, 
interaktioner 

Ensamhet 19, 23, 35 Hälsa Motivation 4, 6, 9, 21 Hälsa 
Expert 27 Roller Mäklare 27 Roller 
Hjälpsam åskådare 17 Roller Oberoende 

utforskare 
2 Roller 

Informationssökning 14 Lärande Problemlösare 2, 14, 24, 26 Roller 
Innovatör 2 Roller Self-efficacy 9 Hälsa 
Interaktion med datorer 9, 27 Interaktioner Självkänsla 17, 20 Hälsa 
Kamratassistans 9, 13, 14, 19, 25, 

27 
Interaktioner, 
delaktighet 

Skadlig åskådare 17, 18 Roller 

Kreatör 20, 27 Roller Social kompetens 17, 27 Hälsa, 
lärande 

Literacitet 1, 9, 21, 27 Lärande, 
interaktioner 

Socialisering 7, 32 Aktiviteter, 
hälsa, 
heterogen 
retur 

Livsfärdighetera 21 Lärande 
heterogen 
retur 

Socialt stöd 21, 23, 35 Delaktighet 

Livstillfredsställelse 17 Hälsa Vänskap 17, 27, 29 Delaktighet 
Medspelare 2 Roller    

 

a   T ex spara och på ett klokt sätt använda pengar, sköta egendom och ta hand om husdjur. 
 

5.2 Aktiviteter i virtuella världar 

5.2.1 Spel 
Flera av artiklarna handlade om spel i olika former. De flesta av de populära spelen var av 
typen MMOG/MMORPG och innebar mer än enbart ensamt spelande; barnen och ung-
domarna interagerade med varandra i flera olika syften. Mer om detta senare. Spel användes 
också för att få en stunds underhållning (Söderström, 2009). 
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5.2.2 Sociala aktiviteter 
Förutom spel använde barn och ungdomar, främst de lite äldre barnen, s k tweens

16
, och 

tonåringar, Internet för mer sociala aktiviteter, t ex chattar, bloggar, delta i olika forum och 
nätgemenskaper (t ex Mishna, McLuckie & Saini, 2009; Anderson-Butcher, Lasseigne, Ball, 
Brzozowiski, Lehnert & McCormick, 2010; Jacobs & Popick, 2012; Ito et al., 2008; 
Subrahmanyam & Lin, 2007). 

I ett spel som Whyville var syftet med skapandet av sin avatar att främja socialisering mellan 
spelarna (Kafai, Fields & Cook, 2007). Avatarerna kunde utformas utifrån spelarnas egna 
idéer. Den främsta anledningen till att de skapats som de gjorts var att det var snyggt (ibid.). 

  […] playing with representations of one’s ‘real’ self or a fantasy character, 
 using various affinities to build different friendship, even using appearance 

 for social activism (Kafai, Fields & Cook, 2007, s. 38). 

Spelarna ansåg att utseendet är viktigt för att få nya vänner och flirta med varandra. Skönhets-
tävlingar anordnades regelbundet i Whyville. Utseendet speglade erfarenhet (nybörjarna har 
inte hunnit tjäna ihop tillräckligt med clams för att kunna köpa ansiktsdelar till sin avatar, utan 
såg ut som streckgubbar). I spelet skapades en klassordning nybörjare – erfaren, press på att 
passa in med senaste trenderna samt en ojämn etnisk fördelning (Kafai et al., 2007). 

 Game playing has always been about community: sharing insights, providing 
 assistance, and celebrating accomplishments. The findings suggest that taking 

 game playing public facilitates sharing of game experiences between boys and 
 girls, sometimes unintentional when one overhears and sees what others are 

 doing and sometimes intentional when one plays with others (Kafai, manuskript, s. 14). 

Aktiviteterna i spelen skiljde sig inte i någon större omfattning från de aktiviteter och lekar 
som barnen ägnar sig åt i den verkliga världen. Snarare tvärtom, det verkar som att aktivitet-
erna online är skapade och utformade på sådant sätt att de efterliknar den verkliga världens 
aktiviteter och lekar. Ett exempel på detta är Webkinz där deltagarna skötte om sina husdjur 
och sin egendom (Reich & Black, 2012). 

 Primarily, play was a social practice that was constructed through 
 interactions with others; this is the case both in the virtual world 

 and the physical world (Marsh, 2010, s. 32). 

Spel och lek är aktiviteter som upptar mycket av barns tid, som nämnts tidigare. Och som 
Marsh (2010) skriver i citatet ovan är leken en social praktik som konstrueras genom inter-
aktioner med andra. Interaktioner är, som beskrevs i avsnitt 5.1, det genomgående temat och 
som visar sig på olika sätt; i olika kontexter, med olika syften och med olika aktörer inblanda-
de. I följande avsnitt ämnar jag belysa interaktioner och dess effekter. 

5.3 Interaktioner 
Hur barnen och ungdomarna interagerade med varandra var till viss del beroende av samman-
hanget, därför får olika kontexter bilda underrubrikerna för detta resultatavsnitt. 

                                                           
16 Person mellan barn och tonåring, 10-12 år, http://en.wikipedia.org/wiki/Tween_(demographic) (hämtad 
2013-05-10, kl. 20.09). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tween_\(demographic\)
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5.3.1 Interaktioner i dataspel 
För att kunna förstå unga människors sociala interaktioner behöver vi vara där de är. Leung 
och McBride-Chang (2013) pekade på den växande betydelsen av MMOG-miljöer för att 
förstå sociala interaktioner. 

Interaktioner och lärande går hand i hand och det kan vara svårt att isolera dem som oberoen-
de fenomen. Marsh (2011) menade att literacitet fungerade som ett socialt klister och skapade 
bindningar och gemenskap i nätverken, som annars skulle kunna tett sig skrämmande för 
barnen. Baytak och Land (2011) poängterade att interaktioner med kamrater och lärare var av 
vikt i processen. De delade spel, idéer, koncept och strategier. Många aktörer var inblandade i 
nätverken; förutom de mänskliga i olika storlekar och med olika bidrag har vi hårdvara, mjuk-
vara och tankebyggnader, som idéer, koncept och strategier, skapade av deltagarna. 

Ett intressant fenomen, döpt av spelarna till ”Tator Day”, i Whyville uppstod på grund av en 
bugg i systemet som återställde alla ansikten till de ursprungliga ”streckgubbarna” som ny-
börjare i spelet får (Kafai et al., 2007). Spelarna firade nu denna ”Tator Day” som en jäm-
ställdhetsdag, en dag av acceptans, där det inte gick att skilja mellan rik och fattig, populär 
och inte populär, eller nybörjare och erfaren. Att se ut som alla andra kunde leda till att nya 
interaktioner och band mellan spelarna skapades. 

Leung och McBride-Chang (2013) lyfte fram positiva sociala aspekter av datorspel, speciellt 
online-spel, och menade att dessa inte får förbises. Fler än 9 av 10 som spelade MMOG upp-
gav att de fått nya vänner genom spelet (ibid.). Ett öppet sinne och vaksamhet, men undvik 
moralpanik, var författarnas uppmaning. Generellt sett verkar vi ha, menade Vandoninck, 
d’Haenens, De Cock och Donoso (2011), mer insikt i nackdelarna som Internet för med sig 
för ungdomar än fördelarna. 

5.3.2 Interaktioner i lärprocesser 
En annan form av interaktion är feedback, återkoppling. Tsuei (2011) visade att den synkrona 
EPK-miljön (Electronic Peer-assisted learning for Kids) uppmuntrade eleverna till att bli mer 
aktiva och både ge och ta emot positiv återkoppling, istället för att uppvisa ett mer defensivt 
beteende . 

Genom ett mixtrande och utforskande lärde sig ungdomarna att manipulera teknologin (Ito 
et al., 2008). Ungdomarnas interaktion med datorer, inte endast genom datorer, visade sig som 
konkreta ”street smart”-beteenden. De kunde överföra sina intressen av att mixtra med tek-
niken till rena finansiella satsningar, som att starta egna företag som reparerade och byggde 
”nya” datorer av gamla, kasserade (ibid.). 

5.3.3 Interaktioner i sociala nätverk 
I bloggar kunde också interaktioner observeras, då andra kommenterade inlägg som skrevs. I 
bloggtexterna, som Anderson-Butcher et al. (2010) studerade, beskrev ungdomarna (13-18 år) 
sitt engagemang i flera sociala aktiviteter som sport, fritidsaktiviteter, frivilligarbete (som 
volontär) och engagemang i trosbaserade organisationer. Primärt använde de sin kommunika-
tion online till att utveckla och behålla sina relationer med andra. Möjligheterna till att för-
bättra sina sociala nätverk och komplettera face-to-face-kommunikationen fick viktiga följder 
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för användningen av Internet som en kontext för stöd i identitetsutforskandet, utveckling och 
vårdande av vänskap samt en generell positiv utveckling i ungdomsåren, menade författarna. 

Resultat från Söderströms (2009) studie bekräftade tidigare fynd då det gäller funktionsned-
satta ungdomars begränsade val av sociala band till kamrater, IKT’s17 bidrag till utvidgning 
och globalisering av ungdomarnas nätverk samt dess möjligheter att bereda ungdomarna en 
flykt från stigmatisering och isolering. Studien visade också att ungdomar inte längre deltar i 
stödgrupper online eller i nätverk till för funktionshindrade på samma sätt som tidigare. Ung-
domarnas band till andra och interaktioner byggde numera inte på funktionshindret eller 
frågor som rör funktionshinder. Ungdomarna avvisade en identitet som funktionshindrad och 
undanhöll sin försvagning, även i interaktioner med funktionsnedsatta kamrater. De betonade 
istället sina kvaliteter som vanliga ungdomar. 

 ICT is important for children and youths with disabilities outside school 
 and it is vital that parents, teachers and other professionals appreciate this. 

 ICT not only compensates for children’s disabilities by providing assistive 
 technology devices with a universally suitable design, but it can provide equal 
 access to society (Lidström, Ahlsten & Hemmingsson, 2010, s. 319). 

Internetanvändningen kopplades samman med kamratinteraktioner på ett positivt sätt upp-
täckte Lidström, Ahlsten och Hemmingsson (2010) i en studie som jämförde två grupper av 
barn, med respektive utan fysiska funktionshinder. 

5.3.4 Skadliga interaktioner 
Mobbning, kränkning och förtal är exempel på negativ och skadlig interaktion (Mishna, 
McLuckie & Saini, 2009; Mishna, Saini & Solomon, 2009; Leung & McBride-Chang, 2013; 
Yilmaz, 2011). Att ha åtminstone en god vän kan buffra mobbningens negativa inverkan, 
menade Leung och McBride-Chang (2013). Kunskap om faror online och användning av 
säkerhetsstrategier för online-interaktioner kan vara viktiga verktyg för att undvika negativa 
effekter (t ex Mishna, McLuckie & Saini, 2009; Yilmaz, 2011). 

5.4 Roller 
Ett flertal olika roller framträdde i de olika studierna. Barnen kunde anta roller både medvetet 
och omedvetet. Rollerna kunde vara självvalda eller tilldelade av andra. Det är ingen vattentät 
uppdelning av synen på olika roller, utan jag vill snarare använda de kategorierna för att syn-
liggöra att dessa skillnader kunde observeras. Barnen kunde växla roller under spelets gång, 
precis som i leken i den ”riktiga ”världen (Marsh, 2010). Tre dominerande kategorier av roller 
kunde Marsh (2010) dock identifiera i sin studie; samlare/konsument, kämpe och vårdare. 
Vilka roller som framträdde i olika nätgemenskaper var till viss del beroende av kontexten. 

