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Sammendrag 

I forskning på digital teknologi er barns stemmer mangelvare. I Rammeplan for barnehage 

står det at barns perspektiver skal ivaretas og at digital teknologi, derunder nettbrett, skal 

benyttes. Monitor 2019 viser at flere barnehager har tilgang på nettbrett, og informasjon om 

bruken presenteres fra et voksenperspektiv. Forskningen på dette feltet har i større grad rettet 

seg mot å se på barns praksiser enn på barns perspektiver. 

 

Denne studien søker å svare på forskningsspørsmålet: Hva forteller barn om deres bruk av 

nettbrett? Metodologisk tar studien en fenomenologisk tilnærming som søker å fremme 

barnas fortellinger om hva som er viktig for dem om deres bruk av nettbrett innenfor deres 

egen livsverden.  

 

Utvalget for undersøkelsen består av fire barn mellom 4 og 6 år. En kombinasjon av 

metodene intervju i grupper, observasjon og nettbrett er et forsøk på å tilpasse meg barns 

multimodale måte å kommunisere på. Det empiriske materialet som ligger til grunn for 

undersøkelsen er mindre enn ønsket grunnet vansker med tilgang i forbindelse med covid19-

situasjonen. Datamaterialet utgjør to samtaler på omtrent 30 minutter lydopptak og 

skjermfangst. 

 

Analysen av datamaterialet er inspirert av den systematiske fremgangsmåten i tematisk 

analyse, og av den sensitive og undersøkende tilnærmingen fra fortolkende fenomenologisk 

analyse. Metoden er tilpasset meg som forsker og datamaterialet. I analyseprosessen har jeg 

beveget meg frem og tilbake mellom det empiriske og det teoretiske i en gjentagende prosess.  

 

Funnene fra oppgaven viser at inkongruens og autonomi er temaer som beskriver hva barn 

forteller om deres bruk av nettbrett. Barna liker å tulle og tøyse når de bruker nettbrett, og de 

ønsker å selv ha kontroll over bruken og hva som gjøres på skjermen. Analysen viser 

sammenhenger mellom de to temaene. Inkongruens handler om å snu ting på hodet, noe som 

også kan vise seg i barns lek. Barn kan ta voksenroller i leken, eller de kan plassere seg i 

høyden eller bruke høye stemmer for å sette voksne ut av spill. Tilkoblet, konvergerende og 

overskridende lek brukes til å beskrive det spesielle i denne type lek. Barna blander det 
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analoge og det digitale, og bruker muligheter nettbrettet byr på til å skape inkongruente 

situasjoner til egen glede. 

 

Funnene viser at det er godt mulig å finne teoretisk forankring i litteratur om barndom i det 

aktuelle datamaterialet. Det begrensede materialet kan ikke vise til nye funn på området, og 

funnene kan ikke generaliseres til en større befolkning. Det studien kan bidra til er innsikt i 

fire førskolebarns perspektiver på deres bruk av nettbrett.  
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1 Innledning 

De to siste årene har jeg lest en del forskning om IKT og læring. Jeg har lagt merke til at mye 

omhandler voksne i arbeidslivet, samt elever i skole. Men små barn bruker også digitale 

verktøy. Jeg observerer små barn med foreldres mobiler og nettbrett i barnevognen på t-banen 

på vei til eller fra barnehagen. Jeg ser dem sittende i sofaen i et familieselskap, eller plassert 

foran en skjerm på en restaurant, for å gi de voksne rom til å snakke seg imellom. Bruken av 

digitale verktøy blant barn virker å være utbredt, og dette gjorde at jeg fattet interesse for å 

utforske området ytterligere.  

 

Utover at barns bruk av nettbrett både hjemme og i sammenheng med utdannelse er blitt mer 

vanlig, er dette også en aktuell debatt i nyhetsbildet. Barns bruk av nettbrett er et omdiskutert 

tema. Er det skadelig, eller er det bra? Spørsmålet deler gjerne de diskuterende i to motpoler 

-  en gruppe som taler for og en gruppe som taler mot barns bruk nettbrett, noe vi kunne se i 

programmet Debatten der nettbrett i skolen ble debattert (NRK, 2019). Mange ser kanskje 

nettbrettet som en trussel for det pedagogiske opplegget, andre ser det som et godt og viktig 

verktøy, eller potensielt noe vi ikke slipper unna. Men skillet mellom tilhengere og 

motstandere av nettbrett forenkler debatten. Rognved (2020) skriver i en tekst publisert på 

nettstedet til Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger at det ikke er konkrete ja/nei svar på 

spørsmålet om digitalisering i skolen, og viser til at dette er et felt med mange perspektiver. 

Det samme vil jeg mene kan gjelde for de yngre barna i barnehagen. Et potensielt viktig 

perspektiv for små barn finnes i Rammeplan for barnehagen (Utenriksdirektoratet, 2017), 

nemlig at nettbrettet kan brukes for å støtte barn i deres utforskning, lek og kreativitet. Dette 

forstår jeg som at barn kan bruke nettbrett til å gjøre aktiviteter som bidrar til deres utvikling. 

 

I den offentlige debatten er de voksnes stemmer gjeldende, og i forskning finner jeg også i 

større grad artikler med utgangspunkt i voksenperspektivet. Jeg har et inntrykk av at voksne 

uttaler seg om barns bruk av nettbrett uten å undersøke hva barna mener. Det å få barns 

perspektiver på bruk av nettbrett er mindre vanlig. Å forske på barns perspektiver på bruk av 

nettbrett kan gi viktig informasjon om hva som utfordrer deres lyst til utforskning, lek og 

kreativitet ved bruk av nettbrett. Det kan også bidra til en debatt som er mer balansert. Barn 

er gjerne mer nysgjerrige enn voksne, og har gjerne ikke en svart-hvitt holdning der de tar 
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stilling til om nettbrett er bra eller dårlig. Stemmene deres kan gi innsikt i hva de liker og hva 

de lærer av, og i det som ikke fungerer.   

 

Denne masteroppgaven søker å besvare forskningsspørsmålet: Hva forteller barn om deres 

bruk av nettbrett? For å undersøke dette har jeg gjennomført kvalitative intervjuer med barn 

for å få innsikt i deres perspektiver. I intervjuene og den påfølgende analyse har jeg forsøkt å 

forstå barnas fortellinger om nettbrett i lys av deres livsverden. Jeg trekker frem temaer barna 

opplever som viktige og knytter disse til aktuelle teoretiske bidrag. 

 

1.1     Politisk bakgrunn 

I dette kapittelet presenteres kort de politiske føringene som gjelder for bruk av digitale 

verktøy i barnehagen, slik de fremstår i Rammeplan for barnehagen (Utdanningsdirektoratet, 

2017). Videre vurderes hva det står om barns perspektiver i Rammeplanen og i 

Barnekonvensjonen (2003). Denne studien er gjennomført i hjemme hos barn som går i 

barnehage. Rammeplanen er dermed ikke direkte relevant. Det er likevel relevant at det fra 

politisk hold rettes fokus mot små barns bruk av digitale verktøy og interesse for deres 

perspektiver 

 

I Rammeplan for barnehagen står det om hvordan den digitale praksis i barnehagen skal 

være. Digital praksis blir omtalt under del 8. Arbeidsmåtene i barnehagen, der det generelt 

blir omtalt hvordan digitale verktøy skal brukes i barnehagen. At digital praksis er omtalt som 

en arbeidsmåte i et eget punkt indikerer at dette er en særlig vektlagt arbeidsmåte. Det blir 

videre uttrykt at bruk av digitale verktøy har like mål som bruk av andre arbeidsmåter i 

barnehagen, slik som å bidra til lek, kreativitet og læring (Utdanningsdirektoratet, s. 44). 

Digital praksis blir også omtalt under del 9. Fagområdene til Barnehagen, både i 

introduksjonen og under punktet Størrelse, form og rom. Her oppfordres det til bruk av ulikt 

materiell og utstyr, og digitale verktøy er et av forslagene som nevnes. Under punktet 

Størrelse, rom og form står det at digitale verktøy og andre skal brukes for å fordre 

matematisk tenkning blant barna. I de øvrige fagområdene er digitale verktøy ikke nevnt.  
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For å oppsummere står det i Rammeplan for barnehage at digitale verktøy skal brukes, men 

hvordan står det mindre om. Dette kan oppleves som en mangel for personalet. Denne studien 

kan bidra med å informere personale og andre med tilknytning til barnehage om barns 

perspektiver på bruk av nettbrett. 

 

I Rammeplan for barnehagen omtales også barns perspektiver på ulike måter. Under 

overskriften Barn og barndom står det for eksempel at «Barnehagen skal gi rom for barnas 

ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer og bidra til at barna, i fellesskap med andre, 

utvikler et positivt forhold til seg selv og tro på egne evner.» (Utdanningsdirektoratet, 2017, 

s. 4). Med dette forstår jeg at barna skal bli lyttet til av personalet, og i at de utvikler et 

positivt forhold til seg selv forstår jeg at det som blir sagt for eksempel skal bli anerkjent av 

de voksne. Dette støttes opp under overskriften Demokrati der det står at «Ulike meninger og 

perspektiver skal få komme til uttrykk og være utgangspunkt for utviklingen av barnehagen 

som demokratisk fellesskap.» (Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 5). Her fremheves det at 

barnas meninger og perspektiver skal bidra til hva som gjøres og hvordan man har det i 

barnehagen. Under overskriften Barnehagen skal fremme danning står det videre hva 

personalet skal gjøre for å få til dette, og ordene synliggjøre, verdsette, anerkjenne og følge 

opp blir brukt i tilknytning til barnas perspektiver. I følge Barnekonvensjonen (2003) artikkel 

12 nr. 1 skal alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter gis rett til å uttrykke 

disse i forhold som vedrører barnet.  

 

1.2     Samfunnsmessige forhold 

Dette kapittelet presenterer samfunnsmessige forhold som taler for et studie om nettbrett og 

barn. Her tar jeg først for meg vårens situasjon med korona-utbrudd for deretter å se på 

undersøkelsene Foreldre og medier undersøkelsen 2018 og Monitor 2019. 

 

1.2.1  Korona-situasjonen 

Restriksjonene befolkningen har levd under denne våren på grunn av Covid19-viruset har økt 

aktualiteten til bruk av digitale verktøy. Flere har kanskje vært avhengige av teknologi for å 

holde kontakt med familie, venner, jobb, skole og barnehage, og i tillegg for å utføre 

hverdagslige oppgaver som jobb, skolearbeid og for noen også innkjøp av dagligvarer. 
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Utenom de eldre, er det kanskje små barn som har dårligst tilgang til digitale verktøy. 

Risanger & Finne (2020) oppfordrer i en tekst på nettsiden til Læringsmiljøsenteret ved 

Universitetet i Stavanger til at voksne hjelper barn som ikke selv har utviklet et digitalt liv 

med å holde kontakt med venner. Koronasituasjonen medfører altså at barn kan ha behov for 

støtte til å få bekreftet vennskapene sine digitalt. 

 

For arbeidet med denne masteroppgaven betydde stenging av barnehager fra 13. mars at 

datainnsamlingen stoppet opp idet forberedelser skulle gå over til faktisk gjennomføring. 

Dette var en vrien situasjon for en oppgave der analyse av empiriske data skulle lede vei for 

de teoretiske bidrag. Etter gjenåpning av barnehagene 20. april var det fortsatt ikke 

muligheter for å få tilgang på grunn av strenge tiltak for å forhindre smitte. Jeg vurderte i 

denne tiden alternative problemstillinger, men hadde samtidig et ønske om å kunne 

gjennomføre prosjektet som planlagt. Jeg valgte derfor i starten av mai å gå ut i eget nettverk 

for å komme i kontakt med deltakere, samt å melde endringen av utvalget i prosjektet til 

NSD. Dette resulterte i at jeg med forsinkelse og mindre endringer kunne gjennomføre 

arbeidet med samme problemstilling, men at utvalget ble et annet. For denne studien har det å 

få tilgang til barns stemmer hva gjelder deres bruk av nettbrett vært utfordrende denne våren. 

 

1.2.2  Foreldre og medier undersøkelsen 2018 

Foreldre og medier undersøkelsen 2018 er rettet mot foreldre til barn mellom 1 og 18 år. Den 

har som hovedfokus å kartlegge foreldres oppfatninger hva gjelder barns erfaringer og 

opplevelser om deres bruk av digitale medier. Rapportforfatterne poengterer at selv om barna 

omtales er det foreldrene som har svart. De mener det ville vært hensiktsmessig å ha en 

tilsvarende undersøkelse rettet mot barn. Undersøkelsen er sendt til et tilfeldig utvalg, og det 

er 2171 foreldre som har svar på vegne av barnet i hjemmet som sist hadde bursdag. 

Undersøkelsen bygger på tidligere undersøkelser, men ettersom dette er et område i stor 

utvikling gjøres det stadig tilpasninger i spørreskjema. 

  

I relasjon til denne studien er det mest relevant å se på hvilken tilgang barn har til nettbrett, 

og på hvordan aktiviteter som foregår på nettbrett er omtalt. Det er også relevant å se på hva 

foreldre mener barna liker, og hvilke reguleringer som finnes for barna, ettersom dette blir 

tematisert senere i oppgaven. 
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Det er 85 % som svarer at barna har tilgang på nettbrett eller lignende hjemme. Blant barn fra 

1-4 år er denne andelen 77 %. Fra 5-8 år er det 96% som har tilgang på nettbrett i 2018. 84% 

av foreldrene oppgir at det ofte eller av og til prater med barnet om hva han eller hun ser på. 

Det påpekes at foreldre har bedre innsikt i hva barna gjør på medier når de er små enn når de 

blir eldre. NRK super og særlig Fantorangen er populært blant de yngste barna. I følge 

foreldre var det 12% av barna fra 5-6 år som så 2 timer eller mer på film, serie eller tv-

program dagen i forveien. 6% av barn fra 5-6 år så på strømmetjenester 2 timer eller mer 

dagen i forveien. Når foreldre blir bedt om å oppgi tre tjenester som er populære blant barna 

oppgis NRK super av 20% og Netflix av 11%.  

  

Undersøkelsen omtaler også aldersgrenser og regulering av barns tidsbruk på digitale medier. 

29 % av foreldrene svarer at de er veldig opptatt av at barn følger aldersgrenser på tv-

program, serier eller filmer de ser hjemme. 45 % svarer at de bruker et filter for å begrense 

innholdet. Dette er mest vanlig for barn mellom 5 og 12 år. Når det gjelder regler for tidsbruk 

er det vanligere å ha regler i enkelte tilfeller enn å ha tydelige regler. Barn og foreldre er mer 

uenige om tiden man bruker på medier, enn hva barna ser. Halvparten av foreldrene forteller 

at de ofte eller av og til er uenige om tiden. En tredjedel av foreldrene forteller at de ofte eller 

av og til er uenige om hva de ser på. De er mer vanlig å være uenig med gutter. Jeg forstår det 

dermed slik at foreldre er mer bekymret for mengden tid barna bruker på digitale medier, enn 

på hva de bruker tiden på.  

 

 

1.2.3  Monitor 2019 

Monitor 2019 er en deskriptiv beskrivelse av den digitale tilstanden i norske skoler og 

barnehager (Fjørtoft, Thun & Buvik, 2019). Beskrivelsen er basert på en undersøkelse sendt 

ut til barnehager rundt om i Norge, og ansatte fra 170 barnehager har svart. Undersøkelsen er 

sendt ut til et større utvalg enn tidligere, og svarprosenten er noe lav. For barnehage er det 

oppgitt at svarprosenten er lavere enn ved undersøkelsene gjort i 2013 og 2015. Det er 

imidlertid god geografisk spredning, noe som kan vitne om at resultatene ikke er gjeldende 

for et begrenset geografisk område. Ettersom undersøkelsen viser til barnehage og min studie 

foregår i hjemmet er ikke resultatene direkte relevant, men den fremhever likevel en 

forventning på at barn skal innvies i en digital praksis. 
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Undersøkelsen er delt inn i tre deler: Infrastruktur og utstyr, Barnehagens digitale praksis og 

Digital kompetanse og dømmekraft. I den første delen Infrastruktur og utstyr blir blant annet 

personalet i barnehagen bedt om å melde fra om hvilken tilgang de har på digitale verktøy, og 

det er her relevant å se på tilgang til nettbrett. Undersøkelsen viser at tilgang på nettbrett har 

økt fra 29 prosent i 2013 til 65 prosent i 2015 og 94,5 prosent i 2019. Dette innebærer at 

flesteparten av respondentene hadde tilgang på nettbrett. Samtidig er nettbrett en av de 

digitale verktøy personalet melder at de har bruk for mer av. Undersøkelsen stiller også 

spørsmål ved bruken av administrative system i barnehagen, og viser at dette i stor grad 

brukes til å kommunisere med foreldre og registrere rutinemessige aktiviteter og 

dokumentere det pedagogiske arbeidet. Det brukes i mindre grad for å støtte barns utforsking, 

lek og kreativitet, og for å planlegge aktiviteter sammen med kollegaer. 

 

I den andre delen, Barnehagens digitale praksis, står det om hvilke digitale aktiviteter 

barnehagebarn holder på med og om ulike grupper barns bruk av digitale verktøy. Det står 

også om strategi og bruk av digitale verktøy. Det er personalet i barnehagen som har meldt 

om hvilke aktiviteter barna holder på med på digitale verktøy, og de «aktivitetene som en 

andel rapporterer å bruke ukentlig og daglig, er å ta bilder, hente informasjon fra internett, 

utforske bokstaver og skriving, utforske tall og mengder, og spille spill. Når en ser på̊ den 

månedlige bruken er det film, spille spill og ta bilder som blir rapportert mest» (s. 130). 

Videre står det i rapporten at ulike grupper barn brukar digitale verktøy i ulik grad, og det er 

barn med spesielle behov og de eldre barna i barnehagen som i størst grad bruker digitale 

verktøy. Dette gjelder i større grad i 2019 enn i undersøkelsene fra 2013 og 2015. 

 

Den tredje delen i rapporten om digital kompetanse og dømmekraft handler om de 

barnehageansattes kompetanse til å utføre digitale aktiviteter, og deres behov for 

kompetanseheving i digitale verktøy.  

 

Monitor 2019 viser at det er bedre tilgjengelighet på nettbrett i barnehage enn i 2013 og 2015. 

Nettbrett brukes i mindre grad til å støtte barns utforsking, lek og kreativitet, enn til andre 

administrative aktiviteter. Undersøkelsen viser at barn er involvert i en rekke forskjellige 

aktiviteter som involverer digitale verktøy. Dette er et godt resultat, men i forordet står det at 

svarprosenten er noe lav. Man kan derfor stille seg spørsmål om undersøkelsen er 

representativ for tilstanden i norske barnehager. Det kan tenkes at barnehager med bedre 
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tilgang på digitale verktøy, og ansatte med kompetanse og interesse ville være mer tilbøyelige 

til å svare på undersøkelsen.  

 

Monitor 2019 gir en oversikt over den digitale tilstanden i norske barnehager basert på svar 

fra barnehageeiere og barnehageansatte. Den gir liten innsikt i de ulike praksisene som man 

kan tenke seg foregår rundt om i landets barnehager. Den tar heller ikke nødvendigvis høyde 

for barns synspunkter på bruk av nettbrett, ettersom det er voksne som har besvart 

undersøkelsen. For å få innsikt i dette kreves kvalitative undersøkelser, slik som studien jeg 

selv og andre mer erfarne forskere har gjennomført. 

 

1.3     Tidligere forskning  

I det følgende gir jeg en kronologisk presentasjon av relevante studier om barn og nettbrett. I 

forbindelse med denne studien er det relevant å se på uttrykk for barns perspektiver på 

nettbrett i forskning. Flere studier gjør bruk av observasjon som metode innenfor dette feltet, 

og intervju virker å være en mindre utbredt metode. I et utdrag fra en konferanse arrangert av 

European Early Childhood Education Research Journal i Italia i 2017 leser jeg at Sjöberg, 

Lagergren & Holmberg fra Halmstad Universitet legger frem en hypotese om barns 

deltakelse i forskning om digital teknologi i førskolen som støtter opp om denne antagelsen, 

at barn blir sett men ikke hørt i forskning om digital teknologi i førskolen. Studien tar for seg 

forskning på feltet fra 2000-2015, og en artikkel om dette er under arbeid. Innledende 

resultater peker mot at det som regel er voksnes stemmer som blir hørt, og at barn i denne 

sammenheng blir marginalisert, noe som kan ha implikasjoner i videre diskusjoner om bruk 

av digital teknologi i førskolen. Mangelen på synliggjøring av barns perspektiver innenfor 

dette forskningsfeltet har sannsynligvis sammenheng med en lengre tradisjon for forskning 

der barns stemmer ikke blir synliggjort (Corsaro, 2018). Jeg forsøker derfor å inkludere 

forskning som sikter mot å forstå og fremme barns perspektiver. Det må imidlertid bemerkes 

at observasjonsstudier kan ha ulike formål. Observasjon kan også være en metode for å få 

tilgang til barns perspektiver. Ved bruk av observasjon kan man både lytte til det barna 

uttrykker og søke å forstå deres handlinger. 

 

Et annet relevant poeng i forbindelse med denne forskningsgjennomgangen er at studiene 

innenfor dette feltet gjerne konsentrerer seg om praksiser heller enn om perspektiver. Mange 



8 
 

av studiene har dermed en annen analyseenhet enn den som denne studien dreier seg om. 

Disse studiene ser på hvordan barna samhandler med hverandre, med voksne og med digital 

teknologi. Studier av denne typen er kun relevante dersom forskeren prøver å forstå 

samhandlingen ut fra barnas perspektiver. Studier som beskriver interaksjoner mellom 

voksne og barn er ikke vurdert relevante i denne sammenheng. 

 

Jernes (2013) har skrevet en artikkel som tar for seg barns perspektiver på aktiviteter der 

digital teknologi inngår basert på feltarbeid og gruppeintervju gjennomført i tre barnehager i 

2008-2009. Jernes skriver at gruppeintervju er valgt ettersom forsøkt samtale med et barn 

alene ikke fungerte så godt. Med barns perspektiver mener hun «deres synsvinkel på tema 

forstått ut fra hva de selv forteller» og hva Jernes selv fortolker fra observasjoner (2013 s. 

46). Jernes deler resultatene inn i tre tema. Det første tema er digital kompetanse. Dette 

kommer til syne i observasjoner av at barna vet hvordan de skal spille eller utføre handlinger 

med digital teknologi, og i samtaler der barna deler av egen kunnskap. I gruppeintervjuene 

nevnes pedagogenes rolle, og Jernes diskuterer hvordan deres nærvær kan prege situasjonen 

og bidra til å løfte barns kunnskap. Det andre tema er barns ulike læringskulturer i hjemmet 

og i barnehagen. Barna refererer ofte til kontekster utenfor barnehagen, når de forteller om 

teknologi. Pedagogen trekkes frem som avgjørende i observasjonene. Det tredje tema Jernes 

utdyper handler om å være alene eller å være sammen under digitale aktiviteter. Her 

bemerkes en forskjell mellom å tegne og å spille PC-spill. Tegning kan ofte foregå uten at 

barn står rundt og med prating samtidig. Spilling derimot, foregår ofte med mange barn 

stående rundt, ventende på sin tur. Her forteller Jernes at det kan virke som om barna når de 

spiller et spill på datamaskin alene oppfatter det som om de er alene i den digitale konteksten, 

selv om andre barn står rundt og ser på. De erfaringene barna forteller om i gruppeintervjuer 

omhandler som regel turtaking, og der barna forteller om å spille sammen er knyttet til 

Playstation og hjemmet. Jernes (2013) bruker to metoder for datainnsamling i denne 

artikkelen. Barnas synspunkter kommer til syne i samtaler, men samtidig peker Jernes på 

alternative forståelser i observasjonene, noe som ikke nødvendigvis er hensiktsmessig. 

