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Piger i det nye medielandskab
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Hvad enten børn bor i Danmark, Spanien, USA el-
ler et andet sted på kloden, går de til den nye me-
die- og kommunikationskultur med samme nysger-
righed og evne til at håndtere den. Børne- og ung-
domskulturen er i dag global hvad angår medie-
området, og stort set de samme mønstre gør sig
gældende for børn og unge overalt i verden under
forudsætning af, at de har adgang til teknologien.

Billedet er på den ene side forholdsvis ens, men
det har på den anden side også mange nuancer
knyttet til økonomi og geografi, idet der er for-
skelle afhængig af, om barnet bor i et land med
mange medier og et højt niveau hvad angår medie-
og kommunikationsteknologi, eller om det mod-
satte er tilfældet. Der er sociale forskelle, afhængig
af familiens uddannelses- og indkomstniveau, der
er aldersmæssige forskelle, og ikke mindst er der
forskelle mellem piger og drenge i brugen af me-
dier.

I den undersøgelse af pigers og drenges
hverdagsliv og mediekultur, som vi – fem forskere
ved Danmarks Pædagogiske Universitet – har ar-
bejdet med siden 19971 har vi indsamlet såvel
kvantitative som kvalitative data til at belyse pro-
blemstillingen i form af en spørgeskemaunder-
søgelse, interviews med alle undersøgelsens 120
børn og deres lærere samt stile- og tegnemateriale.

Den del af undersøgelsen, jeg har arbejdet mest
med, er et kvalitativt studie af 12 familier, udført
gennem 2½ år af Ole Christensen og undertegnede.
Med henblik på at få indsigt i, hvordan medierne
indgår i børns og voksnes hverdag, såvel i den en-
keltes liv som i familiens rutiner og ritualer har vi
besøgt familierne med jævne mellemrum i løbet af
den nævnte periode. Vi har forsøgt at fokusere på
alle familiemedlemmerne, men selvfølgelig med

særligt fokus på det barn, der har været ”adgangen”
til familien. I alt er der tale om 57 små og store
mennesker, som vi er gået tæt på med henblik på at
belyse dynamikken i familien – med medierne som
en del af denne dynamik. De medvirkende familier
er valgt ud fra et hensyn til, at der skulle være lige
mange piger og drenge, og at der skulle være en re-
præsentation af børn, som havde en varieret medie-
brug, og børn, der havde en mere ensidig medie-
brug. Det viste sig, at disse kriterier førte til, at vi
fik et bredt spektrum af familier både med hensyn
til uddannelse, indkomst samt holdninger og vær-
dier. Da vi startede empiriindsamlingen i 1998,
opererede vi med to aldersgrupper af børn, hen-
holdsvis 8-årige og 12-årige, og børnene var så, da
vi sluttede besøgene i familierne i begyndelsen af
2001, henholdsvis 10-11 år og 14-15 år gamle.

I løbet af den periode, vi har besøgt familierne,
er der kommet mere medieudstyr til, men dog ikke
i det omfang, man kunne forvente. Allerede i 1998,
ved de første besøg, var det ikke ualmindeligt, at
en familie på fire havde 4 fjernsyn, 2 videoer, 1-2
computere, flere musikanlæg og en enkelt mobil-
telefon. 2½ år senere er enkelte af fjernsynene ble-
vet udskiftet med en større model, enkelte familier
har fået netopkoblet computer, der er i mange fami-
lier anskaffet playstations, de større børn har fået
eget tv og egen computer på værelset, og der er
kommet flere mobiltelefoner til, men alt i alt er det
en udvikling, der går noget langsommere, end man
får indtryk af, når tv- og IT-branchen opererer med
fremtidsscenarier.

En vigtig pointe er, at fjernsynet stadig er det
medie, som spiller den største rolle i dagligdagen,
hvilket også bekræftes af andre undersøgelser
(Livingstone & Bovill 2001, Drotner 2001).

Det er tydeligt, at familiens vaner og holdninger
generelt og i forhold til medier spiller en rolle for
børnenes tilgang til medier. I nogle familier er der
en afslappet holdning til medierne med få regler, i
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andre er forældrene beskyttende og har regler for
hvornår børnene må se tv, gå på internettet etc. For
yderligere oplysninger om Familieundersøgelsens
resultater i den forbindelse henvises til Familien i
forandring – hverdag og medier i danske familier
(Christensen & Tufte 2001).