5.4.1 Medvetna och omedvetna roller 
I en studie försågs elever, 12-13 år, med handdatorer18 innehållande ett augmented reality-
spel för en två veckor lång naturvetenskaplig studie där de skulle göra observationer i en fält-
miljö (Squire, manuskript). Lärarna betonade de fiktiva elementen i spelets berättelse som ett 
sätt att skapa en kontext för eleverna, samt vikten av elevernas rollskapande för främjande av 
                                                           
17 Informations- och kommunikationsteknik. 
18 Personal Digital Assistant (PDA). 
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ett vetenskapligt tänkande. I rollerna som läkare, kemist eller ekolog skaffade sig eleverna den 
kunskap de behövde. Lärarna kunde även se att teknologidrivna enheter, där teknologin fanns 
i elevernas händer på ett konkret sätt, framkallade elevernas roller som aktiva problemlösare. 
De frågade om hjälp, men kunde också tänka ut saker på egen hand istället för att vara de mer 
passiva konsumenter av information som vanligtvis observeras i klassrum. Medvetet växlade 
eleverna mellan rollerna som läkare, kemist och ekolog i spelet, samtidigt framträdde 
(omedvetna) roller som aktiva problemlösare och producenter av kunskap genom sökandet av 
information i fält samt från olika källor. 

Yngre barn, 5-8 år, växlade mellan flera olika roller, t ex medspelare, oberoende utforskare, 
mentor, problemlösare och innovatör, upptäckte Wohlwend, Vander Zanden, Husbye och 
Kuby (2011) under sin ett år långa studie av barn som spelade Webkinz. Medvetna roller, som 
t ex medspelare, kämpe eller vårdare, kan synliggöras genom valet av avatar medan de omed-
vetna rollerna i större utsträckning skulle kunna spegla spelarens karaktär och personlighet. 

5.4.2 Självvalda och tilldelade roller 
Barn spelar en viktig roll i många familjer då det gäller tekniken, upptäckte Ito et al. (2008). 
De kan tilldelas rollen som ”expert” eller ”mäklare” av sina föräldrar och hjälpa dem hemma 
med allt från att skicka e-post till att ladda upp bilder. En tolvårig flicka i USA berättar att hon 
har lärt sin mamma hur man använder datorn: 

 I taught her how to like … sometimes, she wants to upload pictures from 
 my camera, and I show her, but she doesn’t remember, so I have to do it 
 myself (Ito et al., 2008, s. 20). 

I motsats till generationsklyftor som ofta betonas i media, kan familjer samlas kring new 

media och dela kunskaper, spela tillsammans och vara engagerade i varandras liv (ibid.). 

Leung och McBride-Chang (2013) studerade barns (9-15 år) upplevelser av vänskap, 
mobbning och andra sociala erfarenheter online. Två specifika roller; skadlig åskådare 
respektive hjälpsam åskådare, uppmärksammades som viktiga i mobbningssammanhang: 

 … the role of harmful bystanders could be one of the sources that contribute 

 to frequent and intensive online bullying. One practical implication for 
 educators and parents concerning the means by which they may consider 
 trying to reduce cyberbullying would be to raise students’ awareness that 
 being a harmful bystander likely exerts harm to the victims. […] students 
 could be encouraged to be helpful online bystanders, by helping to stop the 

 online bullying from happening (Leung & McBride-Chang, 2013, s. 175f). 

Hur ska vi då få stopp på nätmobbning? En väg för att nå det målet, menade Leung och 
McBride-Chang (2013), är att uppmuntra barn och ungdomar, ja alla som ser och hör något 
misstänkt fall av nätmobbning, att rapportera till administratörerna av forum eller onlinespel 
eller kontakta lärare eller andra vuxna i de fall då de vet vilka mobbarna/de mobbade är. Med 
andra ord; att uppmuntra till att ikläda sig rollen som en hjälpsam åskådare, en aktiv aktör. 
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5.5 Lärande 

5.5.1 Akademiskt lärande 
Eleverna som hade samarbetat kring skoluppgifter i en studie av Kuo, Hwang och Lee (2012) 
uppvisade signifikant bättre resultat än kontrollgruppen, som arbetat individuellt, då det gällde 
förmåga till problemlösning och utförande av problemlösning online. Dessutom visade resul-
tatet att samarbetsstrategin på ett effektivt sätt förbättrade elevernas attityd till lärande i ämnet 
samhällskunskap. Att använda spel som del i undervisningen, gamification, visade sig kunna 
uppmuntra elevernas vetenskapliga tankesätt, agerande och skrivande (Squire, manuskript). 
Problemlösningsstrategierna som eleverna anammade visade sig vara användbara även 
utanför skolan: 

 Moreover, the experimental group students believed that looking for any 

 possible resource around them to solve real-life problems is easier for them 
 then ever before (Kuo, Hwang & Lee, 2012, s. 360). 

Det akademiska lärandet och tankesättet ”spillde” alltså över på problemlösning i det ”riktiga” 
livet. Detsamma visade studien av användningen av ett synkront elektroniskt verktyg i 
språkundervisning (mer om detta i avsnitt 5.5.5 nedan), som förutom akademiska kunskaper 
bidrog till ökning av elevernas self-efficacy och självkänsla (Tsuei, 2011).  

5.5.2 Digitala färdigheter 
Wohlwend, Vander Zanden, Husbye och Kuby (2011) uppmärksammade att barnen lärde sig 
digitala färdigheter av varandra i klubben. Genom att titta på varandras skärmar, fråga och be 
om hjälp i specifika situationer, dela erfarenheter, fira uppnådda mål (som att ha nått en högre 
nivå, level) lärde de sig nya saker. Digitala färdigheter, utvecklade utanför skolan, kunde ge 
barnen ökad tillgänglighet till samhället, menade Lidström, Ahlsten och Hemmingsson 
(2010), och påstod vidare att digitala färdigheter i sin tur kan påverka motivationen för 
lärande. Den informella användningen av IKT kan fungera som en inkörsport för lärande om 
teknologi i en vidare bemärkelse (ibid.). 

5.5.3 Pedagogiska verktyg 
I de två studier som beskrivs kortfattat nedan användes pedagogiska verktyg som något mer 
än verktyg. Deltagarna kunde med hjälp av verktygen interagera med varandra och med själva 
verktyget på ett sätt som gör att jag skulle vilja kalla verktygen aktörer. 

HyLighter, ett digitalt hjälpmedel för att göra markeringar och noteringar i text samt möjlighet 
att interagera med andra läsare, studerades av Razon, Mendelhall, Gul Yesiltas, Johnson och 
Tenenbaum (2012). En jämförelse mellan två grupper, en som använt HyLighter och en kont-
rollgrupp, visade att verktyget tydligt gav effekt på studenternas konceptualisering av inne-
hållet i texterna. Studenterna som använt verktyget var nöjda med det, dock skilde sig inte 
resultatet från läsförståelseövningarna signifikant mellan grupperna. 

Squire (manuskript) uppmärksammade flera fall av försummade möjligheter att använda 
handdatorerna (se avsnitt 5.4.1) som ett sätt att guida eleverna till att göra observationer om 
förhållanden i fält. Dock identifierades tanke- och aktivitetsmönster vid analys av elevernas 
aktivitet vilket visade både på potentialen och på utmaningarna med den här typen av 



 

23 

 

pedagogik. Lärarna betonade att det fiktiva elementet, spelet, skapade ett sammanhang för 
eleverna där de deltog i olika roller och uppmuntrades till ett vetenskapligt tänkande (ibid.). 

I de båda studierna ovan syntes exempel på Puenteduras andra nivå, transformation, i SAMR-
modellen (Hippasus, 2013) (se avsnitt 2.1.1 ovan). I den här nivån, bestående av förändring 
och omdefiniering, är tekniken mer än endast en ersättning för tidigare analoga hjälpmedel 
som papper, penna, bibliotek och telefon. Tekniken medförde på den här nivån också något 
mer än en förbättring. Tekniken, de digitala verktygen, ingick i lärandet och förändrade läran-
det på ett mer ingående sätt än som tidigare hjälpmedel, som varit just externa hjälpmedel. 

5.5.4 Kognitivt lärande 
Den textrika miljön och det tydligt akademiska innehållet i flera spel och aktiviteter kan skapa 
möjligheter för barnen att utveckla sin literacitet, digitala färdigheter samt mer inofficiella 
”livsfärdigheter”, som t ex att spara pengar, använda pengarna på ett klokt sätt, sköta egen-
dom och ta hand om husdjur, menade Reich och Black (2012) i sin studie av barn, 6-13 år, i 
Webkinz World. Författarna menade att en större betoning på lärandemöjligheter, speciellt mot 
den kognitiva utvecklingen, borde byggas in i dessa virtuella världar. På så vis skulle de 
kunna erbjuda nya spännande ”playing ground for development issues from the physical 
world” (Subrahnamyam & Greenfield, 2008, s. 124). 

5.5.5 Virtuella verktyg 
Tillsammans med ett designverktyg skapade barnen, 10-11 år, egna dataspel i ett skolprojekt 
(Baytak & Land, 2011). Arbetet med dataspelsdesignen skapade en dynamisk lärandeprocess. 
Elevernas egen motivation drev fram mål, dessa mål föranledde ytterligare informationssök-
ning. Electronic Peer-assisted learning for Kids (EPK) visade sig vara ett effektivt verktyg 
som kan öka elevers läsförmåga (Tsuei, 2011). Systemet tillhandahöll knappar för instruk-
tioner/guidning, ställa frågor samt emoticons vilket på ett effektivt sätt främjade elevernas 
motivation, koncentration och interaktion under lärandeaktiviteter online. Motivation fram-
kom i nämnda studier ovan som något som främjades av virtuella verktyg. 

Den digitala världen minskar barriärerna för självstyrt lärande, menade Ito et al. (2008). Deras 
studier visade att drivkrafter för självmotiverat lärande kom från att de unga observerade och 
kommunicerade med människor engagerade i samma intressen, i samma kamp för status och 
erkännande som de själva. Detta snarare än från institutionaliserat auktorativt lärande, med 
standardiserad inramning och tillhandahållande av instruktioner. 

 Youth using new media often learn from their peers, not teachers or 

 adults, and notions of expertise and authority have been turned on their 
 heads. Such learning differs fundamentally from traditional instruction 

 and is often framed negatively by adults as a means of “peer pressure”. 
 Yet adults can still have tremendous influence in setting ”learning goals”, 
 particularly on the interest-driven side, where adult hobbyists function as 
 role models and more experienced peers (Ito et el., 2008, s. 2f). 

Feldon och Gilmore (2007) observerade skillnader i deltagarnas utförandemönster i en studie 
där de undersökte barnens beteende för problemlösning vid användningen av webbaserade 
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vetenskapliga simuleringar. Författarna antog därför att inramningen har betydelse för vilka 
strategier som används för att lösa problem och skapa en vetenskaplig förståelse. 

5.6 Delaktighet 
Ito et al. (2008) har utgått från ungdomarnas perspektiv och studerat deras deltagande i miljön 
kring new media, ett begrepp författarna använde för att beskriva ett mediasamhälle där mer 
traditionell media (böcker, TV och radio) förenas med digital media, särskilt interaktiv media 
och media för social kommunikation. Författarna tog upp två sorters delaktighet; vänskaps-
driven respektive intressedriven. Olika grad av engagemang identifierades; hanging out, 
messing around och geeking out (Ito et al., 2008, s. 10). Till skillnad från andra former av del-
tagande (messing around och geeking out) hade lärare och föräldrar svårt att se hanging out 
som stöd för lärande. De vuxna beskrev unga människors sätt att umgås online som slöseri 
med tid (ibid.). Ungdomarna berättade i studien om restriktioner och regler för dessa 
aktiviteter som vuxna satt upp, vilket visade på att de vuxna inte prioriterade hanging out. 

