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Mäktiga män och fagra prinsessor 

En studie om applikationers roll i konstruerandet av genus 

Ida Axelsson & Ida Bryngelsson  

Sammanfattning 

Studien syftar till att undersöka hur karaktärer i applikationer som används av barn i förskolan 

framställs, samt hur stereotypa könsroller kan ge för betydelse för barns bild av sig själva som flicka 

respektive pojke. Lärplattor på förskolan är för oss ett verktyg som börjar få en självklar plats i 

förskolans verksamhet och som används av både pedagoger och barn, men som vi ser inte får lika stor 

uppmärksamhet i arbetet med genus. Studien har gjorts utifrån en kvalitativ ansats där vi har tagit 

skärmdumpar på huvudkaraktärer som vi sedan har analyserat utifrån en ikonografisk/ ikonologisk 

bildanalysmetod. Applikationerna är valda genom en enkätundersökning skickade ut i en Facebook-

grupp för pedagoger som använder lärplattor i förskolan. Där fick de redogöra för några applikationer 

som de använder i sin förskoleverksamhet, som riktas till barn i förskoleåldern. Det insamlade 

materialet har därefter analyserats med utgångspunkt i feministisk poststrukturell teori. Utifrån 

resultatet av urvalsmaterialet framträder en bild av att de allra flesta huvudkaraktärer är könsstereotypt 

framställda, att de tilldelats olika roller beroende på kön, samt att flertalet karaktärer är framställda 

som män eller pojkar. Utifrån vår valda teori kan vi se att barns bild av sig själva kan påverkas av 

stereotypa könsroller. Med studien har vi som avsikt att bidra med en fortsatt reflektion kring 

genusarbetet inom förskolans verksamhet och öka medvetenheten kring genus och arbetet med att 

försöka bryta könsstereotypa mönster.  
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Förord 
Vårt intresse för genusarbete i förskolan väcktes under vår förskollärarutbildning, där det blev tydligt 

för oss hur djupt rotade våra föreställningar om kön är och hur dessa stereotypa könsmönster 

begränsar barnen i förskolans verksamhet. Vi kunde se att det började hända något under dessa år på 

våra Vfu-förskolor(verksamhetsförlagd utbildning), när det började pratas om och granska stereotypa 

könsroller i barnböcker. Samtidigt var det ingen som granskade eller pratade om de applikationer som 

barnen använder i förskolan varje dag. Det väckte vårt intresse, och ligger till grund för detta 

examensarbete.  

Vi vill tacka vår handledare Anna Åkerfeldt som har hjälpt, stöttat och utmanat oss under processens 

gång. Vi vill även tacka de pedagoger som tog sig tiden att svara på vår enkätundersökning.  

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi har skrivit detta arbete tillsammans och varje moment har vi gemensamt diskuterat fram gällande 

utformning och innehåll. Vi har haft handledningarna tillsammans, samlat in materialet tillsammans, 

träffats för att sortera och diskutera vårt insamlade material och tagit lika mycket ansvar för vårt 

gemensamma arbete.  

Inledning 

Lenz Taguchi (2014 s, 64) redogör för att när vi föds delas vi upp utifrån kategorierna pojke och 

flicka, och redan då tillskrivs barnet en könstillhörighet utifrån någon av dessa två. Beteendet och 

bemötandet från omgivningen blir olika beroende på vilket kön barnet har, även hos föräldern där 

tonhöjden och kroppsspråket ändras. Dessa föreställningar om kön finns även i förskolans verksamhet, 

trots att förskolans läroplan Lpfö (Skolverket 2010) tydligt skriver fram att förskolan ska motverka 

traditionella könsmönster och könsroller och att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att 

utveckla och pröva sina intressen och förmågor utan att begränsas utav stereotypa könsroller. 

I artikeln “Gender representations in children’s media and their influence” beskriver Steyer (2014, s. 