Kontekstene barna forteller om fra hjemmet kommer ikke til syne i denne artikkelen, noe 

også Jernes (2013) påpeker at kan være et område for videre forskning.  

 

Jernes & Engelsen (2012) har også sett på interaksjoner i digitale kontekster i barnehagen. 

Selv om de i dette bidraget diskuterer praksiser og ikke perspektiver, mener jeg det kan være 
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relevant å få med temaene de diskuterer. Artikkelforfatterne ser på hvordan uttrykk for 

inklusjon og eksklusjon kommer til syne ved barns samspill ved datamaskinen, og hvordan 

pedagogene forstår dette. Datamaterialet består av observasjoner, samtaler med barn og 

voksne, samt videoopptak. Interaksjonene forskerne finner barna imellom er bevegelser av 

hender, armer og fingre, og korte setninger, slik som «Ta den!». Bevegelsene kan være et 

ønske om å få herredømme over det som foregår på dataen. Jernes & Engelsen (2012) peker 

på kontroll og makt som begreper som er sentrale i denne samhandlingen og viser 

kompleksiteten til digitale kontekster i barnehagen. Noen barn blir inkluderte i digitale 

kontekster, mens andre barn stenges ute. 

 

Dunn, Gray, Moffett & Mitchell (2016) brukte i sin studie forskjellige typer data for å lytte til 

barn i tidlig skolealders stemmer om bruk av iPad. Observasjon ble brukt til å få en autentisk 

forståelse av bruk av iPad i klasserommet. Fokusgrupper ble brukt for å spørre barna om 

deres bruk av og deres synspunkter på iPad. Individuelle iPad-visninger ble gjort for at barn 

kunne vise forskerne deres favorittapper og fortelle om hvorfor de likte dem. Deres 

tilnærming er i denne studien barns rettigheter, og de ønsker å presentere disse stemmene i 

debatten om bruk av nettbrett i utdannelse, stemmer de mener ofte blir glemt. De hevder man 

ikke kan kjenne til barns erfaringer og perspektiver uten å lytte til barna. Studien er 

gjennomført i Nord-Irland, og barna som deltok i studien var fra 4-7 år og dermed i sine 

første år på skolen. Konteksten er dermed annerledes enn norske barnehager, men 

aldersgruppen er den samme. Metodene som er nyttet for datainnsamling er også interessante, 

ettersom iPad-visningene som beskrives kan minne noe om samtalene jeg selv har foretatt. En 

tematisk analyse av datamaterialet avdekte fire temaer på tvers av datamaterialet, og disse var 

«koblinger med hjemmet», «lek og moro», «valg» og «konkurranse». Fokuset for studien var 

bruk av iPad i skolen, men det var naturlig for barna å inkludere erfaringer fra hjemmet i 

samtalene. Barna fortalte at spill var viktig for dem, og i relasjon til dette var det viktig å ha 

det gøy. Dette var mer interessant enn å gjøre skolearbeid. Artikkelforfatterne trekker også 

frem at det er viktig for barna å kunne velge mellom apper, og å gjøre egne valg når de bruker 

appene. Derfor kunne apper med åpent innhold fungere godt. Noen barn gir også uttrykk for å 

like konkurranse, som ved å kunne forflytte seg fra et nivå til et annet og ved å vinne priser. 

Avslutningsvis skriver Dunn, Gray, Moffett & Mitchell (2016) at de ser på teknologi som et 

verktøy som kan fasilitere og forbedre barns læring, men de stiller spørsmål ved om skolen er 

forberedt på å møte de læringsstrategiene og den kompetansen barn har med seg hjemmefra. 
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Det samme spørsmål kan stilles i en barnehagekontekst. Er personalet klare for å ta imot de 

erfaringer og interesser barna har med seg fra hjemmet? 

 

Kirova & Jamison (2018) har gjennomført en fire måneders case-studie der forskjellige typer 

data ble hentet inn (klasseromsobservasjon, intervju med 7 barn og surveyundersøkelse med 

13 lærere og to foreldre). Forfatterne beskriver hvilke teknikker og tilnærminger voksne og 

barn bruker for å bygge stillas for (med)elever. I studien ble iPad benyttet i klasserommet 

med mål om å styrke multiliteracy blant elevene. I motsetning til de andre studiene har denne 

studien et eksplisitt fokus på læring, men er interessant fordi det inkluderer intervjuer med 

barn. Særlig et barn ble trukket frem og hennes ulike teknikker for å veilede sine medelever 

gjennom å handle som en mer kompetent jevnaldrende for sine medelever. Kirova & Jamison 

(2018) mener jenta tar denne funksjonen fordi hun viser god kjennskap til medelevers 

kunnskapsnivå, og modellerer for dem hvordan de kan lage produkter som i større grad 

imøtekommer oppgaven læreren har gitt. Det som skiller denne studien fra det denne 

masteroppgaven dreier seg om er et utpreget fokus på læring, noe som også former 

intervjuene. Forskerne har stillasbygging som deres analyseenhet. En sentral måte 

fremgangsmåten skiller seg fra min egen er det tenkte utfall forskerne ønsker å finne. Det 

som beskrives i studien er ikke barnas egne perspektiver i fri forstand, men barnas 

perspektiver på det forskerne ønsker å beskrive. 

 

I en studie av Mertala & Meriläinen fra 2019 blir tegning brukt som metode for å finne ut hva 

som vil være det ideelle spill for barna i studien, og hvorfor. 26 barn mellom 5 og 7 år deltok 

i studien. Mens tegneaktiviteten pågikk og i etterkant foretok læreren og en av forskerne 

uformelle samtaler med barna om hvilke aspekter som oppleves meningsfulle for barna og 

hvorfor. Fire kategorier ble etablert på tvers av datamaterialet, og disse var: 1) 

innflytelsesrike spill, 2) transmediainnflytelser, 3) fantasi og 4) personaliseringer. 

Innflytelsesrike spill inneholder referanser til figurer og annet barna kjenner fra andre spill. 

Transmediainnflytelser er innflytelser fra andre media enn spill, fantasi er elementer fra 

barnas fantasi og personalisering er inkludering av personlige elementer i spillet. Resultatene 

av studien viste at majoriteten av barna tegnet egne og utviklede versjoner av spill de kjente 

fra tidligere, gjerne med innslag av de fire kategoriene.  I likhet med min egen studie viser 

denne studien uttrykk for hva barn setter pris på ved bruk av nettbrett, og man kan si at deres 

innspill er uttrykk for hva som for dem er viktige elementer. 
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Denne gjennomgangen viser studier som bruker metoder som retter seg mot å innhente barns 

perspektiver. Det blir gjort bruk av forskjellige metoder slik som samtaler med barn, tegning 

og iPad-visninger for å søke svar på studienes forskningsspørsmål. Jeg mener det å tilnærme 

seg barns stemmer ved hjelp av ulike metoder kan være nyttig når man søker å fremme deres 

perspektiver. Jeg mener det kan hjelpe forskeren med å knytte kontakt med barna som deltar i 

studien og å dykke dypere i deres livsverden. Begge deler er en forutsetning for å forstå barna 

og hva som er viktig for dem. I likhet med min egen studie er Mertala & Meriläinen (2019) i 

deres studie opptatt av barns preferanser og hva som oppleves meningsfullt for dem. Jeg 

opplever at resultatene er i samsvar med barnas livsverden. Det er flere grunner til dette. Jeg 

opplever at forskerne beskriver et oppriktig ønske om å forstå. De bruker flere metoder for å 

forstå. De gjør seg nytte av en empirinær fremstilling av datamaterialet, og knytter funnene 

fra studiene nært opp mot hva barna har vist og fortalt. Et kritisk blikk på hva 

barneperspektivet er og hva barns stemmer innebærer er viktig fordi det ikke er 

selvforklarende hva dette er og fordi forskningsdesignet og forskerens rolle er avgjørende for 

hvordan dette presenteres (Tingstad, 2019). Jeg mener forskere som søker å fremstille barns 

stemmer må ha en varsom og åpen tilnærming til barna og til datainnsamlingssituasjonen. 

Man må etter beste evne sette seg inn i barnas livsverden og følge opp deres fortellinger når 

datainnsamlingen foregår, i forarbeidet og i etterarbeidet. Man burde også fri seg fra typisk 

voksne hensikter og forventninger om hva barna burde si og mene – om det «riktige». Jeg 

tror ikke man som forsker kan påberope seg å synliggjøre barns stemmer, men jeg tror det 

gjennom forskning er mulig å synliggjøre mange av barnas perspektiver og synspunkter. 

 

Utover disse studiene vil jeg også trekke frem noen punkter fra to litteraturstudier. I en studie 

gjennomført av Kumplainen & Gillen (2017) vises det til at barn er aktive i bruk av teknologi 

heller enn passive, og at de beveger seg frem og tilbake mellom online og offline aktiviteter. I 

en annen litteraturstudie av Kontovourki et. al (2017) trekkes det frem hvilke påvirkninger 

uformelle kontekster kan ha på barns læring og utvikling av datakunnskaper. Denne studien 

kan i det små bidra til å forstå mer av barns glede ved bruk av nettbrett, og påvirkninger i 

uformelle kontekster, slik som hjemmet. 
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1.4 Oppgavens oppbygging og struktur 

I dette kapittelet har jeg forsøkt å gi leseren en overordnet beskrivelse og innledning til 

oppgaven. En grunnleggende forståelse av tematikk, tidligere forskning, i tillegg til 

presisering av analyseenhet, problemstilling og forskningsdesign håper jeg vil gi leseren 

forutsetning til å dykke dypere i detaljene i de fire neste kapitlene. 

 

Denne oppgaven består av fem kapitler; innledning, teori, metode, analyse og konkluderende 

diskusjon. I teorikapittelet gjør jeg rede for teoretiske bidrag som er relevant for denne 

oppgaven. I metodekapittelet gjør jeg rede for hvordan jeg har gjennomført undersøkelsen og 

analysearbeidet. I analysekapittelet går jeg i dybden på datamaterialet ved å gjennomføre en 

analyse inspirert av tematisk analyse og fortolkende fenomenologisk analyse, der jeg søker å 

fremheve sentrale funn hva gjelder barns perspektiver på nettbrett, og knytte disse opp mot de 

teoretiske bidragene i kapittel 2. I kapittelet som avslutter denne oppgaven, kapittel 5 

konkluderende diskusjon, vil jeg oppsummere mine funn, for deretter å vurdere hvordan disse 

kan knyttes opp mot aktuelle diskusjoner og videre forskning.  
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2 Teori 

I dette kapittelet presenterer og drøfter jeg teoretiske bidrag jeg mener vil bidra til å belyse 

det empiriske materialet i denne studien, og besvare forskningsspørsmålet:  

 

Hva forteller barn om deres bruk av nettbrett?  

 

Jeg danner med kapittelet 2.1 Fortolkende reproduksjon et teoretisk grunnlag for oppgaven, 

før jeg tar for meg andre relevante teoretiske bidrag i kapittel 2.2 Barns humor, 2.3 Autonomi 

og 2.4 Digital lek. 

 

2.1    Fortolkende reproduksjon («Interpretive Reproduction») 

Begrepet fortolkende reproduksjon («Interpretive Reproduction») blir presentert av 

sosiologen William A. Corsaro i boka The Sociology of Childhood (2018). Med dette 

begrepet presenterer Corsaro den nyere tids måte å studere og forstå barn på, samtidig som 

han markerer en avstand til slik det er blitt gjort tidligere. Boka kan til dels bli forstått som et 

oppgjør med et tidligere paradigme innenfor barndomssosiologien. Det gamle paradigme 

forsto barn som i en prosess mot å bli voksne. Barn ble forstått i lys av deres utvikling, og 

utviklingen dreide seg om å tilegne seg evner og kunnskap for å passe inn i samfunnet, for å 

bli en god voksen. Barn var i egen rett ikke human beings, men ble heller regnet som human 

becomings. Dette innebar at barn fortsatt var i en skapnings- og utviklingsprosess. Man 

vurderte ikke barn som noe i seg selv, men som noen som var i ferd med å bli voksne. Dette 

har hatt konsekvenser for hvordan de er blitt forsket på og forstått av samfunnet. Corsaro 

hevder at barn er blitt diskriminerte i flere sammenhenger, og at det i sosiologien har vært lite 

rom for barn og barndom. 

 

I det nye paradigme blir barn gitt en ny og mer uavhengig rolle i samfunnet. I stedet for at 

man skal forstå barn utelukkende som personer som internaliserer verden for å bli en god 

voksen, foreslår Corsaro (2018) begrepet fortolkende reproduksjon («Interpretive 

Reproduction»). Det fortolkende handler om at barn deltar i samfunnet på kreative og 

innovative måter. Reproduksjon handler om at barn simpelthen ikke bare internaliserer og 
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gjenskaper det de er vitne til i samfunnet, men at de også aktivt bidrar til kulturell produksjon 

og endring, gjerne med en lokal vri.  Heller enn at barn blir sett på under utvikling, blir de i 

denne nye tradisjonen studert i sin egen rett. I følge Corsaro er barn deltakere i egne 

jevnaldrerkulturer, der lokale uttrykk blir produsert, i tillegg til at de bidrar til og er påvirket 

av voksensamfunnet. Barndom er ifølge Corsaro en egen strukturell enhet i samfunnet, og 

han søker å beskrive dette på en mer kompleks måte enn den tidligere trinnvise 

utviklingsmodellen har gjort mulig. I eget etnografisk feltarbeid i Italia og USA skaper 

Corsaro et bilde av det som skjer i barnekulturer. Fortolkende reproduksjon kan bli forstått 

som et uttrykk for det barn holder på med, og en beskrivelse som holder seg innenfor denne 

tradisjonen søker å la barns livsførsel komme til syne. Corsaro trekker frem språk og 

kulturelle rutiner som viktig for barns jevnaldrerkulturer. Barn har sine egne kulturer med 

jevnaldrende, der de utvikler egne måter å forstå det de lærer fra voksenverdenen. Barn blir 

påvirket av det som skjer i voksenverdenen, men de er samtidig med på å påvirke 

voksenverdenen. Barn er både deltakere i egne kulturer og i voksenkulturen.  

 

Corsaro (2018) mener man må se på barn og barndom i sin egen rett, og legge til side den 

funksjonalistiske tilnærmingen. Han motsetter seg ikke at aktiviteter barn driver på med 

bidrar til utvikling og læring - snarere tvert om, - men velger å ikke se deres livsførsel 

utelukkende innenfor denne rammen. Det barn holder på med kan også handle om andre ting, 

eller eventuelt ikke handle om så mye. Det som foregår barn imellom er noe helt unikt. Dette 

må man forske på og forstå i sin egen rett dersom man best skal forstå barn og barndom. 

 

I Brian Sutton-Smiths The Ambiguity of Play (1997) finnes et perspektiv på forskning på lek, 

som ligner Corsaros (2018) argumentasjon rundt fortolkende reproduksjon. Mange forbinder 

barn med lek og lek med barn, og de to skriver til dels om det samme selv om de har 

forskjellige utgangspunkt. Sutton-Smith (1997) skriver om det å forstå lek - og hevder 

allerede i tittelen at det er tvetydig - og det finnes mange teorier og måter å forstå lek på. Han 

skriver om retorikken som har forstått barns lek som en del av deres utvikling, altså om 

forskning på lek i en funksjonalistisk tradisjon. Innenfor den funksjonalistiske tradisjonen 

mener man at etterhvert som et barn utvikler seg blir også leken til barnet mer avansert og 

moden. Barnets lek kan dermed brukes for å bestemme hvor barnet befinner seg 

utviklingsmessig. Utviklingen blir tolket som lekens funksjon, at barn leker med det mål å 

utvikle seg. Både Corsaro (2018) og Sutton-Smith (1997) tar avstand fra den 
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funksjonalistiske tilnærmingen. Sutton-Smith (1997) ser sammenhenger mellom lek og 

utvikling, men mener at den funksjonalistiske tilnærmingen simplifiserer hva lek er. Tross alt 

er hans utgangspunkt at lek er mer tvetydig. Hvis lek er mer tvetydig blir det for enkelt å peke 

på utvikling som eneste forklaring eller fortolkningsramme. Videre påpeker han at det er 

variasjoner i lek, hvem som leker og hva de liker. Det er for eksempel både barn og voksne 

som leker, og lek er både rollespill og sudoku. Ideen om lek som del av en utviklingsprosess 

passer ikke dersom voksne også leker, ettersom voksne ikke har behov for å forberede seg på 

et liv som voksen, slik det er tenkt for barn. 

 

En entydig forståelse av lek som utvikling, kan føre til at man overser hva som faktisk 

foregår i leken. Ser man på barns daglige aktiviteter som aktiviteter som skal ‘gjøre’ dem 

voksne, kan man gå glipp av det som faktisk skjer i situasjonen. Jeg mener også dette kan 

resultere i en statisk og kjedelig forståelse av noe som egentlig er spennende og dynamisk. 

Corsaro (2018) mener det barn holder på med er mer enn å bare «bli voksne». Og Sutton-

Smith (1997) mener lek er mer enn bare det barn gjør for å «bli voksne». Dette gjør at 

Corsaro (2018) og Sutton-Smith (1997) sammen danner et slags teoretisk utgangspunkt for 

hvordan å forstå barn og deres aktiviteter. Man må se på det som foregår der-og-da, uten å 

legge det inn under tidligere teoretiske bidrag som gir innsikt i hva barn holder på med, og 

hva lek er. Det er noe med å vike fra de teoretiske briller som har festet seg på nesen til vår 

felles forståelse - noe både Corsaro og Sutton-Smith kan forstås som bidragsytere til. Dette 

teoretiske bakteppe har likheter med den filosofiske tilnærmingen fenomenologi, som er 

utgangspunktet for min metodologiske framgangsmåte. Fenomenologiens utgangspunkt er å 

ta intervjupersonens ytringer på alvor. Dette skaper en oppriktig interesse for deres 

perspektiv. Som Corsaro (2018) og Sutton-Smith (1997) påpeker, er det viktig å studere barn 

og deres aktiviteter i egen rett, å se på hva som faktisk foregår. Fenomenologien kan bidra 

her. Når jeg søker å finne ut hva det er barn forteller om deres bruk av nettbrett, er det 

nettopp det jeg ønsker at teori og analyse i denne oppgaven skal gi et svar på.  

 

Et kritisk blikk mot teoretiseringen av barn og barndom i nyere forskning kommer fra 

Tingstad (2019), som har gjennomført en gjennomgang av 445 sammendrag av artikler fra 

fire tidsskrifter i 2015, 2016 og 2017. Tingstad (2019) hevder at begrepene vi bruker om barn 

ikke er nøytrale, og oppfordrer til at forskere praktiserer refleksivitet. Med dette tenker hun 

på at man tilkjennegir hva man tenker eksisterer i verden og hvordan man forstår vitenskapen 
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og dens produkter. Det er essensielt at man forholder seg til tidligere kunnskap og det faktum 

at denne er produsert, så vel som at man reflekterer rundt eget bidrag i samtiden og at man 

også er blitt påvirket av både fortid og nåtid. Jeg mener både Corsaro (2018) og Sutton-Smith 

(1997) ser seg selv i en større sammenheng, og tar for seg tidligere forskning og tilnærminger 

når de selv skal beskrive hva barndom er og hva lek er. Selv om de viser denne åpenheten 

påpeker Tingstad (2019) i hennes gjennomgang at tradisjonen de er en del av kanskje kan 

tolkes som denne tids paradigme. Selv om de gjør et oppgjør med tidligere forskning, virker 

de ifølge Tingstad å være innenfor sin tids paradigmer. Tingstad (2019, s. 106) mener vi er 

farget og fanget av paradigmer.  

 

Det kan være vanskelig å stille kritiske spørsmål innenfor ens eget paradigme, og kanskje 

særlig når man søker å fremstille paradigme man befinner seg innenfor som det riktige. 

Tingstad (2019) gjør et forsøk på en problematisering ved å stille spørsmål ved konseptet 

barns stemme: Gjør involvering av barn i forskning at forskingen blir mer autentisk? Er det 

egentlig er barns stemme man får innblikk i når stemmen går gjennom en voksen forsker. 

Selv om jeg opplever at Corsaro har en veldig respektfull tilnærming til barna han forsker på 

og jeg får inntrykk av at hans fortellinger fremstiller en virkelighet som barna kan kjenne seg 

igjen i, tror jeg han kunne reflektert mer over dette. Jeg forstår det slik at Corsaros (2018) 

prosjekt til en viss grad er å oppfordre til forskning som tar et barneperspektiv. Det er kanskje 

naturlig at etter hvert som en større gruppe forskere under dette paradigme bygger seg opp 

erfaringer både metodisk og med forskningsprosessen som helhet, at man tar en videre 

diskusjon som den Tingstad (2019) foreslår. Det kan tenkes at denne diskusjon er i startfasen 

og at fortsettelsen er nært forestående. 

 

Et annet tema som tas opp i litteraturgjennomgangen til Tingstad (2019) er dikotomien 

mellom det selvstendige og kompetente barnet og det avhengige og sårbare barnet. Corsaro 

(2018) fremhever i stor grad en forståelse av barn som kompetente når han skriver at barn er 

aktive, at de har deres egen kultur og at de reproduserer inntrykk fra voksenkulturene de 

deltar i. Konstruksjonen Tingstad (2019) viser til kan bidra til en enten eller forståelse av 

barn, og dette kan begrense muligheter til å se på alternative forklaringer. Det kan også være 

slik at barn ikke alltid lykkes med å delta i barnekulturer. Det kan være aspekter ved deres 

sosiale liv som påvirker dem i negativ forstand, som gjør dem usikre. Corsaro (2018) skriver 

for eksempel om hvordan barn kan ha utfordringer med å skape samspillsituasjoner med 

andre barn. Han forteller her at utestengelse av nye barn som vil delta i leken kan skje på 
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bakgrunn av dette. Det er også enkelte barn som ikke forstår hvordan de skal gå frem for å få 

bli med i leken. Her peker Corsaro på at barn som observerer en stund og deretter foreslår sin 

egen rolle i leken i større grad lykkes enn barn som bare spør om å få bli med. Selv om 

Corsaro her viser til barn som gjerne kan ha større utfordringer med å delta i leken, blir ikke 

dette problematisert i større grad slik Tingstad (2019) foreslår at det kanskje burde. Samtidig 

som jeg støtter en naturalistisk fremstilling slik Corsaro (2018) har, som beskriver et fenomen 

uten å problematisere at det er slik, mener jeg at man som voksen og som forsker har et 

ansvar for å også utforske de sårbare barna nærmere. Det er potensielt disse som vil ha størst 

behov og nytte for tilnærminger til å forstå deres situasjon. Denne studien har ikke et omfang 

som gjør det mulig å vurdere det sårbare barnet, og barna i studien fremstilles nok derfor i 

hovedsak i den kompetente tradisjon. 

 

2.2     Barns humor 

Det er vanskelig å lage en definisjon av hva humor er, som favner alle dens variasjoner og 

uttrykksformer (Søbstad, 2006, s. 45). Vi vil kunne enes om at humor er noe som bringer 

frem smilet og latteren, og at det er noe vi kan glede oss over. Men det er også svært ulikt hva 

folk oppfatter som morsomt, vi har forskjellig humor. Videre er det forskjell på hva ulike 

aldersgrupper oppfatter som morsomt (Søbstad, 1995, s. 55). Mange av oss forbinder barn 

med latter og glede, og flere gjør gjerne en innsats for å vekke til live barns humor når 

anledningen byr seg.  