 In response to these regulations, most teenagers developed “work-arounds”, 
 or ways to subvert institutional, social and technical barriers to hanging out. 
 These work-arounds and back channels are ways in which kids hang out together, 
 even in settings that are not officially sanctioned for hanging out, such as the 

 classroom, where talking socially to peers is explicity frowned upon. […] 
 Because these work-arounds and back channels take place in schools, home, 

 vehicles, and other contexts of young people’s everyday lives, teens become 
 adept at maintaining a continuous presence, or co-presence, in multiple 
 contexts (Ito et al., 2008, s. 13). 

Ungdomar hittar sätt att umgås – online, offline eller både och – och integrerar new media i de 
informella praktiker där de umgås, ”hänger”, som har karakteriserat deras sociala värld som 
en distinkt ungdomskultur (Ito et al., 2008). 

5.7 Hälsa 

5.7.1 Psykisk hälsa 
Kopplingar mellan Internetanvändning och välbefinnande är komplext. För att skapa en 
förståelse för hur det hänger samman behöver man försöka särskilja olika mekanismer, som 
orsak-verkansamband och moderatoreffekter (Subrahmanyam & Lin, 2007). Författarna ville 
också understryka vikten av att undersöka vad ungdomarna gör på Internet, vilka de inter-
agerar med och vilka sorters relationer de har med sina partners online. Inte endast, som i 
författarnas egen studie, undersöka hur mycket tid de spenderar online. 

En känsla av mening och meningsfullhet är begrepp som återkom i artiklarna. Även om be-
greppet empowerment inte explicit nämndes i de lästa artiklarna, handlar det till stor del om 
empowerment. Inte som mål kanske, men definitivt som effekt i processen; i användningen av 
IKT, i delaktigheten i olika nätgemenskaper, i lärprocesser (t ex digitala färdigheter, informa-
tionssökning och problemlösning) samt i interaktioner med andra (t ex Lidström et al., 2010). 
Kuo et al. (2012) visade (avsnitt 5.5.1) att barnen i studien kunde överföra problemlösnings-
strategier från skolmiljön till det ”riktiga” livet; de kunde begripa och hantera problem som de 
ställdes inför (jfr KASAM, Antonovsky, 2005). 
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I en studie där olika lärandesituationer jämfördes fann Tsuei (2011) inte endast att elevernas 
läsförmåga gynnades av s k Electronic Peer-assisted learning for Kids (EPK), utan även att 
elevernas positiva självuppfattning främjades. Det kamratassisterade lärandet resulterade 
alltså inte endast i signifikant ökning av akademiska kunskaper, jämfört med mer traditionell 
klassrumsundervisning, utan även i en ökning av self-efficacy och självkänsla. 

Föräldrars försök att beskydda sina barn och ungdomar kan uppfattas som kontrollerande och 
respektlösa (Ito et al., 2008). Ett citat från en 14-årig flicka i USA får exemplifiera: 

 My mom found my Xanga and she would check it every single day. I’m like, ‘Uh’. 
 I didn’t like that ‘cause it’s invasion of privacy (Ito et al., 2008, s. 19). 

Tonåringarna medger att de förstår att det handlar om föräldrarnas välvilja, de vill att ung-
domarna ska må bra och inte råka illa ut, samtidigt som de kan känna sig övervakade (ibid.). 

5.7.2 Social hälsa 
I studien av skrivna inlägg på ett rådgivande forum framkom regelbundenheten och betyd-
elsen av Internet och kommunikationsteknologi som väsentliga faktorer för socialiserings-
processen (Mishna, McLuckie & Saini, 2009). 

 Online friendship were described as “long term”, “trusting”, and as 
 highly meaningful, regardless of the existence of a real-life component 

 (Mishna, McLuckie & Saini, 2009, s. 109). 

Vänskap online visade sig ge positiv effekt på social kompetens, självkänsla och tillfreds-
ställelse med livet. Att ha åtminstone en god vän kan buffra den negativa inverkan av mobb-
ning poängterade Leung och McBride-Chang (2013). 

5.7.3 Existentiell hälsa 
Blogginlägg syftade till skapande av kommunikationsnätverk vänner emellan och kunde vara 
ett sätt att behålla och främja relationer med andra, menade Anderson-Butcher et al. (2010). 
Ungdomarna bloggade bland annat om sitt engagemang i trosbaserade organisationer (som 
beskrivits ovan i avsnitt 5.3.3).  

 Health is related to activity and participation according to the World 

 Health Organization   […]  participation in outside school activities 
 ‘offers children opportunities that go beyond competence development – 
 by allowing them to experience a sense of belonging to a group or 

 community, and to develop a sense of who they are as individuals’ 
 (Lidström et al., 2010, s. 314). 

Den ökade tillgängligheten som Internet kan erbjuda för de funktionshindrade barnen gav 
dem möjlighet att delta i sociala aktiviteter utanför skolan, och detta kunde öka deras känsla 
av välbefinnande genom att kompensera för begränsningar i andra aktiviteter (Lidström et al., 
2010). Aktiviteter på Internet kan skänka barnen glädje och en känsla av mening (ibid.). 

5.8 Heterogen retur 
Ett nätverk har en heterogen natur och består av olika aktörer, som alla har olika egenskaper, 
kompetens och uppgifter, vilket jag skrivit om tidigare. Det här är en grundförutsättning för 
att syftet med nätverket ska uppfyllas; de olika delarna interagerar genom att delta och bidra 
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med sitt för att skapa resultat. Projektets resultat är ingen aktör på samma sätt som de andra 
delarna i Figur 2. Det är det som kommer ut av gruppens gemensamma arbete, som en artikel, 
prototyp, produkt, ett gemensamt arbetssätt eller en smartare arbetsprocess (jfr avsnitt 3.6). 

På samma heterogena sätt som aktörerna bidrar in i projektet, kan man säga att projektet som 
sådant bidrar på ett heterogent sätt tillbaka till aktörerna. Forskaren bidrog med idéer och kun-
skap tillsammans med det digitala verktyget och teorier om lärprocesser (t ex Baytak & Land, 
2011; Razon et al., 2012; Tsuei, 2011). Både under projektets gång och efteråt fick forskarna 
nya ”ledtrådar” för att skapa ny kunskap om hur det som studerats fungerar och hänger ihop. 

 

 

      Figur 2. Ett exempel på hur man kan se på ett heterogent nätverk bestående av olika 
                    aktörer. 

 
Pedagoger bidrog med sina pedagogiska och akademiska kunskaper, som ”medforskare” 
(t ex Kuo et al., 2012). Pedagogerna hade också en annan viktig roll i projektet, eller om det 
kallas interventionen, nämligen som den som kände barnen och som barnen hade tillit till och 
förtroende för. Förutom att bidra till hela projektets genomförande, kunde pedagogerna få nya 
insikter om hur barnen tänkte och deras attityder (ibid.). 

Eleverna, eller deltagarna, själva bidrog i högsta grad till studien genom att låta forskarna 
få insyn i deras värld (t ex Ito et al., 2008). Elever i studien av Kuo et al. (2012) menade att de 
efter sitt deltagande i experimentgruppen hade lättare att söka efter möjliga resurser omkring 
sig själva för att lösa problem i det ”riktiga” livet jämfört med hur de upplevt det tidigare. 
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6. Diskussion 
Syftet med litteraturstudien i uppsatsen var att utifrån ett teoretiskt perspektiv som inkluderar 
ANT undersöka befintliga artiklar där barns interaktioner och roller i virtuella världar har 
studerats. Det jag fokuserade på i artiklarna var vad barn och ungdomar gör i sina virtuella 
världar, hur de interagerar med varandra och med andra aktörer samt vilka roller som fram-
träder. I följande avsnitt behandlar jag vad resultaten från min undersökning kan bidra till. 

Det övergripande syftet är brett. Forskningsfrågorna smalnar av området för den här studien. 
De använda artiklarna beskriver olika områden, utgår från olika perspektiv, använder olika 
metoder i studierna och är publicerade i tidskrifter som behandlar olika vetenskapliga fält. Det 
gemensamma är att artiklarnas studier har fokuserat på barn och/eller ungdomar och deras 
interaktioner online i olika former. Utan den här bredden och variationen hade jag kanske inte 
uppmärksammat samstämmigheten vad det gäller interaktioner och roller i olika kontexter. 

Jag har för tydlighetens skull försökt hålla liknande struktur med underrubriker i diskussionen 
som i resultatkapitlet. Flera av de här delarna, som gett namn åt underrubrikerna, går dock 
inte att särskilja. Det är inte så lätt som att de är delar i ett pussel; allt går in i vartannat – 
aktiviteter, interaktioner, roller, lärande, delaktighet och hälsa – de olika begreppen är på ett 
sätt bara olika sätt att kategorisera och beskriva samma sak, men utifrån olika perspektiv. Jag 
hoppas att läsaren kan följa med i mina resonemang kring dessa ”delar”, och de hänvisningar 
framåt och bakåt i texten som görs. 

6.1 Metoddiskussion 
Litteraturstudiens urval begränsades genom en (1) databassökning med specifika sökord (se 
Bilaga 1) och efterföljande sökning på hemsidor och i funna artiklars referenslistor. Ytter-
ligare begränsande faktorer för den här litteraturstudien var tiden och det förväntade omfånget 
för en uppsats på den här nivån. Andra sökord och synonymer till de valda sökorden hade 
naturligtvis genererat ett annat sökningsresultat. Vid ”test”-sökning i olika databaser, som t ex 
ERIC med sökord som children och online och interaction, erhölls ett resultat bestående av 
flera de artiklar funna genom Summonsökningen. Jag valde att utgå från Summonsökningen 
då den sökte i ett flertal databaser samtidigt, för att minimera risken att förbise någon för 
syftet relevant databas.  

Angående studiens generaliserbarhet; som för de flesta studier som handlar om människor i 
olika sociala sammanhang finns det ett antal omständigheter att ta hänsyn till. Ekonomiska, 
sociala, kulturella och psykologiska faktorer kan påverka människors beteende, handlingar, 
attityder och värderingar. Fynden från de olika artiklarna motsäger inte varandra, utan pekar i 
samma riktning oavsett om studiens kontext var inom skolan, i styrda fritidsaktiviteter eller på 
fritiden. Exempelvis har samma dataspel (Webkinz och Whyville) nämnts i mer än en artikel 
och samma referenser har förekommit i flera artiklar. Med detta sagt skulle jag vilja påstå att 
det finns en allmängiltighet för den här studiens resultat, trots den begränsade databassök-
ningen. 
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6.2 Aktiviteter i virtuella världar 
Aktiviteter i virtuella världar liknar dem i den verkliga världen (t ex Reich & Black, 2012). 
Det är inte så konstigt. Barns lek har sannolikt i alla tider inspirerats av vuxenvärldens 
aktiviteter. Barn leker med bilar, med dockor, bygger med lego, spelar Monopol och en hel 
mängd annat. Det kan ses som ett sätt att härma vuxenvärlden och träna sig inför den. Det kan 
också ses som att vi kan enbart bli inspirerade av det som finns, det vi ser och upplever. 

Lidström et al. (2010) menar att aktiviteter på Internet kan skänka barnen både glädje och en 
känsla av mening. Om jag bara går till mig själv, har jag lättare att känna en meningsfullhet, 
att saker och ting, händelser och aktiviteter upplevs som meningsfulla, om det är mer än bara 
”torrsim”. För mig hänger det samman med att jag kan begripa det som är omkring mig, och 
jag har möjlighet att hantera det. Det i sin tur hänger ihop med att det finns ett visst mått av 
förutsägbarhet i det som händer, att det liknar något annat jag varit med om. Det är det här 
som Antonovsky (2005) sammanfattar i begreppet Känsla av sammanhang (KASAM). 

