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I løbet af relativ få år er computerspil blevet en af
de mest populære fritidsaktiviteter blandt børn, og
det har naturligt ført til, at der stilles en række
spørgsmål til deres indflydelse på børn. Som ho-
vedregel stilles disse spørgsmål ud fra en bekym-
ring for spillenes negative påvirkning af børns ad-
færd, herunder påvirkningen af deres sociale sam-
vær og legekultur. Bekymringen retter sig ikke
mindst mod det faktum, at computerspil, der inde-
holder voldelige elementer, hører til de mest popu-
lære.

Computerspillene har i den forbindelse pustet
nyt liv i den debat om børn og medievold, som gen-
nem generationer har præget forskningen i børn og
medier, som sammenlignet med medieforskningen
generelt i ganske særlig grad har interesseret sig
for voldsskildringers indflydelse på mediebruge-
rens adfærd. Der er naturligvis gode grunde til
denne fokusering. Børn betragtes som mere påvir-
kelige og sårbare end voksne, og det er indlysende
at de på en række områder må skærmes og beskyt-
tes mod skadelig indflydelse. Men måske er denne
sandhed for indlysende, og det er sikkert baggrun-
den for, at forskningen i medievoldens betydning
for børn ofte anvender et undersøgelsesdesign og et
teoretisk begrebsapparat, som i den øvrige medie-
forskningen ikke længere betragtes som en farbar
vej. Mens medieforskningen generelt gennem de
sidste 80 år har gennemlevet en markant udvikling
fra relativt simple antagelser om medieindholdets
direkte påvirkning af brugerne til mere nuancerede
teorier, hvor medieindflydelsen ses i et komplekst
samspil med andre sociale, psykologiske og kultu-
relle faktorer, så er det samme ikke tilfældet for
store dele af forskningen i medievold. Særligt in-

den for forskningen i computerspil med voldelige
elementer blomstrer anvendelsen traditionelle me-
toder og teorier endnu en gang op, herunder anven-
delsen af laboratorieforsøg og statistiske målinger
af aggressivitet (se f.eks. Anderson og Bushman
2001 for en oversigt).

Denne type forskning er ikke enerådende1, men
den har fortsat stor indflydelse ikke mindst på den
offentlige mening med sit forenklede budskab om,
at børn lærer voldelig adfærd ved at se vold på en
skærm.

Denne artikel omhandler en undersøgelse med
fokus på børn og computerspil med voldeligt ind-
hold, der forsøger at se det voldelige indhold i et
samspil med brugernes – børnenes – hverdagsliv
og kultur. Undersøgelsen blev gennemført i Dan-
mark for det danske kulturministerium i 1999
(Holm Sørensen og Jessen 2000). Hensigten med
denne undersøgelse var at besvare følgende spørgs-
mål: Er børns fascination af computerspil knyttet
til selve det at “spille spil” og/eller den sociale si-
tuation omkring spillene? Hvilken betydning har
spillenes indhold af voldelige elementer for børns
interesse?

Som baggrund for denne undersøgelse indgik to
nyere danske forskningsprojekter om børn og com-
puterspil, herunder Børns opvækst med interaktive
medier – i et fremtidsperspektiv, der er et femårigt
projekt under Det danske humanistisk Forsknings-
råd (1997–2001) samt et ph.d.-projekt om Børn,
leg og computerspil fra 2000. Disse undersøgelser
er begge af kvalitativ karakter, og de er tillige
begge fælles om at forsøge at anlægge et såkaldt
”børneperspektiv” på børns brug af computerspil
(Olesen 2000). Forskningsprojekterne sætter fokus
på computerspillenes rolle og betydning i medie-
brugernes hverdagsliv og er i deres perspektiv i
tråd med den generelle udviklingen inden for
medieforskningen gennem de sidste 20 år, men
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netop ved dette perspektiv adskiller de sig på den
anden side fra forskningstraditionerne på området
børn og medievold, som primært er præget af ud-
viklingspsykologiske og socialvidenskabelige me-
toder og teorier. I det følgende vil vi skitsere, hvad
vi mener er konsekvenserne af at se medierne i et
børneperspektiv.

Børns kultur og børn som subjekter
I nyere medieforskning, eksempelvis i receptions-
forskningen og medieetnografien, bliver der lagt
vægt på, at mediebrugeren spiller en væsentlig og
aktiv rolle i konstruktionen af mening i mediepro-
dukter, de ser eller bruger. I disse konstruktions-
processer spiller forhold som f.eks. køn, race og na-
tionalitet en stor rolle – og det samme gør naturlig-
vis alder. Også børn konstruerer deres egen mening
i de medieprodukter, de anvender. Børn er ikke
passive modtagere af påvirkning, men i lige så høj
grad som voksne aktører, der tager deres omgivel-
ser i brug og medvirker til at forme deres eget liv.

I vores undersøgelse har vi været interesserede i
at undersøge, hvilken mening børn skaber i compu-
terspil, der indeholder vold, ud fra en tese om, at
spillenes indflydelse på børns adfærd må afhænge
af de betydningsdannelser, der er aktive hos bør-
nene, mens det i den sammenhæng er mindre inte-
ressant, hvad en iagttager formoder er på færde i et
konkret computerspil. Dette er så meget mere vig-
tigt i relation til computerspil, da de færreste af da-
gens voksne er vokset op med spillene. Vi har med
andre ord været på jagt efter at finde svaret på,
hvordan børnene opfatter elementerne i computer-
spillene, herunder også hvad de opfatter som volde-
lige elementer, og hvilken betydning de tillægger
disse elementer.

Som nævnt arbejder vi i vores forskning ud fra
en erkendelse af, at mediebrug ikke foregår som
isolerede aktiviteter, der alene kan analyseres som
et forhold mellem barnet og mediet. Børns medie-
aktiviteter er komplekse og indgår integreret i de-
res hverdag, hvor de får deres mening betydning.
Hvis man skal tage denne erkendelse alvorlig, rej-
ser det et behov for en udvidelse af det teoretiske
perspektiv, der traditionelt anlægges på mediebrug.
Der er ikke kun behov for en teori om medier, men
i lige så høj grad for en teori om det hverdagsliv,
disse medier indgår i. Som Roger Silverstone
(Silverstone 1994) har påpeget, så har der i medie-
forskningen, specielt i receptionsforskningen, væ-
ret en tendens til at holde receptionen adskilt fra de
sociale miljøer og kontekster, den foregår i.
Silverstone peger også på det problem, der ligger i

at tilvejebringe en teoretisk ramme for, hvordan
medierne er integreret i hverdagslivet.

