
MIND THE 
GAP(S) 

De yngste skolebørns leg med digitale medier 



Men hvorfor hænger de 
dér? 

• Jamen, det ’ fordi jeg 
legede jeg var så’n en 
tyvemand, der havde 
stjålet Bamse og Kyllings 
hus og så gad jeg ikke ha’ 
de kom og provokerede og 
ville ha’ det tilbage, så var 
jeg nødt til at dræbe dem.  

  (Jakob 7 år) 
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Leg giver livsmod og livskraft 

• Vi leger og ved at vi leger, altså er vi mere end blotte fornuftsvæsener, for legen står 
hinsides fornuften (Huizinga, 1938). 

 

 

 

• At udfordre alt, at være drillende, at vende tingene på hovedet, ikke tage noget for 
givet, at ville livet og sætte sig selv på spil igen og igen (Skovbjerg, 2017) 

• Linedanseren tør og magter at bevæge sig ud usikker grund, her er frygt ikke i 
centrum, men derimod accepten af uforudsigeligheden, det vilde, tilfældigheden og 
tilliden til livskraften (Skovbjerg, 2017).  
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Planen:  

1 – hvad er problemet, når vi snakker om 
børn og digitale medier i skolen? 

2 – fem teoretiske aspekter ved legen 

3 – Eksempler på media literacy-processer: 

• Hvordan legekraften tog livet af dyrene i 
Hayday 

• Hvad er det sjove ved bilspillet GTA, når 
man er 6 år? 

• Hvordan virkeligheden? FIFA vs fodbold i 
en klub 

4 – Diskussion: hvad kan vi bruge den viden 
til? 
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Problemet er en kløft…. 
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Børn (og unge)s medierige 
hverdagsliv (derhjemme) 
 

• Linsen vendes og peges i retning af børnenes 
aktiviteter foran skærmen (Jessen, 1995) 

• Deltagelseskulturer : fra tilskuer til deltager 
(Jenkins, 2006, Gee, 2010). 

• Kvalitative studier af de yngste børns mediebrug 
(Chaudron, 2015; Johansen & Larsen, 2016. 
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 Media literacy gennem 
 leg i børnehaveklassen  
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Hvad er Media 
Literacy i 
denne 
sammenhæng? 

 

 

• Acces Tilgængelighed: medierige hjem vs forbud 
og regulering i skolen. 

• Understanding som ’hvordan børn gennemskuer 
medierne’ (teknologiforståelse, virkelighed og 
repræsentation, medielegens 
refleksionsniveauer) 

• Communicate/expression: det børnene selv gør og 
siger. Den kreative og dynamiske del, hvor 
interaktion og deltagelse er en forudsætning for 
lege- og læreprocessers media literacy potentiale. 

• En socio-kulturel position med fokus på deltagelse. 
Børn er aktive deltagere, skabende, interaktive, 
legende og kommunikerende i deres omgang 
med digitale medier. 
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• er en ‘framed’ aktivitet ≠ ikke-leg (Bateson, 1972). 

• beror på deltagelse, udøvelse og færdigheder, der kræver formler og improvisation samt æstetiske 
teknikker (Mouritsen, 1996) 

• er en praksisform, der involverer forskellige legestemninger og legemedier (Skovbjerg, 2013, 2017). 

• rummer det dialogiske og hetereoglossia, hvor ideen om tærskelkronotopet som et organiserende 
princip og konteksten kan indgå (Bakhtin, 1981). 

• “Play is a paradox: It is an activity of freedom and pleasure and openness and possibility, it arises 
from limiting freedoms rather than expanding them” (Bogost, 2016, p. 116).  

Hvad er Leg i denne sammenhæng: 



Et explorativt etnografisk 
feltarbejde 

 

• The field: 
• Two different Danish public schools 
• Pre-primary education (5-7 years) 
• 120 children in five classes 

• Ethical considerations: 

• Consent has been made with parents. 

• Participation was voluntary 

 
(Burn & Richards, 2014; Clark, Flewitt, Hammersley, & Robb, 
2014; Gulløv & Skreland, 2066; Marsh, 2012, Couldry, 2004; 
Reckwitz, 2002; Schatzki, 2001; Swidler, 2001). 

