
 45

Barn skapar identitet – den globala 
mediaarenans villkor 

Av Patrik Hernwall 
 
Vid studier av barns villkor i ett föränderligt samhälle har jag talat med barn 
i åldrarna åtta till tretton år om deras erfarenheter av och uppfattningar om 
kommunikation via datorer (fr.a. chatt och e-post). Deras utsagor om vad de 
gör och vad som är möjligt att göra gör det också möjligt att få en inblick i 
den samtida kultur barn växer upp i. Avgränsningen för denna artikel är att 
jag avser att diskutera barns villkor för identitetsutveckling, i ljuset av en 
förändrad mediasituation.  

Låt mig börja med en kort historia från 1998 som något belyser den glo-
bala mediavärld som barn lever i – en historia jag återkommer till i denna 
artikel. Maria, som är tio år, berättar för mig om hur hon brukar använda 
Internet för att leta efter information (framför allt bilder) om Leonardo Di-
Caprio, skådespelaren i filmen Titanic som var populär då. När Maria hittar 
något intressant på Internet, berättar hon det för sin vän Emma. De hjälps 
alltså åt att hålla varandra informerade om vad de hittar på Internet som rör 
deras idol. Men intresset för Leonardo DiCaprio var på intet sätt begränsat 
till dessa två flickor; snarare var DiCaprio på allas (åtminstone flickors) läp-
par vid denna tid.  

Konstruktionen av idolen DiCaprio utgörs av en mix av individen DiCa-
prio, karaktären i filmen (vad nu hans namn var…) och skådespelaren DiCa-
prio. I denna marknadsföring, säljer DiCaprio inte bara filmen eller sig själv, 
utan också ett koncept som kan liknas vid fiktiva figurer som Den Lilla Sjö-
jungfrun, Bratz eller Pokémon. (Bortsett att (?) de vänder sig till olika ål-
dersgrupper; vilken är den kvalitativa skillnaden?) Så, samtidigt som DiCa-
prio utgör en viktig del av Maria och Emmas kultur, blir Maria och Emma 
inte bara del av en global (media) kultur. De är också med och skapar denna 
kultur.  

Som jag ser det, pekar detta på några aspekter av vår (västerländska?) kul-
tur i den globala eran. Några av dessa teman kommer att utvecklas ytterliga-
re i denna artikel. Tesen är att nya mediaformer inte bara gör att symboler 
(tecken) blir alltmer betydelsefulla i och för vår kultur, utan också att dessa 
mediaformer förändrar villkoren för meningsskapande och identitetsutveck-
ling.  
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En global miljö 
Då denna artikel skall uppmärksamma vad den nya mediasituationen kan 
betyda utifrån barns perspektiv, är det nödvändigt med två bestämningar: 
Digital global media, och barns perspektiv. Digital global media refererar 
här till datorbaserad/digital informations- och kommunikationsteknik (IKT) 
och nätverk som Internet, vilka erbjuder en sociodigital rumslighet. Vad 
detta innebär, avser jag att diskutera under denna rubrik. Barns perspektiv 
refererar till att uppmärksamheten kommer att vara på barns villkor, både 
som individer och grupp. För att göra detta, kommer barns utsagor om sitt 
eget mediabruk och deras förståelse av detta att vävas samman med teoretis-
ka reflektioner hämtade både från en pedagogisk och en mediakritisk tradi-
tion. I enlighet med en konstruktivistisk teoribildning, ses barnet (individen) 
som aktivt skapande av mening.  

Den betydelse media har för hur vi som individer och som grupp upplever 
oss själva och den värld vi lever i, har varit (i brist på bättre uttryck) revolu-
tionerande under 1900-talet. Med uppkomsten av media som radio och tele-
vision, har individen kommit i kontakt med allt fler erfarenheter att reflekte-
ra över. Hannerz1 menar att detta resulterar i en, som han benämner, ”elek-
tronisk empati”. Denna empati är dock sprungen ur traditionell sändande 
media – en mediaform utan möjligheter till interaktion, dialog eller aktivitet2. 
Och nu har vi så IKT och det som Castells3 kallar det informationella sam-
hället.  