Den teoretiske ramme, som ligger til grund for
analysen i vores undersøgelse, er kulturteoretisk
funderet og sigter mod en forståelse af børns hver-
dagsliv. I dansk børneforskning er det først og
fremmest forskningen i børns kultur, der har leve-
ret en forståelsesramme herfor. Den danske børne-
kulturforsker Flemming Mouritsen definerer børns
kultur som samværsformer og de kulturelle udtryk,
børn frembringer i deres egne netværk (Mouritsen
1998).2 Han påpeger, at leg i sociale fællesskaber
kan betragtes som børnenes primære projekt med
deres hverdagsliv og taler i den forbindelse om
børns legekultur. Han påpeger endvidere, at børns
brug af medier kan være redskaber for deres egne
udtryk, eller de kan være genstand for et særligt fo-
rum for samvær i legekulturen.

Det er et væsentligt træk ved legekulturen, at
den formidles gennem overlevering fra barn til
barn og via uformelle sociale netværk. Det sker
ikke uden børnenes egen aktive indsats: ”Den
[legekulturen] afhænger fundamentalt af børnenes
deltagelse og udøvelse og beror på deres tilegnelse
af færdigheder med hensyn til udtryksformer, æste-
tiske teknikker, organisationsformer, iscenesæt-
telse og performance” (Mouritsen 1996:17).

Vi er som nævnt interesseret i den betydning,
som børnene skaber ud fra deres eget perspektiv,
og når legekulturen har en stor betydning i deres
hverdagsliv, forekommer det naturligt at søge at
indfange det særlige børneperspektiv ved at an-
vende en legekulturel optik på det, børnene foreta-
ger sig i deres omgang med medier. I særdeleshed
kan i sammenhæng med medievold være af betyd-
ning, at blive mindet om, at voldelige elementer i
form af kamp- og krigslege ikke er fremmede fæno-
mener i børns legekultur.

Det perspektiv, vi på denne baggrund forsøger
at anlægge på børns mediebrug, har således et an-
det udgangspunkt end det, der har været fremher-
skende i børnemedieforskningen hidtil. Man kan
sige, at vi ser på børns aktiviteter ud fra et ‘kultur-
paradigme’, mens man traditionelt har set på børn
og medier ud fra et ‘socialiseringsparadigme’ såvel
inden for udviklingspsykologien og socialvidenska-
ben som inden for børnekulturforskningen. Soci-
aliseringsparadigmet har overordnet spurgt til fa-
miliens, til institutionernes, til formidlernes, til de
klassiske og de moderne mediers indflydelse på
børns socialisation, – hvad gør de ved barnet?
Kulturparadigmet spørger til, hvad børnene selv
gør med familier, med institutioner, med formid-
lere, med klassiske og moderne medier – hvordan
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tager de denne virkelighed i brug? Ifølge Beth Jun-
ker har børnekulturforskningen længe været præget
af socialiseringsparadigmet, der fokuserer på børn
som “objekter for de vilkår, de omsorgs-, uddannel-
ses-, socialiserings- og kulturstrategier, de møder i
deres hverdag”, mens kulturparadigmet fokuserer
på børns roller som subjekter og som aktører i de-
res eget liv (Junker 2001: 28-30). De to tilgange
behøver ikke at modsige hinanden, men kan ses
som forskellige sameksisterende måder at anskue
børnekultur på.

Metoder
Inden vi nedenfor gør rede for vores undersøgelse,
skal vi her for en god orden skyld kort fokusere på
den metodiske tilgang, hvor vi har taget afsæt i, at
børnene skal være i centrum som aktører og sub-
jekter, hvorfor vi derfor må møde dem i deres so-
ciale og kulturelle rum og forsøge at forstå, hvorledes
deres aktiviteter her giver mening for børnene selv.

Vi har anvendt kvalitative metoder i form af in-
terview og observationer, hvor børnenes egne ud-
sagn og handlinger danner grundlag for analyser og
resultater. Formålet har været at forstå børns
betydningsdannelser omkring computerspil, herun-
der at få indsigt i den interaktivitet, der foregår
mellem barn og computer, og i det sociale liv, der
finder sted omkring computerspil. Der er valgt både
interview og observation af børn, da ingen af disse
metoder i sig selv er tilstrækkelige til at afdække
de områder, der har været centrale i undersøgelsen.
Fx kan det være svært at fastholde mindre børn i
lang tid til et interview, og her kan situationen ved
computerspillet fastholde barnet, således at spil og
interview foregår samtidig eller i vekselvirkning.

I undersøgelsen deltog 31 børn mellem 5 og 17
år, som er interviewet og observeret i fritidsinsti-
tutioner eller i børnenes hjem. Endvidere er 17
børn observeret på computercafé, hvor de i mindre
grupper har spillet. Endelig er fire 15-17-årige ob-
serveret og interviewet mens de spillede netværks-
spil under et weekend-computertræf. Vi skal i den
forbindelse understrege, at denne undersøgelse
som nævnt ovenfor, bygger videre på andre
forskningsprojekter, som omfatter et langt større
antal børn.