Med den bakgrunden ovan, om att den virtuella världen efterliknar den verkliga, är det kanske 
inte så konstigt med skönhetstävlingar för avatarer i Whyville (jfr Kafai et al., 2007). Konstigt 
kan det däremot bli då vi som vuxna ibland kan vara alltför snabba med fördömande, värde-
rande och ogenomtänkta kommentarer. Vi kan välja att se dessa skönhetstävlingar som upp-
visningar i kreativitet, där deltagarna kan ge varandra återkoppling på hur de valt att skapa 
sina avatarer. Vi kan också se på det som en yttring av den utseendefixering, de ideal och 
normer som finns i samhället. Vi får inte glömma bort att det är avatarerna som deltar i skön-
hetstävlingen, inte deltagarna. Och behöver vi påminna barnen om detta, kan vi göra det på ett 
positivt och konstruktivt sätt. 

- ”Barn tillbringar för mycket tid vid datorn, de är inte ute och rör på sig, de blir förslappade 
och kan inte hitta på andra saker att göra.” 
- ”Annat var det på vår tid. Vi var ute, lekte tillsammans med andra och hittade på saker.” 
Visst känner vi igen oss i de tankarna? Vi sätter upp regler och inför begränsningar som t ex 
”speltid” – lagom är bäst. Vi månar om våra barn och ungdomar och deras hälsa, både den 
psykiska och fysiska. Det finns faror och frestelser på Internet som vi vill skydda dem ifrån, 
likaväl som i den ”riktiga” världen. Med all rätt. Stillasittande och ohälsa hänger samman, det 
visste vi innan FHI (Statens folkhälsoinstitut) skrev rapporter om det (Statens folkhälso-
institut, 2012). Hur gör vi vuxna då? Ständigt uppkopplade, många förväntas vara tillgängliga 
för arbetet även under resor och semester, och stor del av dagarna tillbringas stillasittande… 

Vi vuxna kan vara snabba att döma. Och kanske särskilt när det är något vi inte tycker om, 
förstår eller kan relatera till. Om vi istället skulle kunna se förbi det där och vara förebilder för 
de unga. Skaffa oss kunskap om det vi inte förstår istället för att urskiljningslöst fördöma. 

Aktiviteter på Internet är inte bara spel och online kommunikation. IT används i skolan, dock 
inte i samma omfattning som i övriga samhället (Kairos Future, 2011). Ett exempel på gami-

fication är studien av Squire (manuskript) där eleverna använde augmented reality games på 
handdatorer tillsammans med fältstudier och annan undervisning. Att använda spel i under-
visningen kan skapa ett lustfyllt lärande tillsammans med att det finns flera möjliga kombina-
tioner av ingående komponenter att studera (olika sammanhang, personer, roller, uppgifter 
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m m). I Squires (manuskript) studie kunde eleverna dra nytta av teknikens möjligheter, de 
kunde vara med och skapa sin egen förståelse och fördjupa sitt lärande. Det här är de översta 
stegen i Puenteduras SAMR-modell (Pedagog Malmö, 2013) – förändring och omdefiniering 
(se även avsnitt 2.1.1 och Figur 1). Det är hit, till en transformation, vi vill nå, inte endast 
nöja oss med en teknisk förbättring, enhancement (ibid.). 

6.3 Interaktioner 
Det handlar inte enbart om ungdomarnas och barnens interaktioner sig emellan då man som i 
artiklarna studerar var de unga håller till online och vad de gör. Det handlar också om vuxnas 
interaktioner med de unga; vuxna (som pedagoger och föräldrar) i och utanför studien, då som 
forskare och artikelförfattare. Vad skulle vi kunna läsa ut av forskarnas interaktioner med 
tekniken, deras syn på tekniken som hjälpmedel, verktyg, underhållning eller tidsfördriv? 

Interaktioner kan förekomma i olika riktningar; horisontellt och vertikalt. Det finns också 
olika syften med att interagera med andra. Då vi gör saker tillsammans med barn och ung-
domar, som att spela dataspel eller skapa något med bilder och film, tror jag det är viktigt att 
vi är medvetna om vilken sorts interaktion vi medverkar till. I avsnittet om roller (6.4) nedan 
utvecklar jag det här resonemanget ytterligare. 

”Tator Day” var en dag där nya interaktioner kunde skapas (Kafai et al., 2007). Deltagarna i 
spelet (Whyville) kunde känna sig fria att passera gränser de inte passerade annars. Alla ava-
tarer såg likadana ut och därmed kunde inte heller andra skillnader göra sig påminda. Vad 
hände dagarna efter ”Tator Day”, bestod dessa nya ”otippade” interaktioner? Vad tog barnen 
med sig från det här till den verkliga världen, och dess interaktioner? Barn är snabba att lära. 
Med Banduras (1986) ord om ömsesidiga interaktioner mellan beteende, kognitiva och andra 
individuella faktorer och den omgivande miljön skulle jag vilja tro att barnen kunde överföra 
sina erfarenheter från ”Tator Day” och knyta nya kontakter, utanför den egna gruppen, även i 
den ”riktiga” världen. 

I artiklarna som tillhör litteraturstudien har jag inte kunnat läsa ut något explicit ANT-per-
spektiv från forskarnas sida, som att de skulle ha följt aktörerna (jfr Latour, 2005). Däremot 
kan jag se de utgått från ungdomarnas perspektiv (Ito et al., 2008). Det finns även exempel på 
interaktioner med icke-mänskliga aktörer (Tsuei, 2011; Ito et al., 2008), se avsnitt 6.4 nedan. 

Kamratinflytandets makt är stor, menade Kim et al. (2007) och det framgår i flera artiklar, 
både i positiv bemärkelse som i peer-assisted learning (t ex Tsuei, 2011; Kuo et al., 2012) och 
i negativ, som nätmobbning (t ex Yilmaz, 2011; Vandoninck et al., 2011). Jag menar att vi, 
som vuxna, inte generellt sett kan avfärda kamratinflytande som ”grupptryck”, som något 
negativt (jfr Ito et al., 2008). Det finns flera positiva effekter av ungdomarnas kommunikation 
och interaktion online och i virtuella världar. Socialiseringsprocessen (Mishna, McLuckie & 
Saini, 2009), socialt stöd (Söderström, 2009) och kamratstöd (Nicholas et al., 2007; Nicholas 
et al., 2009; Stewart et al., 2011) är exempel på sådana positiva effekter. Med ytterligare 
kunskap och insikt kan vi undvika att förkasta ”nya tidens kommunikation” och istället börja 
närma oss en större förståelse och respekt för unga människors deltagande i new media. 
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6.4 Roller – aktörer 
Flera av rollerna som framträder i nätgemenskaperna är självvalda; som t ex vårdare (Marsh, 
2010), hjälpsam åskådare (Leung & McBride-Chang, 2013) och medspelare (Wohlwend 
et al., 2011). Barnen är inte fast i samma roller hela tiden, utan växlar mellan olika roller 
(Marsh, 2010). Det kan hänga ihop med att de virtuella spelen efterliknar den verkliga 
världens lekar, som jag skrivit om ovan, där barnens rollspel i lekarna är det som formar 
leken. Barns lek och rollspel kan även inspireras och formas av det som händer i virtuella 
världar, liksom av filmer och TV-program. (Nu kan man se barn på förskolans gård leka 
Barda

19, medan jag själv i den åldern mimade till ABBA med hopprep framför spegeln…) 

Andra roller kanske snarare är tilldelade av andra än självvalda, som t ex expert och mäklare 
(Ito et al., 2008). Barn och ungdomar visar, undervisar och hjälper sina föräldrar med dator- 
och Internetrelaterade frågor. Jag kan tänka mig att barnen känner sig behövda och viktiga då 
de kan och får hjälpa sina föräldrar. Ito et al. (2008) menar att unga och gamla samlas kring 
det som rör new media och förblir involverade i varandras liv. Bra, om det blir en gemensam 
aktivitet, inte endast ensidigt ”undervisade” från vilket håll det vara må. Jag menar att det är 
viktigt att vi vuxna är engagerade och intresserade samt anstränger oss, om så krävs, för att se 
de ungas perspektiv för att kunna delta som fullvärdiga aktörer i de nätverk vi befinner oss. 
Det tror jag nämligen förväntas av en aktör. 

Ett dike vi bör undvika att hamna i är då vi vuxna, i olika roller som t ex föräldrar, lärare och 
beslutsfattare, tilldelar de unga en ”offerroll” – som ovetande om risker, naiva och sårbara. 
Samtidigt som vi själva ikläder oss rollen som kontrollant och en bättre vetande person. Det 
finns risker med att befinna sig online; personlig information (inloggningsuppgifter, bilder, 
inlägg i social media m m) kan komma i orätta händer som kan leda till stöld, bedrägeri och 
förföljelse av olika slag. Ingen förnekar det. Risker finns i den verkliga världen också. Ingen 
förnekar det heller. Låt oss bli medvetna om vår rädsla för risker och i de fall den bottnar i en 
okunskap låt oss stötta varandra till engagemang och motivation för att öka vår kunskap. 

Låt oss se på oss själva som aktörer i olika nätverk, för att återknyta till ANT (jfr Latour, 
2005). Ingen står nämligen utanför, vi lever och verkar i en verklighet där världen är upp-
byggd av nätverk i vilka olika aktörer ingår (jfr Law, 1992). Notera att aktörerna ingår i nät-
verken, inte bara ha råkat hamna där. Om vi kan se att vår närvaro, vårt deltagande och bidrag 
i nätverken är en ”del i del hela” tror jag att vi tillsammans kan påverka, förändra och för-
bättra den värld vi lever i. Oj, så stora ord! Nej det tycker jag inte, det handlar om vår 
närmaste omgivning, våra relationer, vårt samhälle och hur vi vill forma det. 

Då vi, som olika aktörer på olika nivåer, samarbetar på samma nivå kan vi uppnå collective 

action (jfr Latour, 2005; Bandura, 1997). I ingen av artiklarna, som tas upp som exempel 
nedan, används explicit ordet aktör i detta sammanhang, utan det handlar om elever, lärare 
och digitala verktyg. Det är jag själv som sätter ordet aktör på det som artikelförfattarna be-
skriver. Kuo et al. (2012) skriver främst om människor i samarbete som leder till framgång. I 
andra fall kan vi på ett tydligt sätt se att icke-mänskliga aktörer också är ”del i det hela” och 
med i att skapa framgång. Ito et al. (2008) skriver om ungdomarnas mixtrande och utforsk-
                                                           
19 http://www.svt.se/barnkanalen/barda/ (hämtad 2013-05-19, kl. 16.49). 

http://www.svt.se/barnkanalen/barda/
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ande med tekniken som i vissa fall ledde till bildande av egna företag. Andra exempel på detta 
är HyLighter (Razon et al., 2012) och Electronic Peer-assisted learning for Kids (EPK) 

(Tsuei, 2011), vilka beskrevs som ”verktyg” i nämnda artiklar. 

Det jag vill försöka få fram är mina tankar om att inga aktörer är passiva marionettdockor. I 
vårt informations-, kommunikations- och tekniksamhälle hör vi ibland röster som menar att vi 
formas av tekniken, vi blir ”beroende” av att ständigt vara uppkopplade och så vidare. Det är 
samtidigt vi som formar tekniken, vi ser behov och fyller dem, vi experimenterar och testar. 

I artiklarna får barnen och ungdomarna som studerats en roll som objekt, studieobjekt och i 
vissa fall skulle vi kunna kalla det ”försökskanin”. Forskarnas nyfikenhet och kreativitet 
driver dem i deras studier för att ta reda på hur saker och ting förhåller sig. Hur påverkar detta 
interaktionerna i de nätverk som finns, och de nätverk som skapas under studiens gång? 

6.5 Lärande 
Lärande och interaktioner går hand i hand, som tidigare nämnts. Särskilt tydligt tycker jag det 
blir då vi har ANT-glasögonen på. Låt mig inleda detta avsnitt med två citat ur boken 
”Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv”: 

 En av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande och 

 mänskligt tänkande/handlande är således att man intresserar sig för hur 
 individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva 

 resurser. Och just samspelet mellan kollektiv och individ är i fokus i ett 
 sådant perspektiv (Säljö, 2000, s. 18). 