Stil, smag og køn
Da der i mange år har været forskningsmæssig do-
kumentation for, at der er kønsforskelle i medie-
brugen, har det været et af projektets antagelser, at
børns fritidsaktiviteter og mediebrug ofte finder
sted som adskilte drenge- og pigeaktiviteter, og at
de har forskellige præferencer, en kendsgerning,
som medie- og legetøjsproducenter er vidende om
og bevidst arbejder med i deres anstrengelser for at
afsætte produkter til børn.

Det er en del af projektets mål at fokusere på
kønsperspektivet og undersøge, på hvilken måde
mediebrugen og de kulturelle fællesskaber, der er
knyttet hertil, indgår i børnenes søgen efter køns-
identitet i et hverdagsliv, der for mange børn er
præget af tvetydighed og ambivalens i forhold til de
traditionelle kønsroller.

Noget, der slår en, når man begynder at interes-
sere sig for børns hverdagsliv og mediekultur, er
forskellen mellem drenges og pigers værelser.
Drenge har mere elektronisk udstyr såsom tv, video
og computer på deres værelser, hvor piger i højere
grad går op i indretning og hygge. Bl.a. hænger det
sandsynligvis sammen med, at piger har veninde-
kulturen, hvor man er to veninder, der hygger på
værelset, hvor det er vigtigt med en ramme for
samværet, selv om pigerne i stigende grad også be-
finder sig i det offentlige rum. Drengene er i højere
grad orienteret mod at eksperimentere med ny tek-
nologi og er dermed hurtigere til at anskaffe sig
medieteknologi.

Som allerede nævnt er der generelt forskelle på
drenges og pigers relation til massemedier, både
m.h.t. hvilke medier de foretrækker og hvilke film
og programtyper, de bedst kan lide. Drenge ser lidt
mere fjernsyn end piger, hvor piger til gengæld læ-
ser mere, og det er i højere grad drenge end piger,
som spiller computerspil, hvor piger, hvis de bruger
computeren – og kan gå ind på internettet – bruger
computeren til at chatte. Og piger bruger mere tid
på at lytte til musik end drenge. Med hensyn til
indhold er pigerne især orienterede mod fortællin-
ger, der handler om menneskelige relationer (læs
kærlighed), mens drengenes præferencer går i ret-

ning af spænding og action. Disse tendenser kan
ses både i forhold til tv og computer.

Musik spiller en stor rolle i børns hverdag. De
køber cd’er, de downloader musik fra nettet og de
er generelt meget inde i, hvilke musikgrupper, der
er ”in” her og nu.

Selv ret små piger er meget vidende om forskel-
lige musikgrupper, og det gælder både musikken og
gruppens medlemmer, som de tit ved meget om
m.h.t. parforhold, økonomi, stil etc. Drengene er
mere orienterede mod selve musikken.

Der er aldersmæssige forskelle i smagen som
især kommer til udtryk i pigernes musiksmag, hvor
de 8-10 piger helst vil lytte til pigegrupper, mens
det er drengegrupperne, der er populære, når pi-
gerne begynder at nærme sig puberteten. En 13 årig
pige formulerer det som følger:

Jeg har også en cd med Britney Spears, men jeg
hører den ikke så meget. Jeg hører mest boy
bands … Britney er en sæk. Når man er yngre
hører man mest pigegrupper, men når man bliver
ældre, hører man mere boy bands, både fordi de
er lækre og fordi de synger: ”Åh, jeg elsker dig
osv…

Mobiltelefonen
– nutidens navlestreng til vennerne

Mobiltelefonen er et forholdsvis nyt fænomen for
danske børn, men den spiller en stadig større rolle i
dagligdagen – især for de lidt større børn. Da den
er et nyt fænomen, er der kun ringe dokumentation
for, hvordan den bruges af børn og unge.

Udviklingen indenfor mobiltelefonerne har væ-
ret således, at det i starten var det unge karriere-
mænd, som især tog mobiltelefonen til sig, hvor det
i dag er børnene og de meget unge – og i meget høj
grad de unge piger – der har den som et dagligt
appendix i forhold til hvor som helst de befinder
sig – med undtagelsen af klasseværelset, hvor de er
forbudt.

Piger taler mere i mobiltelefon end drenge, og
det ser ud til, at pigerne bruger telefonen til at
etablere en intim stemning mellem de to, der taler
eller sender SMS-beskeder, hvor de danner deres
egen subkultur, der hviler på koder, som kun de
færreste voksne forstår

Mobiltelefonen giver anledning til mange dis-
kussioner om økonomi i familierne, og forældrene
forsøger at opstille regler. Dette gælder f.eks. for-
ældrene til en 13-årig pige:
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Interviewer: Hvilke spilleregler har I nu om-
kring mobiltelefonen ?

