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Föräldrar efterlyser datorspel i
undervisningen
De flesta föräldrar tycker att datorspel har en positiv inverkan på barns
skolgång och ökar intresset för skolämnena, det visar en undersökning som
YouGov tagit fram på uppdrag av Elgiganten. Föräldrarna menar också att
användningen av datorspel i skolan ökar barnens digitala kompetens och
minskar digitalt utanförskap.
Enligt undersökningen tror 60 procent av de tillfrågade föräldrarna att
användandet av datorspel i undervisningen av skolämnen som historia,
geografi och så vidare, skulle öka elevernas intresse för ämnen.

– Vi föräldrar brukar ofta prata om att barnen gejmar för mycket. Samtidigt
upplever jag att de flesta också förstår vilket värde spelandet har för barnens
utveckling, både kopplat till det digitala men också när det kommer till
lärande rent allmänt, säger Niclas Eriksson, vd på Elgiganten.
Undersökningen visar även att 55 procent av alla tillfrågade föräldrar tror att
datorspelsanvändande i samband med undervisning skulle öka den digitala
kompetensen bland elever och därmed minska det digitala utanförskapet.
2020 ingick Elgiganten ett långsiktigt samarbete med DreamHack, som är
världsledande inom gejmingfestivaler och e-sport. DreamHack arrangeras två
gånger om året och är en naturlig mötesplats för alla gejmingintresserade.
Genom partnerskapet med DreamHack vill Elgiganten inkludera fler i
gejmingvärlden och på så sätt fortsätta arbetet med att motverka digitalt
utanförskap.
– Sättet vi umgås på förändras med tiden och idag finns en stor del av
gemenskapen och leken online. Det är viktigt att man som förälder engagerar
sig i barnens digitala liv, men det är inte helt enkelt. Vi hoppas att
DreamHack ska bli ett gemensamt intresse för hela familjen, säger Niclas
Eriksson.
Om undersökningen
Sedan 2008 har YouGov, på uppdrag av Elgiganten, undersökt det digitala
utanförskapet i Sverige. I år har en del av frågorna handlat om gejming. 1016
personer tillfrågades i undersökningen som genomfördes 29/4 – 5/5 2021.
Undersökningen i sin helhet kommer att presenteras efter sommaren.

Elgiganten är Sveriges ledande återförsäljare av hemelektronik, vitvaror samt
kök och är ett av de bolag som omsätter mest inom detaljhandeln. 2018
utsågs Elgiganten till ”Årets Butikskedja” vid handelsgalan Retail Award som
arrangeras av Svensk Handel. Två år senare, 2020, utsågs de till "Årets
Arbetsgivare" på samma gala.
Elgiganten etablerades i Sverige 1994 och har i dag närmare 3,200 anställda
samt 176 butiker och varuhus. Här ingår även Elgiganten Phonehousebutikerna som finns i stadskärnor och gallerior över hela landet.

Elkjøp-koncernen, där Elgiganten ingår, är ett av Nordens största
detaljhandelsföretag, med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland,
Island, Grönland och Färöarna. Räkenskapsåret 2019/2020 uppgick
koncernens omsättning till 41,8 miljarder NOK. I Norden finns det totalt 415
varuhus och ca 11,000 medarbetare. Samtliga varuhus i Norden får sina
produkter från det 107.000 kvm stora Nordiska Distributionscentret i
Jönköping.
Elkjøp-koncernen ägs av brittiska Dixons Carphone Plc - en av Europas
största återförsäljare av hemelektronik.
För mer information:
Elgiganten.se, Elkjop.no eller Dixonscarphonegroup.com
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