 Valet står inte mellan huruvida människor lär sig något eller inte, utan vad 
 de lär sig av de situationer de ingår i. […] Men människan kan inte undvika 

 att lära (Säljö, 2000, s. 28). 

Lärande innefattar mer än att tillägna sig akademiska kunskaper eller andra färdigheter. Det 
kan handla om att lära sig att skapa sin avatar för att kunna delta i spelet och den virtuella 
världen med syftet är att skapa socialisering mellan deltagarna (Kafai et al., 2007). Just det 
sociala – social kompetens, social utveckling, self-efficacy och självkänsla – är påtagliga 
effekter i studierna (Leung & McBride-Chang, 2013; Tsuei, 2011). Nog så viktigt lärande; att 
utvecklas som människa, förstå och kunna kommunicera med andra människor. 

Gamification och augmented reality games, som nämnts tidigare i uppsatsen, tror jag är 
begrepp vi ska lägga på minnet. Genom spel och kanske särskilt spel som samtidigt införlivar 
information från användarens fysiska omgivning, där deltagarna också uppmuntras till att ta 
olika perspektiv och kliva in i olika roller kan sannolikt bidra till det som Reich och Black 
(2012) efterfrågar. Nämligen en större betoning på lärandemöjligheterna i de virtuella världar 
barn och ungdomar besöker. Och speciellt mot den kognitiva utvecklingen. Som Säljö (2000, 
s. 28) säger ”människan kan inte undvika att lära”, frågan är vad hon lär sig. Då social kompe-
tens är något vi bland annat lär oss genom spelen, som nämndes i förra stycket, är det viktigt 
att kunskap de sociala effekterna finns med i utvecklingen och designen av spelen. Som 
tidigare nämnts (avsnitt 2.1.1) ligger den svenska skolan efter övriga samhället då det gäller 
IT (Kairos Future, 2011). Det räcker inte att dela ut datorer och läsplattor till eleverna om 
skolan är intresserad av vad eleverna lär sig. Med forskning, IT-pedagoger och -strategier 
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skulle vi kanske kunna se på datorer i skolan på ett annat sätt, istället för som ”Oversold and 
underused” (Cuban, 2001) (jfr Skolvärlden, 2012). 

I de studerade artiklarna har vi kunnat se lärande tillsammans med andra (peer-assisted 

learning) (Tsuei, 2011) och av andra (digitala färdigheter) (Wohlwend et al., 2011). Barnen 
tittade på varandras skärmar, bad om specifik hjälp och delade erfarenheter. Det här är ett 
exempel på att, med Säljös ord ovan, barnen ”tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva 
resurser” och att de ”lär sig av de situationer de ingår i”. För att det situerade lärandet (jfr 
Lave & Wenger, 1991) ska bli framgångsrikt menar jag att nyckelordet är ingår i. Inte står vid 
sidan av och tittar på och observerar vad och hur andra gör. Inte heller låta sig bli undervisad. 

6.6 Delaktighet 
Genom samarbete hjälper deltagare varandra. En del har mer erfarenhet än andra att hantera 
utmaningar de ställs inför. En förutsättning för att lära av varandra är att de inblandade är 
delaktiga i samma nätverk, att de olika aktörerna är ”delar i det hela” (jfr Kuo et al., 2012). 

De olika graderna av engagemang, som Ito et al. (2008) benämner som hanging out, messing 

around och geeking out, är synliga i olika sammanhang. Lokala vänskapsstyrda nätverk är för 
många unga den huvudsakliga källan till vänskap och tillhörighet (ibid.). Dessa nätgemen-
skaper är alltid öppna, alltid tillgängliga och deltagande begränsas inte av var man för tillfället 
befinner sig. Den brännskadade pojken, som jag nämnde i inledningen, kunde förhållandevis 
snart umgås med sina vänner igen tack vare nätgemenskapen. Jag tror att vi kan undvika att 
”växa ifrån” varandra och utvecklas åt olika håll då vi har lättare att på ett enkelt sätt behålla 
kontakten, trots att det är glest mellan möten i den ”riktiga” världen (jfr Nicholas et al., 2007). 

6.7 Hälsa 
Kamratstöd online bygger på hälsopromotion, att stödet kamrater kan ge varandra främjar 
hälsan. Stöd i form av att lyssna på varandra, dela erfarenheter, lära känna kamrater som är, 
eller har varit, i en liknande situation och inte känna sig så ensam och utanför kan bidra till 
minskad oro (Nicholas et al., 2007). Hälsopromotion, i sin tur, bygger på delaktighet och em-
powerment (Korp, 2004). I artiklarna talas det om en ökning av barnens känsla av väl-
befinnande (Lidström et al., 2010), främjande av socialiseringsprocessen (Mishna, McLuckie 
& Saini, 2009; Kafai et al., 2007) samt ökning av elevernas self-efficacy och självkänsla 
(Tsuei, 2011). Det är här främst den psykiska och den sociala hälsan som uppmärksammas. 

I ett holistiskt perspektiv, en helhetssyn på hälsa, söker vi balans mellan de olika delarna i 
hälsans symmetri; fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa (Rash, 2010). Den existentiella 
hälsan är också synlig i artiklarna. Mishna, McLuckie och Saini (2009) skriver om menings-
fullhet och känsla av mening. Det gör även Lidström et al. (2010) och Ito et al. (2008). Att 
känna hopp, mening och samhörighet är enligt Melder (2011) grunderna för existentiell hälsa, 
detta tillsammans med att man har någon övergripande tolkning av tillvaron, andlig eller 
politisk. Den existentiella ohälsan är stor i vårt land, och det leder till att även den psykiska 
och fysiska hälsan påverkas negativt (ibid.). Det låter som en paradox, men skulle det kunna 
vara så att deltagande i virtuella världar kan främja existentiell hälsa? 
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Hanterbarhet och meningsfullhet, men även begriplighet, synliggörs i filmen Ben X där Ben 
låter sig inspireras och hjälpas till nya tankar och handlingar i den ”riktiga” världen av sin 
”healer” i spelets virtuella värld. 

6.8 Heterogen retur 
”Heterogen retur” – olika individer får olika saker tillbaka då de gemensamt, som aktörer i ett 
nätverk, åstadkommer något som gynnar hela gruppen. Skillnaden här jämfört med Banduras 
(1997) och Latours (2005) begrepp ”collective action” är att det som kommer ut – det som 
gynnar hela gruppen – kan vara olika sett ur varje enskild individs perspektiv. En ”healer” i 
spelet kan hjälpa andra att klara uppdrag och komma upp i nivå. Spelarna spelar, umgås, 
hjälper varandra med olika saker. De är olika. Och det är just det som gynnar deras gemen-
samma spelande, men även deras individuella växande och utveckling genom interaktionerna. 
Inte bara spelmässigt, utan även socialt. En del användare behöver stöd, andra har kunskapen 
att stödja sina medspelare. En kunskap som utvecklats genom deltagandet i nätverket. Andra 
har lärt sig att lyssna på kamrater som behöver lätta sitt hjärta och dela med sig av sina tankar, 
vilket kan möjliggöras genom kamratstöd online (Nicholas et al., 2007; Nicholas et al., 2009). 

6.9 Användbarhet av den här uppsatsen 
Vad blir då svaret på den här studiens tredje forskningsfråga? 

 På vilket sätt skulle kunskapen från den här studien vara användbar för utveck-
lingsarbete som handlar om barns användning av applikationer och system online, 
t ex i syfte att främja kamratstöd? 

Att utveckla spel och virtuella världar med en hälsopromotiv tanke – vad innebär det? Vad 
behöver vi kunskap om, insikt i och reflektera över för att bygga in ett hälsofrämjande arbets-
sätt i systemet? Aktörer med kunskap om hälsopedagogiska teorier och strategier samt för-
ståelse för psykologiska och sociologiska faktorer som påverkar beteendet, hälsan och 
lärandet kan bidra i nätverkets gemensamma kreativa arbete. KASAM, med grundbegreppen 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, skulle kunna vara en hälsopromotiv byggsten i 
utvecklingen av t ex online kamratstöd. Eller varför inte också kalla KASAM för en aktör i 
nätverket, och låta konceptet ta plats och bidra med insikter i designarbetet? 

Låt mig upprepa ett citat från avsnitt 1.1 vilket poängterar det praktiska med att ha en teori: 

 Health promotion theories and models can help to bind together our observations 
 and ideas, and make sense of them (Nutbeam, Harris & Wise, 2010, s. 1). 

Mitt svar på den tredje forskningsfrågan är att kunskap om hälsopedagogiska teorier och 
modeller, kunskap om människors lär- och förändringsprocesser och en förståelse för att en 
mängd andra faktorer, som socioekonomiska, kulturella och miljömässiga faktorer, påverkar 
människors hälsa behövs i utvecklingsarbete likaväl som i studier där det handlar om 
människors interaktioner. För att återknyta till Nutbeam et al. (2010) ovan; hälsopedagogiska 
teorier kan hjälpa oss med att binda samman det vi observerar med våra idéer och synliggöra 
sådant vi kanske inte upptäckt annars. Med ett hälsopedagogiskt perspektiv kan vi ställa andra 
frågor till materialet, till empirin och till de andra aktörerna. Och få andra svar. 
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Fields och Kafai (2009) efterlyste studier om hur barn lär sig och varandra att delta i virtuella 
världar samt studier om hur barn konstruerar sociala relationer med varandra. Utan att på 
något sätt göra anspråk på att ha svaret på dessa frågor, skulle jag vilja säga att få känna att 
man är ”del i det hela” är en faktor; unika aktörer i ett heterogent nätverk. Inom hälsopeda-
gogik pratar man om ”ekologiska modeller” för hälsofrämjande arbete; faktorer på flera 
nivåer påverkar och interagerar över olika nivåer (Sallis et al., 2008) (jfr avsnitt 1). Aktörer-
nas växelspel och interaktioner sinsemellan kan i sig sägas vara ett ”ekologiskt” system20. 

6.10 Förslag på vidare forskning 
”Tator Day” var ett intressant fenomen, att deltagarna firade denna dag som en jämställdhets-
dag. Deltagarna tog nya kontakter, skillnader avatarer emellan och status hade inte samma be-
tydelse som under andra dagar. Sedan då? Kunde några konkreta beteendeförändringar 
observeras, både vad det gäller spelet och i den ”riktiga” världen? 

En annan spännande fråga att studera skulle vara ifall barn och vuxna har olika syn på vad 
som är en aktör? Och vad en aktör gör? Hur skulle det i så fall påverka det gemensamma 
arbetet i nätverket, t ex i utveckling av system för och tillsammans med barn? Om vi i ett 
utvecklingsprojekt använder orden utvecklare och användare och utvecklarna är vuxna medan 
användarna är barn, kan maktfördelningen (maktförskjutningen) bli ännu tydligare och 
skevare, än den som normalt finns (Karlsson, 2013). Ord och namn på saker och företeelser är 
betydelsefulla, det kan påverka hur vi tänker om saker och ting. Kan vi bli mer medvetna om 
rådande förhållanden och interaktioner som uppstår om vi kallar deltagarna aktörer? 

7. Avslutande reflektion 
Efter ett antal nya insikter, lärdomar och hårt arbete är det slutligen dags för mig att summera 
arbetet. En insikt som är viktig att dela tycker jag är att det hälsopedagogiska perspektivet 
finns med i studier av, och arbete med och för människor. I de lästa artiklarna inför den här 
litteraturstudien tycker jag mig finna ett sådant perspektiv, ofta implicit. Begrepp som känsla 
av mening, socialt stöd och self-efficacy ingår i ett hälsopedagogiskt perspektiv. 