Manuel Castells menar att informations-revolutionen kan ses inom tre 
områden: ”microelectronics, computers, and telecommunications”4. Sam-
mantaget är dessa ryggraden i nätverkssamhället; ett samhälle där informa-
tion och kunskap är distribuerad, snarare än centraliserad. Den avgörande 
skillnaden gentemot industrisamhället, är att i det informationella samhället 
är skapandet och bearbetandet av symboler (snarare än producerandet av 
fysiska produkter) navet i ekonomin, kulturen, etc. Detta symbolskapande 
möjliggjordes av datorn, men hade sitt kulturella och ekonomiska genomslag 
med utvecklingen av nätverkssamhället.5 

Vad är då IKT? Som Tomlinson6 konstaterar, har distinktionen sändare—
mottagare blivit inaktuell med möjligheten till kommunikation och interak-
                               
1 Hannerz, 1998. 
2 Därför kan televisionen i hög utsträckning sägas vara ett tyst medium. Inte bara för att det 
inte tillåter direkt interaktion eller dialog med sändaren. Utan också för att tittarens respons 
allt som oftast blir nedtystat av andra tittare (– undantaget är sport, vad nu det betyder …). Du 
kan inte ha dialog, så länge programmet sänds. Samtidigt bör vi vara observanta på att detta 
sannolikt är ett inlärt beteende; Hannerz (1990) visar på flera exempel från skilda tittarkultu-
rer, med andra interaktionsbeteenden.  
3 Castells, 1996. 
4 Castells, 1996, s. 45 
5 Klein (2000) ger i boken NoLogo en lång rad exempel på hur symboler snarare än produk-
ter, utgör centralt kapital i multinationella företag som McDonalds och Nike.  
6 Tomlinson, 1999. 
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tion via IKT. Poster7 talar här om den andra mediaåldern, där inte bara posi-
tionerna sändare, producent och mottagare är möjliga att inta för varje bruka-
re av tekniken. Utan också att det inte förekommer någon skillnad i kvalité 
mellan original och kopia, eftersom den digitala informations- och kommu-
nikationstekniken utgör fundamentet för den andra mediaåldern. Dessutom, 
och detta torde vara unikt för IKT i förhållande till andra mediaformer, är det 
möjligt att interagera i mediet.  

Vari består då det revolutionerande? Ett svar på den frågan är som sagt att 
det med tillgången till olika former av IKT sker en radikal förändring i för-
hållande till vem som kan inte bara ta emot utan även sända och producera 
information i olika former. Detta betyder samtidigt att det sker, eller kan ske, 
en förskjutning av makten över information, kunskapsspridning etc. Eller 
med andra ord; för möjligheterna till kommunikation och interaktion. Svens-
ka Lunarstorm (lunarstorm.se) är väl kanske det mest uppenbara exemplet på 
hur individer kan mötas och interagera i den sociodigitala rumslighet som 
bygger på den digitala tekniken. I ett community som Lunarstorm är det 
mötet mellan människor som utgör drivkraften. Men vi har också fenomen 
som Napster, där brukarna fritt delade med sig av sin information – det som 
tidigare kallades ”ägodelar”. Musik är idag något som lagras som datafiler 
och som delas med andra via Internet. Eftersom det alltså inte råder någon 
skillnad i kvalité mellan original och kopia, och då det inte heller innebär 
något slitage att kopiera digital information, har detta kommit att förändra 
bland annat musikkulturen och med det idén om ägande. Lättheten att kopie-
ra information skapar därmed en möjlighet att dela med sig (vilket inte gillas 
av alla …). Den öppna kultur som ligger till grund för utvecklandet av tjäns-
ter på Internet8, innebär samtidigt att traditionella värden och värderingar 
utmanas. Det värdefulla i informations- och kunskapssamhället (eller det 
informationella samhället) är inte fysiska ägodelar, utan abstrakta kunskaper 
och symbolhantering.  