 

I tillegg til at humor handler om hva man liker og hvilke preferanser man har, handler det 

også om hva man forstår. En forutsetning for å kunne glede seg over noe er at man forstår 

det. Likevel er det kanskje flere som kjenner seg igjen i at små barn følger opp de voksnes 

latter ved å selv bidra med høy latter. Barnet har ikke nødvendigvis forstått hva morsomheten 

gikk ut på, men barnet har forstått det sosiale i situasjonen og ytrer med latteren et ønske om 

å delta i det sosiale. Det sosiale aspektet av å gjøre verdsettingen av humor kroppslig er også 

viktig, man signaliserer at man hygger seg til omgivelsene. Dette finnes kanskje særlig i små 

barns samhandling. Hos barn er det sosiale aspektet knyttet til glede blitt omtalt for eksempel 

i Løkken (2004). Hun beskriver det fysiske samspillet og humoren i dette hos små barn. Hos 

små barn kan humor og glede handle om felles lyder og bevegelser. Noe som kan beskrives 

som en veldig kroppslig tilnærming til humor. Søbstad (2006) er enig i at barns verdsetting av 
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humor er veldig kroppslig, og at det som regel er lett å legge merke til gjennom at smil og 

latter kommer til syne. Fenomenologien befatter seg også ofte med kroppslige uttrykk, og 

man oppfordres i denne tradisjonen til å være disse bevisst. Det er imidlertid slik at latter og 

smil også kan være uttrykk for andre følelser, slik som frykt eller nervøsitet. Tolkningen av 

disse må derfor ses i kontekst og være nyansert. 

 

Humor krever ofte at barna har noen ferdigheter, slik som språklige ferdigheter til å forstå at 

et ord kan ha flere betydninger. Uten denne forståelsen vil ikke barna kunne gripe 

morsomheten. Det ligger på en måte en slags egen glede i forståelsen. Men denne forståelsen 

er også sosial, man må forstå at dette er noe vi alle kan le av. Søbstad (1995, s. 56) refererer 

til ulike stadium av humorforståelse hos barn. I sammenhengen av denne studien er stadium 

tre veldig interessant, som kommer i perioden 3-7 år, og som kalles for begrepsmessig 

inkongruens. Dette forklares som at «ulike sider ved et begrep endres» slik som at «katten 

sier mø i stedet for mjau» (Søbstad, 1995, s. 56). Videre er ting som er bakvendt og tulleord 

morsomt. Denne inndelingen med utgangspunkt i alder kan minne om en mer funksjonalistisk 

forståelse av barns utvikling, som kanskje er noe snever. Den kan ses på som en slags motpart 

til Sutton-Smith (1997) og Corsaros (2018) synspunkter. Jeg mener den forståelsen som 

Søbstad (1995) beskriver som grunnlag for humor er viktig fordi man gjenkjenner det som er 

morsomt. Jeg mener også en forståelse som Søbstad ikke nevner så eksplisitt er viktig, nemlig 

det at man forstår tegnene man får fra sine omgivelser. Barnet som ler høyt når de voksne har 

det morsomt er kanskje i gang med å bygge denne forståelsen. Jeg har vanskelig for å forstå 

humor som en utelukkende individuell affære, som kun er betinget av hva som skjer inni et 

enkeltmenneske. 

 

Andre vil også beskrive humor som mer sosialt betinget. Mennesket har et underliggende 

ønske om å delta i det sosiale samspillet, og jeg forstår det derfor slik at humor må være noe 

som ofte foregår i fellesskap, og ikke utelukkende er en individuell affære myntet på kognitiv 

forståelse. Corsaro (2018) fremmer barnas egen produksjon av kultur, noe som også er 

relevant hva gjelder humor. I sammenheng med begrepet fortolkende reproduksjon, kan man 

se for seg at barn henter inn informasjon fra kontekstene de befinner seg i, både med voksne 

og andre barn, og at dette brukes til å lage humor. Søbstad (2006) ser også på hva som skal til 

for å skape humor, og dette krever en aktiv rolle, noe som Corsaro påpeker at barna har. 

Søbstad hevder at det finnes sammenhenger mellom kreativitet og humor, noe som passer 

godt overens med Corsaros (2018) perspektiv, som fremhever det at barn finner på nye ting ut 
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ifra det de allerede har sett og hørt. Kreativitet handler også gjerne om å finne på noe nytt og 

overraskende, noe som kan tenkes å fungere godt knyttet til humor ettersom det å kombinere 

det nye med det gamle kan skape latter og glede. Det pekes også mot at fantasileken og som-

om leken innbyr til humor (Søbstad, 1995, s. 89). Corsaro fremstiller barns evner og man kan 

kanskje si vaner om å skape og underholde, som en større del av deres natur. Det er ikke noe 

man i stor grad behøver å legge til rette for utover at Corsaro påpeker at barn trenger egne 

rom å møtes i som ikke er voksenstyrte. Søbstad (1995, s. 94) har, slik jeg forstår det, en litt 

mer institusjonell måte å forstå humorskaping på, og beskriver hvordan voksne må jobbe for 

å legge til rette for humoren. Søbstad (1995) og Corsaro (2018) beskriver noe av det samme, 

men Søbstad (1995) fremstiller humor som noe voksne kan tilrettelegge for, mens Corsaro 

(2018) beskriver barns aktiviteter som noe de på egenhånd klarer å produsere. Han skriver 

ikke om humor spesifikt, men han beskriver flere aktiviteter barn gleder seg over og 

situasjoner der barn ler. Humor er ikke bare noe man forstår og en praksis man deltar i. 

Innenfor forståelsen av fortolkende reproduksjon kan man si at humor hos barn er en 

fortolkning av noe man er vitne til, i tillegg til en reproduksjon av det materialet. Barn tar 

med seg egne opplevelser i nye situasjoner og kan bruke humor til å oppnå kontakt med andre 

barn og voksne. Dette forsterker også begrepet barns humor.  

 

2.2.1  Inkongruens 

«Inkongruens betyr uoverensstemmelse, eller manglende sammenfall» (Søbstad, 1995, s. 35). 

Det kan være det barn legger merke til som rart eller tullete, det kan være elementer som 

overrasker eller er overdrevne. Det kan være lyder eller bevegelser som ikke stemmer 

overens med konteksten vi ser dem i, eller som bryter med denne konteksten. 

Inkongruenshumor er i stor grad fysisk, men gjør seg også gjeldende språklig. Det er en form 

for humor barn kan oppfatte svært tidlig (Søbstad, 1995, s. 37). Barna kan for eksempel legge 

merke til at noe er utenom det vanlige. Elementer i det sosiale samspillet kan bidra til å 

humorforståelse, og dette er ekstra sentralt i humor som snur ting på hodet. 

 

Sutton-Smith (1997) skriver også om inkongruens som en interaksjon mellom lek og 

litteratur. Han påstår at inkongruens, og tull, er passende kun for de som er i periferien av det 

daglige liv, og nevner barn deriblant. Når denne type tull finner sted kan det gjøre voksne, 

eller de som står i senter og styrer i dagliglivet, sinte og irriterte. Når det er skrevet ned blir 

denne aktiviteten imidlertid regnet som lek. Dette kan minne om at inkongruens kan være en 
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måte å gjøre opprør mot autoriteter. Et opprør mot autoritetene kan man også finne i 

aggressiv humor. Denne humoren kan både finne sitt utløp i en svakere part i form av 

mobbing, men kan også fungere som et slags opprør mot autoritetene. Elever kan for 

eksempel gjøre narr av lærerne sine, og dette kan være til underholdning for en større gruppe 

barn. «Det er ingen tvil om at barn er svært opptatt av å spøke på autoritetenes bekostning» 

(Søbstad, 1995, s. 71), og han peker videre mot at dette kan være en måte å hevde seg selv og 

styrke egen identitet. Det er en form for aggresjon involvert i denne humoren, der en tendens 

er at man oppfatter det som mer morsomt at en person fra en autoritær gruppe blir utsatt for 

en uheldighet enn en person fra egen gruppe.  Man kan tenke seg at det er et slags makt 

aspekt involvert i dette. Det at det skjer noe uheldig for noen i en autoritær gruppe bidrar til å 

styrke den underordnede gruppen og jevne maktbalansen.  

 

2.3     Autonomi 

Autonomi er i likhet med lek et vanskelig begrep å beskrive og forklare. I dette kapittelet ser 

jeg nærmere på hvordan barns aktiviteter kan være uttrykk for selvhevdelse og opprør mot 

autoriteter. 

 

2.3.1    Karneval 

Sutton-Smith (1997) skriver om lek i litteratur og refererer til Bakhtin (1984) som skriver om 

Rabelais. Han trekker frem at karnevalet snur omstendighetene på hodet, og at det som skjer i 

karnevalet er en måte å vende tilbake til livet på og heve seg over de og det som 

undertrykker. Bakhtin (1984) tar for seg romanene til Rabelais, og bruker disse til å 

undersøke populærkultur og kultur i middelalderen. Han refererer til mange måter der 

karnevalet snur ting på hodet. For eksempel blir kongen gjort gjenstand for mishandling og 

blir slått av folket på slutten av sin regjeringstid. Det blir også brukt komiske dikotomier som 

tynn og feit, høy og lav, og ung og gammel for å gjøre narr av enkelte og for å skape humor. 

Sutton-Smith (1997) skriver om hvordan inkongruens og tull blir aktuelt for de som befinner 

seg i periferien av samfunnet, noe en stor del av befolkningen kunne oppleve å være i 

middelalderen, mens kongen stod sentralt i midten. At karnevalet blir gjort til et hav av 

inkongruens i alle dets former, både gjennom et opprør med de som styrer, og komikk i flere 

former er derfor svært interessant. 
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2.3.2    Motstand i lek 

Et begrep som skildrer barns motstand er sekundærtilpasninger («Secondary Amendments») 

fra Corsaro (2018). Dette begrepet beskriver hva barn gjør for å omgå regler gitt av voksne. 

Hvordan kan vi gjøre det vi ønsker og samtidig unngå voksnes regler som sier at vi ikke kan 

gjøre det? Corsaro (2018) gir et eksempel på et slikt tilfelle. I en barnehage er det ikke lov for 

barna å ha med seg leker hjemmefra. Grunnen til dette er at det skaper uro i barnegruppen, og 

de voksne ønsker å unngå denne uroen. Samtidig er det veldig attraktivt for barna å ha med 

seg egne leker, og å kunne vise disse til vennene sine. En måte barna unngår regelen på er å 

ta med seg små leker de kan gjemme i lommene sine, og som de voksne dermed ikke legger 

merke til. Barna kan vise lekene til vennene sine på en måte som ikke skaper uro. Barna vet 

at dersom det oppstår uro vil de voksne legge merke til lekene og potensielt ta de fra dem 

eller be dem legge de vekk, og velger heller å tilpasse seg for å unngå regelen. Videre mener 

Corsaro imidlertid at voksne av og til legger merke til denne aktiviteten, men velger å se bort 

fra regelbruddet og heller la barna beholde hemmeligheten sin. Dette er fordi de ser det 

vekker glede og godt samspill, heller enn uro. Man kan se denne formen for tilpasning som 

en metode for at begge parter får det slik man ønsker. Barna vet at de voksne ikke ønsker 

bråk, uro og krangel. De voksne vet at det betyr mye for barna å vise hverandre leker, ha 

hemmeligheter og dele med hverandre. 

 

Rollespill kan være en måte for barn å utfordre voksnes autoritet. I denne type lek kan det 

være attraktivt for barn å spille en voksenrolle som gir dem makt til å irettesette sine 

jevnaldrende som spiller barneroller. Eksempler på dette kan være rollespill med lærer og 

elever på en skole, eller det å leke familie. I rollen som lærer eller forelder plasserer barna seg 

i en posisjon der de kan utøve makt overfor andre barn, og inntar da motsatt rolle til den de 

ofte har i virkeligheten. En annen versjon av det å plassere seg i en maktposisjon i et 

rollespill, kan være å fysisk plassere seg i en maktposisjon i forhold til voksne. Dette kan 

innebærer å ta plass i høyden. Corsaro (2018) påpeker at det er attraktivt for barn å klatre opp 

til høye steder for så å se ned på voksne. Et alternativ til dette kan være å skape en situasjon 

der man får kontroll over voksne, en situasjon voksne har vanskelig for å håndtere. Dette kan 

være gjennom høye lyder. Hvordan skal en voksen ha kontroll over barnegruppa dersom alle 

bestemmer seg for å skrike og lage lyder? 
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Sutton-Smith (1997) knytter også lek opp mot begreper som makt og identitet. Han stiller de 

større spørsmålene som omhandler hvem det er som har initiert leken, hvem det er som har 

kontroll over den og hva de får ut av dette. Om enn store spørsmål, er de også relevante for 

barns kontekst, noe også Sutton-Smith (1997, s.111) påpeker om makt og identitet i barns lek. 

De er viktig for barn i deres sosiale samspill med andre barn og deres ønske om å ha en plass, 

og hva de får ut av leken er også viktig. Som jeg har skrev om i tidligere avsnitt kan barn 

bruke rollespill til å plassere seg i maktposisjon, eller de kan ønske å «fysisk» overmanne 

voksne ved å plassere seg i høyden eller bruke stemmen (Corsaro, 2018). Sutton-Smith 

(1997) skriver om de positive og negative sidene ved lek, og det som omhandler makt og 

kontroll blir omtalt som mindre gode sider i hans kapittel om voksnes lek. I konteksten av 

barns lek kan nok også dette være tilfelle der det leder til utestengning og negative 

konsekvenser for enkelte barn, men det kan også regnes som en nødvendighet der barn lærer 

seg grensesetting overfor andre. Uansett ser ikke Sutton-Smith (1997) på lek som en aktivitet 

for å utvikle ferdigheter, så leker der makt er involvert kan simpelthen også være et uttrykk 

for at man liker følelsen maktaspektet og kontrollen gir. Han mener videre at det å se på makt 

og identitet kan være viktige måter å forstå barns lek på, og at dette kan ha mer for seg enn å 

se på lek i et utviklingsperspektiv. Han påpeker også at fokuset på utviklingsperspektivet kan 

ha ledet forskere til å overse hva som skjer i barns lek i relasjon til identitet og makt.  

 

Sutton-Smith (1997) foreslår at makt spiller en rolle i barns lek grunnet deres underordnede 

stilling i forhold til voksne og deres søken etter autonomi og kontroll i eget liv, og han mener 

det kommer til uttrykk i synlige og skjulte former. Han forklarer dette med ordet 

transkripsjoner, som slik jeg forstår det betyr et slags manus for hvem man er og hva man 

skal gjøre. Både barn og voksne har et slags offentlig og et privat transkripsjon, det offentlige 

er synlig og det private er mer skjult. Voksnes offentlige transkripsjon er å bidra til barns 

utvikling og den private transkripsjonen er å nekte dem seksuelle og aggressive impulser. 

Barns offentlige transkripsjon er å være gode familiemedlemmer, og suksessfulle elever. 

Deres private transkripsjon er livet deres i leken, der de kan uttrykke både egen spesielle 

identitet og deres misnøye med å være en fanget populasjon (1997, s. 123). Man kan kjenne 

seg igjen i dette ved å tenke på konflikten man iblant kjenner mellom det man opplever at 

samfunnet forventer og det man selv ønsker. Det å være en fanget populasjon, slik barn på en 

måte er, handler om det å være under kontroll av voksne. Barn må til stadighet i ulike 

aktiviteter å innordne seg foreldre, lærere eller trenere. Leken tilbyr en slags frihet fra dette, 

men rommet der denne friheten kan opptre er stadig begrenset. Sutton-Smith foreslår at barn 



23 
 

har mistet denne friheten gradvis gjennom for eksempel institusjonalisering i form av skole, 

og at dette har resultert i at barn i større grad utspiller egen identitet og makt gjennom 

barnekultur og lek. Vi kan tenke oss at barn bevisst og ubevisst leter etter rom for å kunne gi 

uttrykk for det de egentlig ønsker og vil, heller enn å måtte innordne seg voksne. En 

motsetning til dette har jeg studert ved å presentere en problematisering av det kompetente 

barnet (Tingstad, 2019). Jeg vil derfor bemerke at mange barn kan ha en annen indre stemme, 

eller flere indre stemmer, som kan handle om usikkerhet og som kan handle om et behov for 

voksnes støtte og grenser. Barn som utfordrer voksne har ikke nødvendigvis behov for 

autonomi, de kan også ha andre behov, slik som trygghet og grenser. En altfor bestemt 

forståelse av hva det er barn ønsker å oppnå vil kunne føre til at man utelukker viktig 

informasjon. 

 

2.4     Digital lek 

I dette kapittelet retter jeg fokuset mer direkte mot det som skiller barns digitale lek fra 

tradisjonell lek. Kafai & Fields (2013) mener også vi må forstå hva som skiller seg ut og er 

distinkt i det som gjelder barns digitale lek, og at dette kan være en vei mot å forstå barns lek 

i vår tid. Selv om dette er fokus for kapittelet vil jeg likevel kort gjøre rede for begrepene 

konvergerende og tilkoblet lek, som viser til synergi mellom det digitale og det ikke-digitale 

noe som alminneliggjør denne type lek. Videre vil jeg ta for meg begrepet overskridende lek 

(Marsh, 2016). Disse begrepene kan bidra til å vise hvordan digital lek muliggjør aktiviteter 

tradisjonell lek ikke gjør, og bidra til å forklare hva barna verdsetter når det digitale blir en 

del av leken. 

 

2.4.1     Tilkoblet og konvergerende lek 

Tilkoblet lek er et begrep jeg har oversatt fra det engelske connected play. Marsh (2017) 

påpeker at lek i vår tid er et kompleks fenomen fordi barn bruker teknologier, og disse knytter 

det digitale og det analoge sammen slik at lek finner sted både i det fysiske rom og i det 

virtuelle rom. «The concept of connected play represents the complex set of activities that 

take place when children play across sites and domains in this way» (Marsh, 2017, s. 2). 

Marsh beskriver her at tilkoblet lek kan innebære et mangfold av aktiviteter, og at det foregår 

på tvers av steder og domener. I artikkelen refereres det også til begrepet konvergerende lek, 
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noe som blir forklart som lek der tradisjonelle former for lek med leketøy blandes med nyere 

former for digital lek. Konvergere er «det å løpe sammen, nærme seg hverandre, eller nærme 

seg en grense» (Grøn, 2018). Man kan forestille seg at ulike elementer blir flettet sammen, og 

at elementenes grenser flyter i hverandre. Barn beveger seg flytende til disse begrepene, og 

mellom ulike typer lek. De bruker ulike typer lek samtidig, lar det som skjer i et spill påvirke 

fantasileken deres, eller lar det som skjer i virkeligheten påvirke spillet de tar del i. Digitale 

verktøy gjør det også mulig å bruke mange tradisjonelle leker på en digital måte, for 

eksempel i et tegneprogram på nettbrettet. De ulike bestanddelene av leken kan være så godt 

knytt sammen at skillet er utydelig. Fletten gjør at de blir en og samme ting. Noen tenker på 

det digitale som separert, andre som integrert. Det er mulig at barn ofte ser på det digitale 

som integrert i hverdagslige aktiviteter. 

 

Begrepene tilkoblet lek og konvergerende lek bidrar til en forståelse av lek der man ikke 

nødvendigvis vektlegger dikotomier som online-offline og digital-analog som 

karakteriserende for leken. Begrepene retter fokus mot at dette er en type lek med aspekter 

som er spesielle for vår tid, men som Marsh (2017) påpeker er det et komplekst sett av 

aktiviteter som foregår. Det kan derfor være viktig å se på helheten og som forsker forsøke å 

forstå hva som skjer i leken og hva det betyr for barna. Det å ikke la seg blende av de ulike 

aspektene ved leken, men heller fokusere på hva som foregår ut ifra barnas perspektiv er i 

tråd med den fenomenologiske tilnærmingen. Corsaro (2018) og Sutton-Smith (1997) ville 

nok også kunne være enige i denne forståelsen som gir inntrykk av å legge barnas opplevelser 

til grunn.  

 

2.4.2     Overskridende lek 

En artikkel av Marsh med flere (2016) tar opp klassifisering av lek i en digital alder. Det 

påpekes at lekens natur er i endring ettersom det er nye ressurser tilgjengelig for bruk og at 

hvordan disse brukes påvirker leken. Denne endringen brukes til å vurdere tidligere former 

for klassifisering av lek, og begrepet overskridende lek trekkes frem. Forskerne mener den 

digitale konteksten har endret lekens natur og ikke typer av lek. Artikkelen er basert på film 

av barn som spiller, og i analysen av filmen trekkes paralleller mellom barns lek i spillet og 

en klassifisering av lek i Hughes rammeverk. Marsh et al (2016) beskriver hvordan det barna 

gjør i spillet kan minne om de tradisjonelle formene for lek som dette rammeverket beskriver. 
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Dette bidrar til å styrke argumentet om at barn kan gjøre de samme typene lek ved bruk av 

digital teknologi, som uten denne. Videre finner artikkelforfatterne i datamaterialet en type 

lek som ikke er gjort rede for, nemlig overskridende lek. Begrepet overskridende lek er 

oversatt fra det engelske transgressive play. Overskridende er et begrep som knyttes til 

grenser - det å trå over en grense. I lek kan en slik grense være en regel. Dermed kan man 

forstå overskridende lek som det å gå utover de grenser som er satt for leken, eller å bryte 

med reglene som gjelder i leken. Marsh et al (2016, s. 250) beskriver overskridende lek som 

lek der barn utfordrer, motstår eller utfordrer forventede normer, regler og oppfattede 

restriksjoner i både digitale og ikke-digitale kontekster. 

 

I denne artikkelen blir det gjort et poeng ut av at en tradisjonell klassifisering av lek kan 

fungere godt for å forstå barns lek i en digital kontekst. Jeg vil imidlertid utforske begrepet 

overskridende lek nærmere, og vurdere hvordan det digitale kan skape rammer som 

muliggjør mer utfordrende former for overskridende lek. Med utfordrende former vises til det 

å gjøre noe som ikke er greit. Noen ganger kan det å overskride en grense rett og slett være å 

gjøre noe alvorlig eller negativt mot andre mennesker. Jørgensen & Karlsen (2018, s. 2) viser 

til hvordan overskridende oppførsel i videospill kan være å bevisst sabotere eller ødelegge for 

andre spillere, og i verste fall ødelegge slik at de ikke får fortsette i spillet. Selv om Jørgensen 

& Karlsen (2018) forsker på eldre barn og andre typer spill enn hva denne oppgaven tar for 

seg, er deres utgreiing av konseptet overskridende relevant. For å beskrive hvilke spill som 

kan virke overskridende nevner de ord som kontroversielle, problematiske, komfortable, 

provokative og støtende spill (2018, s. 3). Spill kan by på mulighet til å gjøre handlinger man 

vanligvis ikke kan gjøre. Tidligere i oppgaven er det gjort rede for hvordan barns humor og 

motstand kan være et uttrykk for ønske om å fri seg fra autoriteter. Overskridende lek kan 

knyttes til selvhevdelse. I spillet kan man i større grad finne muligheter til å leke med dette 

ønsket. Dette perspektivet styrkes av Jørgensen & Karlsen (2018) som sier man kan forstå 

spill som noe som skjer på siden av virkeligheten, og at det derfor kan være mulig å oppføre 

seg i spillet på en måte som ikke er akseptabel i andre sosiale kontekster. Noe av det samme 

ser man med «nettroll» - det kan være enklere å ytre meninger og stygge ord i 

kommentarfeltet på VG enn ansikt til ansikt. Man tillater seg å si ting som vanligvis ikke ville 

blitt akseptert. 
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Det kan også være nyttig å se på det å overskride grenser som en mindre alvorlig affære, og 

Huizinga’s (1955) begrep om den magiske sirkel kan være nyttig for å forstå dette. Han 

forstår lek som en frivillig aktivitet, der det er egne regler som gjelder for hva som er lov. I 

boken Homo Ludens (1955) refererer han til den magiske sirkel der spillet finner sted, som en 

som er tegnet i sanden og som spillets deltakere ikke kan forlate før alle deres plikter er 

gjennomført. Deltar man i dette spillet må man med andre ord være med til spillet er over og 

følge reglene som gjelder. I barns lek blir regler kontinuerlig endret og tilpasset. I konteksten 

av barnehagebarn kan det forstås som mindre overskridelser, eller regelbrudd. Vi kan dermed 

tenke oss at denne type lek ikke ville være godkjent innenfor Huizingas (1955) forståelse av 

lek, eller spill. I studien til Marsh (2016) beskrives et eksempel der en gutt i stedet for å følge 

spillets regler og plassere brikkene med bokstaver på en linje i bokser under ordet, drar gutten 

boksene ut av spillet slik at de forsvinner, for deretter å åpne opp for at brikken hopper 

tilbake i spillet og han sier Titt-tei. Dette er en mer ufarlig beskrivelse av begrepet 

overskridende lek. 