Børns perspektiv på computerspil
Som nævnt var det bl.a. formålet med undersøgel-
sen af søge svar på, hvorfor mange børn foretræk-
ker computerspil med det, vi kalder ”voldeligt ind-
hold”. Hensigten var således ikke alene at under-

søge, om eller hvordan vold i computerspil påvirker
børn, men at forsøge at finde frem til og forstå den
betydning, de voldelige elementer i spillene har for
spillerne. Disse elementer ser vi ikke som sær-
skilte, isolerede fænomener, men som elementer,
der får deres betydning i et samspil med andre fak-
torer. En af konsekvenserne af en sådan synsvinkel
er, at computerspil med voldelige elementer er ikke
nødvendigvis behøver at være en særskilt genre
med en særskilt betydning – i spillernes perspektiv.
Hvis vi som observatører ønsker at finde frem til
den betydning, børnene tillægger medievolden, er
det næppe et godt udgangspunkt, at vi på forhånd
allerede har fastlagt definitionerne. Det er efter vo-
res mening et af problemerne i den traditionelle
børnemedieforskning, at man ikke er opmærksom
på, at adfærd og handlinger, der for en umiddelbart
vurdering ser ud som voldelige eller aggressive,
ikke altid kan rubriceres som sådan. Netop her kan
et børne- eller legekulturelt perspektiv give blik
for, at det, vi karakteriserer som vold, kan være no-
get helt andet. Der er til i dag meget få undersøgel-
ser, der tager højde for denne forskel (Durkin og
Low 1998), men en skelnen mellem vold og aggres-
sion” i leg og egentlig aggression har naturligvis
stor betydning for vurderingen af billedmediernes
effekt på børns adfærd. I det følgende fokuseres der
derfor på børns interesse for computerspil i relation
til flere aspekter: dels selve det at ’spille spil’, dels
den sociale situation, der skabes omkring spillene,
og dels spillenes indhold af voldelige elementer.
Det er først og fremmest drenge, der bruger meget
tid på spil og har størst interesse for spil med vol-
delige elementer. Det præger naturligvis vores
fremstilling nedenfor.

At spille spil
For mange af børnene er deres fascination af at
spille computerspil knyttet til det at spille. Det vi-
ser sig imidlertid på forskellig måde, og børns inte-
resse for spillene kan næppe forklares ud fra en
universel model. Børnene kan opleve en spille-
glæde ved at være de aktive handlende og betyd-
ningsfulde for gennemførelsen af spillet. Endvidere
oplever nogle børn en udfordring, som de tiltræk-
kes af. Endelig tiltrækkes nogle af konkurrence. De
forskellige måder, børnene spiller computerspil på,
bringes der eksempler på nedenfor.

Jeg vil selv styre og bestemme
Når børnene snakker om computerspil, er inter-
aktiviteten et underliggende tema, som børnene re-
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fererer til. I stedet for at tale om hvad der sker i
computerspillene, så snakker børnene hellere om,
hvad de gør i spillene. Det, at man selv kan vælge
figurer og våben, selv lægge strategi og bestemme
spillets gang, er vigtigt for børnene, når de udtryk-
ker deres glæde ved spillene. For nogen viser det
sig ved en nøgtern stillingtagen til, hvad et godt og
et dårligt spil er. For eksempel hos Josefine på 7 år,
der ikke altid synes, det aktive element udnyttes
godt nok. Om et spil hun ikke kan lide, siger hun:

…et spil, hvor man bare skal trykke på sådan
en krokodille og så hører man en historie. […]
Det er sådan en hel almindelig plade ikk’, og så
er der sådan to små krokodiller i hjørnet og så
hører man, hvad de siger, og så trykker man på
den krokodille, og så siger de noget mere, og så
trykker man på krokodillen, indtil spillet ikke
er der mere.

Josefine kan meget bedre lide spil, hvor man aktivt
skal finde ting og gøre ting. Det kan fx være som
det danskudviklede adventurespillet Magnus og
Myggen eller som i Barbie-spillene, hvor hun ople-
ver det som sjovt at være medskabende til Barbies
univers og at klæde hende af og på til den rigtige
lejlighed. Denne aktive medskaben og medbestem-
melse er en fascination ved det at spille computer-
spil, som særligt de mindre børn og pigerne har. De
oplever den især ved typiske pigespil – som fx Bar-
bie eller det ligeledes danskudviklede Pixeline –
men også edutainmentspil og adventurespil giver
dem denne oplevelse.

For andre børn er det væsentlige ved interakti-
viteten, at de selv kan styre og bestemme spillets
gang. Det er vigtigt at kunne udøve en stærk hand-
lekraft, hvor spillets gennemførelse er afhængig af
den styring og medbestemmelse, som spilleren har.
Spillets udvikling er afhængig af spillerens strategi
og handling, og jo bedre man er i stand til at hand-
le, jo mere sker der.

Handlekraften, som den centrale drivkraft i
computerspil, er i øvrigt et udtryk for en vigtig side
af spillenes tiltrækningskraft, især for drenge. Hvor
det i mange film ofte er personers særegenheder el-
ler udvikling, der står i centrum for oplevelsen, er
det i computerspillet vigtigst at få noget til at ske.
Til forskel fra den type film, hvor indlevelsen er
knyttet til personer og filmens plot, er indlevelsen i
computerspillene knyttet til det at handle. Vægten
på handlekraft har spillene i øvrigt til fælles med
film i actiongenren.

Spillet skal udfordre mig

For nogle af de større drenge og piger er det vigtigt,
at spillene indeholder intellektuelle udfordringer.
Drivkraften for barnet synes at være, om det kan
gennemføre spillet. Det kan udfolde sig som et per-
sonligt mål, men det kan også være i samarbejde
med andre. Således har flere af drengene haft ople-
velser, hvor de i perioder i op til 3 måneder intenst
har arbejdet på at klare et særligt svært sted eller
en svær bane i et spil.

Også pigerne har haft denne oplevelse af in-
tense spilleperioder, som ofte har været styret af
den personlige udfordring i at gennemføre spillet.
Det er udfordrende at kunne komme videre til næ-
ste niveau i spillet og at klare sig helskindet igen-
nem banerne.