I ett pedagogiskt perspektiv, med ett mer eller mindre tydligt emancipato-
riskt anslag, betyder detta att det inte är den tekniska utvecklingen som så-
dan, som står för det revolutionerande, utan snarare de möjligheter till hand-
ling och meningsskapande som erbjuds individen. Intresset här är alltså riktat 
mot hur villkoren för människan, och det mänskliga, blir andra när miljön 
hon verkar i förändras.9 En central hypotes i detta resonemang är att tekni-
ken, i alla dess former, blir (med uppenbar referens till McLuhan) till för-
längningar av människan. Detta uppmärksammas i den alltmer både omfat-
tande och relevanta cyborg-litteraturen.10 

                               
7 Poster, 1995. 
8 Jfr Borovic, Claudijo, 2003. 
9 Se Hernwall, 2003a; 2004; 2005.  
10 Se t.ex. Søby, 1998b; Gray, 2001; Clark, 2003; Hernwall, 2003b. Detta är endast ett mycket 
begränsat urval av källor. Kortfattat kan konstateras att begreppet i sin nuvarande teoretiska 
mening har sitt ursprung i Donna Haraways cyborg-manifest från 1985 (se Haraway, 1991). 
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Alldeles oavsett vilka möjligheter tillgången till tekniken erbjuder männi-
skan, kommer vi inte ifrån att några få stora transnationella mediakonglome-
rat äger en stor del av den information som finns tillgänglig även på Internet. 
Men samtidigt med denna homogenisering sker en motsatt, och i detta sam-
manhang lika intressant, process. Här är det snarare den aktive individen i 
sin lokala miljö som producerar, uttolkar och distribuerar information. Detta 
betyder att sida vid sida med stora företag som Walt Disney, Sony och War-
ner bros., förekommer lokala och individuella initiativ – och där alla är med 
och skapar det ständigt föränderliga Internet. Detta som ett svar på varför det 
är en revolution: Att alla kan vara del i och skapa det som Lévy11 i sin uto-
piska vision kallar den kollektiva intelligensen – det nätverk av samman-
kopplade erfarenheter som exempelvis Internet kan utgöra (där två nu aktu-
ella exempel är bloggar och wikipedia). Nioåriga Holger berättar om vilka 
möjligheter han ser med datorer i skolan:  

–  Chatta med andra, svarar Holger. 
– Men vad har det med skolan att göra? undrar jag. 

Holger fnissar till, innan han svarar. 

– Man kan ju fråga nån som är större. Å fråga vad talet blir, å fuska.  

Möjligheter (att fråga någon som är större) som hamnar i konflikt med en 
uppfattning om vad skolan är och tillåter (att det skulle vara att fuska). Som 
B. Johansson12 så riktigt tar upp i sin avhandling, medför bruket av IKT att 
många av våra centrala begrepp, och därmed värderingar, utmanas.  

Vidare tar Internet inte hänsyn till den fysiska miljöns geografi. Den 
omedelbara tillgång till alla symboler (information) på Internet, oavsett av 
individens fysiska lokalisering, gör Internet till en ständig kollektiv skapel-
se.13 Vilket Tapscott14 ger exempel på genom att citera pojken som på frågan 
om vad det är som fascinerar honom med Internet, svarar att det är för att 
han känner sig delaktig i byggandet av ett samhälle (community). Vidare 
anser Tapscott att barn och unga tillhör Nät-Generationen, där den digitala 
tekniken utgör ett alldeles fundamentalt inslag i kulturen. Det är, enligt 

                                                                                                                             
Två antologier förtjänar att nämnas här; Davies-Floyd & Dumit (1998) Cyborg Babies samt 
Kirkup et. al. (2000) The Gendered Cyborg. 
11 Lévy, 1997. 
12 Johansson, 2000. 
13 Naturligtvis har inte alla samma tillgång. Men viktigt att komma ihåg, är att det är männi-
skor som hindrar andra människor, snarare än att tekniken som sådan skulle vara ett hinder: 
Inte minst lokala politiker är de som mer eller mindre direkt avgör vilka som tillgång och 
vilka som inte har det. Det är därför viktigt att påpeka att det är en avgörande skillnad mellan 
hur tillgångar är fördelade (vilket är politik) och vad tekniken eller bruket av tekniken gör 
möjligt. Och det är i den senare meningen som vi finner unika möjligheter vad gäller media-
bruk; att individen kan vara medverkande i skapandet av Internet. 
14 Tapscott, 1998. 