Vad är då hälsopedagogik? En definition av detta förhållandevis nya begrepp finns i avsnitt 
1.3, definitioner av begrepp. Ett nyckelord här är hälsofrämjande, att behålla och öka hälsan. 
Hälsopedagoger arbetar ur ett salutogent perspektiv vilket innebär att man utgår från det friska 
och vill stärka friskfaktorer, t ex att vara fysiskt aktiv, ha vänner och trivas på arbetet/skolan. 
Synen på hälsa är holistisk; en balans mellan fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa 
eftersträvas. Låt oss ta hjälp av en definition av health education av Green från år 1980: 

 any combination of learning experiences designed to facilitate voluntary 

 adaptations of behavior conducive to health (Glanz, Rimer & Viswanath, 2008, s. 10). 

                                                           
20 Ekologi: ”vetenskapen om de levande varelsernas relationer till sin omvärld. Varje organism befinner sig i ett 
växelspel med icke-levande (abiotiska) och levande (biotiska) omvärldsfaktorer, t ex temperatur, nederbörd och 
salthalt resp. bytesdjur, betesväxter och konkurrenter” (http://www.ne.se/ekologi, hämtad 2013-05-26, kl. 19.07). 

http://www.ne.se/ekologi
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Lärande och pedagogik är också centralt i hälsopedagogik. Utan att fördjupa oss närmare i 
teorier och strategier, vill jag lyfta fram begreppet hälsobeteende, som en avgörande beroende 
variabel i forskning och interventionsstrategier (Glanz et al., 2008). 

Hur skulle då jag definiera hälsopedagogik, efter tre år på Hälsopedagogiskt program? För att 
återknyta till det första stycket i det här reflektionsavsnittet vill jag säga att hälsopedagogik 
kan sägas finnas med i pedagogiska, sociologiska och psykologiska studier där människor 
ingår. Men det räcker inte. Ingen är betjänt av ett allmänt, svårgreppbart och ”luddigt” hälso-

pedagogiskt perspektiv. I ett hälsopedagogiskt arbete behöver vi veta vad vi gör, varför vi gör 
det samt hur och när vi ska göra det. För det behöver vi (jfr Glanz et al., 2008): 

 teoretiska kunskaper och förståelse för psykologiska, sociologiska och 
beteendeprocesser 

 kunskap om strategier, praktik och olika arenor 
 kunskap om pedagogiska verktyg 
 kunskap i att kommunicera och möta människor där de är 
 kunna använda teorier, ta till oss ny forskning och kunna agera evidensbaserat. 

Hur kommer så hälsopedagogiken in i studier om barn och ungdomars interaktioner på och 
med Internet? Är hälsopedagogik relevant inom detta område? I högsta grad, skulle jag vilja 
säga. Nätgemenskaper i olika former och kommunikation online upptar en hel del av vår tid, 
för både unga och gamla. Många aktiviteter kopplar vi till vårt välbefinnande på olika sätt; 
umgås med vänner via sociala media, spela spel som avkoppling och nöje, titta på filmklipp 
som underhållning, söka information t ex hälsorelaterad information, samt dela våra berättels-
er och erfarenheter med andra via bloggar eller i speciella forum och nätgemenskaper. Som vi 
har sett tidigare för detta med sig positiva effekter på inte bara vårt välbefinnande i största 
allmänhet, utan kan också öka vår sociala kompetens och bidra till vår sociala utveckling. Och 
som tidigare nämnts kan det vara positivt för vår psykiska, sociala och existentiella hälsa. 

8. Slutsatser 
 Betydelsen av att inkludera barn och ungdomars perspektiv, som något mer än att 

ha ett ungdomscentrerat fokus. Att se de unga som aktörer som bidrar på lika 
villkor i en jämställd process. 

 I allt arbete med och för människor handlar det om lärande. Det handlar också om 
att få människor att må bra. Mår man bra kommer man till sin rätt, kan vara delak-
tig, bidra till det gemensamma och få något gott tillbaka. En god spiral. 

 Sunda interaktionerna barn och ungdomar emellan kan ses som friskfaktorer som i 
sin tur kan främja hälsa sett ur ett helhetsperspektiv. 

Åter till mina funderingar i inledningen; kopplingen mellan hälsopedagogik och hälso-
informatik finns och jag skulle vilja säga att den är både relevant och användbar. Att ta vara 
på den kopplingen kan skapa mervärde för både hälsoinformatiken och hälsopedagogiken. 
Tillsammans som ”delar i det hela”. 
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Bilaga 1. Sökningsmatris. 
 
Databas eller annat Sökord Träffar Lästa 

abstracts/ 
artiklar 

Nra 

Använda 
artiklar 

Summonb Children’s 
perspective 
AND 
Online 
AND 
Peer 

155 23 1-4, 6, 7, 
9, 10, 13, 
14, 17-
21, 23 

http://www.gse.upenn.edu/~kafai/index.htmc  5 2 24, 25 
http://website.education.wisc.edu/kdsquire/research.htmlc  13 1 26 
Referenser i funna artiklard   10 27, 29, 

32, 35 
_________________ 
a Nummer på artiklarna enligt artikelsammanfattningen (Bilaga 2). 
b En s.k. ”discoverytjänst” från högskolebibliotekets hemsida, Högskolan i Halmstad. 
År 2009-2013, vetenskapligt material, engelska. 
c Tips från handledare. Artiklar från år 2009 och senare. 
d Här ”tilläts” även äldre artiklar, från 2007 och framåt. 
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Bilaga 2. Artikelsammanfattning.  

Nr Författare och titel Syfte Metod och urval Resultat 
1 Marsh, J. (2011). Young 

Children's Literacy Practices 
in a Virtual World: 
Establishing an Online 
Interaction Order 

Utforska karaktären, syftet och 
literacitetens roll i barns 
användning av virtuella världar 

Grundad teori. 
Enkäter, intervjuer, gruppintervjuer 
samt observation (filmning). 
175 barn, 5-11 år. 
Virtuell värld: Club Penguin 

Literacitet fungerade som ett medel för utvecklingen av online social sammanhållning; etablera och 
vidmakthålla social interaktioner. Dock kan inte literaciteten isoleras från andra diskurser, såsom 
sociala, materiella och kulturella strukturer. 
Literaciteten fungerade som ett socialt klister och skapade bindningar och gemenskap i nätverken, 
som annars skulle kunna tett sig skrämmande för barnen. 

2 Wohlwend, K. E., Vander 
Zanden, S., Husbye, N. E., & 
Kuby, C. R. (2011). 
Navigating discourses in 
place in the world of 
Webkinz 

Undersöka aktiviteter online i 
Webkinz för att förstå hur barns 
navigering med avatarer i en 
virtuell värld kopplas till två 
nyckelaspekter av deltagarkultur; 
samarbete och deltagande online. 

Observationen (filmning) av 35 
barn 5-8 år deltog i ”Webkinz 
Club” under ett år.  

Barnen lärde sig digitala färdigheter av varandra i klubben. De tittade på varandras skärmar och 
delade med sig av erfarenheter om hur de kunde lösa olika passager i spelet. 
Webb/leksaker konvergerar mer än leksak och avatar eller verklig och virtuell miljö. Webb/leksaker 
förenar lek och diskurser med teknologi och literacitet som samordnar utbyte med andra över tid 
och rum. 

3 Razon, S., Mendenhall, A., 
Gul Yesiltas, G., Johnson, T. 
E., & Tenenbaum, G. (2012). 
Evaluation of a Computer-
Supported Collaborative 
Learning Tool: Effects on 
Quiz Performance, Content-
Conceptualization, Affect, 
and Motivation 

Testa effektiviteten av ett 
datorstyrt, socialt anteckning-
verktyg på studenters lärande. 
Hur påverkar detta verktyg 
lärandet och utvecklingen av 
förmågan till komplext och 
kritiskt tänkande? 

50 “undergraduate” studenter med 
huvudämne pedagogik i USA. Två 
grupper skulle läsa en artikel. En 
grupp fick en HiLighter (ett digitalt 
hjälpmedel för att göra markeringar 
i texten, noteringar, samt kunna 
interagera med andra läsare och 
med forskaren). Den andra gruppen 
var kontrollgrupp.   

Studenter som använde verktyget var nöjda, men resultatet på läsförståelseövningarna skiljde inte 
signifikant mellan grupperna. 
”Thus, HyLighter use in the learning process was apparent in the learners’ content-
conceptualization more so than in quiz performances” (s.61). 

4 Baytak, A., & Land, S. M. 
(2011). An investigation of 
the artifacts and process of 
constructing computers 
games about environmental 
science in a fifth grade 
classroom 

Få en större förståelse för de 
problem och processer som barn 
upplever i designarbete av deras 
spelartifakter i en autentisk 
klassrumsmiljö. Forskningsmålen 
är utforskande och beskrivande 
snarare än konklusiva. 

10 barn, 9-11-år Arbetet med dataspelsdesignen blev en dynamisk lärandeprocess, där elevernas egen motivation 
drev fram mål, där målen i sin tur föranledde ytterligare informationssökning och nya interaktioner. 
Genom interaktioner med designverktyget som ett ”object to think with” konceptualiserade eleverna 
sina idéer, omformulerade dem och implementerade dem i designen. Processen med design och 
tester ledde till kontinuerlig omformulering. 
Interaktioner med kamrater och lärare var viktiga i processen. De delade spel, idéer, koncept och 
strategier med varandra. 

6 Lidström, H., Ahlsten, G., & 
Hemmingsson, H. (2010). 
The influence of ICT on the 
activity patterns of children 
with physical disabilities 
outside school 

Jämföra mönster för aktiviteter 
utanför skolan, särskilt IT-
användning, mellan grupper av 
barn med resp. utan fysiska 
funktionshinder. 
Samt att undersöka barnens 
uppfattningar om datoranvänd-
ning och deras koppling mellan 
Internetanvändning och 
interaktioner med kamrater. 

Tvärsnittsstudier. Jämförelse mellan 
två grupper. 
215 barn, 10-16 år. 
Medelålder 12 år 10 månader. 

En högre andel av barnen med fysiska funktionshinder var engagerade i aktiviteter på Internet, 
medan barnen utan funktionshinder var engagerade i en större mångfald av aktiviteter. 
Internetanvändningen kopplades samman med kamratinteraktioner på ett positivt sätt. Digitala 
färdigheter som utvecklas utanför skolan ger barnen ökad tillgänglighet till samhället och även för 
utbildningssyften. Den ökade tillgängligheten för de funktionshindrade barnen ger dem möjlighet att 
delta i sociala aktiviteter utanför skolan, detta kan öka deras känsla av välbefinnande genom att 
kompensera för begränsningar i andra aktiviteter. Aktiviteter på Internet kan skänka barnen glädje 
och en känsla av mening. 
Digitala färdigheter kan påverka motivationen för lärande. 

7 Mishna, F., McLuckie, A., & 
Saini, M. (2009). Real-World 
Dangers in an Online 
Reality: A Qualitative Study 
Examining Online 
Relationships and Cyber 
Abuse 

Öka förståelsen av barn och 
ungas interaktioner online och 
erfarenheter av skadlig 
användning av Internet. 

En fenomenologisk ansats. 
Anonyma inlägg (posts) på en 
rådgivande hemsida. 
11-24 år, 
Medelålder 14 år. 

Regelbundenheten och betydelsen av Internet och kommunikationsteknologi för socialiserings-
processen framkom som väsentligt från analysen av inläggen. Unga skapar relationer online med 
personer de möter på Internet. De ansluter även sina existerande sociala nätverk på Internet som 
resulterar i ett överlapp mellan online och offline interaktioner. Fem huvudkategorier framkom efter 
analysen: 1. Omfattning och betydelse av online interaktion och relationer. 2. Online dejting. 
3. Medvetenhet om potentiella faror online. 4. Skadlig användning av Internet (mobbning, 
förföljelse (stalking), rekrytering och exponering av online pornografi). 
5. Att inte berätta för föräldrar. 
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9 Tsuei, M. (2011). 
Development of a peer-
assisted learning strategy in 
computer-supported 
collaborative learning 
environments for elementary 
school students 

Utveckla ett synkront CSCL-
system (Computer Supported 

Collaborative Learning) – 
Electronic Peer-Assisted 
Learning for Kids (EPK) för att 
tillhandahålla strukturerade, 
kamratassisterade strategier för 
lärande. Jämföra studenters 
lärande för olika grupper; online 
med EPK resp. traditionell 
klassrumssituation. 