177) med hjälp av flera artiklar att både kvinnliga och manliga karaktärer i barns böcker, tv program, 

filmer och tv spel men även pedagogiska datorprogram för det mesta är stereotypt framställda. Steyer 

(2014, s. 177, 175) redogör för att det saknas manliga karaktärer som framställs som fäder eller i en 

omhändertagande roll vilket kan leda till problem då pojkar saknar förebilder inom det området. Det är 

istället den stereotypa bilden av mannen som singel och ungkarl som förstärks. De stereotypa 

kvinnliga karaktärerna gör att flickor inte inser sin fulla potential och när kvinnliga karaktärer i alla 

dessa olika medier som barn har tillgång till är underrepresenterade skapas en bild av att kvinnor inte 

är speciellt viktiga (Steyer 2014, s. 177).  I bilagan till rapporten “Jämställdhet i förskolan- om 

betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete” (2006, s. 306) skrivs det fram 

att media, leksaker, barnböcker samt annan litteratur är alla faktorer som påverkar flickor och pojkars 

uppfattningar kring vad som anses manligt och kvinnligt. Eidevald (2011, s. 9) beskriver hur 

förskollärares förväntningar på barnen till stor del kommer att påverka hur de kommer att uppfatta sig 

själva och vilka möjligheter de har att vara på, vilka de senare kan uppfatta som sin identitet. Vi 

funderar därför på hur könsroller framställs i applikationer som används i förskolan, då vi tänker att 

även dessa bidrar till en bild av på vilket sätt flickor respektive pojkar ska vara. 

Vi vill i den här studien lyfta fram hur genus framställs och hur könsroller representeras i applikationer 

som används av barn i förskolan, och se vad den framställningen kan ha för betydelse för skapandet av 

flickor och pojkars bild av sig själva. 
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Bakgrund  

Eidevald (2011, s. 54) beskriver i boken “Anna bråkar!” - att göra jämställdhet i förskolan hur 

begreppet genus under 1980-talet började användas inom feminismen och idag används det för det 

mesta synonymt med begreppet kön inom genusforskning. Det blev möjligt att med begreppet genus 

kunna skilja mellan vilket kön en individ har och individens uppfattade egenskaper.  Hedlin (2010, s. 

4-5) redogör för att genus är ett vetenskapligt begrepp och syftar till de föreställningar människan har 

om kvinnligt och manligt. Att genusperspektivet är detsamma som att fokusera på kön eller att studera 

kön eller könsskillnader är en vanlig missuppfattning, den genusteoretiska förståelsen av kön är något 

helt annat än den vardagliga könsförståelsen. Att genusforskare skulle förneka biologiska skillnader 

mellan kvinnor och män är ett antagande som inte stämmer, istället är det de föreställningar och den 

betydelse som knyts till dessa skillnader som undersöks (Hedlin 2010, s. 4-5). Hedlin (2010, s. 16) 

beskriver vidare att för vissa genusforskare är genusbegreppet viktigt på grund av att det markerar att 

det på en analyserade och vetenskaplig nivå hålls en diskussion, medan andra prioriterar att tala om 

kön och könskodning. Det finns flera motiveringar till varför kön föredras framför genus, en förklaring 

är att det inte på något enkelt sätt går att skilja biologiskt kön och genus, eftersom även det biologiska 

könet tolkas utifrån sociala och kulturella föreställningar. En annan motivering är att genus mer och 

mer börjat användas som ett vardagsord med oviss innebörd. 

Eidevald (2009, s. 21) beskriver utifrån tidigare forskning att omgivningen påverkar hur flickor och 

pojkar bemöts. Redan när barnet föds tolkar och bemöter vi barnet utifrån djupt förankrade 

traditionella föreställningar kring vad som anses kvinnligt och manligt. Barnlitteratur och sagor är 

några av de saker som är en del av barns vardag och som kan vara en del i upprätthållandet av 

könsstereotypa föreställningar. I SOUs rapport (2006, s. 66) beskrivs det om två förskolors granskning 

av sina egna barnböcker. Den ena förskolans granskning visar på att det är betydligt mer pojkar och 

män som är huvudkaraktärer i böckerna medan den andra förskolan belyser att när det väl är kvinnliga 

karaktärer med har de ett barn eller ett hushållsredskap i närheten. Utifrån Kåreland och Lindh-

Munthers (2005) granskning som är en del av forskningsprojektet “Genusperspektiv på barn och 

ungdomslitteratur i skolan” visas det att majoriteten av karaktärerna är män eller pojkar (SOU 2006, s. 