 

Dikotomien mellom idealisert spill og overskridende spill er også interessant, ettersom det 

setter spillets regler under utfordring. Stenros (2018) skriver om ulike begreper som har vært 

knyttet til overskridende lek, og påpeker at forståelsen av lek av flere forskere og teoretikere 

har knyttet seg kun til det positive og utelukket det negative. Dette gir et begrenset bilde av 

hva lek her, akkurat som det å forstå lek utelukkende som et verktøy for utvikling kan 

begrense vår forståelse av det. I oversikten Stenros presenterer over relaterte begreper peker 

han blant annet til ensidig lek, som omtaler det at forskjellige personer kan oppfatte leken 

ulikt. En person kan oppfatte egne handlinger som uskyldig lek, mens en annen oppfatter de 

samme handlinger som mobbing. Dette kan for eksempel være aktuelt i forbindelse med 

humor - som kan skje på bekostning av andre. Videre skrives det om lek som er på randen, 

som innebærer at man bruker lek som et alibi til å gjøre noe som ikke er sosialt akseptert. I 

disse eksemplene er makt et sentralt begrep, og lek kan brukes for å utøve makt mot andre, og 

som en ramme for å gjøre det sosialt akseptabelt å bryte regler. Det å bevisst bryte regler og 

finne alternative måter å gjøre dette på handler om å ha en forståelse av hvordan 

virkeligheten fungerer, og hvordan man kan finne alternative rom for dette. Jeg har diskutert 

noe lignende i tilknytning til sekundærtilpasninger, som handler om å finne en måte å bryte 

en regel på en akseptabel måte, eller en måte som gjør at man ikke blir avslørt. Å bryte regler 

trenger ikke nødvendigvis å handle om å gjøre noe feil, det kan handle om å gjøre noe på en 
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ny og uventet måte, og denne kan også være akseptert. Stenros påpeker at flere forskere har 

knyttet regelbryting opp mot kreativitet, som gjerne handler om å tenke utenfor boksen. 

Dersom man ikke prøver noe nytt og uvanlig kan man gå glipp av alternative positive utfall.  

 

Sutton-Smith’s (1997) begrep om adaptiv variabilitet handler om mangfoldet og variasjonen i 

lek hos barn og voksne, og han mente dette var det mest imponerende ved konseptet lek. 

Dersom man alminneliggjør begrepet kan man påstå at mennesker generelt er 

tilpasningsdyktige, og at dette ikke er noe som foregår utelukkende i lek-situasjoner. I lys av 

adaptiv variabilitet kan man si at det å overskride en grense i spill ikke nødvendigvis betyr at 

man går i gang med og deltar i negativ eller ødeleggende aktivitet, det kan også innebære at 

man åpner opp for nye kreative løsninger eller gledelige hendelser.  

 

2.5 Oppsummering 

Dette kapittelet startet med en redegjørelse for hvordan jeg forstår barn og barndom og 

derunder hvordan jeg mener man burde forske på barn med utgangspunkt i begrepet 

fortolkende reproduksjon (Corsaro, 2018). Begrepene barns stemme og det kompetente 

barnet problematiseres med utgangspunkt i en litteraturgjennomgang av Tingstad (2019). 

Deretter gjorde jeg rede for barns humor, med særlig vekt på begrepet inkongruens. 

Inkongruens handler om det som blir morsomt fordi det ikke stemmer overens med 

virkeligheten. Dette markerer en sammenheng med barns søken etter autonomi. Barn ønsker å 

snu om på virkeligheten, og lengter – i hvert fall noen ganger – etter en væren der foreldre og 

andre voksne ikke bestemmer. Jeg skriver derfor om den motstand barn uttrykker.  

 

Kapittelet avsluttes ved at jeg gjør rede for hva som mer spesifikt kan karakterisere den 

digitale leken, med utgangspunkt i begrepene konvergerende og tilkoblet lek, og 

overskridende lek. Disse begrepene sier noe om at det i lek med nettbrett ikke bare er det som 

foregår på skjermen som er viktig og av interesse for barna, men at det som skjer digitalt og 

det som skjer analogt blandes sammen. Det er mulig å se en variasjon i former av lek. 
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3 Metode 

I dette kapittelet beskriver jeg den metodologiske tilnærmingen som er valgt for å adressere 

forskningsspørsmålet: 

 

Hva forteller barn om deres bruk av nettbrett? 

 

I tilknytning til denne studien er det gjennomført kvalitative semistrukturerte intervju med 

barn i grupper på to. Datainnsamling har skjedd i form av lydopptak, skjermfangst av 

nettbrett og notater. Datamaterialet er blitt transkribert og jeg har gjennomført en analyse 

inspirert av tematisk analyse og fortolkende fenomenologisk analyse. Avslutningsvis i 

kapittelet gjør jeg en vurdering av studiens kvalitet ved å se på validitet, reliabilitet og 

overførbarhet, før jeg tar for meg etiske hensyn knyttet til gjennomføringen av studien. 

 

 3.1     Fenomenologisk tilnærming 

Innenfor kvalitativ forskning «er fenomenologi mer bestemt et begrep som peker på en 

interesse for å forstå sosiale fenomener ut fra aktørenes egne perspektiver og beskrive verden 

slik den oppleves av informantene, ut fra den forståelse at den virkelige virkeligheten er den 

mennesker oppfatter» (Kvale & Brinkmann, 2012, s. 45). Det kan være vanskelig å beskrive 

et annet menneskes perspektiv ut i fra hans eller hennes forståelse av virkeligheten. I denne 

studien har jeg forsøkt å få innsikt i hva som er viktig for barna vedrørende deres bruk av 

nettbrett ved å lytte til deres fortellinger. Med et fenomenologisk vitenskapssyn tar jeg 

«utgangspunkt i den subjektive opplevelsen og søker å oppnå en forståelse av den dypere 

meningen i enkeltpersoners erfaringer» (Thagaard, 2018, s. 36). Heller enn å fremstille en 

objektiv forståelse, søker forskeren innenfor fenomenologien å gjøre rede for personlige 

opplevelser (Smith & Osborn, 2015, s. 35). Det er med andre ord intervjupersonene i studien 

som har gitt meg tilgang til en dypere forståelse, men det er likevel jeg som har tolket 

stemmene deres. For å lykkes med dette har jeg søkt å fri meg fra den forhåndskunnskap jeg 

har fra området som skal studeres (Kvale & Brinkmann, 2012, s. 75), likevel mener jeg å ha 

latt meg farge av tidligere tilegnet teoretisk kunnskap og erfaringer. Jeg deler derfor 

Thagaards (2018, s. 35) synspunkt om at «Det er et gjensidig påvirkningsforhold mellom 
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forskerens teoretiske utgangspunkt og mønstre i datamaterialet». Dette ble enda mer aktuelt 

for meg da datainnsamlingen måtte utsettes ettersom barnehagene stengte i forbindelse med 

korona. Jeg fikk i denne tiden mulighet til å lære mer teori før jeg hadde tilgang på det 

empiriske materialet. 

 

Innenfor fenomenologien kan forskeren bruke erfaringer som er felles for deltakere til å 

opparbeide seg en mer generell forståelse av fenomenet som er under lupen (Thagaard, 2018, 

s. 36). I min analyse har jeg funnet tema som passer på tvers av datamaterialet, men siden 

datamaterialet er begrenset har jeg valgt å gå dypere inn i hva enkelte utsagn og episoder kan 

bety heller enn å trekke generalisere på tvers. I rapporteringen av denne studien gjør jeg en 

analyse som er inspirert av tematisk analyse og fortolkende fenomenologisk analyse. I følge 

Smith & Osborn (2015) er det innenfor fenomenologien ingen standard måte å gjennomføre 

et analysearbeid, og den enkelte forsker må derfor tilpasse metode til materiale. 

 

En kvalitativ tilnærming innebærer nærhet og sensitivitet til personene som forskes på, noe 

som også påvirker resultatet av forskningen (Thagaard, 2018, s. 16). Barn er en gruppe som 

gjerne står i en særstilling i denne sammenheng, og det var en periode svært uvanlig å forske 

på barn (Bucknall, 2014). De siste tiår har imidlertid barn i forskning i større grad vært preget 

av barns mulighet til å delta i forskning heller enn å bli forsket på (Bucknall, 2014), noe som 

også blir referert til i barnekonvensjonen (2003) om barns rettighet til å bli hørt. En kvalitativ 

tilnærming står i tråd med denne utviklingen ved at den kan gi mulighet for barn å være 

deltakende i forskningen. Den fenomenologiske tilnærmingen kan bidra til å ivareta dette, og 

jeg har i prosessen av dette prosjektet forsøkt å ivareta barnas perspektiver ved å lytte til dem, 

delta i samtaler med dem, samtidig som jeg aktivt har vist interesse for det de er opptatt av. 

 

3.2     Utvalg 

Utbruddet av Covid19-viruset medførte endringer i utvalget i denne studien. Flere deltakere 

var allerede blitt rekruttert i en barnehage jeg kom i kontakt med gjennom veileders nettverk 

da barnehagene i Norge stengte torsdag 12. mars 2020. Jeg opprettholdt kontakten med min 

kontakt fra barnehagen, og forsøkte i samråd med veileder å foreslå alternative måter for 

gjennomføring av datainnsamling, som kunne ivareta smittevernreglene. Etter en tid bestemte 
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jeg meg imidlertid for å se etter alternativer. Løsningen ble å komme i kontakt med 

intervjupersoner i mitt eget nettverk, og gjennomføre samtalene i deres eget hjem. 

 

Studier der fortolkende fenomenologisk analyse blir brukt gjøres ofte på små og homogene 

utvalg (Smith & Osborn, 2015). Dette var en fordel også når jeg skulle rekruttere i eget 

nettverk. Jeg lykkes med å få til to samtaler med totalt fire barn. Ideelt sett skulle utvalget og 

datamaterialet mitt vært noe større, men begrensninger i kontakter og tid, gjorde at jeg måtte 

si meg fornøyd. Jeg ønsket å ha tilstrekkelig med tid til etterarbeidet, ettersom 

datainnsamling, transkripsjon og analyse er tid- og ressurskrevende arbeid (Thagaard, 2018, 

s. 59). Et tredje par med barn ble også rekruttert til studien, men samtalen med disse ble 

ekskludert fra datamaterialet. Det er to grunner til dette. Den ene er at jeg i etterkant av 

samtalen kjente at jeg ikke hadde gjort de nødvendige forberedelser slik at barna visste hva 

de deltok i. Denne erfaringen brukte jeg til å gjøre et bedre forarbeid med de to neste 

samtalene. Den andre grunnen var at det ene barnet var yngre enn målgruppa for studien, noe 

som gjorde at han ikke fikk deltatt tilstrekkelig i samtalen. Siden dette masterprosjektet rettet 

seg mot å få innsikt i hva barn forteller om deres bruk av nettbrett var det en forutsetning å 

velge barn som hadde språk til å fortelle og som hadde noe erfaring med bruk av nettbrett. 

For meg innebar dette å komme i kontakt med barn mellom 4 og 6 år, som hadde nettbrett 

hjemme og hvis foreldre kunne fortelle meg at de brukte. Jeg ønskte å legge til rette for en 

intervjusituasjon der barna kunne være eksperter og jeg kunne være spørrende novise.  

 

3.3    Kvalitative samtaler med og mellom barn 

Jeg har i denne studien latt meg inspirere av ulike metoder og gjennomført en noe spesiell 

datainnsamling. I tilnærminger til forskning med barn er det flere som trekker frem barns 

multimodale måte å kommunisere på (Nielsen, 2012; Clark 2014). Jeg forstår begrepet 

multimodal, som at det er flere kanaler enn språket som brukes til å kommunisere. En måte å 

tilpasse meg dette var å gjøre bruk av flere metoder; intervju i grupper, observasjon og bruk 

av nettbrett. Intervju danner rammen rundt situasjonen, mens observasjon og skjermopptak er 

elementer som har bidratt inn i datainnsamlingen. Metoden er diskutert med veileder og det 

er hentet inspirasjon fra The Mosaic Approach (Clark, 2017). Målet har vært å tilpasse meg 

barna og deres uttrykksformer, noe Flewitt (2013, s. 137) poengterer at er viktig når hun sier 
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at man må vektlegge intervju-prosessen i like stor grad som man vektlegger produktet av 

intervjuet. Man må tenke på hvilke spørsmål som kan gi svar på det aktuelle 

forskningsspørsmålet, men også vurdere hva, hvor og når intervjuet skal foregå.  

 

Fordi jeg ønsket å høre barnas fortellinger anså jeg intervju som en naturlig metode for å få til 

dette. Dette støttes av Løkken & Søbstad (2013, s. 104) som skriver at «I barnehagen er 

intervjuer og samtaler viktige metoder dersom vi er opptatt av barnas indre verden.» Clark 

(2017, s. 37) mener observasjon bidrar til en voksens perspektiv på barns liv og at dette er 

viktig, og Flewitt (2013, s. 13) mener at dersom man skal få innsikt i barns perspektiv og 

forståelse av fenomener kan intervju fungere bedre. Intervjuene jeg har gjennomført tok en 

samtaleform og ble gjennomført i grupper med to barn om gangen. Jernes (2012) 

gjennomførte også gruppeintervjuer etter å ha erfart at samtale med et enkelt barn ikke 

fungerte så godt. Det at to barn samles skaper også en noe mer autentisk, og potensielt trygg 

situasjon for barna. Dette støttes av Flewitt (2013, s. 142) som mener det er en fordel at flere 

barn blir intervjuet sammen ettersom det er en mer naturlig situasjon enn den ordinære 

intervjusituasjonen. Å gjennomføre samtalen i hjemmet bidro også med en trygg ramme for 

datainnsamlingen. At flere barn deltar i samtalen kan også medføre ulemper slik som at barna 

blir påvirket av hverandre, eller at de snakker i munnen på hverandre. Jeg opplevde 

transkriberingen særlig vanskelig med tanke sistnevnte. En annen utfordring kan være 

krangling. Dette opplevde jeg i den ene samtalen, der et av barna forlot situasjonen for å få 

trøst av mamma i naborommet. I etterkant ser jeg at samtalene som foregikk mellom barna 

kan ha bidratt til å forsterke og fremheve det barna var opptatt av. Dette gjorde også at min 

rolle ble observatør og ikke bare intervjuer. Det var viktig for meg å holde tilbake og 

observere der barna hadde samtale seg imellom. Intervju med et barn om gangen, eller 

intervju med større fokus på spørsmål og svar, ville trolig gitt andre resultater. 

 

Nettbrettet bidro til situasjonen på flere måter. Først og fremst aktualiserte det tema for 

studien for barna ved at det var tilgjengelig. Brinkmann & Kvale (2012, s. 66) og Flewitt 

(2013, s. 144) støtter dette ved å trekke frem at pågående aktiviteter kan brukes for å vekke 

hukommelsen til intervjupersonene. Jeg opplevde at det var enklere å snakke med barna om 

det de gjorde på nettbrettet der og da, enn å stille dem generelle spørsmål om deres bruk av 

nettbrett. Jeg opplevde flere ganger å stille spørsmål uten å få svar fra barna. Der jeg har 

fokusert på å følge opp situasjoner i spillet ser jeg at datamaterialet i større grad har gitt meg 
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svar på hva barna er opptatt av og hva deres perspektiver er. The Mosaic Approach (Clark, 

2017) vektlegger det at barn kan fortelle gjennom ulike uttrykk. Det kan derfor være en fordel 

å bruke flere kanaler for å forstå deres livsverden. Nettbrettet ga barna mulighet til å vise i 

tillegg til å fortelle. Det ga også meg mulighet til å observere.  

 

Intervjuguiden var semistrukturert, noe som innebærer en relativt fleksibel struktur. Dette 

gjorde at jeg både kunne «tilpasse spørsmålene til intervjupersonens beskrivelse, og (..) 

inkludere spørsmål om temaer som ikke var planlagt i forkant» (Thagaard, 2018, s. 91). Dette 

var et viktig utgangspunkt ettersom jeg ønsket å rette fokus mot der-og-da situasjonen, og 

følge det barna foretok seg på nettbrettet med en tilsynelatende uvitende rolle. Denne planen 

ble støttet av Kvale & Brinkmann (2012, s. 46-49), som trekker frem en rekke aspekter for å 

beskrive det kvalitative intervjuet i fenomenologisk lys. Disse er blant annet at intervjuet er 

fokusert på bestemte tema, og at forskeren utviser bevisst naivitet ved å være åpen for det 

som vil komme frem i intervjusituasjonen, heller enn å lage bevisste rammer på forhånd. 

Intervjuguiden ble lagt opp med forslag til tema og spørsmålsformuleringer som jeg sto fritt 

til å benytte meg av.  

 

Samtaler med barn krever mye konsentrasjon og oppfølging dersom man til det fulle skal 

forstå deres bidrag og fortellinger. Dette får støtte i Thagaard’s (2018, s. 102) anbefalinger 

om å gi intervjupersonen sin fulle oppmerksomhet og å vise interesse og engasjement. Med 

erfaringene jeg har høstet nå ville jeg nok i enda større grad slipt fokuset fra intervjuguiden 

og engasjert meg i situasjonen, særlig ettersom jeg opplevde at tilstedeværelse i situasjonen 

ga de mest nyttige data. Fokus på tilstedeværelse gjorde at jeg så det som nødvendig å ta 

lydopptak av samtalene. Å notere underveis ville redusere min tilstedeværelse i situasjonen. 

Jeg ville også stå i fare for ikke å gjengi barnas fortellinger på en måte som ikke samsvarte 

med deres livsverden. Dette blir også støttet av Smith & Osborn (2015, s. 37) som har det 

synspunkt at en fortolkende fenomenologisk analyse ikke kan bli utført uten lydopptak. 

 

3.4    Analyse 

Lydopptak og skjermfangst fra samtalene er blitt transkribert og det er blitt gjennomført en 

analyse inspirert av tematisk analyse (Clarke & Braun, 2006) og fortolkende fenomenologisk 
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analyse av datamaterialet (Smith & Osborn, 2015). I sistnevnte søker man å gå i dybden på de 

enkelte deltakeres utsagn, mens Clake & Braun (2006) beskriver en 6-stegs prosess, som kan 

bidra til sikre at man beveger seg frem og tilbake mellom begreper, teori og data i 

analyseprosessen. Dette oppleves svært nyttig som fersk forsker. Smith & Osborn (2015) 

fremhever at kvalitativ forskning er en personlig prosess, og at deres framgangsmåte er åpen 

for tilpasning av den enkelte. Analysen har resultert i tema som var sentrale på tvers av 

utvalget, og disse blir løftet frem i analysedelen av denne oppgaven. 

 

Lydopptak og skjermfangst ble kombinert i en videofil for at jeg kunne se hva som foregikk 

på skjermen samtidig som jeg lyttet til barnas stemmer. Dette fungerte til en viss grad, men 

enkelte deler av skjermfangsten ville ikke vises. Deler av denne virket å være ufullstendig 

eller klipt bort. En forklaring på dette kan være beskyttelse i ulike programmer mot 

opptaksfunksjoner, men dette har jeg ikke undersøkt nærmere. I videre arbeid med denne 

metoden ville jeg ha undersøkt dette nærmere. Selv om stemmer og film ikke var direkte 

koordinert alle steder, fungerte filmen som en påminnelse om konteksten. 

 

 

Transkribering 1 

 

I transkripsjonen valgte jeg som vist over å lage en kolonne for lyd og en kolonne for skjerm. 

Lyden ble først transkribert, og deretter bilde. Transkripsjonen tok for seg det som ble sagt, 

og jeg noterte i tillegg ned når barna lo eller hadde engasjement eller bekymring i stemmen 

som utmerket seg. Dersom jeg hadde hatt mer tid ville jeg nok valgt å gjøre en mer nøyaktig 

transkripsjon som inkluderte flere elementer, og som potensielt ville ha nyansert analysen 

noe. Det samme gjelder for skjermfangsten. Jeg valgte å gjøre en relativt enkel transkribering 

av skjermfangsten ved å notere ned hva de ulike bildene viste. Denne kunne blitt gjort 

tydeligere ved skrive ned flere detaljer. Transkripsjonen var også mer krevende å gjøre fordi 

jeg grunnet korona-situasjonen hadde begrenset tilgang på ressurser. Hvis universitetet ikke 
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var stengt ville jeg hatt mulighet til å benytte meg av en større skjerm til dette arbeidet, heller 

enn en liten bærbar pc. Noe som gjorde arbeidet noe mer knotete og tidkrevende. 

 

Kontinuerlig gjennom prosessen gjorde jeg meg tanker om hva samtalene handlet om og om 

hva barna fortalte om som var viktig for dem om deres bruk av nettbrett. Jeg noterte 

innledningsvis ned noen ideer, for så å legge disse til side idet jeg startet arbeidet med 

analysen. Jeg tok for meg en transkripsjon av en samtale om gangen. Jeg laget en ny kolonne 

i transkripsjonsdokumentet der jeg noterte ned tanker og kommentarer mens jeg leste 

gjennom transkripsjonen et par ganger. Deretter skrev jeg ned med egne ord det jeg oppfattet 

at barna fortalte at var viktig for dem. Alle kommentarene ble samlet i en powerpoint-

presentasjon, og jeg forsøkte å gruppere dem for å finne felles tema. Jeg jobbet frem og 

tilbake med tema.  

