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Förord

I november 2007 arrangerades en nordisk konferens om datorspel. Med utgångs
punkt i barn och ungas användande av dator och TVspel diskuterades behovet 
av ny digital mediekompetens hos såväl barn och unga som vuxna. Några av de 
ämnen som behandlades under konferensen var: vad är lockelsen i spelen, vilka 
pedagogiska möjligheter kan de erbjuda, vilken inverkan har spelandet på barn 
och ungas mediekompetens? Här möttes forskare, politiska beslutsfattare och 
företrädare för branschen från hela Norden.

Konferensen arrangerades inom ramen för Nordiskt kulturforum – en ny mötes
plats skapad av Nordiska Ministerrådet. Det nordiska kultursamarbetet bygger 
på en dialog med hela kulturfältet och på en kontinuerlig diskussion om mål och 
medel. Nordiskt kulturforum är ett verktyg för dialog och en viktig mötesplats 
för att säkra vidareutvecklingen av nordiska aktiviteter och framtida initiativ för 
kulturmiljöerna i Norden. 

Denna konferens om datorspel och ny mediekompetens är ett resultat av ett 
samarbete initierat av Nordiska Ministerrådet (NMR) mellan Nordiska dator
spelsprogrammet, NORDICOM (Nordiskt Informationscenter för Medie och 
Kommunikationsforskning), det svenska Medierådet och NMR. Redan tidigt i 
diskussionerna såg vi vikten av att dokumentera konferensens innehåll för sprid
ning till vidare kretsar. Anförandena har vidareutvecklats och några klargörande 
tillägg har inhämtats. Dr. Vebjørg Tingstad, Norsk senter for barneforskning, 
var inbjuden för att hålla ett första anförande vid konferensen men hennes med
verkan förhindrades av sjukdom. Men det är av stort värde att hennes bidrag 
kan publiceras i föreliggande rapport från konferensen då den bidrar till ett mer 
holistiskt perspektiv.

Det är min förhoppning att denna publikation skall bidra till att öka kunskapen 
på området samt stimulera till nya samarbeten. Till sist ett stort tack till alla som 
har bidragit med genomarbetade texter baserade på muntliga anföranden och till 
Nordiska Ministerrådet som har bidragit till finansieringen av rapporten. 
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