66). Vidare beskrivs det att när läsaren inte vet vilket kön huvudkaraktären har tros det ligga närmare 

till hands att uppfatta karaktären som en pojke istället för en flicka. I och med den manliga normen 

anses det vara viktigt att tydligt markera när karaktären i en barnbok är en kvinna eller flicka. Detta 

sker genom att det kvinnliga könet, oavsett om det är mänskligt eller ett djur exempelvis har rosett i 

håret, längre ögonfransar, eller ett stereotypt klädesplagg som kjol eller baddräkt (SOU 2006, s. 66).  

Hedlin (2010, s. 15-16) redogör för att genusbegreppet visar på att det är hela samhället och hela det 

mänskliga livet som studeras och i samhället är det mycket som är kodat antingen kvinnligt eller 

manligt, det blir genusifierat. Det kan vara allt från färger och kroppsrörelser till arbetsuppgifter och 

egenskaper, men det förändras genom historien och ser annorlunda ut i olika kulturer. Genom att 

genus förändras gör det att uppfattningar i ett samhälle om vad som räknas som manligt respektive 

kvinnligt ändras om hela tiden.  

SOUs rapport (2006, s. 149) beskriver att hela förskolans verksamhet är med och både återskapar och 

förnyar vad som räknas som normalt och onormalt i samhället. Vidare beskriver rapporten att 

förskolans uppdrag är att motverka traditionella könsroller och könsmönster som till stor del handlar 

om att gamla föreställningar kring vad som är normalt beteende för pojkar respektive flickor raseras. 

Att oberoende av kön vidga gränserna för vad en människa tillåts vara, känna och uttrycka.  Rapporten 

“Den könade förskolan- om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska 

arbete” (2004, s. 93) redogör för att jämställdhetsarbetet måste starta redan i förskolan för att det ska 

vara möjligt att bryta ojämlika strukturer som råder mellan könen. 

Statens medieråd (2015, s. 3) redogör för att digital teknik som lärplattor har blivit en självklar del av 

vår vardag som informationskällor, underhållning och för att upprätthålla sociala kontakter. Vidare 

beskriver Aglassinger, Strindholm, Kallin och Rudnik Norling (2012, s. 5) i Skolporten att barn idag 
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föds in i en digital värld. Därför anser vi att det är viktigt att titta på och öka kunskapen om hur 

karaktärer i applikationer som används i förskolan framställs. I förskolans läroplan, Lpfö98 

(Skolverket 2010) skrivs det fram att i såväl skapande processer och som tillämpning kan multimedia 

och informationsteknik användas. Förskolan ska även sträva efter att varje barn “utvecklar sin förmåga 

att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar”.  

Aglassinger et al (2012, s. 10) presenterar i sin studie hur lärplattor kan möjliggöra arbetet med 

förskolans läroplan, där de kan se att lärplattan möjliggör för ett mer lustfyllt lärande. Barn i behov av 

särskilt stöd eller barn med diagnoser har fått stor glädje i att använda lärplattan som ett komplement 

till den ordinarie undervisningen. De barn som behöver öva på samma moment flera gånger tappade 

inte lusten lika fort, då det går att variera verksamheten på ett annat sätt än tidigare. Lärplattan bidrar 

även till samarbete, då barnen tillsammans kan arbeta och lösa problem, exempelvis genom att ett barn 

kontrollerar det digitala verktyget och de andra hjälper till verbalt. På detta vis tränade barnen språk, 

turtagande och socialt samspel (Aglassinger et al. 2012, s. 11). Ett annat resultat som forskarna kom 

fram till var att det är viktigt att ha en pedagog närvarande när barnen använde lärplattan. Det räckte 

inte med att ladda ned applikationer som skaparna påstod var pedagogiska, utan det är som i alla andra 

situationer i förskolan pedagogernas uppgift att fånga upp barnens tankar och utmana dem vidare i 

dessa (Aglassinger et al. 2012, s. 12). 