Pigens mor: Det betaler hun selv nu, efter det
gik så voldsomt for sig, at hun havde en regning
på 1000 kr. for en måned. Der lavede hun en
afdragsaftale.

Interviewer: Hvem betaler hendes taletidskort ?

Pigens mor: Hun får et på 100 kr. pr. måned,
mod at hun tømmer opvaskemaskinen hver dag.

Interviewer: Er det nok ?

Pigens mor: Det skal det være, hun tjener 350
kr. om måneden ved at vaske sit eget tøj.

Pigens far: Hun bruger faktisk ingen penge på
at tale længere. De går på de der SMS-beskeder.

Her som i andre familier vejer det økonomiske
aspekt tungt. Forældrene vil ikke være med til at
skulle finansiere børnenes ofte store telefon-
regninger, og derfor er flere familier gået over til,
at børnene skal benytte taletidskort fremfor abon-
nement, fordi det er lettere at administrere.

Sammenfattende kan siges, at:

• Nogle piger og drenge har en varieret og mang-
foldig mediebrug, mens andre har en mere ensi-
dig mediebrug – afhængig af familiens uddan-
nelsesniveau.

• Piger og drenge har forskellig mediebrug og for-
skellige mediepræferencer. Drenge interesserer
sig i højere grad end pigerne for computeren,
herunder computerspil, mens pigerne er mere
orienterede mod medier, der kan fungere i for-
hold til at etablere relationer til andre som f.eks.
chat-rooms på internettet og mobiltelefonen. Pi-
ger er lidt mere interesserede i musik end
drenge, hvor drenge er mere interesserede i
sport. De fortællinger de søger i medierne er
også forskellige, idet pigerne finder medie-
indhold, der handler om menneskelige relatio-
ner, mens drengene gerne vil have handlings-
præget indhold.

• Piger og drenge går forskelligt til ny mediete-
knologi. Drenge er søgende og eksperimente-
rende, mens pigerne tilegner sig teknologien,
når de kan se en relevans af den for deres so-
ciale liv.

• Medierne spiller en rolle for pigers og drenges
identitetsdannelse og deres selvopfattelse, som
kommer til udtryk i deres tøjstil og musiksmag.

Dette fungerer både direkte i forhold til medie-
påvirkningen, men i lige så høj grad indirekte
som en inspiration fra smagen hos trendsætterne
i kammeratgruppen.

• Udvikling af selvstændighed og selvværd hos
drenge og piger er afhængig af mange faktorer i
børnenes liv. Der er tale om et samspil mellem
såvel familiens og skolens normer og holdninger
som de ideologiske strømninger, som børnene
møder i den kultur, de daglig færdes i, og hvor
de er såvel kulturmodtagere som kulturprodu-
center.

Girl Power?

Når pigerne bruger det sexede look, er det fordi
de vil følge med tiden og være med dér, hvor det
sker. Det handler ikke om sex som noget, man
gerne vil opnå via sin påklædning, men om at
tøjet signalerer modenhed, modebevidsthed og
selvtillid. (Samvirke 12, 2000)

I takt med projektets udvikling og den stadige
større indsigt i børns hverdagsliv og medier, som vi
har fået i løbet af de sidste år, er jeg kommet til at
interessere mig stadig mere for kønsaspektet, og
med særlig fokus på pigerne.

Hvilken rolle spiller medierne for pigerne i de-
res identitetsdannelse og for deres selvforståelse ?

Som sagt har vi fulgt en række piger og drenge
fra 12-15 år, og det er slående, i hvilken grad de
har udviklet sig i den måde, de lever deres daglig-
dag og den måde, de bruger medierne på.