 49

Tapscott, inte den egna tillgången till tekniken som avgör, utan snarare att 
den i dess olika uttryck blivit en (eller kanske den mest centrala?) samtida 
utvecklingsuppgift.  

Det är inte bara DiCaprio, eller Disney, som finns där ute. På Internets 
multimediala arena finns tusentals barn som lämnar sitt bidrag – och som gör 
en skillnad i vad som blir och vad som blir bortglömt.  

Samtidens kultur 
I allt högre grad blir vår kultur – via inte minst skilda mediaformer – allt mer 
transparent, då alla har tillgång till all information. Frønes anser att vi i det 
västerländska samhället lever i en totalt öppen eller transparent global kultur 
som gör alla ”more or less part of the same basic universe of fiction and 
faction.”15. För barnet som lever i en mediatät miljö blir medias representa-
tioner (simuleringar, eller återskapningar/framställningar) viktiga erfarenhe-
ter som kommer att utgöra en väsentlig bas i hennes kognitiva och emotio-
nella utveckling. Men det är inte bara media som förmedlar medierad erfa-
renhet eller kunskap; i skolan är stor del av barnens erfarenheter skapade och 
förmedlade av någon annan, vilket kan vara lärare (annan vuxen), läroböck-
erna eller studiebesöket (vilket ju är något skapat med en bestämd pedago-
gisk/didaktisk intention, där barnet blir presenterat ett väl avgränsat utsnitt). 
Detta inte sagt för att kritisera skolan utan för att visa hur våra erfarenheter 
tenderar att vara medierade och förmedlade snarare än direkta, fysiska:  

There is no separation between ”reality” and symbolic representation. In all 
societies humankind has existed in and acted through a symbolic environ-
ment. […] Thus reality, as experienced, has always been virtual because it is 
always percieved through symbols that frame practice with some meaning 
that escapes their strict semantic definition. […] Thus, when critics of elec-
tronic media argue that the new symbolic environment does not represent 
”reality”, they implicitly refer to an absurdly primitive notion of ”uncoded” 
real experience that never existed. All realities are communicated through 
symbols. […] In a sense, all reality is virtually percieved.16 

Med en ständig tillgång till mediala framställningar har vi allt färre referen-
ser eller erfarenheter av den fysiska reella världen. De erfarenheter vi möter i 
vår vardag är snarare i stor utsträckning simuleringar (medierade in- och 
uttryck) av skeenden och händelser. Mediasamhällets symboliska representa-
tioner skapar en hyperverklighet där den framställda och konstruerade värl-
den ofta är vår enda erfarenhet av fenomen i världen. Denna hyperverklighet 
är simuleringen utan referens, eller bilden som ”bears no relation to any rea-

                               
15 Frønes, et. al., 1999, s. 163.  
16 Castells, 1996, s. 372f.  
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lity whatsoever”17 Eller, s(t)imuleringen som är ”even better than the real 
thing” – som rockgruppen U2 uttryckte det. Emma och Marias förståelse av 
Titanic är bara ett exempel på hur media [re]konstruerar historiska och sam-
tida fenomen.  

Här framträder simuleringen som har en sådan attraktion att vi inte ens 
bryr oss om den eventuella referensen, då ”the duplication is sufficient to 
render both artificial”18. (Finns här också en teoretisk bas för att förstå vad 
den s.k. upplevelse-ekonomin består i?) Televisionen och tidningen presen-
terade världen för oss. Med den uppkopplade datorn kan vi själva agera. 
Transparensen och hyperverkligheten är interagerande fenomen, som gör 
världen till en arena att se och ta del i. Därför blir distinktionen mellan vad 
som är verkligt eller inte, en förlegad och förenklande dualism – ”Consider 
the simple and misleading opposition between the real and the virtual.”19Med 
retorisk skärpa formulerar Søby detta medialandskap som att ”Through satel-
lite TV a human being can be in all places, see everything – at the same 
time. Earlier this capacity was exclusive to God.”20 Det är i ljuset av dessa 
fenomen som Castells uttryck ”the culture of real virtuality”21 skall förstås.  