 

Tilsvarende prosedyre ble gjennomført på den andre transkripsjonen. Jeg samlet alle tema og 

notater fra de to transkripsjonene, og så på datamaterialet på tvers. Temaene jeg nå så var på 

et høyere abstraksjonsnivå enn de første temaene. Kunsten på dette nivået er å finne tema på 

et høyere abstraksjonsnivå som kan skape forbindelser på tvers av og innenfor enkeltsaker, 

samtidig som man ikke mister sammenheng med de konkrete utsagnene (Smith & Osborn, 

2015, s. 41). Jeg valgte å starte med å skrive ned det jeg fant som sentralt i samtalene med 

flere sitater fra datamaterialet, for å knytte det empirinære og det mer abstrakte sammen. Jeg 

beveget meg mellom teksten, temaene og kommentarene og bygget det gradvis sammen 

under begreper som favnet det barna snakket om. Jeg ser på dette som en mulighet til å 

benytte det empiriske materialet jeg har til det fulle. I fortolkende fenomenologisk analyse tar 

man for seg enkeltsaker for deretter å bygge opp påstander på tvers av utvalget (Smith & 

Osborn, 2015). Jeg mener å ha gjort dette ved at jeg har lagt merke til hvordan barna var 

opptatt av de samme tema, men på ulike måter, og at jeg i den skriftlige rapporteringen gir 

uttrykk for både det som er felles og det som er individuelt. Jeg har også søkt å gi rike 

beskrivelser (Geertz, 1973) av barna og av situasjonene. Det å gi leseren fullstendige og 

rikholdige beskrivelser gir de beste forutsetninger for å kunne forstå omstendighetene. 
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3.5   Vurdering av studiens kvalitet 

Å vurdere studiens kvalitet er et mangefasettert spørsmål. Vurderingen må skje 

gjennomgående, altså på flere stadier i forskningsprosessen, og det finnes flere kriterier og 

framgangsmåter for å sikre kvaliteten på kvalitativ forskning. Reliabilitet, validitet og 

generalisering er kjente begrep i denne sammenheng. «Reliabilitet knytter vi til spørsmålet 

om forskningens pålitelighet, og validitet knytter vi til spørsmålet om forskningens gyldighet. 

Begrepet overførbarhet knytter vi til vurderinger av spørsmålet om tolkninger som er basert 

på en enkelt undersøkelse, også kan gjelde i andre sammenhenger» (Thagaard, 2018, s. 19).  

 

3.5.1  Reliabilitet 

Innenfor paradigme av nyere kvalitativ litteratur har fokus gått fra å forstå reliabilitet i et 

positivistisk syn, der vurderingskriterier er om studien er objektiv og kan gjennomføres på ny 

med samme resultat, til et fokus på perspektiv som retter fokus mot kontakten mellom forsker 

og intervjuperson (Thagaard, 2018, s. 188). Innenfor dette paradigme er det viktig for 

forskere å være åpne om egen rolle i forskningen og egen forkunnskap, og om hvordan denne 

posisjoneringen kan ha påvirket resultatet av forskningen (Tjora, 2017, s. 231). Jeg vil i neste 

kapittel gjøre rede for min noe uvanlige rolle og posisjon i relasjon med deltakerne i denne 

studien, og diskutere potensielle utfall av dette.  

 

Thagaard (2018, s. 193) påpeker at å gjøre rede for fremgangsmåten, i tillegg til å reflektere 

over metodiske valg er et viktig grunnlag for pålitelighet. Metodiske valg i sammenheng med 

denne oppgaven er gjort i samarbeid med min veileder som har god kjennskap til feltet. Han 

har arbeidet i barnehage og forsker selv på barns bruk av nettbrett. Mine valg og bakgrunnen 

for disse er beskrevet i kapittel 3.3 Kvalitative samtaler med og mellom barn. Tjora (2017, s. 

231) bruker også ordet sammenheng i den mening at de ulike delene av forskningen skal stå i 

logisk relasjon til hverandre. Det må altså være samsvar mellom hva forskningen spør etter, 

hvordan data er samlet inn og analysert og hva som blir det rapporterte resultatet. Jeg har i 

løpet av prosessen forsøkt å bevege meg frem og tilbake mellom disse punktene for å sikre 

sammenheng, og prøver gjennomgående å beskrive hvordan dette er sikret. 
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3.5.2  Validitet 

Begrunnelse for tolkninger et viktig grunnlag for validitet (Thagaard, 2018, s. 193). Validitet 

handler om at de resultatene forskeren har kommet frem til er gyldige, og gyldigheten blir 

styrket av at man viser til analyseprosessen og hvordan man ut ifra datamaterialet har komme 

frem til tolkninger og konklusjoner (Thagaard, 2018, s. 189). Jeg har forsøkt å knytte min 

analyse nært på datamaterialet ved å vise til mange sitater fra datamaterialet. Jeg har søkt å 

diskutere muligheter over å presentere sannheter. Gyldighet handler om å gjøre prosedyrene i 

forskningsprosessen eksplisitte for at utenforstående skal kunne vurdere resultatet basert på 

hva som er gjort (Fraser, Flewitt & Hammersley, 2014, s. 36). Dette kan oppnås ved å 

synliggjøre hva som er gjort skritt for skritt, noe jeg forsøker å gjøre tilgjengelig i dette 

kapittelet ved å beskrive hva som er blitt gjort fra start til slutt. Thagaard (2018, s. 190) 

trekker også frem forskerens tilknytning til miljøet som en avgjørende faktor i forhold til 

validitet, men trekker ingen konklusjoner om en nær eller distansert tilknytning best støtter 

validitet. Jeg vurderer det slik at jeg har en nær tilknytning til to av barna i studien, og en mer 

perifer tilknytning til de to andre barna i studien. Miljøet som helhet, altså kjennskap til barn i 

alderen 4-6 år kjenner jeg mer generelt gjennom personlige relasjoner og gjennom et par 

måneders arbeidserfaring i barnehage. Jeg opplever det positivt at min veileder har en nærere 

tilknytning til miljøet, og dermed kan ha mulighet til å påpeke mangler jeg selv kan ha 

oversett. 

 

3.5.3  Overførbarhet 

Overførbarhet, eller generalisering, er et tredje kriterium som sier noe om tolkningene som er 

gjort i tilknytning til det aktuelle prosjektet, også kan gjelde i andre sammenhenger 

(Thagaard, 2018, s. 194). Her finner man et skille mellom kvantitative metoder og kvalitative 

metoder, der kvantitative metoder gjerne representerer resultater som er enklere å 

generalisere til større utvalg. Innenfor fenomenologien gjøres det gjerne bruk av mindre 

utvalg, og resultatene speiler perspektivene og synspunktene til et mindre utvalg. Det er ikke 

et mål å si noe om hva som gjelder for en større populasjon, men for en mindre gruppe. 

Innenfor denne fremgangsmåten tenker jeg det er viktig å samle flere studier som sier noe om 

det samme. Det kan godt være at andre barn i samme alder ville fortelle noe av det samme 

om deres bruk av nettbrett som de fire barna i denne studien. Utvalget i denne studien kan 



37 
 

imidlertid ikke sies å være representative for populasjonen av denne gruppa ettersom det ikke 

er blitt gjort et sannsynlighetsutvalg (Thagaard, 2018, s. 55). Thagaard (2018, s. 245) benytter 

begrepet konseptuell generalisering, som er der man «er ute etter å framstille funn i form av 

konsepter, eksempelvis typologier, modeller, begreper eller metaforer som ikke direkte er 

knyttet spesifikt til kun den empirien eller den casen som ligger til grunn. For å sikre relevans 

ut over de data som er analysert i prosjektet, benyttes tidligere forskning og teorier som 

støtter opp under en større gyldighet og generaliserbarhet.» Jeg har forsøkt å jobbe frem og 

tilbake mellom empiri og teori i analysen, og styrke resultatene av datainnsamlingen ved å 

støtte meg på det tidligere teoretikere har etablert i sine tekster. 

 

3.6     Etikk 

Siden dette masterprosjektet har involvert barn har det fra starten av vært ekstra viktig for 

meg å gjennomføre på en etisk forsvarlig måte. 

 

3.6.1 Formelle krav 

Prosjekt og datahåndteringsplan ble meldt inn og godkjent av NSD før datainnsamlingen ble 

gjennomført. Foreldrene fikk tilsendt informasjonsskriv og samtykkeerklæring, og barna fikk 

informasjon om prosjektet i forbindelse med besøk i forkant av datainnsamlingen, i tillegg til 

på selve dagen. Foreldre ble også bedt om å informere barna i forkant. Et sikkert 

lagringsområde på serveren til Universitetet i Oslo ble opprettet i anledning dette 

masterprosjektet, for å sikre sikker oppbevaring av lydopptak og skjermfangst. Lydopptak ble 

gjort med appen Nettskjema-diktafon. Skjermfangst ble innhentet ved bruk av skjermopptak 

på familienes egne iPader. All innhenting, behandling og lagring av data ble gjennomført i 

tråd med Universitetet i Oslos retningslinjer for røde data. Dette var noe omstendelig og 

innebar en del ekstra venting i og med at Universitetet i Oslo var stengt grunnet korona. I 

datainnsamlingen har jeg søkt å avstå fra å hente inn personlige eller sårbare opplysninger fra 

barna, samtidig som jeg har vært bevisst min plikt til å melde fra dersom informasjon om 

overgrep eller omsorgssvikt kom meg for øre. Jeg kom i en uforutsett situasjon i forbindelse 

med skjermfangsten da alle familiemedlemmenes navn kom til syne på skjermen i forbindelse 

med valg av bruker på Netflix. Skjermfangsten er i ettertid oppbevart på et sikkert 
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lagringsområde, og vil i ettertid bli slettet, så jeg forventer at det ikke har konsekvenser med 

tanke på anonymiteten til barna. 

 

3.6.2  Anonymisering og konfidensialitet 

Barna som har deltatt i studien er anonymisert, og jeg har forholdt meg konfidensielt til 

informasjonen jeg har samlet inn, noe Thagaard trekker frem som en viktig etisk 

retningslinje. Heller enn at barnas egne navn brukes i studien har jeg latt barna få velge 

hvilke navn de skal omtales med. Det er med andre ord barna selv som har valgt at det er 

Mari, Amund, Alex1 og Alex2 det skrives om i denne studien. Det må bemerkes at både 

Alex1 og Alex2 ønsket å bli omtalt som Alex, og at det er jeg som har valgt å legge til 

nummer for å vise at det her er snakk om to forskjellige barn. Det er blitt foretatt symbolske 

utskiftninger i beskrivelsene av barn og omstendighetene deres for å sikre deltakernes 

anonymitet. «Ordet “symbolsk” i denne sammenheng innebærer at vi gjør endringer som er 

knyttet til deltakernes situasjon, men som ikke berører sentrale poeng i teksten» (Thagaard, 

2018, s. 205). I tegningene jeg har laget av barna er det ikke nødvendigvis samsvar mellom 

hvilken farge de har på håret og øynene og det de har i virkeligheten. Det er også blitt gjort 

symbolske utskiftninger i beskrivelsene av deres bosituasjoner. Jeg vil ettersom deltakerne er 

såpass få og forskjellige forvente at foreldrene gjenkjenner egne barn.  

 

3.6.3  Forskerrollen 

I dette masterprosjektet har jeg støtt på utfordringer med tanke på forskerrollen, og en av 

disse er der det profesjonelle møter det private. I møte med barna som har deltatt i studien og 

deres foreldre har jeg, ettersom vi kjenner hverandre fra tidligere, måttet balansere disse to 

rollene. Jæger (2016) viser til egne erfaringer med å forske på barn hun har en familiær 

relasjon til, og peker på at hun har en dobbeltrolle til informanten i studien. Noe som er 

positivt er med kjennskap til informantene at forskningen bygger på et lag av tillit og at dette 

kan bidra til at det både var lettere for barna å delta og at de var mer villige til å delta. Tillit i 

private relasjoner med barn er viktig å diskutere fordi den kan misbrukes. For å unngå dette 

er det viktig at barna er informert om hva de deltar i, og at man som forsker i møte med barna 

ikke trår utover prosjektets grenser. Utover dette er tillit viktig for relasjonen og samspillet i 

intervjusituasjonen. Kvale & Brinkmann (2012, s. 77) framhever at kunnskap er relasjonell, 

og jeg forstår dette som at det er viktig å skape en god relasjon og et godt samspill i 
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intervjusituasjonen. Jæger (2016) påpeker også at kunnskapen og relasjonen er kontekstuell 

og at dette kan være positivt for forskningen. Samtidig viser hun til at forskerens kjennskap 

til konteksten kan gjøre at man overser enkelte ting. For meg var det viktig å være denne 

dobbeltheten bevisst, og etter beste evne å gjøre deltakerne og foreldrene deres klar over hva 

forskningen innebar og gikk ut på. Dette var viktig for å etterstrebe at ingens tillit ble brutt. 

 

Noe som kan stilles spørsmål ved er hvorvidt frivilligheten ved deltakelse ble ivaretatt, og om 

jeg lykkes med å ivareta de retningslinjer jeg har som forsker. Det kan tenkes at personer i 

mitt nettverk opplever større press om å takke ja til deltakelse på vegne av sine barn, selv om 

jeg bemerker at det er frivillig. Når jeg tok kontakt nevnte jeg derfor korona som en 

potensiell grunn for å takke nei til deltakelse. Jeg ønsket å legge til rette for at det skulle være 

mulig avslå ved å tilby det jeg opplevde var en akseptabel grunn. Overgangen fra å intervjue i 

barnehage til å intervjue i hjemmet innebar også noen utfordringer for meg. Jeg forsto i 

etterkant av den første samtalen at jeg hadde unngått å etablere nødvendige rammer for 

intervjuet. Barna hadde ikke fått tilstrekkelig informasjon fra meg til å forstå hva de deltok i, 

noe som er en viktig etisk retningslinje (Thagaard, 2018). Dette førte til at jeg bestemte meg 

for å gjennomføre besøk i forkant av intervju for å sikre meg at jeg fikk snakket med barna 

om studien. Jeg måtte etablere egne rammer rundt forskersituasjonen som var uavhengige av 

den personlige relasjonen til deltakerne og foreldrene deres. Den private konteksten og 

relasjonen var nær ved å viske ut forskerrollen. Å gjøre forskerrollen og prosjektet tydelig for 

barna i den hjemlige sfære var også en utfordring. For barna var det naturlig at jeg var på 

besøk, og jeg måtte selv bryte inn og skape meg en mulighet for å forklare. Det krever med 

andre ord en mer aktiv rolle for meg som forsker å skulle informere barn jeg kjenner og be 

om deres samtykke til deltakelse. Med barna jeg kjente brukte jeg en mikrofon til å få deres 

oppmerksomhet og fortelle om hva jeg ønsket å gjøre. Med to av de andre barna i studien var 

jeg ikke kjent, og min tilstedeværelse vart i større grad annonsert i form av mitt prosjekt. 

 

Et mer generelt refleksjonspunkt der voksne forsker på barn er det asymmetriske forholdet 

mellom barn og voksne. Hvordan påvirker det skjeve maktforholdet planleggingen, 

gjennomføringen og resultatene i prosjektet? Som forsker er jeg naturligvis bedre forberedt 

på de ulike delene i forskningen, og jeg har kontroll over disse. I planlegging og 

gjennomføring har jeg blant annet søkt å avvike fra det Brinkmann & Kvale (2012, s. 52) 

kaller en manipulerende dialog. En dialog der forskeren på forhånd har definerte ønsker om 
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hva intervjupersonen skal si. Jeg hadde på forhånd få forventninger til hva barna ville si, 

ettersom jeg i hovedsak fokuserte på hvordan å få barna i tale. Det jeg i etterkant kan 

bemerke er at jeg ikke alltid lykkes med å stille åpne spørsmål, noe jeg for eksempel gjør i 

utdraget under når jeg foreslår for Amund at han synes et spill er morsomt, og jeg videre 

foreslår hva det er han synes er morsom ved å referere til det jeg ser skje i spillet. 

 

 

Transkribering 2 

 

I et annet eksempel med Mari gjør jeg også det samme ved at jeg sier det jeg allerede vet om 

hvor drøvelen er plassert i munnen. I begge tilfeller ville det vært mer interessant om jeg 

ventet med å høre hva barna ville ha sagt, eller eventuelt ikke sagt. 

 

 

Transkribering 3 

 

Med mer erfaring som forsker kunne jeg i større grad unngått lukkede spørsmål og latt være å 

svare på barnas vegner. Oppmerksomhet kan også være en måte å imøtekomme det 

asymmetriske forholdet. Thagaard (2018, s. 103) at man må være oppmerksom på 

intervjupersonens kroppsspråk. I intervju med barn må man være særlig oppmerksom på om 

situasjonen oppleves som ubehagelig, og tilby dem å forlate situasjonen eller skifte tema 

dersom de ser ut til å mistrives. Clark (2017) påpeker at det er viktig å gjøre det tydelig for 

barna at de kan avslutte intervjuet når de selv ønsker, og framhever at tillitsforholdet mellom 

barn og forsker vil kunne påvirke om barna føler seg trygge på å gjennomføre. Jeg opplevde 

at barna følte seg trygge i situasjonen, noe vår etablerte relasjon bidro til. Barnas gjentatte 
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ønske om å se på Netflix bidro i det ene intervjuet til at vi avsluttet tidligere enn hva vi 

kanskje ellers ville ha gjort. 

 

Rapportering av resultater gir også forskeren en del makt, og forholdet er bestemt skjevt 

ettersom barn i mindre grad enn voksne har mulighet eller ferdigheter til å lese og 

kommentere funnene. I forbindelse med den skrevne rapporten ser jeg det relevant å trekke 

frem tre regler som søker å ivareta barn; prinsipp, korrekt resultat og rettighetsbasert 

forskning (Alderson,2014, s. 88). Prinsipp handler om å utføre forskning med respekt for 

informantene, og jeg har allerede gjort rede for mine forsøk på at barna skulle ha en positiv 

opplevelse av deltakelsen. I forlengelse av dette var utgangspunktet for studien et ønske om å 

fremme det barna syntes var viktig om deres bruk av nettbrett. Barn har rett til å bli hørt i 

saker som angår dem. Bruk av nettbrett er et sentralt og viktig tema for barn. Intensjonen med 

denne studien har vært å få tilgang til barns fortellinger om denne bruken, å få innsikt i hva 

som er viktig for dem.  

 

I forskerens tolkning av datamateriale påpeker Thagaard (2018, s. 196) at man kan oppleve 

en diskrepans mellom forskerens forståelse og perspektiv, og deltakernes perspektiv. 

Thagaard (2018, s. 26) påpeker at «Det er viktig at vi tenker igjennom hvordan vi kan 

beskytte deltakerne mot uheldige virkninger av å være med i et forskningsprosjekt.» Jeg har 

vektlagt dette og forsøkt å gjøre tilpasninger i planlegging, gjennomføring og i den skriftlige 

rapporten. I ettertid ser jeg at jeg kunne vært mer sensitiv i situasjonen der et av barna forlater 

datainnsamlingssituasjonen. Jeg tror hennes opplevelse kunne ha vært noe bedre dersom jeg 

hadde vært mer sensitiv overfor hva som foregikk. Jeg håper barna i fremtiden vil kunne 

glede seg over sitt bidrag i studien dersom de velger å lese den. Jeg er av den oppfattelse at 

hver og en av dem har kommet med viktige og verdifulle bidrag, og jeg har i tråd med et 

fenomenologisk perspektiv forsøkt å behandle og fremstille deres fortellinger med respekt og 

interesse. I denne skriftlige rapporten av dette masterprosjektet har jeg i tråd med Thagaard’s 

(2018, s. 21) råd søkt å presentere resultater fra studien både redelig og nøyaktig.  

 

3.7  Oppsummering 

Jeg innleder dette kapittelet ved å gjøre rede for den fenomenologiske tilnærmingen som er 

valgt for denne studien, og som er særlig viktig fordi den preger både delene i studien og 
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helheten. Videre forteller jeg om de metodiske valg som er gjort i datainnsamlingssituasjonen 

og i analyseprosessen. Jeg beskriver datainnhentingen der elementer fra intervju, observasjon 

og skjerm ble benyttet, og jeg gjør rede for hvordan analysearbeidet foregikk. Jeg vurderer 

studiens kvalitet ved å se på relabilitet, validitet og overførbarhet, og nevner derunder særlig 

konseptuell generalisering som aktuelt for denne studien. Avslutningsvis diskuterer jeg etiske 

retningslinjer og fallgruver. En forsvarlig etisk gjennomføring av studien har vært viktig for 

meg, og forskerrollen vies særlig fokus i denne sammenheng. Jeg diskuterer derunder særlig 

hvordan den private relasjonen til deltakerne i studien har påvirket oppgaven, men også 

hvordan makt, samt min spørsmålsstilling påvirker datainnsamlingssituasjonen. 
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4 Analyse 

I denne studien søker jeg å fremme hva fire førskolebarn synes er viktig om deres bruk av 

nettbrett. For å lede meg i retning av svar har jeg brukt forskningsspørsmålet: 

 

Hva forteller barn om deres bruk av nettbrett? 

 

Jeg vil gjøre rede for mine funn ved å vise til sekvenser fra datamaterialet. Med dette mener 

jeg korte utdrag fra samtalene som belyser og underbygger det tema jeg skriver om. Ettersom 

jeg har et begrenset datamateriale vil jeg forsøke å knytte analysen så tett opp mot 

datamaterialet som mulig ved å vise til sitater. Jeg ønsker å vise at oppgaven er forankret 

intervjupersonenes stemmer, og ikke bare i teoretiske bidrag. Dette kapittelet starter med en 

tykk beskrivelse (Geertz, 1973) av situasjonen da datainnsamlingen fant sted. Deretter tar jeg 

for meg temaene inkongruens, autonomi og digital lek. 

 

I tråd med fenomenologien, søker jeg å fortelle hva som er viktig for barna innenfor rammene 

av deres livsverden. Målet mitt har vært å forstå hva dette betyr og belyse disse stemmene for 

voksne. Som den følgende oversikten vil vise forstår jeg det slik at barna forteller om dette 

både direkte og indirekte. Barnas varierte uttrykk i samtalene forteller mer enn bare det 

ordene viser. Jeg vil starte hvert tema ved å gjøre rede for det som er blitt sagt i samtalene, 

for deretter å gradvis løfte analysen med teoretiske bidrag. Siden datamaterialet er begrenset 

sikter jeg mot å gjøre en finkornet analyse som går nær på enkelte sekvenser og viser til 

sitater fra barna. 

 

4.1     Introduksjon av barna 

Barna i denne studien har jeg kommet i kontakt med gjennom mitt private nettverk, og 

samtalene har funnet sted i barnas egne hjem, eller i venners hjem. Siden samtalene fant sted 

på to ulike lokasjoner beskriver jeg barna og deres omstendigheter hver for seg, først Amund 

og Mari, og deretter Alex1 og Alex2. 
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4.1.1     Amund og Mari 

Jeg blir plukket opp i bil av Tina, som er moren til Amund og Mari. Hun har hentet barna i 

barnehagen, og vi kjører sammen hjem til dem. Amund og Mari er søsken, og bor sammen 

med mor og far i et hus som ligger landlig til. De går i samme barnehage, men hører til på 

ulike avdelinger. 

 

Mari er 4 år. Hun liker å være sammen med 

mamma, og å hjelpe til. Hun er veldig glad i 

søtsaker, og hun liker å øve seg på å tegne 

og å skrive. Mari liker å bestemme selv 

hvilke klær hun skal ha på seg, og hun er 

god på å lære nye ting. Hun er glad i å være 

både ute og inne, og hun liker veldig godt å 

klemme. Amund er 5 år. Han er glad i å 

løpe fort, og han liker å være ute. Han liker 

også godt å se på TV inne. Amund liker å 

være litt tøffere enn søsteren, liker å tørre 

litt mer, men han er også omsorgsfull og 

oppmuntrende. Han er en glad gutt som smiler og ler mye.  

 

Jeg kjenner Amund og Mari fra tidligere, og de er vant med at jeg kommer på besøk. Denne 

gangen er jeg på besøk for å fortelle om studien jeg skal gjennomføre. Når vi kommer hjem 

går vi sammen inn i stuen, og jeg viser dem mikrofonen jeg har lånt for å gjøre opptaket. 