12-14 årige piger har i dag en adfærd, der svarer
til den adfærd, som 15-18 årige piger havde for
nogle år siden. En af grundene til dette er sandsyn-
ligvis, at de har forholdsvis mange penge til rådig-
hed. Bl.a. er det blevet tydeligt, at det økonomiske
spiller en stor rolle for både piger og drenge. At
have penge til rådighed, så man kan købe bestemte
ting har en symbolværdi, og måske er det sådan, at
hvis man ikke har råd til de ting, som er på mode,
får de en endnu større værdi. Mange 13-14 årige
forsøger at få et job, og lykkes det, bruger de pen-
gene på tøj, mobiltelefoner, computere og på “at gå
i byen”. En af vore informanter, en pige på 13 år,
tjener i sit job 3-4.000 kr. månedlig, som hun ude-
lukkende bruger på tøj, frisør og fester. Forældrene
er ofte kritiske overfor børnenes dyre ønsker, og
ønskerne om dyre sko, computerspil etc. slår særlig
hårdt ned i de familier, hvor man ikke har så mange
penge til rådighed. De tjener selv penge og de har i
vidt omfang indflydelse på familiens forbrug.
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Der er dog forskel mellem, hvor meget piger
henholdsvis drenge tjener i gennemsnit. Ifølge den
seneste undersøgelse er den gennemsnitlige ind-
tægt blandt 13-15 årige piger 721 kr., mens den lig-
ger på 1.138 kr. for drengenes vedkommende
(Fridberg 1999:31).

Hvor man tidligere med god ret kunne hævde, at
børn og unge var udenfor økonomiens sfære og af-
hængige af de voksne, er dette i mindre grad tilfæl-
det i dag. Store børn og unge tjener som sagt i vidt
omfang selv penge, og når de bliver konfirmeret,
får de store pengesummer, som gør det muligt at
erhverve de ting, som har symbolværdi for dem.

Sp.: Hvordan skal du holde din konfirmation?

Sv.: Jeg skal ikke konfirmeres, men jeg skal
holde en fest. Vi har lejet et lokale. Der kom-
mer rigtig mange.

Sp.: Hvad ønsker du dig?

Sv.: Masser af penge og en million cd’er. Min
fætter fik 10.000 kr. Det var helt vildt.
(Pige, 14 år)

Hvor det tidligere var sådan, at det primært var
drengene, der opholdt sig i de offentlige rum, og pi-
gerne dyrkede deres venindeforhold på værelserne,
den såkaldte ”bedroom culture” (Scott Sørensen
1992, Mc Robbie 1978), er der nu en tendens til, at
stadig yngre piger tager til byen sammen for at gå i
butikker, hvor de køber tøj, cd’ere etc. De er såle-
des ude i det offentlige rum – reelt i shopping-cen-
tre og cafeer – og virtuelt på nettet – i langt højere
grad end tidligere, og de har penge til rådighed
selv.

Kan denne “voksne” adfærd hos ganske unge pi-
ger – og her taler vi om 12-14 årige –tolkes som
“Girl Power”?

I en artikel (Budgeon 1998) refereres en inter-
view-undersøgelse med 12 engelske unge piger
mellem 16 og 18 år. Forfatteren til artiklen påpe-
ger, at hun især har været interesseret i at under-
søge, hvilke forbilleder disse unge kvinder har i de-
res selvopfattelse og i forestillinger om fremtiden.
Forbillederne omfatter et bredt spektrum af kvinder
fra deres egen bedstemor til pop-stjerner og forfat-
tere. F.eks. syntes en pige:

The only person I’ve ever looked up to, I know
this sounds stupid, is Sharon Stone or Madonna
because they always do whatever they want and
go against society and everything, and I’d like
to be able to do that.
(Budgeon 1998:122)

Med hensyn til deres forestillinger om deres frem-
tidige liv tager de afstand fra at få samme tilvæ-
relse som deres mor, men samtidig vil de gerne
have mand, børn og karriere.

Der ligger en ambivalens i de engelske pigers
svar, idet de på den ene side godt kan se, at der er
ulighed mellem mænd og kvinder i det engelske
samfund, mens de samtidig siger, at de selv vil
være i stand til – på individuel vis – at bryde de
kønsmæssige barrierer og få et liv med mand, børn
og karriere.

Nogle tilsvarende tendenser ligger i materialet
fra vores undersøgelse, selv om pigerne som sagt er
3-4 år yngre end pigerne i den engelske undersø-
gelse:

Sp.: Er der nogle kvinder du beundrer?

1. pige: Næh. Jeg kender nogle, der er kønne,
men jeg ser ikke op til dem. Jeg ved godt, det er
et dårligt eksempel, men jeg synes Pamela An-
derson er ret køn, men hun er en dum blondine
... Nej undskyld (2. pige griner).

Sp.: Hvad med dem fra serierne?

1. pige.: Nej

Sp.: Hvad med dig?

2. pige: Neej.

Sp.: Hvad med jeres mødre?

1. pige: NEJ.