Men børnene oplever også, at spillene bliver
ensformige og rutineprægede, når de har gennem-
ført dem. Det skyldes, at det kan tage meget lang
tid at komme igennem et udfordrende spil, og at
man for at kunne dette spiller det om og om igen.
Børnene kender ’ruten’ i spillene og ved hvilke for-
hindringer, der venter. Når de til gengæld møder
nye spil, opleves det nye som spændende og udfor-
drende at afprøve. Det er derfor særligt de nye spil,
der har den største interesse – eller muligheden for
at give spillet nyt liv ved for eksempel at spille det
på en anden måde:

…da jeg gennemførte spillet, så gider jeg ikke
at spille det mere […] Så kender jeg alle
missionerne, så ved jeg hvad jeg skal gøre […]
det er også en af grundene til at jeg godt kan li’
at spille multiplayer over netværket […] Det er
på grund af, at så spiller man mod det samme,
og man ved ikke, hvor de gemmer sig, hvis man
gemmer det samme spil flere gange, så ved man
godt hvor uhyrerne gemmer sig, og sådan noget,
det er ikke så sjovt. (Alexander 12 år)

Også de små børn udfordres af spillene. For dem er
det yderligere vigtigt, at spillenes skal være alders-
svarende, da det ikke altid er sjovt at skulle spørge
fx sine større søskende om hjælp. Tilfredsstillelsen
består i at kunne løse opgaverne selv.

Den oplevelse, der er forbundet med at blive
udfordret til grænsen af sin formåen, svarer til det
alment menneskelige fænomen, som Mihaly
Csikzentmihalyi anfører, når han med sit ”flow”-
begreb beskriver de kriterier, der skal til for at få
den optimale oplevelse af ’medleven’ i en aktivitet.
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Et af kriterierne går på, at afstemningen mellem de
færdigheder, som aktiviteten kræver, og de færdig-
heder, som personen har, er essentiel for oplevel-
sen. Er det for svært, skræmmes man væk; er det
for let, er det kedeligt. (Csikzentmihalyi, 1991)

Det handler om at vinde
For nogle børn er det vigtigt at kunne gennemføre
spillene med så mange point som muligt. Det er
den personlige præstation, der synes at være cen-
tralt for at spille. Der kan også være tale om en
præstation i forhold til kammerater, men det indgår
ofte som en underforstået selvfølgelighed.

For nogle af disse børn er det at vinde forbundet
med konkurrence. Et mål kan være at vinde over en
modstander. Ofte er modstanderen en kammerat, og
det er det samme spil, der spilles hver gang. Spille-
glæden er styret af at kunne blive bedre til det
samme spil og overgå hinanden. Man kan sige, at
spillet bliver et middel til at skabe konkurrence
med. For drengene er det i høj grad præstationer,
der er styrende for deres spillefascination.

Spørgsmålet om tab og sejr kobler sig til børne-
nes personlige præstationer om at få så mange
point som muligt. Det handler om at vinde over sig
selv og ”komme på highscoren”, som Ken på 11 år
udtrykker det.

At spille for at vinde har desuden stor betydning
for måden, hvorpå man spiller. Jo bedre man ken-
der spillet, des hurtigere kan man handle og over-
vinde forhindringerne. Det bliver vigtigt at kende
til spillets koder og sammensætte dem, så spillet
gennemføres hurtigt og med mange point. Samme
vigtighed har det, at man forstår at bruge tastatur,
joy-pad eller joy-stick på den rigtige måde.

Særligt i actionspillene har tastatur, joy-pad,
joy-stick og koder en væsentlig funktion for at
kunne gennemføre spillene hurtigt og effektivt.
Hvis man ikke kan anvende dem, kan man ikke
reagere hurtigt og holde fjenderne fra sin figur i
spillet. Det kræver derfor, at man øver sig, hvis
man vil gennemføre spillet hurtigt. For nogle af pi-
gerne kan det være et problem. Maria på 11 år
fremhæver her sin manglende forståelse for karate-
spillet Tekken III, der kræver fingerfærdigheder på
knapperne:

…det er svært, Tekken, når man kommer ind i
det, fordi nogle af tingene forstår man ikke
rigtigt sådan, åhh, hvad gør man nu på de der
knapper. Er det spark eller slå?

Men selvom det kan være svært, er det at vinde
også for nogle af pigerne en drivkraft for deres spil.
Ligesom nogle drenge øver sig for at blive bedre,
gør nogle piger det også. De spiller også for at
vinde og for at få flere point. Konkurrencen blandt
pigerne ikke er så udtalt som hos drengene, hvilket
svarer til, hvad vi kender fra de to køns legekultur
på andre områder, men de har alligevel en bevidst-
hed om, hvem der er dygtig til et spil.

Den sociale situation omkring spillene
Ud over selve det at spille udvikler der sig i rela-
tion til computerspillet en social situation i tilknyt-
ning til og ved spillene. Situationen udgør en social
magnetisme, der tiltrækker flere børn. Computeren
er således afsæt for iscenesættelsen af sociale rum,
der konstrueres på forskellig måde og med forskel-
lige funktioner. Der kan være tale om et rum for
venskaber og følelser, et rum for arrangerede begi-
venheder, et rum for fælles interesser og et rum for
manifestation af præstationer. I det følgende skal
der gøres rede for den fascination, der knytter sig
til disse forskellige sociale rum.

Alene eller sammen med andre
Når børnene bliver spurgt, om de spiller alene eller
sammen med andre, og hvad de bedst kan lide, så
svarer alle børnene, at de både spiller alene og
sammen med andre. Næsten alle børnene kan bedst
lide at spille sammen med nogen, og computerspil
er i høj grad en social aktivitet. I nogle tilfælde kan
børn også godt lide at spille alene. Det kan fx være
afhængigt af, om det er et spil, der bedst egner sig
til at spille alene eller sammen med andre.

Når børnene taler om at spille alene, så forkla-
rer de mindre børn det med, at der er nogle kon-
krete spil, som de bedst kan lide at spille på den
måde, mens nogle af de store børn i højere grad
forklarer det i forhold til computerspilsgenrer. Fx
spiller Kenneth på 15 år helst actionspil sammen
med andre og strategispil alene. Generelt angiver
alle børn, at actionspil egner sig bedre til at spille
sammen end til at spille alene, men for mange er
også strategispil velegnede til at være sammen om.
Det gælder for alle spillene, at de indgår i børnenes
sociale og kulturelle netværk som et fænomen, der
tales og udveksles viden om fx i skolen.

Der indgår også et kønsperspektiv. Mia og Ma-
rie på 5 og 7 år siger fx, at de spiller Barbie- og an-
dre pigespil alene eller sammen med andre piger,
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mens de spiller strategi- og platformspil sammen
med deres brødre.