En aspekt av denna mediautveckling är att det lokala och det globala exi-
sterar sida vid sida. Lars Qvortrup22 använder begreppet hyperkomplext 
samhälle för att beskriva hur det lokala är intimt förbundet med det globala 
just via informationstekniken. Poster23 menar att med Internet har vår samti-
da kultur blivit en kakofoni av multipla betydelser. Dess betydelse skapas 
just via skilda tolkningar och skilda förståelser. En betydelsefull konsekvens 
av detta, är att med tillgången till Internet har varje aktör möjligheten att 
skapa en relation till det eller de som är intressanta för henne själv. Johan, 
som är tretton år, berättar om varför han chattar:  

– Det är kul att träffa andra personer, eller ja, lära känna dom, svarar Johan. 
– Tycker du att man lär känna personer den vägen? 
– Ja, man lär ju känna dom, … ja, känna dom som man tror att dom är.  

Här blir begreppet glokalsamhället särskilt intressant, då det visar att villko-
ren för fenomen som närhet inte är avgränsade till det fysiska landskapets 
geografi. Snarare att media, och då inte minst IKT, blir den förlängning, eller 
utbyggnad, av människan som McLuhan24 beskrev. I en mening är det möj-
ligt att tala om avståndets upphörande, då geografin blir ovidkommande med 
Internet – allt är bara på ett klicks avstånd.  
                               
17 Baudrillard, 1983, s. 11.  
18 Baudrillard, 1983, s.18.  
19 Lévy, 1998, s. 23.  
20 Søby, 1998a. 
21 Castells, 1996, s. 21. 
22 Qvortrup, 1999. 
23 Poster, 2004. 
24 McLuhan, 1964/1994. 
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På motsvarande sätt förändras konstruktionen av individen. Med en kon-
ventionell uppdelningen av samhällets medborgare i kategorier (baserad på 
kön, socialgrupp, yrke eller ålder, etc.) följer att dessa grupper har olika pri-
vilegier och olika tillgång.25 Dessa former av kategoriseringar av individer, 
är utvecklade i specifika socio-kulturella historiska miljöer. Och därmed är 
förståelsen för och erfarenheten av dessa kategorier snarare baserade på kul-
turella konstruktioner, än på individernas kompetenser eller förmågor. Om vi 
ser till ”barn”, är det tydligt de inte sällan blir benämnda och marginaliserade 
som ännu-inte-vuxna – vilket avgör hur vi bemöter barnet och vilken tillgång 
det ges i samhället. Men med dagens mediasituation, är varken tillträde och 
inträde till samhällets olika arenor och erfarenhetsvärldar något som är bero-
ende av ålder, kön eller fysisk konstitution. Även om det är en avgörande 
skillnad mellan att söka upp och att bli inkastad i sammanhang, mellan att 
vara välkommen och att dyka upp objuden, så är det idag bara ett tunt skikt 
av glas [!] som skiljer individen från övriga världen. Vuxenvärldens uttryck 
är inte längre avgränsade till en särskild ålder eller kulturell status. Snarare 
att varje individ i vårt samhälle har tillgång de särskiljande uttryck som är 
utmärkande för olika kulturer eller subkulturer. Och detta torde vara nytt för 
den samtida människan. Argumentet är att media (tv, Internet, etc.) ger oss 
access till alla dessa uttryck, utan att vi behöver vara där eller vara delaktiga. 
Det är därför rimligt att påstå att vi lever i en helt öppen – eller transparent – 
kultur.  

En digital värld 
Redan 1970 skrev Mead26 om villkoren för kulturell reproduktion bland in-
vandrare i 1960-talets Amerika, och vilken alltmer betydelsefull roll barn 
och unga hade i dess processer. Mead menade att det fanns två skäl till detta; 
dels att barn och unga var de som först behövde assimilera sig med den nya 
kulturen, då de gick till skolan, var ute och lekte, o.s.v. Dels, och mer bety-
delsefullt i detta sammanhang, att det på 1960-talet skedde dramatiska för-
ändringar i mediautbudet, med nya mediaformer och ett bredare utbud. Och 
att det var barn och unga som var de stora mediakonsumenterna. Vad Mead 
såg, var en prefigurativ modell för kulturell reproduktion, där de unga besatt 
en kulturell kompetens (eller kulturellt kapital?) som de överförde till de 
äldre.  