Tidigare forskning 

När vi har sökt efter litteratur har vi utgått ifrån de begrepp som är centrala för vår studie, såsom 

könsroller, genus, lärplattor och applikationer. Vi har dock inte funnit någon tidigare forskning kring 

applikationer och genus, och kommer därför att dela upp detta avsnitt om tidigare forskning i 

underrubrikerna “Lärplattor och digital teknik i förskolan”, ”könsroller och genusarbete i förskolan” 

och “könsroller i populärkultur”.   

Lärplattor och digital teknik i förskolan 
Bølgan (2012, s. 155) beskriver att den digitala världen är en del av vardagen för barn idag och ett 

flertal rapporter som publicerats i media visar att många förskolor använder sig av lärplattor. Innan 

förskollärarprogrammet erkänner den viktiga roll som teknologin kan ha i en modern 

förskoleundervisning kommer det dock att krävas en del arbete. Burnett (2010, s. 265) visar med sin 

granskning av studier gjorda i England att små barn ofta använder digitala verktyg i hemmet, och 

menar därför att barnens erfarenheter behöver uppmärksammas som en tillgång för deras 

meningsskapande både här och nu och i framtiden. Burnett (2010) menar att i en värld av digitala 

miljöer där kunskap, lärande och relationer omdefinieras börjar nuvarande pedagogiska praktiker bli 

allt mer omoderna. Då vi i denna studie kommer att analysera applikationer anser vi att det är relevant 

för vår studie att redogöra för hur lärplattan används i förskolan, för att senare i diskussionen knyta an 

till denna tidigare forskning med våra resultat.  

Kjällander och Moinian (2014, s. 28) har utifrån deras empiriska material sett att lärplattan gör det 

möjligt för barn att leka och lära tillsammans. Vidare redogör Sandvik, Smørdal och Østerud (2012, s. 

208) att tack vare lärplattans lättillgängligt då den av barnen kan i princip användas var som helst i 

förskolan kan skapa varierande kamratgrupper. Flera barn kan samlas samtidigt runt lärplattan och 

utifrån barnen själva skapas en flexibel användning av lärplattan. Beschorner och Hutchison (2013, s. 

23) har även de utifrån sin fallstudie gjord i USA sett att yngre barn ofta pratar och arbetar 

tillsammans medan de använder lärplattan. De menar att anledningen till att lärplattan blir en social 

aktivitet kan bero på att det är lätt att se andra barns skärmar och det blir möjligt att i grupp hantera 

pekskärmen, den blir åtkomlig för alla. Beschorner och Hutchison (2013, s. 22-23) pekar även på att 
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möjligheten för att inom en applikation kunna läsa, skriva, lyssna och tala är unik. De ger exempel på 

hur en del bokapplikationer, genom dess flertal funktioner gör det möjligt för barnen att inte bara 

lyssna och spela in en digital bok utan att de även kan ändra texten och infoga bilder i berättelsen. I 

och med den vidgade funktionaliteten kan barnen skapa egna böcker där de själva spelar in sina 

berättelser och använder bild och text som passar in. 

Kjällander och Moinian (2014, s. 28) beskriver i sin studie att barn använder lärplattan på oväntade 

sätt, och att de gör om applikationer och använder de på andra sätt än det är tänkt, för att de ska 

stämma överens med barnens egna intressen och deras tidigare erfarenheter. Hon påpekar även vikten 

av att pedagogerna i förskolan uppmärksammar, visar respekt för och inkluderar barnens 

rekonstruktioner av spel i lärplattan, även när barnen inte gör som pedagogerna själva har tänkt sig. 

Barn ändrar producentens avsikt med applikationens design, manipulerar och utforskar designen på ett 

lekfullt sätt, och blir på detta sätt producenter istället för konsumenter.  