Rum for venskab og følelser
Børnenes brug af computerspil viser en anden an-
vendelse end den, der ses i skolen, hvor det er un-
dervisning og læreprocesser, der sætter dagsorde-
nen. Computerspil er udtryk for computeren som
hverdagskultur, hvor computeren bliver noget bør-
nene samles om, – spontant eller efter aftaler, der
træffes mellem to eller flere af børnene. Når de
samles ved computeren er det ofte for at få et fæl-
lesskab i gang, hvor det for nogle børn er venskabs-
eller følelsesmæssige relationer, der er væsentlige.

Samværet ved computeren kan være nært for-
bundet til computerspil. Samværet ved spillet er
vigtigt, og er knyttet til det, der foregår i spillet. Fx
siger Andreas på 10 år, at det gode ved at spille
sammen er, at man kan være mod hinanden, og at
den ene kan være god og den anden ond. Før spillet
aftales roller i spillet, – hvem der er sammen med
hvem og mod hvem. Interessen for at spille sam-
men og mod hinanden har på flere fritidsinstitut-
ioner medført, at computere bliver koblet sammen i
netværk. Også hjemme hos børnene forbinder de
deres computere i netværk. De tager ofte deres
computere med hjem til hinanden og forbinder dem
for en enkelt aften eller weekend, eller de laver fast
netforbindelse. Fx er Steffen på 13 år fast forbun-
det med sin kammerat, som bor ved siden af. De
spiller meget tit sammen, for det er sjovest at spille
sammen med og mod nogen.

Samværet kan også være løsere og mere perifert
knyttet til spillet. Tre piger fortæller i et interview,
at de som regel sidder flere sammen, når de spiller.
Det er ikke dem alle, der spiller. Nogle sidder og
kigger på og er der mest for at være sammen med
de andre.

Når børnene sidder ved computeren, snakker de
om spillet, udveksler bemærkninger og kommer
med forslag til hinanden med hensyn til, hvad de
skal gøre i spillet. De griner og gyser sammen. Når
det bliver for spændende gennemlever de i fælles-
skab spændingerne og kommer med forslag til,
hvordan de vanskelige situationer skal klares. No-
gen gange skabes der en følelsesmæssig intensitet,
som bagefter har afsat sig som en særlig fælles op-
levelse, de senere kan referere til. Når de fx spiller
mere afslappende spil, så kan det udvikle sig til et
snakkeforum, hvor det er ren hygge og hvor det, der
foregår på skærmen, bliver en dagsorden, der kører
parallelt med den sociale dagsorden. Computeren
får en samlende funktion, der bliver afsæt for noget

andet og ofte mere vigtigt, end det der foregår på
skærmen. Når disse sociale situationer opstår, kan
de virke som magneter, der tiltrækker andre, som
gerne vil være med i kredsen. Det snakkeoriente-
rende er karakteristisk for pigegrupperne, hvor de
samtidig sidder og ordner og rører ved hinandens
hår, tøj osv., mens det mere er det kommenterende
og de kropslige dask til hinanden, der kendetegner
drengenes samvær ved computeren.

Rum for arrangerede begivenheder
At komme på computercafé som gruppe udgør en
særlig begivenhed i en kammeratskabsgruppe. Det
er mest udpræget hos drengene. Det aftales på for-
hånd, og de glæder sig til det. Det særlige ved en
computercafé er, at man kan spille sammen og mod
hinanden, at der kan være mange med og at det
ikke er et institutionaliseret sted. Ved besøg, hvor
en gruppe, der kender hinanden spiller sammen, er
der en særlig stemning, hvilket fx kom til udtryk i
forbindelse med fem drenge på 10-11 år, som var
sammen på computercafé. Observationen af dren-
gene i de to timer, de var på caféen, viste, at det so-
ciale i en vekselvirkning med indlevelse i spillet
var meget fremtrædende. Drengenes adfærd og
kommunikation er meget typisk for mange børns
fællesskaber på computercafé, ligesom det er ty-
pisk for andre sociale situationer omkring compu-
terspil, fx hvor computere netforbindes. Observa-
tionen, som gengives i det følgende, er således ek-
semplarisk:

Drengene er fra starten helt enige om, at de skal
spille sammen. De sidder ved hver sin maskine,
men der foregår hele tiden en kommunikation mel-
lem dem. De snakker, de griner, de fyrer grovheder
af mod hinanden, de truer hinanden, de kritiserer
hinanden og de udfordrer hinanden, – alt sammen i
en indforstået venlighed. Kropssproget er meget
ekspressivt. De hopper på stolene, gestikuler og
nikker til hinanden. At være sammen, udveksle
kommentarer og grine sammen er med til at kon-
struere et særligt rum for samvær, hvor det drejer
sig om at komme i leg og i spil. Der skabes en sær-
lig atmosfære i rummet, der konstrueres et legende
rum og et verbalt rum, hvor computerspillet er af-
sæt for samtale, kommentarer og affektive udbrud.

Drengene nyder at være sammen om spillet. De
går op i spillet og taler om spillet på forskellig
måde, som netop viser vekselvirkningen mellem
indlevelse i spillet og ”hyggen” ved det sociale.
”Hyggen” skal forstås på drengekulturens præmis-
ser, hvor det er gruppen, der har noget sammen i
rummet om computerne. Ud fra deres handlinger i
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spillet skifter deres relationer mellem beundring
for hinandens præstationer, krænkelser af hinan-
den, selvhævdelse, præstationstilkendegivelser i
forhold til sig selv, trusler og kritik af hinanden –
alt sammen i en venlig tone af cool ironi og munter
kynisme, der ofte efterfølges af grin.

Drengenes snak under spillet foregår på flere ni-
veauer, fx om elementer i spillet, om figurerne, om
de handlinger, de foretager sig, om kampen i spil-
let, om point og præstationer og om deres kritik af
hinanden. Det følgende er et par eksempler:

Elementerne i spillet – fx biler eller våben, bli-
ver kommenteret på et æstetisk plan i overdrevne
eller underdrevne udtalelser, ofte med en ironisk
eller humoristisk distance.