Ziehes27 begrepp nya socialisationstyper riktar uppmärksamheten mot en 
annan dimension av hur villkoren för barn och ungas socialisation förändrats 
de senaste decennierna. Med en ökad mediatillgång, har barns erfarenhets-

                               
25 Jfr Hockey & James, 1993. 
26 Mead, 1970. 
27 Ziehe, 1989. 
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värld alltmer blivit relaterad till mediabruk och mediainnehåll. För Ziehe är 
det alltså inte barns ålder som avgör tillgång eller tillträde, utan snarare hen-
nes mediabruk. Med datorn har detta förändrats ytterligare. Det är inte bara 
lätt att skapa sig en alternativ självpresentation på Internet; många gånger 
förväntas det av barnet att det skall göra det.28 Boel, som är nio år, berättar 
om ett tillfälle då hon chattat:  

– Men han var dum han som chattade. När vi sa hur gamla vi var, då sa han 
att vi var jättesmå. Så slutade han. 
– Hur gamla sa ni att ni var? undrar jag. 
– Vi sa att vi var nio år. För vi var ju det. Och han var […] äldre. 

Åldern, och självpresentationen över huvud taget, är alltså något mycket 
betydelsefullt. Särskilt för de yngre, vilka har erfarenhet av att de måste läg-
ga till ett par år för att bli accepterade på chatten ”eftersom ingen chattar 
med oss annars”. Däremot är det inte alla som skapar sig en alternativ identi-
tet när de chattar. För trettonåriga Jonathan som ser chatten som en arena att 
vara på och träffa bekanta, blir det viktigt att vara så sanningsenlig som möj-
ligt. Skälet är enkelt; det blir för mycket att komma ihåg annars. 

Med den snabba utvecklingen och spridningen av datorer och inte minst 
Internet, sker också en ständig förändring i både hur vi förstår och brukar 
denna teknik. Även om vi blivit vana vid datorer och IKT, och beroende av 
dem, är det viktigt att komma ihåg att det är nya tekniker i människans liv 
och vardag. Och det är bara för de som nu är unga, som fenomen som dato-
rer, Internet, e-post och chatt har funnits ”för alltid”. Tapscott talar om Nät-
Generationen – den generation för vilka Internet är något naturligt och själv-
klart. På tio år (det var 1994 som den första IT-kommissionen tillsattes!) har 
den digitala industrin och dess arenor blivit allmänt tillgängliga: ”The infor-
mational society, in its historically diverse manifestations, is only taking 
shape in the twilight of the twentieth century.”29 Utvecklingen av IKT är 
därför inte bara en fråga om teknisk utveckling. Av minst lika stor betydelse 
är hur vi begripliggör den och hur vi väljer att använda den.  

Låt mig med två skilda exempel illustrera hur de erbjudanden till handling 
och meningsskapande som barn uppfattar, kan skilja sig från vad vi vuxna 
ser. Det första exemplet är en beskrivning av hur Annelie som är 9 år beskri-
ver hur hon går tillväga när hon chattar: ”Jag brukar ljuga om min ålder, säga 
att jag är 24 år”. Men varför gör hon det? Hennes svar visar att det inte hand-
lar så mycket om hur andra uppfattar henne, utan om hur hon ser på sig själv 
                               
28 Allt från internationella organisationer (som Ecpat) till enskilda skolor och communities lär 
barn hur de skall agera på Internet. För att bli Cyber Smart, som det uttrycks på hemsidan för 
Internet Watch Foundation (http://www.iwf.org.uk/safe_surfing/index.html; nedladdat 1 mars 
2004) är första tipset (”S”): ”Keep your personal details Secret. Never use your parents’ credit 
card without their permission, and never give away your name, address, or passwords – it’s 
like handing out the keys to your home!” 
29 Castells, 1996, s. 221.  
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och sina egna förmågor: ”Man kan skriva mycket fortare, och, man vet 
mycket mer”. Det Annelie gör när hon ”ljuger” om sin ålder i chattmiljön 
kan vi därmed förstå som att hon med teknikens hjälp skapar sig en plattform 
som blir förlängning av hennes förmågor. 