Kvasi-experimentell design. Åtta 
språklektioner (kinesiska)  under 
åtta veckor. 
46 barn 10-11 år i två klasser i 
Taipei, Taiwan. 

Elever i den online kamratassisterade (peer-assisted) gruppen överträffade klassrumsgruppen då det 
gäller läsfärdigheter. EPK är ett effektivt verktyg som kan öka elevers läsförmåga likaväl som att 
främja positiv självuppfattning. 
EPK tillhandahöll knappar för instruktioner/guidning, ställa frågor och emoticons  vilket på ett 
effektivt sätt främjade elevernas motivation, koncentration och interaktion under lärandeaktiviteter 
online. 
Den synkrona EPK-miljön uppmuntrade eleverna till att bli mer fokuserade på sitt lärande och till 
att ge och ta emot positiv återkoppling, istället för att uppvisa ett mer defensivt beteende. 
Kamratassisterat lärande resulterade i signifikant vinning av akademiska kunskaper och känsla av 
bemästrande, self-efficacy och självkänsla. 

10 Mishna, F., Saini, M., & 
Solomon, S. (2009). Ongoing 
and online: Children and 
youth’s perceptions of cyber 
bullying 

Undersöka elevers perspektiv på 
teknologi, virtuella relationer och 
nätmobbning. 

Grundad teori. 
Sju fokusgrupper med 38 elever, 9-
14 år. 

Deltagarna ansåg att nätmobbning är ett allvarligt problem, allvarligare än ”traditionell” mobbning 
på grund av att man kan vara anonym. Trots detta med anonymiteten sker mycket av nätmobb-
ningen inom sammanhang i deras sociala grupper och relationer. Resultatet visar på fem 
huvudteman. Här nämns två av dessa: teknologi anammas av barn och unga i allt lägre åldrar och 
blir det huvudsakliga mediet för kommunikation samt att berätta för vuxna. 
Resultaten lyfter behov av att: 1) förstå och vara uppmärksam på vikten och meningen med online 
relationer för barn och unga (både sådana som är enbart online och andra som också finns i den 
verkliga världen); 2) rikta in sig på inneboende risker med online kommunikation och interaktioner. 
Barn och unga behöver utbildning och stöd i att navigera i den komplexitet som online interaktioner 
med andra innebär. 

13 Anderson-Butcher, D., 
Lasseigne, A., Ball, A., 
Brzozowiski, M., Lehnert, 
M., & McCormick, B. L. 
(2010). Adolescent Weblog 
Use: Risky or Protective? 

Undersöka innehållet i bloggar ur 
ett teoretiskt perspektiv utifrån 
risk och motståndskraft. 

Kvalitativ studie av innehållet i 100 
bloggar av ungdomar (13-18 år). 
Bloggar randomiserat valda från 
www.xanga.com 

Det primära syftet med inlägg innefattade ”community building”-mekanismer – att skapa 
kommunikationsnätverk mellan vänner. “This sample posted comments reflecting prosocial 
behaviors and protective factors at much higher rates than those describing negative behaviors 
and/or risks. To summarize, these adolescents described their involvement in many pro-social 
activities such as sport, extracurricular activities, volunteerism, and involvement in faith-based 
organizations, many of which involved peer interaction. They also described positive peer and 
parent relations within their blog postings” (s. 72). 
I första hand använde de sin online kommunikation för att främja och behålla sina relationer med 
andra. Bloggar verkar vara ett sätt att öka sitt sociala nätverk. Dessa nya möjligheter medför viktiga 
implikationer för användningen av Internet som en kontext för att stödja utforskande av den egna 
identiteten, utvecklingen av vänskap och på det hela taget för en positiv utveckling i ungdomsåren. 

14 Kuo, F-R., Hwang, G-J., & 
Lee, C-C. (2012). A hybrid 
approach to promoting 
student’s web-based 
problem-solving competence 
and learning attitude 

Föreslå en hybridmekanism för 
lärande för att öka studenters 
förmåga till problemlösning 
online genom en kombination av 
den kognitiva lärlingskaps-
modellen och strategier för 
lärande genom samarbete. 

58 barn 11-12 år. En klass (N=29) 
var experimentgrupp 
(hybridmetoden) och den andra 
klassen kontrollgrupp (N=29)  
(enbart genom kognitivt lärling-
skap). 

Experimentgruppen uppvisade signifikant bättre resultat än kontrollgruppen då det gällde förmåga 
till problemlösning och utförande av problemlösning online. Resultaten från den här studien stödjer 
tidigare studiers resultat, att meningsfull stöttning genom samarbete kan öka uppbyggnaden av en 
högre ordnings tänkande om ett subjekt. Resultatet visade också att samarbetsstrategin på ett 
effektivt sätt förbättrade elevernas attityd till lärande i ämnet samhällskunskap. 
Eleverna i experimentgruppen menade att de nu har lättare att söka efter möjliga resurser omkring 
dem för att kunna lösa problem i det ”riktiga” livet än de någonsin haft tidigare. 

17 Leung, A. N-M., & McBride-
Chang, C. (2013). Game on? 
Online friendship, 
cyberbullying, and 
psychosocial adjustment in 
Hong Kong Chinese children 

Utforska kopplingar mellan 
vänskap och mobbning med 
generella aspekter av barns 
psykosociala anpassning. Jämföra 
barns erfarenheter av mobbning 
online och i det verkliga livet. 

Enkäter online. 
626 elever i klasserna 5-6 (9-15 år, 
medelålder 10,8 år) i Hong Kong. 

Hälften av barnen i studien spelade MMOG.  Detta understryker den växande betydelsen av den här 
sortens miljö för att förstå sociala interaktioner. Fler än 9 av 10 uppgav att de fått vänner i MMOG. 
Vänskap online visade sig ge positiv effekt på social kompetens, tillfredsställande vänskap, 
självkänsla och livstillfredsställelse. Att ha åtminstone en god vän kan buffra den negativa inverkan 
av mobbningen. 
Författarna manar till vaksamhet och att ha ett öppet sinne, men att undvika moralpaniken. Spelande 
kan vara farligt och det finns risk för att bli utsatt för mobbning online och ännu värre saker. Det 
finns också positiva saker, som bildandet av ny vänskap som i sin tur kan påverka barnens sociala 
utveckling på ett positivt sätt. 
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18 Yilmaz, H. (2011). 
Cyberbullying in Turkish 
middle schools: An 
exploratory study 

Undersöka turkiska elevers 
upplevelse av nätmobbning och 
deras användning av sociala 
nätverksverktyg. 

756 barn i 7:klass (12-13 år) i 
Turkiet. 

17% av eleverna uppgav att de blivit mobbade på nätet och 4% erkände sig som mobbare. De flesta 
av de som blev mobbade sade sig blivit det vid enstaka tillfällen. 27% av de som blev mobbade blev 
det av sina egna skolkamrater, medan 57% blev mobbade av främlingar. Nästan hälften av barnen 
uppgav att de varit åskådare vid nätmobbning. 
Det vanligaste kränkande beteendet bestod i elaka eller sårande kommentarer online, följt av elaka 
eller sårande bilder online. För pojkarna uppstod nätmobbningen till största delen då de spelade 
MMOG. Flickorna upplevde mest nätmobbning genom ”instant messages”. 
38% av de som blivit nätmobbade hade informerat vuxna (lärare och föräldrar) om händelserna. 
40% av åskådarna vid närmobbning hade rapporterat händelserna till vuxna. Dessa siffror visar att 
majoriteten av offer och åskådare låter bli att berätta om händelserna. 
Hälften av de elever som uppgav att de kände till säkerhetsstrategier för Internetanvändning hade 
lärt sig detta på egen hand. Tyvärr var det ungefär lika många elever som inte kände till några 
säkerhetsstrategier då de var online. 
 

19 Jacobs, H. S., & Popick, R. 
(2012). Utilization of Internet 
Resources For Adolescents 
Coping with Chronic 
Conditions 

Syftet med artikeln är att 
uppmuntra och utbilda de som 
tillhandahåller och lokaliserar, 
väljer och utvärderar online-
resurser för ungdomar med 
kroniska sjukdomar som ett sätt 
att förbättra den kliniska vården. 
 

 Bloggar är en typ av Internetresurs som kan underlätta kommunikation och uppmuntra coping 
genom att dela information och personliga erfarenheter med andra i liknande situation. 
Sociala nätverk och diskussionsforum har blivit populära för utveckling och upprätthållande av 
sociala relationer, samt som källa för hälsoinformation och stöd. 
 

20 Vandoninck, S., d’Haenens, 
L., De Cock, R., & Donoso, 
V. (2011). Social networking 
sites and contact risks among 
Flemish youth 

Få en bättre bild av flamländska 
ungdomars användning av online 
sociala nätverk tillsammans med 
andra online kommunikations-
plattformar och deras upplevelser 
av risker online. 

815 flamländska ungdomar 14-19 år 
fyllde i en skriven enkät. 
Medelålder 16.6 år. 

Sociala nätverk användes för det mesta för att dela och samla in information. Yngre tonåringar är 
mer intresserade av att använda sociala nätverk för underhållning än de äldre tonåringarna. Den 
viktigaste anledningen till att ungdomarna skaffar en egen profil i sociala nätverk är att människor 
som de känner har en profil där. På andra plats kommer möjligheten att komma i kontakt med fler 
människor. 
En dålig relation med föräldrarna gör att tonåringarna engagerar sig mer på sociala nätverk. 
Nätmobbning är inte mindre vanligt bland barn med en god föräldrarelation, varken som mobbare, 
offer eller åskådare. 
Generellt sett verkar vi ha, menar författarna, mer insikt i nackdelarna som Internet för med sig för 
ungdomar än fördelarna. Författarna efterlyser mer kvalitativ forskning där ungdomarna själva 
kommer till tals. Detta skulle bidra till en bättre förståelse för barnens motiv och deras perspektiv på 
risker och möjligheter med användningen av sociala nätverk online. 
 

21 Reich, S. M., & Black, R. W. 
(2012). Missed opportunities 
on Webkinz when 
developmental abilities are 
not considered 

Med en sociokulturell ansats 
(Vygotsky) söka förstå Webkinz 

World som en socialt och 
kulturellt konstruerad kontext 
som medierar barns lärande. 

Studien är en del av en större gräns-
överskridande analys av 
utbildnings-, sociala och 
utvecklingsmöjligheter i form av 
olika virtuella världar för barn. 
Observationer under mer än 1000 
timmar (under 2 år) av interaktioner 
mellan användare i spelet. 
Målgrupp för spelet: barn 6-13 år. 

Medan möjligheter för barn att utforska iklädandet av olika roller och se olika perspektiv i fria, 
ostyrda, spel kan vara förtjänstfullt har forskning visat att explicit assistans med att ta olika 
perspektiv kan främja barnens förmåga att ”kliva i någon annans skor”. 
Spelets layout med starka färger, fin grafik och husdjurscentrerat fokus lockar många unga spelare. 
Den textrika miljön och det tydligt akademiska innehållet i flera spel och aktiviteter kan skapa 
möjligheter för barnen att utveckla sin literacitet, digitala färdigheter samt mer inofficiella ”livs-
färdigheter”, som t ex att spara och använda pengar på ett klokt sätt, sköta egendom och ta hand om 
husdjur. 
Författarna menar att en större betoning på lärandemöjligheter, speciellt mot den kognitiva 
utvecklingen, borde byggas in i dessa virtuella världar. På så vis skulle de kunna erbjuda nya 
spännande ”playing ground for development issues from the physical world” (Subrahnamyam & 
Greenfield, 2008, s. 124). 
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23 Söderström, S. (2009). 
Offline social ties and online 
use of computers: A study of 
disabled youth and their use 
of ICT advances 

Undersöka ojämlikhet i sociala 
band offline och i online-
aktiviteter samt dessas 
konsekvenser för en 
marginaliserad subgrupp av unga 
människor. 