Flewitt, Messer och Kucirkova (2015, s. 303-304) påpekar utifrån sin studie som är gjord på förskolor 

och en specialklass i England att även om det finns mycket positiva effekter av att arbeta med 

lärplattor i förskolan, är det viktigt att lärarna har en noggrann planering och tydliga lärandemål för att 

användandet ska bli så lärorikt som möjligt. Även lärarnas tidigare erfarenheter av digital teknik 

påverkar hur bra arbetet med lärplattor blir med barnen. När lärarna följer barnens entusiasm kring 

lärplattan kan fördelarna vara många- som bättre självförtroende när det kommer till uppgifter som att 

läsa och skriva. Flewitt et al (2015, s. 303) menar att arbetet med lärplattan i förskolan har positiva 

effekter. Studien visar att lärplattan underlättar för barn att koncentrera sig längre stunder, och att den 

bidrar med ökat engagemang både i det individuella arbetet och i grupp. Studien visar även på att barn 

i behov av stöd fick mer hjälp av lärplattan än med något annat material, samt att de fick en chans att 

visa vad de kan på nya sätt. Barn som tidigare uppfattats som tystlåtna kunde sedan komma att 

uppfattas som pratglada (Flewitt et al. 2015, s. 305). Klerfelt (2007, s. 116-118) är inne på samma spår 

och menar att pedagogernas kompetens inom området och deras förhållningssätt till digital teknik är 

avgörande för att barnen ska kunna använda sig av dessa på ett meningsfullt sätt. Det gäller för 

pedagogerna att ta in och använda det som barnen har ett brinnande intresse för och har med sig 

hemifrån, och pedagogerna behöver då kunskap om digital teknik för att kunna stötta barnen. 

Författaren påpekar att pedagogernas förhållningssätt har en stor betydelse över barns inflytande och 

deltagande. Om pedagogen ser på digital teknik som någonting tillhörande vuxensfären, kan det leda 

till att barnen berövas sina möjligheter till inflytande och deltagande, istället för att se att digitala 

verktyg lika mycket tillhör barnen, och att ge dem tillgång till verktygen.  

Forsling (2011, s. 91) beskriver i sin artikel att det finns stora fördelar med att använda digital teknik i 

förskolan. Men då det inte lyfts fram i förskolans läroplan (Skolverket 2010), är det upp till varje 

förskola att bestämma huruvida de vill använda sig av digital teknik eller inte. Många av de förskolor 

som väljer bort den digitala tekniken gör det på grund av brist på kompetens och/eller intresse från 

personalens sida. Forsling (2011, s. 91) menar vidare på att det är en medborgerlig rättighet att få lära 

sig om digital teknik. Detta på grund av att det annars riskerar att skapa digitala klyftor då tillgången 

till digital teknik i hemmen är varierande, och att det därigenom blir svårt att få en likvärdig 

utbildning. Forsling (2011, s. 78) hänvisar till Europaparlamentet som lyfter digital kompetens som en 

av de åtta nyckelkompetenserna som är viktig i det informationssamhället vi lever i, både i arbetslivet 

och i hemmet. Forskaren ställer sig inte frågan om digital teknik ska användas i förskolan, utan hur de 

ska användas.  

Könsroller och genusarbete i förskolan 
Ambjörnsson (2011, s. 78-79) beskriver i sin bok Rosa den farliga färgen hur leksaker som riktas till 

flickor alltför ofta kretsar kring utseende, exempelvis dockor som ska kläs, kammas och göras vackra. 

Författaren har gjort intervjuer med barn och vuxna om detta, vilka vittnar om att flickor uppmanas till 

att bry sig om sitt utseende. När barnen haft tydliga könskodade kläder, gärna i färgen rosa, har 

flickorna fått höra flera positiva ord från omgivningen än om flickorna burit andra kläder. Förskolans 

läroplan (Skolverket 2010) lyfter att förskolans verksamhet ska motverka traditionella könsroller och 
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könsmönster genom att göra de vuxna medvetna om sitt sätt att bemöta flickor och pojkar, samt vad de 

uppfattar som kvinnligt och manligt. 