Det andra exemplet på hur tekniken blir en förlängning av den fysiska 
kroppens och det fysiska rummets villkor, kommer från tre flickor, alla i 
tolvårsåldern. De brukar sitta tillsammans vid en dator och chatta. För att få 
uppmärksamhet på en publik och anonym chattkanal som exempelvis Afton-
bladet, är det inte bara åldern som är avgörande. De presenterar sig alltså 
som, berättar de, femton år och under chattnamnet ”tre nakna tjejer”. Om 
chatten för Annelie erbjuder en möjlighet att prova sina egna intellektuella 
förmågor (att känna sig duktig), blir chatten för de tre tolvåriga flickorna en 
arena för att utforska roller och förväntningar. Dessa förväntningar före-
kommer inte bara i chatten eller den sociodigitala rumsligheten, utan i lika 
hög grad på skolgården, i media, bland kamrater, etc. Dessa krav eller för-
väntningar skapas alltså ofta i det fysiska rummet, där nu dess digitala för-
längning ger individerna en ytterligare möjlighet till utforskande. Med nya 
fenomen (ny teknik), utmanas inte sällan traditionella föreställningar och 
tankesätt. Men också att det är genom vårt bruk av tekniken, som villkoren 
för människan, hennes sinnen, kompetenser och utveckling förändras. 

Identitetens nya villkor 
Är det då möjligt att tänka sig människan utan tekniken? Eller är det möjligt 
att tänka sig naturen utan kulturen? Snarare då att, tänker jag mig, människa 
och teknik – liksom natur och kultur – är sammanflätade med varandra i en 
sådan omfattning, att det är svårt att se dem som separata enheter. Och varför 
skulle vi separera dem? Därför bör vi i vardagen likväl som inom (sam-
hälls)vetenskapliga discipliner vara beredda att ompröva uppfattningen om 
vad det är att vara människa, om vi skall göra rättvisa åt människans villkor i 
det digitala glokala samhället – detta globalschaft, som det uttrycks i inled-
ningen av denna antologi. Detta är en ansats som kräver att vi granskar hur 
tekniken samspelar med, och i, samhället. Utmaningen för inte minst den 
pedagogiska forskningen ligger därmed i att utveckla en teori om människan 
och hennes villkor, som inbegriper teknikens möjligheter och hinder.  

Genom att lägga till ett par år till sin biologiska ålder när det interagerar i 
en chatt kan barnet (eller den avatar de skapar) skapa sig tillträde till sam-
manhang som det tidigare visserligen kunnat ta del av men inte aktivt agera 
i. Att simulera en högre ålder betyder att individen får erfarenheter av att 
bemötas på de villkor som den högre åldern innebär. Om det sedan är faktis-
ka skillnader i bemötandet är inte väsentligt; det som är avgörande är att 
individen är äldre och därmed agerar och interagerar hon på den högre ål-
derns tänkta villkor. Erfarenheter som dessa ställer därför inte bara frågor 
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om den egna identiteten, utan även om kulturella konventioner och skilda 
mönster för samvaro. Med e-kommunikationens programvaror tillåts (och 
många gånger uppmuntras) individen laborera med gränser och dimensioner 
av det egna jaget. Även om studier visar att det fysiska rummets värderingar 
och stereotyper återfinns i cyberrummet30, kvarstår att avataren i en mening 
är en konstruktion baserad på val gjorda av ett subjekt. En slutsats som följer 
av detta, är att vår samtids normaliserande – och därmed även marginalise-
rande – kategoriseringar baserade på exempelvis kön, etnicitet, klass, ålder 
och liknande, inte är varken självklara eller definitiva. Snarare att de in-
teragerande individerna, i enlighet med en konstruktivistisk idétradition, är 
delaktiga i skapandet av dimensioner som kön och etnicitet genom sitt age-
rande.  