23 stycken funktionsnedsatta norska 
ungdomar 15-20 år. 
Kvalitativ studie med en grundad 
teori-ansats. Individuella semi-
strukturerade kvalitativa intervjuer á 
en timme. 

Funktionsnedsatta ungdomar har olika sociala band till olika personer, banden till de lokala kam-
raterna har en stor inverkan på deras sociala användning av IKT. De fyra ungdomar som saknade 
lokala kamrater hade blivit mobbade i skolan. De sökte inte heller kontakt med någon via Internet. 
Deras användning av IKT bestod till största delen av spel för underhållning, men även att surfa på 
Internet för information angående hobby och nyheter. Studiens resultat bekräftar tidigare fynd då det 
gäller funktionsnedsatta ungdomars begränsade val av sociala band till kamrater, IKT’s bidrag till 
utvidgning och globalisering av ungdomarnas nätverk samt dess möjligheter att bereda ungdomarna 
en flykt från stigmatisering och isolering. Studien visar att ungdomar inte längre deltar i stödgrupper 
online eller i nätverk som är för funktionshindrade på samma sätt som tidigare. Ungdomarnas band 
och interaktioner bygger numera inte på funktionshindret eller frågor som rör funktionshinder. Ung-
domarna avvisar en identitet som funktionshindrad och döljer sin försvagning, även i interaktioner 
med andra funktionsnedsatta kamrater. Istället betonar de sina kvaliteter som vanliga ungdomar. 

24 Feldon, D. F., & Gilmore, J. 
(2007). Patterns in Childern’s 
Online Behavior and 
Scientific Problem-Solving: 
A Large-N Microgenetic 
Study  

Undersöka barnens problem-
lösande beteende då de använde 
webbaserade vetenskapliga 
simuleringar. Påverkas barnens 
strategier för problemlösning i 
den vetenskapliga efterforsk-
ningen av kontexten? 

Microgenetic metod: Kvalitativa 
och kvantitativa observationer av en 
förändringsprocess medan den 
pågår i barnen, genom att under en 
viss tid återkommande ge barnen 
samma utmaning. 
154 barn, Medelålder 13,5 år.  

Deltagare i en nätgemenskap; Whyville.net. 
Skillnaderna som observerades i deltagarnas utförandemönster antar att inramningen spelar roll för 
vilka strategier som används för att lösa problemen. Skillnaderna i strategierna som skapades 
indikerar att vidare forskning behövs för att förstå de strategier som barnen använder för att skapa 
en vetenskaplig förståelse. 

25 Kafai, Y. B. (manuscript). 
Synthetic Play: Girls and 
Boys Gaming Together and 
Apart in Teen Virtual Worlds 

Undersöka flickor och pojkars 
spelande i och omkring Whyville 
i flera olika kontexter. Vart går 
tonåringar på Whyville och vad 
gör de där? 

10 pojkar och 10 flickor 10-12 år 
samsades om 10 datorer i en efter-
skolan-klubb.. 

Inkluderade observationer av offline interaktioner mellan pojkarna och flickorna under tiden de 
spelade på Whyville. “Game playing has always been about community: sharing insights, providing 
assistance, and celebrating accomplishments. The findings suggest that taking game playing public 
facilitates sharing of game experiences between boys and girls, sometimes unintentional when one 
overhears and sees what others are doing and sometimes intentional when one plays with others. 
Play interactions revealed considerable common ground while their purposes might be construed 
differently — buying necklaces for your own avatar or for a girlfriend — their results still deal with 
issues of appearance and representation” (s. 14). 

26 Squire, K. D. (manuscript). 
From Information to 
Experience: Place-based 
Augmented Reality Games as 
a Model for Learning in a 
Globally Networked Society 

Undersöka potentialen av lokala 
augmented-reality games, 
spelades på handdatorer, som en 
modell för lärande. Tidigare 
forskning (Squire & Jan, 2007) 
har föreslagit att sådana spel kan 
engagera elever till vetenskaplig 
argumentation. 
 

55 barn 12-13 år. 
Observationer, intervjuer och 
dokumentation. 
Under två veckor i skolan användes 
spelet Sick at South Beach, ett 
vetenskapligt mysterium där några 
barn blivit sjuka efter en dag på 
stranden. Eleverna iklädde sig roller 
som kemister, läkare och ekologer 
och var ute i fält tillsammans med 
sina handdatorer. 

Eleverna var mer fokuserade på information från sina handdatorer än den de kunde undersöka själva 
”på fältet”. Generellt sett observerades flera förlorade tillfällen då användningen av handdatorerna 
hade kunnat stimulera till att undersöka förhålladena i fält. Resultatet visade dock på flera positiva 
saker; lärarna betonade att det fiktiva elementet, spelet, uppmuntrade elevernas vetenskapliga tänk-
ande, handlande och skrivande. Eleverna fick en ökad förståelse för problemet som innefattade den 
information de skaffat sig genom de tre rollerna (kemist, läkare, ekolog), både kvalitativa och kvan-
titativa datakällor samt data från projektets alla faser. Utbildare kan med hjälp av ett sådant här red-
skap designa spel som passar in i undervisningen. Samt: “Triggering students’ identities as problem 
solvers through technology-enhanced learning” (s. 37). 

27 Ito, M., Horst, H., Bittanti, 
M., boyd, d., Herr-
Stephenson, B., Lange, P. G., 
Pascoe, C. J., & Robinson, L. 
(2008). Living and Learning 
with New Media: Summary 
of Findings from the Digital 
Youth Project 

Studera unga människors del-
tagande i miljön kring new media 
och utgå från deras perspektiv. 
Hur integreras new media i unga 
människors praktik och agenda? 
På vilket sätt ändrar dessa prak-
tiker dynamiken mellan unga och 
vuxnas ”förhandlingar” om litera-
citet, lärande och auktoritativ 
kunskap? 

Etnografisk studie under tre år 
(2005-2008). 
Enkäter, semi-strukturerade 
intervjuer, dagboksstudier, 
observationer, innehållsanalys av 
media och annat material. 
Till största delen personer under 25 
år, i USA. 

De flesta unga använder nätgemenskaper i syfte att utvidga sina vänskapsrelationer. De kan vara 
ständigt uppkopplade. Författarna skriver om två sorters delaktighet; vänskapsdriven resp. intresse-
driven. Tonåringar delar med sig av sina kreationer och får återkoppling från andra online. Den 
digitala världen minskar barriärerna för självstyrt lärande. Tre sorters delaktighet har identifierats, 
dessa beskriver olika grader av engagemang; hanging out, messing around och geeking out. 
Studierna visade att drivkrafter för självmotiverat lärande kom från att de unga observerade och 
kommunicerade med människor engagerade i samma intressen, i samma kamp för status och 
erkännande som de själva. Detta snarare än från institutionaliserat auktoritativt lärande, med 
standardiserad inramning och tillhandahållande av instruktioner. 
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29 Marsh, J. (2010). Young 
children’s play in online 
virtual worlds 

Undersöka små barns användning 
av popular virtuella världar 
hemma, världar som skapats av 
vinstdrivande företag snarare än 
sådana som används I skolor I 
lärande syfte. Dessa världar är 
numera allmänt förekommande i 
barnens fritid och det är viktigt att 
pedagoger får kunskap om hur 
barnen använder dessa världar för 
att kunna bygga vidare på dessa 
erfarenheter. 

175 barn 5-11 år. Online enkät via 
Google Docs. 

Både Club Penguin™ och Barbie Girls™ möjliggjorde för barnen att skapa och klä sina avatarer, 
dekorera avatarernas hem, köpa och sköta om husdjur och spela spel för att tjäna pengar för att 
kunna handla till sina avatarer och hem. Spelen i Club Penguin™ inkluderade: “fantasy play, socio-
dramatic play, ritualized play, games with rules, and what might be called ‘rough and tumble’ play, 
albeit that I am suggesting here a virtual version of offline physical play” (s. 30). 
För barnen i den här studien var det tydligt att relationerna mellan online och offline lek var täta, 
nära, och att det fanns många likheter dem emellan. ”Primarily, play was a social practice that was 
constructed through interactions with others; this is the case both in the virtual world and the 
physical world” (s. 32). 

32 Kafai, Y. B., Fields, D. A., & 
Cook, M. S. (2007). Your 
Second Selves: Resources, 
Agency, and constraints in 
Avatar Designs and Identity 
Play in a Tween Virtual 
World 

Undersökning av design av 
avatarer och leken med 
identiteter. Hur konceptualiserar 
barnen sina visuella fram-
ställningar online i förhållande till 
sig själva? 

Intervjuer, individuellt och i grupp. 
35 barn 9-12 år (tweens) som har 
varit med i Whyville i 3-6 månader. 

I Whyville får man som ”invånare” tjäna ihop sin lön och för den kunna köpa ansiktsdelar till sin 
avatar. Som nybörjare och utan pengar (clams) är man hänvisad till Grandma’s, en väl-
görenhetsinrättning där donerade delar finns. Dessa delar är mycket enkla, som streckgubbar, i 
förhållande till de dyrare, finare delarna. Spelarna anser att utseendet är viktigt för att få nya vänner 
och flirta med varandra. Skönhetstävlingar anordnas regelbundet i Whyville. Utseendet speglar 
alltså erfarenhet i spelet. 
Barnens svar på varför deras avatarer såg ut som de gjorde: 

1. För att det var snyggt. 
2. För att likna sig själva. 
3. För att ansluta sig till någon eller något. 
4. För att de inte kunde ha det i det verkliga livet. 
5. För att följa eller sätta sig emot en populär trend. 
6. För en funktionell anledning, som att förkläda sig. 

I Whyville är syftet med skapandet av avatarerna att främja socialisering mellan spelarna. Detta 
ledde till en klassordning (nybörjare – erfaren), tryck på att passa in med de senaste trenderna och 
en ojämn etnisk representation. 

35 Subrahmanyam, K., & Lin, 
G. (2007). Adolescents on 
the Net: Internet Use and 
Well-Being 

Undersöka förhållandet mellan 
ungdomars kommunikations-
aktiviteter online och upplevelse 
av ensamhet och uppfattningar 
om socialt stöd. 

Enkäter. 
156 ungdomar, 15-18,4 år. 
Medelålder 16,5 år. 

Hälften av ungdomarna uppgav att de inte kände till samtliga av sina chattpartners identitet. På 
frågan om deras förhållande till kända chattpartners svarade ungefär en fjärdedel att de chattade med 
en mycket god vän som de umgicks ofta med. 
Resultaten visade att upplevelse av ensamhet inte var relaterat till varken total tid spenderad på 
Internet eller tid ägnad för e-post. Inte heller kunde tiden online kopplas till ungdomarnas 
uppfattning av stöd från föräldrar och nära vänner. Kopplingar mellan Internetanvändning och väl-
befinnande är komplext. För att skapa sig en förståelse av hur det hänger samman behöver man 
försöka särskilja olika mekanismer, som orsak-verkanssamband och moderatoreffekter. 
Författarna vill också understryka vikten av att undersöka vad ungdomarna gör på Internet, vilka de 
interagerar med och hurdana relationer de har med sina partners online. Inte endast, som i den här 
studien, undersöka hur mycket tid de spenderar online. 
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