T: Der er en blå, sikke en skod bil. Nå Jonas,
hvad siger du så?

P: Min er en fed bil med Storbritannien-flag

T: Ubehagelig bil

Når det gælder kampen i spillet, truer de hinanden
eller indbyder til kamp. Det de siger her ligner det,
der foregår i drengenes fysiske lege som fx ’politi
og røver’.

T: Kom bare an

J: Vær du glad for at jeg ikke fik skudt med
rocket-launcher

A: Der er ingen, der kan fange mig

Deres kritik af hinanden omfatter både den måde
de styrer deres personer i spillet og deres handlin-
ger og præstationer.

P: Du kører rigtig dårligt, Thomas

P: Åh hjælp, din psykopat, du springer hele byen
i luften

Dette er typiske eksempler på den måde, som
drenge er sammen på (Jessen 1999, Holm Sørensen
& Olesen 2000, Kryger 1988).

Det sociale betyder meget. Når man går på com-
putercafé, skal man helst spille sammen. Allerede
fra starten er der en stemning af noget særligt, da
alle drengene spændte og forventningsfulde sidder
og venter på, at computerspillet skal starte.

Timerne på computercaféens går hurtigt, men
lang tid efter er der dønninger af oplevelsen, man
har haft sammen. Den genopleves verbalt og krops-
ligt ved at daske ud efter hinanden eller afprøve
forskellige kropsstillinger fra computerspillet.
Hjemme konstruerer drengene sammen en leg in-

spireret af spillet Quake med våbenføring og af-
prøvning af forskellige rum og strategier i legen.

I de mere private og hjemlige omgivelser skaber
drengene også nogle særlige arrangerede begiven-
heder, hvor fællesskabet om computeren er det cen-
trale. Det sker fx, når drengene skaber ’computer-
spilsweekender’. I undersøgelsen indgik også en
sådan begivenhed, hvor fire 16-17-årige kom med
deres computere hos en af kammeraterne og kob-
lede maskinerne sammen i netværk. Der var her
tale om et særligt arrangement, hvor drengene
havde det sjovt på en særlig måde. Der skabes en
særlig begivenhed, en event, hvor der spilles og
”hygges” i ét træk uden søvn fra lørdag til søndag.
Lignende begivenheder finder sted omkring video-
film for både drenges og pigers vedkommende.

Det sociale aspekt var det centrale for spillerne
denne weekend. Det hele var arrangeret for samvæ-
rets skyld. Det havde været planlagt og aftalt i lang
tid. Indkøb af madvarer, slik og drikkevarer blev
foretaget i fællesskab, og kærester havde ikke ad-
gang på andre måder end via SMS-beskeder på mo-
bilen. Computerspillene er i en sådan weekend
centrum for iscenesættelsen af et emotionelt rum,
hvor netcomputerspillet udvikler nogle kollektive
normer, der er afsæt for drengegruppens fælles ad-
færd og oplevelser.

I det sidste år er danske børn begyndt at spille
computerspil over internettet. Det giver rum for en
anden form for sociale relationer. Børnene sidder
ofte alene hjemme, men er via mobiltelefonen, chat
og e-mail i kontakt med kammerater om spillet,
som er ind på det samme spil å samme tid. Børnene
spiller både sammen eller mod hinanden. Ofte går
der forud for spillet en planlægning af spillet eller
nogle aftaler, som ofte foregår i skolen. Ud over de
fysiske kammerater skaber børnene også kontakt til
andre spillere i det virtuelle univers. Det kan være
korte kontakter eller længerevarende kontakter.

Rum for fælles interesser
Det kan også være en fælles interesse for et be-
stemt spil, der er bestemmende for det sociale sam-
vær. I perioder kan det være et bestemt spil, som
har flere børns interesse. Børnene finder sammen
ud fra denne fælles interesse, og den kan være
grund til, at børn skaber nye netværk. Interessen
for spillet er i de tilfælde afgørende for det, der
foregår børnene imellem. Det bliver pludselig me-
get vigtigt at lære at spille spillet og at kende og
udveksle koder. Den fælles interesse skaber kon-
takter og samvær på tværs af alder. Der skabes en



64

særlig aura omkring et spil, – en aura som er efter-
tragtelsesværdig at være omsluttet af, fordi man så
er med i noget og med til at skabe noget. Der ud-
vikler sig en indforståethed og en fællesskabs-
følelse. Fascinationen ligger i krydsfeltet mellem
interessen for spillet og interessen for den aura,
som skabes omkring spillet. Interessen strækker sig
ofte længere end til at foregå lige omkring spillet.
Ofte ringer eller mailer børnene sammen og taler
om spillet, eller de læser om spillet og finder koder
i computertidskrifter og på nettet.

Rum for manifestation af præstationer
Nogle af de børn, der bruger computeren til at ma-
nifestere egne præstationer, skaber ofte sammen
med andre et særligt image, som dem der er bedst
til at spille et bestemt spil eller bedst i det hele ta-
get til at spille. Det er blandt drengene dette ses.
Det gælder fx Osram på 15 år og hans to venner,
der, ifølge ham selv, er de bedste i hele fritidsklub-
ben. De har et fællesskab om spillene og udgør i
klubben en gruppe, der tillægger sig selv høj status,
og den har de tilsyneladende også hos de andre.

O: Vi er de bedste, … Vi styrer det hele,… Ikke
for at blære mig, men…

I drengekulturen er vurderingen af egne og andres
kompetencer på et område ofte et væsentligt mo-
ment. Drenge, der er gode til et spil, søger ofte
sammen i et fællesskab, hvor de i spillene kæmper
mod hinanden og med hinanden. Den særlige sta-
tus, det giver at være god, bruger de til at skabe et
fælles rum, hvor dette kan dyrkes. De bekræfter
hinanden og dermed sig selv. Computeren er me-
dium for en socialitet, hvor det handler om at have
kompetencer og vedblive at have dem, hvorfor der
spilles meget. I bund og grund er dette ikke ander-
ledes end det, man kan iagttage omkring andre ty-
per af fælles aktiviteter blandt drenge.