Liksom betydelsen av datorn inte är avgjord eller definitiv, vill jag påstå 
att skapandet av identiteten är en ständigt pågående process, i en allmän 
strävan efter kompetens för att referera till begreppet utvecklingsuppgift. Att 
bli mer kompetent är en central utvecklingsuppgift i vår kultur, ”i den all-
männa kompetenssträvan att bli klokare, vuxnare”.31 Även om barnets biolo-
giska ålder inte med nödvändighet avgör dess kompetens eller klokskap, 
återfinns ålder som avgörande (och avskiljande) faktor i många av de sam-
manhang barn befinner sig i. En väsentlig bidragande faktor till detta tän-
kande är utvecklingspsykologin, där utveckling ges en relativt linjär struktur 
och ålder en framträdande plats i stadieteorier. Ålder blir därför den refe-
renspunkt som barns handlande ofta bedöms utifrån.32 Men också inom 
gruppen barn utgör ålder en marginaliserande faktor, där ålderns starka sym-
boliska innebörd visar sig i att ”barnens interna åldershierarki är sträng” som 
Ziehe33 formulerade det. En ökad ålder kan därför medge ökad access, inte 
bara till material och information i någon snävare mening, utan också till 
sociala arenor och sammanhang som individerna dittills varit uteslutna från. 
Internet kan också bli den arena där barn kan knyta kontakter och byta erfa-
renheter bortom de villkor som råder i det fysiska rummet. Cheddie talar i 
sammanhanget om hur cyberrummet erbjuder marginaliserade grupper (i 
hennes exempel färgade) ett socialt rum – eller ett digitalt diaspora: ”As 
‘imagined’ spaces, both, diaspora and cyberspace, construct notions of iden-
tity which are fluid and multiple.”34  

När så barn lägger till ett par år till sin biologiska ålder när de loggar in på 
någon chattkanal kan detta ses som just en önskan om tillträde till de mer 
erfarnas värld. Chatten blir alltså en möjlighet att få prova hur det är att vara 
något äldre och därmed ges tillträde till en social arena som man annars är 
utesluten från – ett överskridande av den kulturella ålderns markörer. Hur 
                               
30 Se Nakamura, 2002. 
31 Qvarsell, 1988, s. 32.  
32 Jfr Alanen, 1992. 
33 Ziehe, 1989, s. 17.  
34 Cheddie, 1999, s. 164.  
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avgörande den språkliga kompetensen är i detta får vi en antydan om när de 
yngre barnen berättar om hur de utvecklat strategier för att inte avslöja sig 
själva när loggar in som några år äldre.  

Om vi då skall förstå människans, och då kanske särskilt barnets, villkor 
för utveckling, måste vi överge distinktionen mellan människa och teknik. 
Søby35 menar att det inte längre är möjligt att skilja människan från tekniken, 
då tekniken blivit en protes – en förlängning av människans förmågor och 
möjligheter. Att vi idag har tillgång till en mångfald i kulturens olika uttryck 
innebär att vi också har möjlighet att själva välja vem vi vill vara och hur vi 
vill uppfattas – eller med vilka (eller vad) vi vill bli förknippade.36 Holm 
Sørensen talar om en postmodern identitet i en värld där intertextualiteten är 
ett framträdande drag i samtiden: ”Børnene møder en kulturel pluralisme, 
som udfordrer dem til hele tiden at tolke sig selv.”37 Vad som framträder här 
kan uttryckas som en intertextuell postmodern identitet. Hur skall vi förstå 
denna intertextuella identitet? Sannolikt att det handlar om möjligheten att 
själv kunna definiera vem man är, eller vill vara, utifrån sammanhanget. Ser 
vi identitetsskapandet som en process betyder det att med ett allt bredare fält 
av erfarenheter, med allt fler symboler och influenser, blir identitetens möj-
ligheter fler, vilket bl.a. Bruckman38 och Haraway39 ger exempel på. Skapan-
det av olika identitet ses här som en ständigt pågående process som vi inte 
vet vad det kommer att resultera i.  

                               
35 Søby, 1998b.  
36 Se Stone, 1995. 
37 Holm Sørensen, 2001, s. 31.  
38 Bruckman, 1997. 
39 Haraway, 1991. 
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