Amund og Mari sitter i en svart sakkosekk. Jeg forteller at jeg skal skrive en bok om barn og 

nettbrett, og at jeg er interessert i å snakke med dem. Barna viser interesse for mikrofonen, og 

virker å være positive til å vise meg iPaden en dag. Fokuset går imidlertid raskt over, og 

barna inviterer meg heller med i en lek. 

 

Noen dager senere, en lørdag morgen, setter vi tre oss ned i samme stue hjemme hos Amund 

og Mari. Det er en stor stue med både sofakrok og spisebord, og vi setter oss på enden av 

spisebordet. Stuen ligger litt avgrensa fra der moren jobber med å rydde opp etter frokost og 

morgenens lekestund. Litt på avstand, men likevel i trygg nærhet, noe det også viser seg å 

være behov for når Mari og Amund krangler litt i løpet av samtalen, og Mari løper ut for et 

Tegning 1: Mari og Amund 
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par minutt med støtte. Ved spisebordet legger vi iPaden på bordet slik at alle kan se på den. 

Både Amund og Mari har lyst til å holde opp iPaden for å best kunne se selv, men stort sett 

blir den liggende på bordet mellom barna. Mari sitter i midten, på kortsiden av bordet, og 

Amund og jeg på hver vår langside. Amund og Mari sitter nærmere hverandre, på knærne på 

de trehvite spisebordstolene. Jeg holder litt mer avstand og betrakter situasjonen. 

 

iPaden vi bruker er kjøpt for mange år siden, og er noe mindre enn de nyeste versjonene. Den 

brukes mest for underholdning på bilturer, har foreldrene fortalt. De sier videre at på mobil 

brukes også andre apper, men på iPad er det Fantorangen de bruker. Amund og Mari benytter 

seg av denne appen under hele samtalen. Fantorangen er en oransje figur med snabel kjent fra 

barne-tv på NRK. Han kommer ofte i følge med sin venn Eddi, som er hvit og mindre i 

størrelse. I Fantorangen-appen er utgangspunktet for all aktivitet et oversiktsbilde med 

bobler. Hver boble representerer et spill, og man kan velge spill ved å trykke på boblen. 

Spillene handler i stor grad om 

hverdagsaktiviteter som barna 

kjenner til, slik som å gå på do, 

vaske klær, pusse tennene og gå 

på badeland. Amund og Mari har 

spilt flere ganger før, og virker 

begeistret over å skulle spille og 

vise. Selv om de navigerer fritt på 

iPaden og jeg lar det være opp til 

dem hva de vil gjøre, forsøker de 

ikke å gå inn på andre ikoner på 

skjermen. 

 

4.1.2     Alex1 og Alex 2 

En kort gåtur fra bussen kommer jeg til et hyggelig borettslag med rekkehus og gangveier 

mellom rekkene. Jeg er på vei hjem til Alex1 og familien for å bli litt kjent med to gutter som 

skal delta i studien min.  

Skjermbilde 1: Oversiktsbilde fra appen Fantorangen 
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Alex1 og Alex2 er begge 6 år og skal begynne 

på skolen til høsten. De er naboer og leker 

sammen hver dag, både i barnehagen og når de 

er hjemme. Guttene er veldig interessert i 

Ninjago, Lego og ulike karakterer de kjenner fra 

filmer og serier. De er flinke til å huske mange 

detaljer om dette. Innledningsvis er de litt 

sjenerte, men dette går fort over. De er flinke til 

å fortelle og vise, og de er vennlige og høflige. 

 

Jeg kjenner foreldrene til Alex1, men jeg kjenner ikke noen av barna. Barna er blitt fortalt at 

jeg skal forske, og de er ivrige etter å snakke med meg og fortelle meg ulike ting. Vi går 

sammen inn på legorommet der de forteller meg om scener og karakterer fra Ninjago i detalj. 

Etterpå spiser vi melon og spiller UNO. Barna gleder seg over at de ved å delta i studien vil 

få mer skjermtid. 

 

Når jeg kommer tilbake en ettermiddag noen dager senere setter vi oss sammen på TV-

rommet. Rommet kan skilles fra stuen med en skyvedør, og foreldrene benytter sjansen til å 

trekke seg ned på kontoret for å få unna litt jobb. Storebroren til Alex1, som heter Herman, er 

på besøk av en venn. Vi drar for skyvedøren, og setter oss til rette i sofaen og legger iPaden 

på bordet. Alex1 og Alex2 sitter i den lange delen av sofaen, og jeg sitter i den korte. Jeg 

holder mikrofonen jeg har med litt frem for å forsikre meg om at lyden blir fanget opp.  

 

Barna viser mye engasjement for iPaden, og den blir ikke liggende lenge. De snakker fort og 

høyt, og har mye de ønsker å se på og utforske, særlig på Netflix. På iPaden observerer jeg at 

det er mange forskjellige apper som er lastet ned, og jeg får inntrykk av at flere er for barn. 

Foreldrene forteller at en eldre bror, Herman, ofte tar regi på bruk av iPad i hjemmet. Jeg får 

inntrykk av at guttene synes det er stas å få styre litt på egenhånd. I hovedsak er guttene 

opptatt av å se på Netflix, og som ved det første besøket snakker de om karakterene og 

seriene de interessere seg for. De nevner Ninjago, Pokemon, Dragerytterne og Paw Patrol.  

Tegning 2: Alex1 og Alex2 
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Etter oppfordring fra meg bruker de også andre apper på iPaden, men flere av appene de 

ønsker å vise lar seg ikke åpne. De bruker imidlertid en del tid på to apper. Den ene appen er 

en slags fortelling man skal gå igjennom, der det er om å gjøre å løse oppgaver underveis og 

finne nøkler man trenger for til slutt å kunne sette en fugl fri. Den andre appen har et 

oversiktsbilde, i likhet med Fantorangen, der barna kan velge ulike spill. Denne appen virker 

imidlertid å være bygd på en fortelling og det er mulig å følge spillene kronologisk, kapittel 

for kapittel. Appen er på engelsk og barna velger å ikke spillene i kronologisk rekkefølge. 

 

4.2     Inkongruens 

Tidlig i samtalene legger jeg merke til at barna er fascinert av alt som er rart, unormalt og 

som ikke stemmer overens med virkeligheten. Jeg legger merke til det fordi det gjentas og 

kommenteres flere ganger, som for eksempel i utdraget under der Amund forteller at han 

synes det er gøy med bananskall på 

hodet og Mari synger om epleskall på 

hodet. I dette spillet befinner 

Fantorangen seg i et omkledningsrom. 

Rundt han er det bokser, sekker og 

møbler med klær som barna kan trykke 

på. Når man trykker får man opp 

alternative klær man kan ta på 

Fantorangen. Amund forteller om at 

Skjermbilde 2: Ninjago fra Netflix Skjermbilde 3: Paw Patrol fra NRK 

Skjermbilde 4: Fra appen Fantorangen 
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han tidligere har sett at man kan kle på Fantorangen med bare et bananskall på hodet, og 

ingenting annet.  Fantorangen sier han ble fin i det antrekket. I transkripsjonen kan man også 

lese det som høres fra spillet, som stemmer overens med det Amund forteller. 

 

 

Transkribering 4 

Barn lærer tidlig om det å kle på seg, og Mari og Amund som er 4 og 5 år vet godt at det er 

høyst uvanlig å kle seg på denne måten. Dette kan være grunnen til at de merker seg ved det 

og at de forteller om det, og at Amund sier at det er gøy. En annen grunn til at de kan synes 

det er gøy er Fantorangens stemme, som viser han er fornøyd med klesvalgene de har gjort 

ved å si han ble "snabelfin” og “stilig.” Mari synger om epleskall på hodet, noe som kan være 

en indikator på at hun liker det, og gleder seg over det litt uvanlige faktum at Fantorangen 

kler seg med epleskall på hodet. Et annet eksempel på at Mari legger merke til det i spillene 

som hun oppfatter som unormalt er når de skal spille et spill som handler om å pusse tennene 

til Fantorangen rene. 

 

 

Transkribering 5 
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Denne sekvensen finner sted i det hun er i ferd med å trykke seg inn og starte spillet. Mari er 

her opptatt av å vise meg hvor skitne tennene til Fantorangen er, og hun ler når hun får min 

respons. Det er selvfølgelig ikke unormalt med skitne tenner og tannpuss for Mari, men i 

dette tilfellet er tennene rett og slett stygge, ifølge Mari.  

 

Også Alex1 og Alex2 snakker om det de opplever at ikke er i overensstemmelse med 

virkeligheten. De forteller om en sau som flyr over skjermen, og de forteller om at alt i spillet 

Minecraft er firkantet. Forklaringen foregår mens skjermen er helt hvit fordi spillet ikke vil 

starte. Barna har likevel behov for å fortelle meg om hva det er som er spesielt med spillet. 

De forteller om flere ting som er firkanta i spillet, som ikke er det i virkeligheten. 

 

 

Transkribering 6 

 

Et annet eksempel på at Alex1 og Alex 2 setter pris på litt uvanlige uttrykk i spill, er en 

oppgave i et av spillene. Dette utløser en god latter for en av dem. I dette spillet må man løse 

flere oppgaver for å få tilgang på en rekke nøkler, som man ved spillets slutt skal bruke til å 

slippe fri en fugl som er fanget i et bur. Den aktuelle oppgaven kommer et stykke inn i spillet, 

og spilleren må trykke på blader på et tre for at disse skal falle ned. Et og et blad faller ned og 

ender opp i vinduet til en kvinne som sitter og ser ut. Hun koster vekk løvene med et støvkost 

etterhvert som de kommer. Til slutt havner alle bladene i ansiktet til kvinnen. Alex1 forteller 

meg om dette mens Alex2 spiller spillet. Alex1 forteller at dette vil skje før det er skjedd, og 

han vender min interesse mot det når det skjer ved å si “se.” Jeg forstår det slik at han har 

spilt dette spillet før, og at dette var noe han syntes var fascinerende og morsomt. Både det at 

han sier det flere ganger og at han ler bygger opp om dette. En kvinne med mye løv i ansiktet 

er uvanlig, og Alex1 gjenkjenner og morer seg over dette.  
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Transkribering 7 
 

 

Skjermbilde 5: Fra spill 

 

Det kan også være at han gleder seg over muligheten til plassere mye løv i ansiktet til en 

person som er avbildet som voksen i spillet, og deretter trykke vedkommende i ansiktet. At 

barn gjennomfører disse handlingene mot voksne er heller ikke i overensstemmelse med 

virkeligheten. Som utdraget viser spør jeg Alex1 om hva han synes om det å trykke kvinnen i 
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ansiktet, og jeg får da et litt tvetydig svar. Han svarer både “bra” og “ikke bra”, og ender til 

slutt med “litt gøy”. Fra han starter å fortelle om oppgaven får jeg inntrykk av at dette er noe 

han virkelig synes er morsomt, ettersom han både gjentar og ler. Når han er usikker på hva 

han skal svare tenker jeg det kan vitne om at han vet at man vanligvis ikke skal kaste løv i 

ansiktet på andre. Det kan derfor være at Alex1 føler en usikkerhet på om han har lov til å 

glede seg over dette. Det kan også være en usikkerhet knyttet til min tilstedeværelse. Synes 

hun det er greit at jeg ler av det? 

 

Begrepet inkongruens kom jeg over i boken Humor og glede i barnehagen av Frode Søbstad 

(1995), og jeg forsto umiddelbart at dette begrepet beskrev fenomenene jeg hadde lagt merke 

til i samtalene. Inkongruens er noe som ikke er i overensstemmelse med virkeligheten, noe 

som for barn kan oppfattes som rart og tullete. Eksemplene om å kle på seg bananskall og 

epleskall, Fantorangens stygge tenner, spillverdenen Minecraft der alt er firkantet og en 

kvinne med løv i ansiktet viser alle at barna legger merke til og lar seg glede over det 

inkongruente. Kanskje føler Mari seg litt lur når hun i spillet kler Fantorangen på en måte 

som ikke passer overens med vanlige bekledninger? Kanskje oppleves det litt ulovlig? Disse 

fortellingene kom både uoppfordret og etter spørsmål fra meg. Videre så jeg at inkongruente 

elementer kunne være plassert i spillet for å skape humor og glede for barna. I appen 

Fantorangen fra NRK kan man se flere ting i spillene som ikke naturlig hører hjemme i 

situasjonen. Jeg la for eksempel merke til en boks det sto TNT på i hylla på vaskerommet i et 

av spillene som handler om å vaske klær. Barna velger selv å legge den i vaskemaskina, men 

boksen står tilgjengelig på hylla i vaskerommet, noe som det nok ikke ville gjort i et vanlig 

hjem. Dette kan dermed tyde på en slags plassert inkongruens fra spillskapernes side. Dersom 

man putter denne boksen i 

vaskemaskinen kommer det svart røyk ut 

av maskinen. Dynamitten på hylla gir 

barna mulighet til å utføre en uvanlig, og 

kanskje ulovlig handling, og denne 

muligheten kan være underholdende. Et 

lignende eksempel er Amund som 

forteller at Fantorangen liker spiker og 

grus i maten. Også dette observerer jeg 

at ligger tilgjengelig på hylla i spillet der 

barna kan bake på kjøkkenet. 

Skjermbilde 6: Fra appen Fantorangen 



52 
 

Søbstad (1995) påpeker at noe av innholdet i barnehumoren er inkongruens, og disse 

sekvensene viser at barna forstår denne type humor. For barn er inkongruens ifølge Søbstad 

en tidlig form for humor og det kan vekke fascinasjon og latter å observere. Barna i denne 

studien kommenterer, gjentar, ler og synger om inkongruens, noe som kan vitne om at de 

verdsetter disse oppdagelsene. Det sosiale er viktig i denne sammenhengen ettersom de gir 

signaler til hverandre og til meg om at dette er morsomt og interessant. Jeg mener dette viser 

at barna har en slags virkelighetsforståelse, og at de har ferdighetene til å avdekke når noe 

ikke er i overensstemmelse med denne virkelighetsforståelsen. De kjenner til en kontekst og 

er klar over at dette bryter med den kjente konteksten. Noe som kan bidra til humorforståelse 

i de aktuelle spillene kan være at de blander sammen en kjent kontekst med en uvanlig 

handling. Spillene i Fantorangen-appen bygger på hverdagslige situasjoner og knytter 

uvanlige elementer til disse. Spillet om kvinnen som får løv i ansiktet er også full av kjente 

elementer, men disse oppfører seg på en uvanlig måte og barna må gjøre noe jeg forstår de 

opplever som uvanlig ved å trykke henne i ansiktet. Ved at barna selv må bidra i spillet kan vi 

si at de er delaktige i å skape humor. Dersom barnet ikke selv plasserer dynamitt i 

vaskemaskinen, kommer ingen svart røyk.  

 

Sekvensene viser også tendenser til motstand i det inkongruente. Det kan være at barna lar 

seg fascinere av å få gjøre ting man vanligvis ikke får lov til, noe som voksne vanligvis ville 

ha reagert ganske kraftig på. Dette kommer kanskje i størst grad til syne i eksempelet med 

kvinnen som får løv i ansiktet. Jeg antyder at Alex1 svarer tvetydig på hva han synes om 

dette. Jeg tror han gleder seg over å ha muligheten til å gjøre noe i spillet som er rart, tullete 

og ugreit i virkeligheten. Samtidig føler han seg usikker på om jeg som voksen vil godta 

dette. Kanskje er det også noe inni han som sier ifra om at i virkeligheten ville ikke dette 

være akseptabel oppførsel. Dette kan være et eksempel på overskridende lek. 

 

4.2.1    Så mange du vil 

Amund og Mari spiller et spill i Fantorangen-appen som handler om å pusse tennene til 

Fantorangen. Det kommer først opp et bilde av tennene til Fantorangen som er veldig skitne, 

grønne og grå. Rett og slett “stygge” som Mari sier. Fantorangen vil ha hjelp til å pusse 

tennene, og de skitne områdene må børstes til tennene er hvite og glinser. Amund holder 

nettbrettet, og idet han legger en finger på skjermen kommer en tannbørste til syne. Målet 

med oppgaven blir forklart til barna ved at de ser bildet av de skitne tennene, og ved at 
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Fantorangen hele tiden gir instruksjoner. Som barna forteller i følgende utdrag synes de det er 

særlig morsomt med instruksjonene fra Fantorangen om hva de ikke skal gjøre. 

 

 

Transkribering 8 

 

Etter kort tid oppdager Amund at det å legge flere fingre på skjermen får flere tannbørster til 

å dukke opp. Amund gjentar denne oppdagelsen flere ganger, han prøver seg frem ved å ta en 

og deretter flere fingre på skjermen for å se hva som skjer. Samtidig forklarer han både meg 

og Mari hvordan dette fungerer. I tillegg til å glede seg over en ny oppdagelse, gleder han seg 

over det uvanlige faktum at man i spillet kan pusse med mange tannbørster. 

 

 

Skjermbilde 7: Fra appen Fantorangen 
Skjermbilde 8 Skjermbilde 7 
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Amunds glede kommer til uttrykk gjennom flere gjentagelser, en engasjert stemme og uttrykk 

slik som “wow”! Dette kan indikere at han er begeistret. Men samtidig med Amunds 

begeistring og glede, uttrykker Mari bekymring. Det høres i stemmen hennes og hun viser til 

stedene der tennene til Fantorangen fortsatt er skitne ved å første vekke Amunds 

oppmerksomhet ved å si “Du!” for deretter å referere til tenner som fortsatt har behov for en 

puss ved å si “Litt der!”. Det kan virke som om Mari er opptatt av å følge instruksjonene til 

Fantorangen. Det kan være at hun legger merke til at Amund er mer opptatt av antall 

tannbørster enn av de skitne tennene. Hun ønsker å flytte fokuset tilbake til å pusse tennene 

rene. Videre gir Amund uttrykk for å forstå noe av hva Mari er opptatt av, og han tilbyr henne 

å delta i spillet. Han har nylig oppdaget at flere tannbørster gjør det mulig for flere å spille 

samtidig.  
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Mari tar først imot tilbudet og foreslår en struktur for spillet der hun bruker to tannbørster og 

Amund bruker to, men Amund gir uttrykk for at de kan bruke så mange de vil.  Mari avslår 

her ved å si “nei”, og dette er nok en respons Amund sitt forslag om at de bruker så mange 

tannbørster de vil. Hun bruker også ordet “hjelp” som kan tolkes som et signal på at hun 

synes det blir for mye. Kanskje ønsker hun at fokuset skal være på å pusse tennene rene heller 

enn å tulle med mange tannbørster slik som Amund ønsker. Det kan virke som om Amund og 
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Mari ønsker å spille på ulike måter. Amund gir inntrykk av å ønske å inkludere Mari i spillet 

med mange tannbørster, og han har en engasjert stemme. Han gir inntrykk av å ønske å dele 

en oppdagelse han synes er morsom med Mari ved i denne sekvensen ved å flere ganger 

invitere henne med. Han ønsker at mange tannbørster skal være en del av måten de spiller på. 

Det kan også være at han ønsker å forlenge sin egen spilletid ved at de spiller sammen, heller 

enn at Mari spiller på egenhånd. Mari gir uttrykk for at hun ønsker andre regler for spillet, 

nemlig at begge bruker to tannbørster. Når Amund ikke tar imot dette uttrykker hun 

frustrasjon. Videre i samtalen uttrykker Mari at hun ønsker å spille alene. 
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Konsekvensen for Amund her er at han ikke fikk forlenget sin spilletid, og at Mari ikke 

ønsker å spille sammen med han fordi hun ønsker å spille med andre regler enn det han 

ønsker. Mari gir uttrykk for å være opptatt av å pusse tennene rene og Amund gir inntrykk av 

å ønske å hygge seg ved å bruke mange tannbørster. Mari avslår Amunds forespørsel om 

deltakelse ved å si “nei” og “ikke”. Det er først etterpå når Amund gir uttrykk for at han vil 

delta i spillet på Maris premisser at hun godtar. Dersom man skal få til samspill må man enes 

om hvordan man skal spille, man må finne et fellesskap i hvordan man spiller. 

 

Denne sekvensen viser ulike preferanser for hvordan man spiller og hvilke regler som gjelder, 

noe som gjør det krevende for barna å spille sammen. Samspill krever tilpasning. Man kan si 

det slik at Amund ønsker å bruke de inkongruente elementene og er interessert i å finne glede 

i å gjøre bruk av disse. Mari viser ikke interesse for dette. Hun viser interesse for å pusse 

tennene rene, og dette blir bekreftet når hun senere gir uttrykk for å ønske å spille for seg 

selv. Det kan være at Amund finner motivasjon i de inkongruente elementene, mens det for 

Mari oppleves som forstyrrende. Hun foretrekker en mer virkelighetsnær tilnærming. 

 

Inkongruens er et begrep som forutsetter en motsats. Det forutsetter en viss kjennskap til en 

felles virkelighet, og det er derfor relevant å se på både det inkongruente og det 

kongruente.  Dersom man ikke er kjent med det som stemmer overens, legger man ikke 
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merke til det som skiller seg ut. At barna legger merke til det inkongruente innebærer dermed 

at de har en virkelighetsforståelse de opplever å dele med andre, og dette er en del av deres 

humorforståelse. I Amunds tilfelle er det synlig at dette spillet handler om å ha det gøy og om 

å glede seg over det inkongruente. For Mari handler det om noe annet, som virker å være å 

mestre spillet og pusse tennene rene. Mari forstår mest sannsynlig inkongruensen, men for 

innenfor hennes livsverden er det viktigere og mer interessant handle i overensstemmelse 

med normalen. Det er også mye glede i å mestre og få til noe, og det kan være denne type 

glede er mer avgjørende for Mari. I likhet med Amund kan det også være at Mari ønsker å 

spille alene, og at hun derfor motsetter seg invitasjonene. 

 

Amund gir med sine invitasjoner et signal til Mari om at det kan flytte seg over i en 

virkelighet der det er rom for humor, kreativitet og lek. Han har kanskje tidligere erfart at 

inkongruens kan være noe som er morsomt å dele med andre, og han ønsker å innvie Mari i 

denne opplevelsen. Han lykkes ikke med dette, men virker likevel å sette pris på det 

inkongruente for seg selv, og han fortsetter med å skape situasjonen med flere tannbørster. 

Dette er valg og muligheter som kanskje lettere kan bli tilbudt barna når de bruker nettbrett, 

enn for eksempel når de leser i en bok. 

 

Det er også elementer av motstand i denne sekvensen. Barna yter motstand mot hverandre, og 

det kjemper om å være den som styrer iPaden. iPaden kan har forstås som et symbol på makt 

og kontroll. Det er den som har iPaden som kan bestemme og som kan handle. Det er derfor 

svært viktig for begge barna å få mulighet til å bruke den, og de kjemper kontinuerlig om 

dette seg imellom. Vi kan her ta i bruk Sutton-Smith (1997) sitt begrep transkripsjoner. Den 

ytre transkripsjonen til barna kan være å få til et samspill og å vise forskeren hva de kan og 

får til. Den indre transkripsjonen kan handle om å få kontroll over iPaden og få mulighet til å 

spille slik man selv ønsker. 