2. pige: Nej jeg skal sgu ikke være lige som min
mor ... Arbejde på kommunen med
handicappede. Jeg har sagt, jeg vil være
ridelærer, men ikke mere.

. . .

Sp.: Hvilken type er du?

1. pige: Pop-tøs, men til fester er jeg den vildeste
techno-tøs. Så har jeg skrigende gule bukser på
og en lille top fra Subwear, og mine buffolo.

Sp.: Du går meget op i tøj?

1. pige: Ja, jeg går meget op i mit udseende. Jeg
kan ikke døje at rende rundt og ligne lort.
(interview med 2 13-årige piger)

Der er tilsyneladende nogle mønstre, hvor det er
trendsætterne i klassen, der er med til – i samspil
med andre faktorer som den direkte påvirkning fra
medierne – at sætte dagsordenen for, hvad der er
moderne. Her kommer pige nummer 1 ind som en
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af trendsætterne i sin klasse både hvad angår me-
dier og m.h.t. musik og tøjstil.

Om hun er stærk, kan nok diskuteres. Det ser ud
til, at hun måler sin styrke i forhold til andre. Hun
er i starten af vores besøg meget afhængig af at
have veninder og ved de sidste besøg, da hun er 14,
er hun meget optaget af, hvor populær hun er hos
fyrene. Selv om hun verbalt virker stærk, er der un-
der overfladen en ung pige, som er meget ambiva-
lent og søgende i sin identitetsdannelse, og som i
denne søgeproces bruger forskellige midler, bl.a.
medierne.

Formelt virker det som om de unge piger – helt
ned til 10-12 års alderen – er stærke og kompe-
tente, men kommer man bag facaden, er de unge
lige så usikre og søgende, som unge piger altid har
været det.

Det nye er, at underholdningsbranchen og tøj-
industrien i disse år sender en kile ind i rummet
mellem voksen og barn, en kile som går stadig læn-
gere ned. Med kommercialiseringen af børns liv

bliver det tilsyneladende især pigerne, som påvir-
kes af moden og musikken. Hvor det for et par år
siden var Spice Girls, som var forbilledet, er det i
dag Britney Spears og grupper som Creamy og
Small Talk, som de 8-10 årige piger lytter til og
klæder sig efter som forbilleder, hvor de 12-14
årige er mere interesserede i drengegrupper.

Det har været vanskeligt for forældre og andre
voksne at forholde sig til de signaler, som de gan-
ske unge piger sender. En adfærd hvor de både er
sex-objekter og handlende unge kvinder, men:

Som voksne og ansvarlige for vores børn må vi
forsøge at vurdere om styrken i girlpower kan
opveje de negative sider ved konceptet. Og det
er vanskelige ting at forholde sig til. Men det er
ikke hensigtsmæssigt at voksne overlader så
vigtige ting som pigers overgang til voksenlivet
til underholdningsbranchen.
(Dorte Ruge, ungdomsforsker, i artikel om Girl-
power i “Emil”, Weekendavisen, 29.12.2000)

Not

1. Der er tale om et 5-årigt forskningsprojekt (1997-
2002) med titlen: Pigers og drenges hverdagsliv og
mediekultur – i spændingsfeltet mellem det globale
og det lokale, med støtte af Forskningsrådene.

Det er projektets overordnede formål at undersøge
8-15 åriges kulturelle og mediemæssige mønstre set i
et hverdagsliv-perspektiv i tre forskellige geografiske
områder i Danmark. Centrale begreber er kultur, hver-
dagsliv og medier, og vigtige variabler er køn og gene-
rationer. Projektet hviler på en kulturanalytisk tilgang,
hvorved vi forstår en tilgang, der interesserer sig for de
tegn, symboler og fortællinger, som børn bruger i deres
søgen efter at skabe betydning og mening i deres
hverdagsliv. I dette perspektiv ses mediebrugen. Vi
bygger således på forskellige traditioner, men er især
inspireret af antropologien og de nyere tendenser inden
for medieforskningen, og det vil især sige medie-
etnografien. I projektet er vi fem forskere, henholdsvis
Niels Kryger, Herdis Toft, Ole Christensen, Ulla Am-
brosius Madsen og undertegnede.

P.t. – i juli 2001 – er vi i færd med at afslutte
empiriindsamlingen, og projektets resultater vil efter
projektets afslutning i 2002 blive publiceret såvel indi-
viduelt, i.e. ud fra de enkelte forskeres delprojekter,
som i samlet form.
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