Konklusion
Udgangspunktet for vores undersøgelse var spørgs-
målet om, hvorvidt børns fascination af computer-
spil er knyttet til selve det at “spille spil”, den so-
ciale situation omkring spillene eller en interesse
for det voldelige indhold. Dette spørgsmål kan ikke
besvares enkelt med et enten eller. Det skyldes, at
spil og socialt samvær langt hen er tæt sammen-
hængende i børns kultur. Spil er meget ofte anled-
ninger til samvær eller måske bedre udtrykt: red-
skaber for skabelse af samvær og leg (Jessen
2000).

Som det kan ses, skaber børnene forskellige for-
mer for fællesskab i situationen omkring spillene.
De børn, der tiltrækkes af det sociale omkring
computerspillene, skaber forskellige sociale rum.
Det sker på baggrund af deres venskaber, følelser,
interesser og behov. Køn spiller her ligeledes en
stor rolle.

Dette er ikke overraskende ud fra vores fokus på
børneperspektivet. Når børn leger, er det både le-
gen og det sociale samvær, der tæller. Mindre børn
skaber oftest leg om noget konkret, og der indgår
ofte legeting, remedier, regler og/eller andet, som
fastholder børnene på det, de er fælles om. De store
børn siger, at de ikke leger mere, men computer-
spillene kan ses som en mulighed for at fortsætte
de legende aktiviteter og dyrke det samvær, der
knytter sig hertil. Spillene bliver således en måde
at fortsætte både det legende og det sociale. Com-
puterspil bliver et middel til socialt samvær, lige-
som fx legetøj og andre spil kan være. Fællesska-
berne omkring computerspillene skabes ikke som
sådan af spillene, men kan genfindes i en lang
række andre fænomener. I den forstand synes fæl-
lesskaber omkring spillene at svare til det, man ge-
nerelt finder i børns samvær og legekultur. Dette
kan forklare, hvorfor computerspil har opnået så
stor popularitet, og det kan bidrage væsentligt til at
forstå børns fascination af computerspil. Der kan
være noget om den i 1980’erne så populære tese
om computerspillenes ”forførende” og ”magneti-
ske” tiltrækning på børn og unge, men bag dette
gemmer sig i vid udstrækning en ”social magne-
tisme”.

Vi har ovenfor ikke skrevet noget om den betyd-
ning, det har, at spillenes indeholder voldelige ele-
menter. Grunden er, at denne side af spillene blev
stadig mindre betydningsfuld som en selvstændig
faktor for børns interesse efterhånden som vores
interviews og observationer skred frem. Vold i spil-
lene er tydelig en faktor, som adskiller piger og
drenge, og denne adskillelse bliver klarere, jo æl-
dre børnene bliver. Yngre piger spiller ind i mel-
lem også spil med voldelige elementer, men det
sker primært i hjemmet sammen med brødre. Sene-
ste i 11-12års alderen begynder de fleste piger at
tage klar og bevidst afstand til det, de benævner
”hjernedøde skydespil”, som de ikke kan se nogen
som helst mening med. Det forholder sig ganske
anderledes hos drengene, som fortsætter med at
foretrække spil med voldelige elementer i form at
actionspil og strategispil. Men man skal være uhyre
forsigtig med at tolke deres store interesse for vå-
ben, eksplosioner og lignende som en egentlig inte-
resse for vold. Det er nærmere en interesse for ef-
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fekter, som i øvrigt tilsvarende findes som interesse
for effekterne i bilspil.

Computerspillenes fremstilling af vold er fuld
af visuelle og auditive effekter, som appellerer til
drengenes opmærksomhed. Spillenes effekter i re-
lation til de forskellige våben vækker især inte-
resse. Det er ”sejt”, det er ”fedt”, og det er effekt-
fuldt at opleve, hvad våbenet kan. Muligheden for
at skifte våben gør det sjovere at klare modstan-
derne og sjovt at spille. Og våbenets muligheder i
sig selv, er noget, der tit og ofte kommenteres med
højlydte udbrud. For eksempel når man har slået et
monster ihjel med et brækjern:

Hvor er det sejt! Med et brækjern mand!
(Michael 12 år)

Det er det spektakulære effektfyldte rum, der er det
sjove ved at spille computerspil. Selvom over-
drivelserne nogen gange opfattes som ”klamme” og
”ulækre”, så er de vigtige for fiktionens univers.
Således fremhæver Niclas på 12 år de effektfulde
våben i spillet Half Life, og kalder dem for:

”fantasivåben […], som kan skyde et lille skud,
så tre huse sprænger i luften på en gang”

Børnene stiller på den ene side krav til spillene
om, at de grafiske fremstillinger skal fremtræde så
virkelighedstro som muligt og på den anden side
skal de visuelle og lydlige effekterne være over-
drevne. Børnene griner ofte af de blodige sekven-
ser, fordi de spektakulære effekter ofte gør dem
groteske og morsomme.

Nej, jeg synes ikke det er voldeligt på den måde.
Jeg synes det bliver sådan lidt sjovt, hvis man
kører ind under en kødhakker og flyver rundt i
hele billedet. (Mads10 år)

For børnene er der grænser for, hvornår det ikke er
sjovt længere. Disse grænser er individuelle. Såle-
des nævner én, at han ikke ville bryde sig om, hvis
der var rigtig levende billeder på skærmen. Andre
synes, at det er ’klamt’ og ’ulækkert’, når blod og
uhyggelige monstre med afrevne lemmer farer mod
én uden mål og med, og blot for effektens skyld.

Børnene i vores undersøgelse udviser en klar
bevidsthed om genrer og om det fiktive i frem-
stillingerne på skærmen. Et gruppeinterview med
fire drenge på 6 år viser, at de skelner og mener, at
vold er forkert og forbudt, sådan som det f.eks.
fremgår her i forbindelse med snak om et compu-
terspil med voldsskildringer:

Int.: Tror I, at der er nogen, der gerne vil være
ligesom en, der er inde på computeren

Alle (i kor) Nej.

Int.: Hvorfor ikke

Kasper: Det er for voldeligt

Jesper: Hvis man gør det, så kan man risikere
at dø, dræbe en.