 

4.2.2    Å være gal i spillet 

Denne sekvensen finner sted et godt stykke inn i samtalen med Alex1 og Alex2. Guttene 

spiller et spill der en sirkusartist balanserer på en line mens han holder en stokk. Alex2 holder 

iPaden mens Alex1 ser på og kommenterer. Det at han kommenterer spillet og hva Alex1 gjør 

viser at han også er involvert i det som skjer, og delvis også deltar. Spilleren skal plassere 
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figurer på stokken slik at det er likevekt og ingen faller ned. Dersom man får det til kommer 

det fyrverkeri i bakgrunnen og sirkusartisten går fra å ha et lite smil til å ha et stort smil. 
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Guttene blir svært engasjerte i spillet og de gir i samtalen uttrykk for at det er viktig for dem å 

få det til. Alex 2 uttrykker disse ønskene på vegne av Alex1, man kan tenke at han heier på 

Alex 2 ved å si at han vet at han får det til og at han klarer det. I sekvensen kan man lese at 

det er noe som går feil, ettersom noe kræsjet. Jeg uttrykker “Ånei” i respons til dette, og et 

forsøk på å leve meg inn i situasjonen. Alex2 sier da at han liker at den faller og at det er om 

å gjøre å falle. Alex2 fortsetter med å forklare at han liker at de faller fordi de blir fanga. Det 

kan være forklaringen kommer fordi det er viktig for han å lykkes i spillet. Han forteller at 

han liker å spille spillet med andre regler enn de som er etablert fra spillets side, kanskje for å 

Skjermbilde 9 Skjermbilde 10 
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bekrefte for meg de nye reglene som gjelder. I fortsettelsen av denne sekvensen ser vi at de 

nyetablerte reglene resulterer i fornøyelse, som kommer til uttrykk gjennom latter.  
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Noe som er spennende i denne sekvensen er bruken av ordet gal. Alex1 er den første som 

bruker ordet gal, og Alex2 finner også det passende å bruke dette ordet om seg selv i 

konteksten av dette spillet. Å være gal kan være å oppføre seg på en måte som avviker fra 

normalen. Det at barna bruker dette ordet kan være at de anerkjenne at de spiller på en måte 

som skiller seg fra hvordan man faktisk er ment å spille. At de ler kan underbygge at de 

gleder seg over og ser humoren i å snu opp ned på virkeligheten. De bruker til og med ordet 

supergal for å underbygge dette, ettersom super er et beskrivende ord som forsterker 

meningen av ordet gal.  

 

Å være gal er å oppføre seg inkongruent. Denne sekvensen kan ses på som et eksempel på 

humorskaping der innholdet er inkongruent. Barna signaliserer til hverandre at de går over til 

en virkelighet der humor, lek og kreativitet er lov, og dette gir rom for nye tanker og 

assosiasjoner. I motsetning til Amund og Mari som pusser tenner i forrige kapittel, er både 

Alex1 og Alex2 interessert i å skape rom for humor sammen i denne situasjonen. Vi kan si at 

guttene innenfor dette nye rommet for humor har mulighet til å lage nye regler. De bryter 

med den magiske sirkelen til Huizinga (1955) og går over i en overskridende lek preget av 

inkongruens. Slik jeg ser det er dette en måte der barna selv skaper inkongruens i spillet, og 

jeg mener denne måten er mindre opplagt enn mulighetene jeg har beskrevet i Fantorangen-

appen der man for eksempel kan plassere dynamitt i vaskemaskinen. I denne sekvensen er 

barna aktive i å fortelle om hvilke regler som gjelder i spillet og hva man skal gjøre. Jeg 

oppfatter det slik at de er klar over at dette skiller seg fra hvordan det er lagt opp til at man 

skal spille, ettersom de spesifikt forklarer for meg hva som er reglene. Det at de ler er videre 
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med på å forsterke dette. Det overskridende i leken kan forstås på to måter. Det er potensielt 

overskridende fordi man finner en måte å spille på som skiller seg fra slik man har oppfattet 

at det skal gjøres. Hvorvidt dette er en intendert mulighet fra spillskapernes side kan 

selvfølgelig diskuteres, men min oppfatning er at guttene opplever det som overskridende. 

Den andre måten å forstå det som overskridende lek kan være å se det opp mot guttenes 

kommunikasjon med meg. Det kan virke som om de har en oppfatning av at de gjør noe annet 

enn de skal, og det er spennende for dem å fortelle om dette til meg. Dette kan også handle 

om en slags makt, eller kontroll. Det kan være et slags opprør mot meg som forsker og 

voksen som gjør at de bestemmer seg for å gjøre noe på en annen måte enn det de skal. 

 

En annen måte å tolke denne sekvensen på er gjennom begrepet fortolkende reproduksjon. I 

lys av dette begrepet kan man si at guttene tolker spillet og dets regler, og at de deretter 

gjenskaper det i sitt eget bilde. Spillet handler i deres nye virkelighet om å vinne gjennom å 

være gal i spillet, noe som forløser glede i form av latter. Latter kan være et uttrykk for 

humor, og det virker som om barna hygger seg med fortellingen de lager om hvordan spillet 

skal spilles. 

 

4.3     Autonomi 

Noe som allerede har vært tema er barnas ønske om makt og kontroll over leken med 

nettbrett. En måte det kommer ytterligere til uttrykk på er deres ønske om å delta og interesse 

for å vise hva de liker på nettbrettet, slik som Alex1 gir uttrykk for i følgende utdrag. 
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Dette kapittelet tar for seg barnas uttrykk for autonomi ved å se på hvordan de plasserer seg 

selv i maktposisjoner, og hvordan de snakker om regler og preferanser ved bruk av nettbrett. 
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4.3.1     Jeg kasta egentlig vekk deg 

I denne sekvensen er Alex1 og Alex2 godt gang med å spille spillet der en sirkusartist 

balanserer på en line samtidig som han holder en stokk som barna kan plassere figurer på. 

Alex1 og Alex2 har uttrykt at målet med spillet er å få figurene til å falle heller enn å 

balansere de.  
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Barna ler og det virker som om de hygger seg sammen. De synes det er morsomt at figurene 

faller. Alex2 beskriver det at figurene faller som at han kaster de vekk, noe som innebærer en 

mer aktiv handling fra hans side. Alex1 er den som foreslår at figurene Alex2 kaster vekk er 

personer de kjenner fra virkeligheten. Alex2 sier at Alex1 kasta vekk seg selv, og blir da møtt 

med at det var han selv. Jeg tolker dette som en slags mild motstand eller erting dem 

imellom. Alex2 uttrykker misnøye ved å bli kasta vekk, noe som gjør at Alex1 foreslår at de 

yter motstand mot andre. I stedet for å figurene i spillet er dem selv, blir storebror Herman 

plassert i spillet. Dette gjør det mulig for dem å fortsette med en lek de gir uttrykk for å like, 

nemlig å plassere personer fra virkeligheten i spillet. Utover å ha det morsomt virker det nå 

som om det for guttene handler om å plassere seg selv i en slags maktposisjon.  

 

I spillet kan barna gjøre som de vil og bestemme egne regler. De skaper en situasjon i spillet 

der de har overtak over storebror Herman. Til vanlig er det kanskje motsatt, nemlig at det er 

storebror som får bestemme mest. Foreldrene har også fortalt at når Herman er hjemme er det 

ofte han som styrer aktiviteten på nettbrettet. Denne leken er til felles glede og begge 

uttrykker dette ved latter og ved kommunikasjon som bygger på den andres og på det som 

skjer i spillet. Idet jeg involverer meg i samtalen blir jeg også del i leken guttene i mellom, og 
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guttene skaper en situasjon i spillet der de har overtak over meg. Jeg trengs ikke og kan bare 

kastes bort. 
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Fra å være plassert i en posisjon der de har kontroll over en person som har litt mer makt enn 

dem selv, som Herman kan sies å ha, har de inkludert en person som har enda mer makt, en 

voksen. Fordi dette skjer innenfor rammene av spillet og med en humoristisk undertone kan 

guttene uttrykke sitt overtak uten at oppførselen deres oppfattes som direkte ugrei. De skaper 

en situasjon i spillet der de selv har overtak over eldre søsken og forsker på besøk. Det kan 

tenkes at dette er en måte guttene søker å oppnå uavhengighet og kontroll over eget liv. En 

måte å leke med en mulighet de ønsker seg. 

 

I denne sekvensen knytter barna virkelighet sammen med spillet på nettbrettet. Det “å være 

gal i spillet”, som jeg forstår guttene gjør for underholdningens skyld, blir tatt et hakk videre.  

Vi kan si at barna i denne sekvensen involverer seg i et slags sosiodramatisk rollespill, der de 

personifiserer figurene i spillet. I følge Corsaro (2018) er det vanlig at barn plasserer seg selv 

i roller der de kan utøve makt over andre i leken. Ved å gjøre dette i spillet uttrykker de sitt 

ønske om å være autonome. De får mulighet til å hevde seg selv i lekens verden. I dette 

tilfellet kan man si at bruk av nettbrettet bidrar til å gjøre dette mulig, ettersom barna tar i 

bruk mulighetene spillet byr på. Dette kan ses på som en form for konvergerende lek. Barna 

blander det analoge og det digitale i leken sammen. Det analoge er fantasien og rollespillet de 

forteller om, og det digitale er figurene og det som skjer på nettbrettet. Det kan virke som om 

det som skjer i spillet inspirerer og bidrar til å utvikle leken barna imellom.  

 

Vi kan også se på denne sekvensen som at den knytter humoren i inkongruensen sammen 

med ønsket om å være uavhengige og fri. Dette passer godt sammen ettersom inkongruens 

handler om humoren i det som ikke stemmer overens med virkeligheten, og at barns ønske 

om autonomi gjerne kan komme til uttrykk gjennom et oppgjør med virkeligheten der de 

forsøker å snu ting på hodet. Andre eksempler på dette er å posisjonere seg i høyden. Videre 
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kan det tolkes som en form for overskridende lek ettersom barna oppfører seg i spillet på en 

måte som i virkeligheten ikke nødvendigvis ville blitt godtatt. Det ville for eksempel ikke 

vært greit for meg å bli kasta vekk i virkeligheten, men innenfor spillets rammer er det rom 

for å tulle med dette. Barna kan være av den oppfatning at oppførsel som vanligvis er ugrei er 

akseptabel innenfor rammene av spillet. Man kan tolke dette som overskridende lek i negativ 

forstand. Man kan se på det som en handling og en ytring som ble alminneliggjort i 

konteksten av et spill. Men utover dette burde man ta maktbalansen og stemningen i 

betraktning. Maktbalansen peker mot et skjevt forhold mellom et barn og en voksen. Dersom 

utvekslingen hadde skjedd mellom to jevnaldrende barn, eller det var noe en voksen hadde 

sagt til et barn ville det vært mindre greit. Stemningen må også kommenteres. Jeg vil si det er 

en stemning som kan beskrives som humoristisk og utprøvende. Den er humoristisk fordi det 

er flere ting som foregår som skaper latter i forkant og underveis. Den er utprøvende fordi det 

er flere ulike personer som blir gjort gjenstand for det å bli kastet. Kanskje er Alex1 og Alex2 

klar over at å opprettholde fortellingen om at en av de ble kastet ville vært ødeleggende for 

deres forhold, og at det derfor er tryggere å rette det mot meg, som er voksen og vil kunne 

tåle motstanden og humoren. For humorforståelsen er også et poeng her, ettersom man vipper 

mellom å glede seg over noe morsomt og gi uttrykk for motstand mot autoriteter. 

 

4.3.2     Regler og preferanser 

Samtalene dreier seg om ulike ting når barna forteller om regler og preferanser om deres bruk 

av nettbrett, og jeg tar derfor for meg en samtale om gangen. 

 

Alex1 og Alex2 

Alex1 og Alex2 snakker om serier og filmer på Netflix, som de ikke har lov til å se på. Det 

som de ikke har lov til å se på beskrives gjerne som farlig og har karakterer som er onde: 
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Alex1 refererer her til serier og filmer på Netflix som er farlige ved å si “den, den den.” Det 

er med andre ord mye innhold som er farlig. Det virker som om dette er av interesse for dem 

ettersom de er opptatt av å fortelle om det. På spørsmål om hva de synes uttrykker Alex1 

først litt usikkerhet, før Alex2 forteller at han er opptatt av hvordan man temmer ting. Dette 

er kanskje en måte å si at de vet hvordan de skal håndtere det. Kanskje interessen ligger i 

nettopp dette, at det er noe de ønsker å kontrollere, men er usikre på hvordan. Det er tydelig 

at guttene er opptatt av det farlige og at dette fascinerer dem. Guttene har fokus på og 

interesse for serier og filmer på Netflix som de ikke har lov til å se på. Vi ser videre at 

guttene snakker om at det er 7+. Noe som betyr at innholdet ikke er tilgjengelig for dem på 

grunn av alder. Da guttene gikk inn på Netflix valgte de Alex1’s profil, som jeg antar 

foreldrene har tillagt noen begrensninger. Guttene virker å være bevisst hva det er 

aldersbegrensninger på og bruker uttrykket 7+ flere ganger. De trykker likevel på de aktuelle 

filmene og seriene i et forsøk på å se om det kan gå. Når dette skjer ber Netflix om at man 

oppgir en kode for å få tilgang på det aldersbegrensede innholdet. 

 

 

Skjermbilde11: Aldersbegrenset innhold, Netflix 
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I samtalen blir det altså tydelig at guttene ikke har tilgang på mye av det de viser seg å være 

mest interessert i. De forteller blant annet at Ninjago er favoritten og jeg responderer i 

utdraget under med at jeg gjerne ønsker at de viser meg dette. 
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I denne korte sekvensen ser vi at guttene uttrykker at det de aller helst ønsker å se på ikke er 

lov. Barna nevner flere ganger at ting er 7+. Det at forespørselen om pin-kode kommer opp 

selv om barna har kunnskap om hva som er lov eller ikke kan vitne om at de stadig har et 

ønske om at dette skal endres, eller at de skal finne en vei utenom. En annen begrensning som 

nevnes er tid guttene får lov til å bruke foran skjermen 
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Jeg forsøker her å få mer konkrete svar på hvor ofte barna bruker nettbrett, uten å lykkes med 

det. Uansett er opplevelsen til barna at de gjerne kunne ønske seg mer skjermtid, noe som 

vitner om at de setter pris på denne aktiviteten. Jeg ser også at det er store forbindelser 

mellom interessene deres i ulike karakterer fra filmer og serier, og bruken av iPad. 

 

Utdragene viser at det er knyttet en del begrensninger til det Alex1 og Alex2 viser interesse 

for ved bruk av iPad. Både innholdet og tiden til rådighet begrenses. I besøket jeg gjorde på 

forhånd av datainnsamlingen fikk jeg inntrykk av at deltakelse i studien var av interesse fordi 

det innebar ekstra skjermtid. Jeg opplevde både da og under datainnsamlingen at guttene var 

interesserte i å vise og fortelle om noe de likte til noen som var villige til å lytte. Samtalen 

med de to guttene viser at deres preferanser er nært knyttet opp mot regler og begrensninger. 

Dette oppleves kanskje som et hinder for guttene, og virker å være et sentralt tema for dem i 
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deres bruk av nettbrett. Ønsket om å se på serier og filmer de liker er knyttet opp mot å bli 

eldre og få tilgang – å få en slags uavhengighet og frihet.  

 

Amund og Mari 

Amund og Mari sier flere ganger “min tur” mye for å uttrykke ønsket om å få herredømme 

over skjermen. I løpet av samtalen skjer dette omtrent 13 ganger i løpet av 30 minutt. Her er 

et eksempel fra Amund. 
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Amund sier her to ganger på kort tid at det er hans tur. Mari er opptatt med et spill og 

samtalen mellom meg og henne handler om at man ved hjelp av etuiet kan få iPaden til å stå 

av seg selv. Amund gjentar spørsmålet om det snart er hans tur. Utspill som dette kan vitne 

om at det er attraktivt for dem å bruke iPad, og at det er viktig for dem å si ifra om dette 

ønsket slik at det kan bli innfridd. Ved et tilfelle, 9 minutter inn i samtalen, gjør også det at 

Mari synes Amund holder på for lenge på iPaden at det blir konflikt og hun forlater rommet. 

 

I samtalen med Amund og Mari snakker jeg også med Amund om hva han synes om å være 

alene eller sammen om å bruke nettbrett. I sekvensen under ser vi at Amund er bevisst at det 

å bytte på er viktig når man spiller sammen slik at alle får prøve. Og han forteller at byttingen 

er grunnen til at han synes det er best å spille alene. 
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Jeg tolker dette som et uttrykk for at Amund liker å spille iPad og at dette er noe han 

verdsetter og ønsker å bruke tid på. Datamaterialet viser samtidig situasjoner der Amund 
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gleder seg over å dele situasjonen med andre, slik som da han oppdaget at man kan pusse 

med flere tannbørste. Det kan være at det attraktive med å ha kontroll over iPaden blir 

forsterket ved at noen andre ønsker det samme.  

 

Amund og Mari er også opptatt av å innbyrdes forhandle regler og hvordan iPaden skal 

brukes. I etterkant av at Mari får iPaden til å stå av seg selv, ønsker også Amund å benytte 

seg av denne muligheten. 

 

 

Transkribering 22 

 

I dette utdraget ser vi at Mari gir beskjed til Amund om hvordan det er best at han sitter, og 

dette kommer i etterkant av at jeg har fortalt noe av det samme til Mari. Amund argumenterer 

med at Mari har gjort det samme tidligere, og at han har lyst til å gjøre det på samme måte. 

Mari mener likevel at det blir feil. I denne sekvensen foregår det en slags kamp mellom 

Amund og Mari om hvordan man skal holde iPaden når man spiller sammen, der begge 

ønsker at de samme regler skal gjelde, men også at de selv skal få mest mulig glede av 

bruken.  

 

Oppsummering 

Barna viser interesse for å bruke nettbrett, og for det som er på skjermen. Dette kom til 

uttrykk på ulike måter i samtalene. I samtalen med Alex1 og Alex2 var det med 

aldersbegrensninger sentralt, i tillegg til begrensninger hva gjelder skjermtid. De snakket 

også mye om hvilke karakterer, serier og filmer de liker. Disse ble gjerne beskrevet som 

farlige. I samtalen med Amund og Mari var det viktig for dem å uttrykke at de ønsket kontroll 

over nettbrettet ved å si at det var deres tur, og dette resulterte i et tilfelle i konflikt. Videre 

ble det snakket om det å være alene eller sammen, og de snakket om hvordan nettbrettet 

skulle brukes og holdes. 
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Det kan virke som om Alex1 og Alex2 ønsker mer tilgang. De ønsker tilgang både til 

innholdet som er aldersbegrenset og de ønsker fri tilgang til bruk av nettbrettet. De har en 

felles interesse i dette, og eventuell frustrasjon er i større grad rettet utover enn mot 

hverandre. De har et felles mål i hva de ønsker kontroll over. Amund og Mari er mer opptatt 

av kontroll over nettbrettet. Samtalen sentrerer seg derfor mer mot at de på ulike måter 

forsøker å få kontroll på nettbrettet. Det virker å være attraktivt for dem å sitte med et 

nettbrett foran seg og spille på den måten de selv ønsker å spille. Det er også attraktivt for 

dem å kunne se godt når den andre spiller. Disse ønskene gjør at de uttrykker at det er deres 

tur, og at de klager på den andre når skjermen holdes på en måte som gjør det vanskelig for 

dem å se. Barna er opptatt av selv å få råderett over bruken av nettbrettet og av innholdet som 

kommer med. Selvhevdelse foregår både direkte og indirekte, ovenfor hverandre og i møte 

med autoriteter. For Amund og Mari kan denne råderetten nettopp være attraktiv fordi den 

byr på inkongruente muligheter. De får mulighet til å gjøre handlinger de ikke vanligvis har 

lov til, og dette kan oppleves som et slags opprør. 

 

Alex1 og Alex2 viser at de er opptatt av det som ikke er lov og det som er farlig. Corsaro 

(2018, s. 174) skriver at et sentralt tema i barns jevnaldrerkultur handler om å oppnå 

uavhengighet fra reglene og autoriteten til voksne og å få kontroll over egne liv. Man kan 

forestille seg at barna ser frem mot å bli eldre og få mulighet til å se etter eget ønske. Selv om 

de ikke er lov virker det likevel som om guttene har sett på filmene og seriene de snakker om 

tidligere, og jeg kan forestille meg at dette har skjedd sammen med eldre søsken eller med 

foreldre. De er altså avhengige av at noen gir dem tilgang og overvåker dem.  

 

Ønsker og preferanser ved bruk av nettbrett er uttrykk for barnas selvstendighet og 

individualitet. Barna forteller om det som er viktig i deres livsverden, hva de interesserer seg 

for og at det er viktig for dem å kontrollere nettbrettet. De ønsker å plassere seg selv i en 

maktposisjon hva gjelder bruken av nettbrett, og de viser motstand mot hverandre, meg som 

forsker og andre autoriteter i livet deres. I likhet med det inkongruens beskriver kan vi i 

begrepet autonomi også finne et ønske om å snu ting på hodet. Dette ønsket om å snu ting på 

hodet kan tolkes som et ønske om å utøve motstand. Det kan tenkes at begrensningene barna 

møter skaper frustrasjon, og ønske om å finne alternative måter å unngå reglene på. 
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4.4     Perspektiver på det digitale 

I dette kapittelet snus fokuset mot å se på helheten knyttet til det digitale. Her tematiseres 

nettbrettets rolle i samtalene og situasjonene, og det vies dermed større fokus på den digitale 

teknologiens påvirkning på barnas opplevelser og aktiviteter. I teorikapittelet gjør jeg rede for 

begrepene tilkoblet lek og konvergerende lek. I det følgende vil jeg koble disse begrepene 

opp mot eksempler fra det empiriske materialet. 

 

Tidligere i kapittelet beskriver jeg en situasjon og samtale der jeg, Alex1 og Alex2 deltar. 

Alex1 og Alex2 er engasjerte i et spill seg imellom, og involverer storebror Herman og meg i 

spillet. Figurene har blitt personifiseringer av dem selv, en eldre bror og meg som forsker. 

Når barna snakker om hva som skjer i spillet snakker de ikke om at figurene faller ned, de 

snakker derimot om at de kaster personer de kjenner vekk. Dette kan gi inntrykk av at leken 

for dem ikke er det vi ser i spillet, men et samspill de har skapt mellom virkeligheten og 

elementer i spillet. Dette er et eksempel på at guttene kobler sammen det som skjer i spillet 

med personer de kjenner fra virkeligheten. Det som skjer i spillet er for dem et verktøy de kan 

bruke til å leke en lek de selv bestemmer. Dette gjøres også flere ganger. Alex1 forteller også 

at foreldrene hans befinner seg i spillet, selv om han ikke sier noe om å kaste dem. 
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Dette sier kanskje noe om hans bevissthet om hvem som befinner seg i og tilhører hjemmet. 

Det er nærliggende å tenke at de som blir inkludert i leken er de som i det øyeblikket befinner 

seg i huset. Og storebror blir også inkludert, selv om han akkurat da er på besøk. Jeg tenker 

dette sier noe om at barna er bevisste situasjonen selv om de er opptatt med samtalen og med 

leken. Det at barna gir figurer i spillet navnene til personer de kjenner i virkeligheten 

fortsetter også etter de har avsluttet spillet der de kaster meg og Herman vekk. I utdraget 

under forteller Alex1 uoppfordret om hvem han, jeg og mamma er i spillet. 
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Dette utdraget minner ikke om å snu ting på hodet, men kan kanskje vitne om at Alex1 likte å 

personifisere personer i spillet. Han har akkurat blitt ferdig med et spill der samtalen dreide 

seg om å kaste vekk personer. Det elementet han tar med seg videre når er å fortsette 

navngivningen uten handlingene. Dette kan bety at han syns det er morsomt å late som om 

figurene i spillet er personer fra virkeligheten. Dette aktualiserer det Marsh (2017) påpeker, 

nemlig at digital lek innebærer koblinger mellom det digitale og det analoge, og at dette i 

leken kan smelte sammen. Leken er ikke nødvendigvis det som konkret skjer i spillet, men 

heller den mening barna tillegger det som skjer i spillet. Fantasileken til Alex1 og Alex2 

oppstår på deres eget initiativ, og i samtalen fletter de sammen elementer fra det digitale og 

det analoge. 