 



Oversigt over feltarbejdets faser 

Hvornår: ’Mode’ Formål Materiale: 

1. fase:  

Januar-

okober, 

2014 

åben What’s going on? 

Feltet åbnes 

1 - Samtaler med gatekeepere 

2 - Feltarbejde blandt børn 

3 – spilbogshændelse – vendepunkt! 

4 – planlagte interventioner 

2. fase: 

Juni, 2015 

strategisk Skabe maksimal 

variation 

1 – feltarbejde fortsættes: 

2 - Gentage interventioner 

3. fase: 

Juni, 2015 

selektiv Forankre 

kerneprocessen 

1 - Uddybende interviews struktureret af ML-model: (access, 

understanding, communicate) 

2 – Interviews med voksne 

(Brinkmann & Tanggaard, 2010; Bryant & Charmaz, 2007; Charmaz, 2012, 2014; Glaser & Strauss, 1967; Guvå & Hyllander, 2003). 



Dyrenes død i Hayday 

(03:14) 

… 

P: man skal huske at fodre dyrene 

H: hvad sker der, hvis man ikke gør det? 

P1: så øhh… 

… (dreng bryder ind, råber): 

D: Mig og Niklas har prøvet ikk at fodre et dyr, så 
døde det 

H: …Hvad var det for et spil? 

D: Det var verdens største dyr (laver sin stemme om).  

… 

et næsehorn (med dramatisk stemmeføring - pjat) 

 

Helle Hovgaard Jørgensen - 2019 



Børns perspektiver på GTA: 

Helle Marie Skovbjerg & Helle Hovgaard Jørgensen - 2018 



Bilspillet GTA  
Helle Marie Skovbjerg & Helle Hovgaard 

Jørgensen - 2018 

At spille GTA5 for da må 
man alle mulige 

mærkelige ting [er 
allersjovest] 

Så må man køre ind i 
biler… der er politi 

med… man må oss køre 
på cykel 

man kan jagte biler og man kan 
skyde og man kan stjæle busser, 

køre ind i folk og så kan man 
også lave en kode bmx-cykel 

Man køer rundt i sån en 
bil, der kan skyde 

Man kører i bil og 
nakker folk 

Man må køre i biler 
rigtig meget stærkt 



Om at spille FIFA og spille fodbold i klub 

• M: Hvordan virkeligheden? 

• Ego: Ja, hvordan virkeligheden? Du sagde, du spillede fodbold, det er der hvor du rører ved bolden og løber og spillet, 
det er jo på skærmen. 

• M: nåja, sån så det er lidt det samme? 

• Ego: ja, syns du det? Jeg ved det ikke 

• M: Jeg synes ikke det er så meget det samme. I FIFA der skal man jo ikk så meget løbe, der ska man jo bare trykke på 
knapper og så, så er det jo lidt ligesom en film, det er bare en selv, der styrer det, hvor man kan sidde ned og kigge på 
og stå op og kigge på det, og i sån sport der skal man løbe og alt muligt – det er på den måde. 

• Ego: Ja 

• M: Det er sån anderledes – det er oss anderledes fordi .. i FIFA der kan man selv bestemme, hvad hold man vil være – 
jeg ka jo ikke helt selv bestemme, hvad hold jeg vil gå til. Hvis jeg selv skulle bestemme, hvad hold jeg skulle være 
til, så var det… altså, så ku jeg jo vælge det selv. Nu går jeg til fodbold, så tror jeg, så .. Jeg går jo bare til fodbold, 
hvor det er tættest på – såh, kan ikke vælge klubber, man kan heller ikke komme for sent. Det kan man ved det 
andet. Der er meget forskel. 
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Altogether we need young children’s 
perspectives on play to ensure media literacy 

• The understanding of children’s playful ways 
with media literacy involves necessarily having 
access to digital media, and participation is 
likewise a precondition. 

• Understanding is made possible by means of 
creative ways of improvising over known 
formula, circumscribing the now, bringing 
language (in its broadest sense), narratives and 
other aesthetic techniques into situations 
which make expression and communication 
possible, and which is framed as play 

• Altogether with having fun, being together, 
practicing certain skills and using things, play 
moods and play practices are ways in which 
media literacy can be traced. 
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