Int.: Hvad tror I, der ville ske, hvis det var jer,
der var sådan en?

Jesper: Så ville vi bare komme i fængsel, hvis
vi gjorde det.

Børnene refererer ofte de til de urealistiske og
overdrevne side ved spillene, og det gør, at de kan
forholde sig til voldsfremstillingen som ’sjov’.
Denne måde at forholde sig til voldsomme begiven-
heder på, kan ikke undgå at virke rå og umenneske-
lig på en voksen iagttager, men som Jenkins (1998)
har gjort opmærksom på, er det ikke et medieskabt
fænomen. Det er snarere legen og udtrykkene fra
den traditionelle drengekultur i baggården og på
gaden, der her dukker op i voksnes syns- og høre-
felt. Hvad en voksen iagttager af skærmen vil se
som udtryk for ægte vold, betragter børnene ubetin-
get som fiktion og leg, på linie med den ”legevold”,
der er en del af drengenes legekultur.

Fra et børneperspektiv er de voldelige elemen-
ter i computerspil således ikke vold i virkelig for-
stand. Disse elementerne har deres betydning og
mening i relation til legen og det sociale samvær,
og her er voldsskildringerne så at sige sat i et cita-
tionstegn som fiktive handlinger, der af børnene ad-
skilles klart fra virkelige handlinger. Som Troels på
5 år, der bruger det at dø som eksempel i en sam-
menligning mellem fiktionen i computerspillet på
skærmen og døden i virkeligheden. Han understre-
ger, at man ikke kan starte forfra i det virkelige liv,
som man kan det i computerspil:

Troels: Noget af det [der sker i computerspil],
det kan godt ske i virkeligheden. Noget af det
er jo rigtigt. Hvis man bliver bidt af en kroko-
dille, så er det jo rigtigt, så dør man.

Int: Ja

T: Men hvis man bliver bidt af en krokodille [i
spillet], så går man jo tilbage, hvor man startede.



66

Noter

1. I 1998-årbogen fra UNESCO’s internationale videns-
center om børn og medievold præsenteres således en
række mere nuancerede forskningsresultater, og det
fremhæves i næsten alle årbogens artikler, at medierne
ikke i sig selv kan betragtes som årsagen til voldelig
adfærd hos børn, men kun som én faktor blandt mange
andre.

2. Indenfor børnekulturforskningen skelnes der ofte mel-
lem tre sider af børnekulturen. Børnekultur forstået
som 1) Kultur produceret for børn. Dette omfatter fx
litteratur, film, teater, tv og computerspil 2) Kultur
med børn omfatter de aktiviteter børn og voksne fælles
deltager i. 3) Kultur af børn betegner de aktiviteter og
netværk børn selv skaber. (Mouritzen 1996, Junker
1998, Jessen 2001) Hertil har Tufte tilføjet en fjerde:
Kultur skabt til voksne, som børn også anvender
(Tufte 2000)

Litteratur

Anderson C.A. & Bushman B.J. (2001) Effects of Violent
Video Games on Aggressive Behavior, Aggressive
Cognition, Aggressive Affect, Physiological Arousal,
and Prosocial Behavior: A Meta-Analytic Review of
the Scientific Literature. Psychological Science, 12
(2001)5.

Børnerådet (2000) Børn og computerspil. Børnepanel-
rapport. København: Børnerådet

Csikszentmihalyi, M. (1991). Flow: The Psychology of Op-
timal Experience. New York: Harper & Row.

Drotner, K. (1996) “Less Is More: Media Ethnography and
Its Limits”. In Peter I. Crawford & Sigurjon B.
Hafsteinsson (red.) The Construction of the Viewer.
Århus: Intervention Press.

Drotner, K. (2001) Medier for fremtiden: børn, unge og
det nye medielandskab. København: Høst og Søn.

Durkin, K. & Low, J. (1998) Children, Media and Agres-
sion. Current Research in Australia and New Zealand.
In: Carlson, U. & von Feilitzen, C. (red.) Children and
Media Violence. Yearbook from the UNESCO Inter-
national Clearinghouse on Children and Violence on
the Screen. 1998.

Holm Sørensen, B. & Ravn Olesen, B. (red.) (2000) Børn i
en digital kultur. København: Gads Forlag.

Holm Sørensen, B. & Jessen, C.: Det er bare noget der er
lavet. Børn, computerspil, vold og virkelighed. Kø-
benhavn: Medierådet for Børn og Unge

Jenkins, H. (1998) “Complete Freedom of Movement: Com-
puter Games as Gendered Playspaces”. In: Cassell, J.
& Jenkins, H.: From Barbie to Mortal Kombat: Gen-
der and Computer Games. Cambridge, Mass, Lon-
don: MIT Press.

Jessen, C. (1999) Computer Games and Play Culture – An
Outline of an Interpretative Framework. Odense:
[http://www.carsten-jessen.dk/].

Jessen, C. (2000) Børn, leg og computerspil. Odense:
Odense Universitetsforlag.

Juncker, B. (2001) Børnskultur – mellem to paradigmer In:
Tufte, B., Kampmann, J. og Juncker,B.: Børnekultur.
Hvilke børn? Og hvis kultur? Sekretariat for Børne-
kulturnetværks Skriftserie nr. 2./ Akademisk Forlag.

Kryger, N. (1988) De skrappe drenge. København: Unge
pædagoger.

Magnus & Myggen: [http://www.ivanoff.dk/].
Mouritsen, F. (1996) Legekultur. Odense: Odense Univer-

sitetsforlag.
Mouritsen, F. (1998) Child Culture – Play Culture. Univer-

sity of Southern Denmark [http://www.hum.sdu.dk/
center/kultur/arb_pap/culture.pdf].

Olesen, B. R. (2000) Et Børnekulturelt perspektiv – Eller
hvordan kan voksne forske i børn? In: Holm Sørensen,
B. & Ravn Olesen, B. (red) (2000) Børn i en digital
kultur. København: Gads Forlag.

Silverstone, R. (1994) Television and Everyday Life. Lon-
don: Routledge.