 

Hva som skjer i samspillet mellom det digitale og det analoge kan beskrives som en form for 

fleksibilitet. Denne fleksibiliteten virker å være underholdende for barna. Jeg har beskrevet at 

Alex1 og Alex2 lo i situasjonen der jeg og Herman ble kastet vekk, og jeg har foreslått en 

mulig grunn til at Alex1 fortsetter personifiseringen av figurene er at han liker det. 

Fleksibiliteten i det som skjer på nettbrettet innebærer at man kan gjøre noe uventet, og barna 

forholder seg til dette på en enkel måte. Det virker å være naturlig for dem å bevege seg frem 

og tilbake mellom det som skjer i spillet og den lekende samtalen de har seg imellom. Når jeg 

leser samtalen mellom Alex1 og Alex2 viker det som om de intuitivt beveger seg mellom 

ulike domener. Jeg får inntrykk av at de opplever en helhet der voksne gjerne ville sett ulike 

deler.  

 

Det jeg tidligere har beskrevet som inkongruente elementer i Fantorangen-appen kan også 

oppleves som en fleksibilitet som gjør det mulig for barna å få til noe som de ellers ikke 

kunne ha gjort i virkeligheten. De inkongruente elementene oppstår i mulighetene spillet 

tilbyr som bryter med det barna kjenner fra virkeligheten. Dette innebærer en morsomt måte å 

blande en kjent aktivitet fra virkeligheten med uvanlige elementer fra det digitale. Dette gjør 

seg gjeldende når Amund pusser tennene til Fantorangen med flere tannbørster. Jeg forestiller 
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meg her at Amund blander sammen egne erfaringer med å pusse tenner i virkeligheten med 

nye inntrykk av å pusse tennene til Fantorangen digitalt. Dette møtet mellom erfaringer fra 

virkeligheten og digitale inntrykk viser seg flere ganger. I eksempelet under skjer det når 

Amund bestemmer seg for å prøve spillet der Fantorangen og Eddi skal bake. 

 

 

Transkribering 25 

 

Her ser vi at Amund forteller meg om det han opplever som uvanlig i spillet, nemlig at man 

kan lage mat med grus og spiker. Dette er uvanlig og kan minne om en skøyerstrek. Det som 

imidlertid videre er spesielt i spillet og som også skiller seg fra tenkte situasjoner i 

virkeligheten er at Fantorangen godtar mat med grus og spiker i. Amund forteller at 

Fantorangen liker dette. I spillet er det en oppskrift som beskriver hvilke ingredienser man 

skal ta i kjøkkenmaskinen, men barna står fritt til å velge hva de vil ha i. Når barna står 

ovenfor denne kjente situasjonen fra virkeligheten, med disse uvanlige elementene 

tilgjengelig, som grus og spiker er når man skal bake, vil det ikke være utelukkende det å 

spille spillet som beskriver hva de gjør. At Amund forteller om de inkongruente elementene 

kan vitne om at han behandler og tenker på det som skjer i spillet samtidig som han er 

oppmerksom på hvordan ting er i virkeligheten. Man kan derfor si at virkeligheten og spillet 

her konvergeres sammen for Amund. 

 

Tidligere i kapittelet beskrev jeg at Mari hadde en annen tilnærming til å pusse tennene til 

Fantorangen enn det Amund hadde. Mari virker også å ha en annen tilnærming til det å bake 

til Fantorangen. I følgende utdrag ser vi at hun snakker om det som står i oppskriften, om 

hvor mange det skulle være av ulike ingredienser. 
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Selv om Mari her har en annen tilnærming til det å bake enn det Amund har, kan vi likevel si 

at hun blander sammen erfaringene hun har fra virkeligheten, men det som skjer i spillet. 

Hvis vi også sammenligner med det som skjer senere når hun pusser tenner, og ønsker å gjøre 

det med en tannbørste, kan vi tenke oss at Mari søker å få til et samsvar mellom det som skjer 

på skjermen og det hun kjenner fra virkeligheten. Jeg tror også Mari setter pris på 

fleksibiliteten som det digitale tilbyr, men for henne handler denne fleksibiliteten kanskje i 

større grad om å ha kontroll over situasjonen. 

 

Sutton-Smith (1997) som bruker begrepet adaptiv variabilitet for å forklare hvordan 

mennesket er tilpasningsdyktig også i lek. I denne studien ser man eksempler på hvordan 

barna tilpasser bruk av nettbrettet. Leken finner sted både på skjermen og i samspillet barna i 

mellom. Leken er en blanding mellom mulighetene som spillet tilbyr og de erfaringer barna 

har fra virkeligheten. I enkelte tilfeller tilpasser barna seg til hverandre, i noen tilfeller prøver 

de ut nye alternative måter å gjøre noe på og i andre bruker de kanskje spillets muligheter til å 

skape samsvar med virkeligheten. Det virker som om barna velger fremgangsmåter som 

passer dem. Nettbrettet kan støtte dem i dette. 

 

4.5     Oppsummering av funn 

Det er et begrenset datamateriale som ligger til grunn for denne analysen, og jeg har derfor 

ikke forutsetning til å kunne gjøre helt nye funn på området. Jeg har i analysen fokusert på 

det partikulære og på enkelte sekvenser, ettersom jeg mener bidrag som dette bidrar til en 

dypere forståelse av hva begreper og fortellinger kan bety innenfor livsverdenen til barna. Det 

jeg mener styrker kredibiliteten i det jeg har lagt frem i analysen er at det er barnas stemmer 

som ligger til grunn. 
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En videre oppsummering av studiens funn, derunder inkongruens, autonomi og perspektiver 

på det særegne i den digitale leken gjennom begrepene overskridende lek, konvergerende og 

tilkoblet lek følger i det avsluttende kapittelet. 
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5 Konkluderende diskusjon 

Dette kapittelet tar for seg studiens hovedfunn og presenterer svaret på forskningsspørsmålet: 

 

Hva forteller barn om deres bruk av nettbrett? 

 

Videre diskuterer jeg hvordan mine funn kan bidra til aktuelle diskusjoner og til videre 

forskning. Som jeg viste i innledningen er små barns bruk av nettbrett et tema som er aktuelt 

politisk og samfunnsmessig. Innenfor forskning pekes det også mot et behov for mer 

forskning. Det er flere som trenger mer kunnskap om dette, både foreldre og de som jobber 

med barn. Kapittelet avsluttes ved å se på hvor fremtidig forskning innenfor dette feltet kan 

rettes videre. 

 

5.1  Oppsummering 

Jeg har funnet at barna i studien er opptatt av inkongruens og autonomi når de forteller om 

deres bruk av nettbrett, og jeg har sett på hva som er spesielt med den digitale leken ved å 

bruke begrepene tilkoblet lek, konvergerende lek og overskridende lek. Jeg ser at barna blant 

annet beveger seg mellom det som skjer på skjermen, erfaringer fra virkeligheten og 

fantasilek.  

 

Barna setter pris på inkongruenshumor, en form for humor Frode Søbstad (1995; 2006) peker 

på at er en tidlig form for humor og noe som preger innholdet i barnehumoren. Når barna 

forteller om deres bruk av nettbrett forteller de ofte om det inkongruente de ser. Noe som 

virket å særlig underholde Alex1 og Alex2 var et spill der en kvinne fikk mye løv i ansiktet. 

Dette fikk guttene til å le, men det var også en slags usikkerhet knyttet til om denne 

reaksjonen var grei. Sutton-Smith (1997) trekker frem ordet transkripsjoner, for å beskrive de 

indre og de ytre motivasjonene til menneskene. De ytre motivasjonene forteller barna at det 

skal være snille og greie gutter som oppfører seg bra. Den indre motivasjonen handler 

kanskje om å ønske å ha overtaket, og å lengte etter å ha kontroll. I fenomenologien er det 

kroppslige ofte i fokus, og dette perspektivet bidrar til å vektlegge det barna gleder seg over i 

sin livsverden. Annen forskning jeg har sett på i forbindelse med denne studien trekker ikke 

frem humor og derunder inkongruens som viktige elementer for barn. I samtalene jeg 
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gjennomførte med barna i studien sto det å ha det morsomt sentralt. Barnas latter og samtale 

viser at bruk av nettbrett i denne sammenheng var en sosial praksis. Disse resultatene kan ha 

vært påvirket av at studien foregikk i hjemmesfæren og at designet var åpent - det var opp til 

barna hva som skulle sees på og gjøres på nettbrettet. Men med visse begrensninger. Når 

Alex1 og Alex2 helst ville se på Netflix, ba jeg dem om å vise meg spill.  

 

I humoren opplevde jeg at barna var aktive, heller enn passive. De var selv med på å skape 

humoren. Corsaro (2018) mener barn gjør en slags fortolkende reproduksjon av det de henter 

inn fra voksenverdenen. Dette mener jeg også kan være tilfelle med humor. De tar inn 

inntrykk og reproduserer dem. Barna gjorde mer enn bare å spille spillene. Sutton-Smith 

(1997) skriver at inkongruens er et slags opprør med autoritetene. Det er en mulighet for de 

som befinner seg i periferien av samfunnet til å snu ting på hodet. Et eksempel på dette er 

karnevalet. Alex1 og Alex2 gjorde et eksempel av dette ved at jeg ble plassert i spillet som en 

figur de bare kunne kaste vekk. På denne måten fikk de kontroll og makt over en voksen i 

spillet. Dette viser både at de skaper en situasjon som skiller seg fra virkeligheten og der de 

kanskje kjenner på autonomi, men også at det skaper en inkongruent situasjon preget av 

humor. 

 

Dette bringer meg over på neste funn som er autonomi. I sammenhengen av denne oppgaven 

handler autonomi om å lengte etter makt og kontroll over eget liv, og om å søke 

uavhengighet. Det handler også om selvhevdelse og identitet. Alex1 og Alex2 støter på flere 

begrensninger i samtalen, særlig med tanke på alder. De er ikke gamle nok til å se favorittene 

sine på egenhånd. I samtalen skapes situasjoner der de selv befinner seg i en maktposisjon. 

De lager et slags rollespill der de selv har kontroll og makt. Et slags inkongruent rollespill, 

som også byr opp til latter. Det var veldig morsomt for dem å bare kaste vekk både meg og 

storebror. 

 

Identitet og selvhevdelse handler om å vise hvem man er. I samtalen med Amund og Mari har 

de hver sine individuelle ønsker for hvordan spillet skal spilles. De er også ivrige etter å ha 

kontroll over bruken av nettbrettet. De er innbyrdes opptatt av å ha et slags overtak eller 

makt, og kjemper om denne seg imellom. Jernes & Engelsen (2013) peker også på makt og 

kontroll som sentrale elementer i barns bruk av iPad. I deres studie tok dette en stille form, 

mens i min studie hevder barna sin rett ved å bruke stemmen, og det innbydde også til 

krangel.  
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Jeg har sett at barna beveger seg mellom det som skjer på skjermen og det som skjer i 

fantasien i samtalene. Dette kan betegnes som en slags tilkoblet eller konvergerende lek der 

barna beveger seg mellom digital lek og tradisjonelle former for lek. Jeg mener mye av det 

som foregår i samtalene minner om lek og aktivitet barn holder på med til vanlig. Barna 

opplever potensielt i større grad en voksne at det de gjør er en helhet og de ser sammenhenger 

mellom det digitale og det analoge. 

 

Jeg finner også at barna holder på med former for overskridende lek. Det inkongruente kan 

bidra til dette, ettersom det setter ting på hodet. Overskridende lek kan både være lek som går 

over grenser på en måte at man har ugrei oppførsel, men det kan også være 

grenseoverskridende ved at man finner nye kreative måter å gjøre noe på. For Amund var det 

en ny oppdagelse å kunne pusse tenner med flere tannbørster. Jeg finner at barna bruker det 

som skjer i spillene til å passe inn i deres ønske om autonomi. Alex1 og Alex2 ønsker å være 

gamle nok til å se seriene de er mest interesserte i på egenhånd. Det er autoriteter som setter 

disse begrensningen for dem.  

 

Utover disse funnene viser samtalene med barna at det kan være mye samspill når barn 

bruker nettbrett. En bekymring kanskje særlig foreldre kan ha, er den passive rollen barna 

inntar når de sitter foran nettbrettet. Denne studien viser at bruk av nettbrett ikke 

nødvendigvis innebærer passivitet. I samtalen inviterer barna hverandre til å delta, og de viser 

at de har motstridende ønsker om hvordan de skal spille. Amund forteller at han liker å spille 

alene, men det oppstår mange situasjoner der barna gleder seg sammen. Jernes (2013) skriver 

om at barnehagebarn erfarte at de var alene når de spilte data i barnehagen ettersom det kun 

var et barn som kunne spille om gangen. Barna Jernes forsket på brukte datamaskin, og barna 

i denne studien brukte nettbrett. Nettbrett er et digitalt verktøy som skiller seg fra 

datamaskinen i form og bruk, og dette kan være noe som gjør at barn kan ha andre 

opplevelser knyttet til dette mediet. Jernes (2013) skriver også at barna snakker annerledes 

om å spille Playstation, potensielt fordi det er flere som kan spille samtidig i dette spillet. I 

samtalene jeg foretok med barna i denne studien sitter jeg igjen med inntrykk av at det 

foregikk lekende samtaler barna i mellom, og at det derfor er godt mulig å få til en sosial og 

aktiv praksis når små barn bruker nettbrett. 
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5.2  Mine funn som bidrag til aktuelle diskusjoner 

Barns bruk av nettbrett er et tema både politisk og samfunnsmessig. Fra politisk hold blir det 

satt fokus på gjennom Rammeplan for barnehage (Utdanningsdirektoratet, 2017). Dette 

impliserer en forventning om at barn skal få ta del i en digital praksis, og derigjennom ha 

kjennskap til digitale verktøy. Av denne grunn er det viktig at det gjennomføres forskning på 

barns bruk av nettbrett, ettersom forskning er med å informere politikere i deres beslutninger. 

Forskning er også viktig for å informere personale som arbeider med barn og foreldre. 

Undersøkelsen Monitor 2019 (Fjørtoft, Thun & Buvik, 2019) peker mot nettopp dette, at 

personalet i barnehagen kanskje mangler kunnskap om hvordan digitale verktøy skal tas i 

bruk. Rammeplan for barnehagen (Utdanningsdirektoratet, 2017) og Barnekonvensjonen 

(2003) legger til grunn at det er viktig at barn høres i saker som angår dem, og at deres 

perspektiver blir lyttet til. Derfor er det nyttig med forskning som søker å få innsikt i barns 

stemmer. Også forfatterne av undersøkelsen Foreldre og medier undersøkelsen 2018 

(Medietilsynet, 2018) påpeker at det er foreldrene som bidrar med svar i deres undersøkelse, 

ikke barna. 

 

Et utgangspunkt for denne studien er ønsket om å lytte til og fremme det barn synes er viktig 

om deres bruk av nettbrett. Dette har implikasjoner. I innledningen peker jeg på at barns 

perspektiver i forskning på små barns bruk av nettbrett er en mangelvare. Det å få innsikt i 

barns stemmer problematiseres her også gjennom Tingstad (2019). Tingstad stiller 

spørsmålstegn ved hvordan vi forstår barns stemmer og ved hva disse egentlig er. Hvordan 

kan det være barns stemmer når de tar veien gjennom en voksen forsker? Jeg viser videre i 

teorikapittelet at det er en dreining mot en mer barnesentrert forskning generelt. Som Corsaro 

(2018) påpeker blir det i større grad gjort forskning på barn i sin egen rett, heller enn i en 

funksjonalistisk tradisjon. Dette gjør at det nå, som Tingstad (2019) påpeker, er flere som har 

dette fokuset. Dette peker mot metodologiske utfordringer, noe jeg har forsøkt å tilpasse meg 

ved å velge en fenomenologisk tilnærming. Dette innebærer at jeg søker å forstå 

intervjupersonens livsverden heller enn å finne en allmenn sannhet. Jeg har i prosessen viet 

meg til å forstå hva barna mener er viktig, og å fremstille dette på mest mulig sannferdige 

måte. Jernes (2012) bruker observasjoner og samtaler uavhengige fra hverandre, noe som kan 

sette den ene eller den andre metoden i tvil, særlig når samtalen gjerne henter inspirasjon fra 

hjemmet og observasjonen foregår i barnehagen. Min forståelse er at dette kan sette barnas 
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stemmer i tvil. Metoden man bruker vil imidlertid alltid kunne være en utfordring og det er 

viktig å gjøre rede for sin fremgangsmåte for å kunne bidra til en mer reflektert og potensielt 

bedre måte å fremstille barns stemmer på. Metodisk har jeg benyttet meg av flere metoder for 

datainnsamling samtidig. Hvordan man skal lytte til barn er et spørsmål flere har befattet seg 

med. Barn har flere uttrykksmåter, og det kan være positivt med flere innfallsvinkler til å få 

barns perspektiver. Metode handler om hvordan man skal få svar på det man ønsker å få svar 

på, og jeg vil påpeke at man må gjøre en grundig overveielse her for å finne frem til riktig 

metode for å best mulig fange barns stemmer. Videre har man som forsker et ansvar hva 

gjelder å på ansvarlig vis presentere funn, og å sørge for at disse har bunn i datamaterialet. 

Denne oppgaven har forsøkt å ivareta dette ved å vise til mange sitater fra datamaterialet som 

underbygger de teoretiske påstander. Selv om det kan være problematisk å fremstille barns 

stemmer, må man fortsette å prøve. Jeg håper mitt forsøk kan bidra med å informere andre 

forskere. 

 

Jeg har i innledningen vist at det er mye fokus på små barn og bruk av nettbrett. Det er 

undersøkelser, forskning, debatter i TV, og det blir omtalt i politiske planer. Min personlige 

erfaring er også at dette er tema i mange hjem. Det er noe som opptar foreldre som skal 

oppdra små barn, og det opptar de små barna. I denne studien forteller et av barna at de ikke 

får så mye skjermtid, og aktiviteten virker veldig attraktiv for dem. Noe som skiller barns 

digitale aktiviteter fra andre aktiviteter er at de i større grad er avhengige av voksne for å 

utøve dem. Det krever en slags tilgang. Kanskje dette er en grunn til at akkurat det å snu ting 

på hodet blir aktualisert i samtalene med barn om deres bruk av nettbrett? Det kan uansett 

virke som om flere foreldre har behov for mer råd hva gjelder barns bruk av nettbrett. Jeg 

mener en studie som denne kan bidra til å skape et mer nyansert bilde av hva bruk av nettbrett 

kan være. 

 

Jeg kan også forestille meg at funnene fra denne oppgaven kan bidra til å informere personer 

som jobber med utvikling av spill for små barn. For spillutviklere presenterer denne 

oppgaven noen viktige funn, slik som at barn liker å underholdes gjennom inkongruente 

muligheter. Barna liker når de kan snu ting på hodet og gjøre ting i spillet som vanligvis ikke 

er lov. De har lyst til å tøyse. Det er med andre ord bra om spill for barn byr på muligheter 

både for å spille etter samfunnets regler, gjøre det de oppfatter som riktig, men også om det er 

alternativer, som kanskje er mer ulovlige. Det er også fint for barna å ha mulighet til å gjøre 

og å velge selv. Dette kan være nyttig informasjon for spillutviklere av underholdningsspill, 
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men også de som jobber med læringsapper. Også når man lærer kan man ha behov for å ha 

det morsomt, og å gjøre egne valg. Kanskje kan spillutviklere i enda større grad gjøre det 

mulig for barna å i spillet få rom for egen autonomi. Jeg har inntrykk av at det gir barna mye 

glede å gjennom spillet kunne praktisere en slags kontroll og makt, og ha mulighet til å gjøre 

aktiviteter som ellers ikke er mulig. Alle aktiviteter trenger ikke ha et mål. I teorikapittelet 

har jeg påpekt at lek og barns aktiviteter ikke bare må ses i et funksjonalistisk rammeverk. 

Jeg vil gi samme råd til spillutviklere. Spillet trenger ikke bare elementer som brukes til å nå 

et mål, eller å lære noe. Barn kan også ha stor glede av at mer tilfeldige elementer er plassert i 

spillet, og at det er mulighet for bevegelser og elementer som kan brukes til andre ting enn til 

å nå spillets mål.  

 

5.3  Videre forskning 

Som flere forskere jeg nevner i innledningen peker på tror jeg med fordel det kan gjøres mer 

forskning på bruk av nettbrett i hjemmet. Flere forskere viser til at barna snakker om 

hjemmesfæren når de er i samtaler om nettbrett. Det er flere foreldre som trenger råd og 

informasjon om barns bruk av nettbrett, ettersom de kan være usikre på hva som er riktig. 

Samfunnsdebatter og sterke meninger kan også bidra til å skape usikkerhet rundt dette tema. 

Men det er også utfordringer knyttet til forskning i hjemmet, særlig når det er innenfor det 

private nettverk. Jeg har i denne oppgaven for eksempel benyttet mye tid til å diskutere 

forskerrollen. Uansett mener jeg at det er mer problematisk at man ikke retter søkelyset mot 

dette punktet, og forsker mer på hvordan barn lærer om teknologi i hjemmet. Dette er viktig 

både fordi barn viser til hjemmet i samtaler om teknologi, men også fordi det kan være 

enkelte som ikke har denne kunnskapen med seg hjemmefra. I et samfunn der teknologi er en 

viktig del av utdanning og samfunnsliv, er det viktig at flest mulig får med seg viktig 

kunnskap om bruk av teknologi. Dette kan gjøres ved å forene bruk av teknologi i hjemmet 

med bruk av teknologi på skolen. 

 

Det er også behov for å gjøre mer forskning der man søker å fremme barns stemmer innenfor 

dette feltet. Flere metodiske fremgangsmåter finnes der man søker å lytte til barns stemmer, 

og disse må i større grad tas i bruk og forskes på for å komme frem til en dypere forståelse av 

hva det er barn ønsker og har behov for i deres bruk av nettbrett og annen teknologi. Det er av 

god nytte at forskere er åpne om hvilke metodiske valg de gjør innenfor dette feltet, slik at 
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man kan lære av gode eksempler. En fordel innenfor dette feltet, som jeg selv har benyttet 

meg av, er at man kan kombinere digitale aktiviteter med samtaler.  

 

I innledningen tok jeg til orde for hvordan kvalitative studier kunne fungere som et alternativ 

til dikotomien for og mot barns bruk av nettbrett. Jeg mener flere studier som denne, som 

også viser hvordan barn bruker nettbrett, kan bidra med informasjon om hvordan dette kan 

gjøres. Innenfor en fenomenologisk tankegang peker man mot at flere små studier sammen 

kan skape en større forståelse av et fenomen for en større gruppe. Bidraget jeg her har 

kommet med taler kun for fire førskolebarn. Flere lignende bidrag kan sammen utgjøre en 

bredere og mer generell forståelse av barns perspektiver og synspunkter på bruk av teknologi. 

Ikke minst er dette nødvendig for å få en mer informert debatt og politikk hva gjelder små 

barns bruk av nettbrett. 
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