Weisgram, Fulcher och Dinella (2014, s. 401) har gjort två studier i Pink gives girls permission: 

Exploring the roles of explicit gender labels and gender-typed colors on preschool children´s toy 

preferences gjord i USA och undersökt vad färgkodade (rosa och blått) leksaker samt vad verbalt 

kodande gör för barn i val av leksaker. Weisgrams et al. (2014, s. 408) första studie visar att för att få 

flickor att leka med mer traditionellt maskulina leksaker är det framgångsrikt att färgkoda dem rosa för 

att flickor ska känna att det är leksaker som även är till för dem. Bodén (2011, s. 47) har skrivit ett 

kapitel i boken En rosa pedagogik om just detta, där hon lyfter fram hur pedagoger kan arbeta 

jämställt i förskolan, exempelvis genom att skapa könsneutrala miljöer. Hon menar vidare att detta 

däremot kan leda till att det maskulina förstärks som det neutrala och normala. Eller att arbeta 

kompensatoriskt genom att ge flickor möjlighet att träna maskulina egenskaper och tvärtom, kan leda 

till att de stereotypa föreställningarna kring hur flickor och pojkar “är” förstärks. Författaren menar på 

att dessa två arbetssätt är väldigt vanliga i jämställdhetsarbetet i förskolan idag, och att de ibland 

utesluter barns delaktighet i detta arbete (Bodén 2011, s. 47). Även Weisgram et al. (2014, s. 407-408) 

menar att det inte är bra att dela upp leksakerna i pojkar och flickor för att det vidare kan skapa 

stereotyper. I Weisgrams et al. (2014, s. 407-408) andra studie visar det sig att när barn blir tillsagda 

att leksaken är till för flickor respektive pojkar påverkar det deras val. Överlag visar studien att barn 

väljer könstereotypa leksaker beroende på färg, leksak och det de får höra från omgivningen.  

Eidevald (2011, s. 33-34, 201-202) redogör för att det finns en mängd olika tillvägagångssätt förskolor 

kan använda sig av i arbetet med genus- och jämställdhetsfrågor och diskuterar bland annat att arbete 

könsneutralt men även könsöverskridande. Att arbeta könsöverskridande innebär att det som anses 

vara könskodat blandas, att kunna erbjuda barn att göra könsöverskridande val. Vidare diskuteras det 

att när arbetslag är i början av ett jämställdhetsarbete ställer sig många frågan om det i en värld där det 

blir en allt mer tydlig uppdelning mellan det som marknadsförs som flickaktigt och pojkaktigt ens är 

möjligt att sträva efter könsneutralitet. Eidevald (2011, s. 201-202) beskriver dessutom att det finns ett 

mindre vanligt arbetssätt, att barn istället erbjuds ett antal olika könsidentiteter. Vilket innebär 

ett arbetssätt där det blir variation och mångfald i lekar och aktiviteter på grund av att barn varken 

hindras från att leka könsstereotypt eller att bli styrda till att vara könsöverskridande. Istället för att 

exempelvis anta att en flicka behöver träna på att ta för sig eller att en pojke skulle behöva tränas i att 

visa hänsyn ses problemet med de gränser som sätts upp för barn. Det krävs ingen specifik strategi för 

att erbjuda barn att vara på många olika sätt, snarare att i olika sammanhang använda olika strategier. 

Ingen aktivitet ses som mer rätt än en annan, men de har sitt syfte vilket leder till reflektion för 

pedagogen. 

Eidevald (2011, s. 51) beskriver hur såväl svensk som internationell forskning men även statliga 

utredningar pekar på att istället för att i förskola och skola motverka traditionella könsroller förstärks 

dem. Detta sker trots formuleringar i både skollag och läroplan genom att könsordningen utan 

reflektion förstärks på grund av föreställningar om hur flickor och pojkar bör vara. Vidare redogör 

Eidevald (2011, s. 198) för att det inte räcker med tydliga formuleringar i förskolans läroplan för att 

förändra dessa djupt rotade föreställningar om kön. Månsson (2011, s. 20) menar i sin studie att det är 

i förskolan som normer framhålls, där de förmedlas och genereras både öppet och som en oskriven 

regel. Förskolan beskrivs ofta som en könsproducerande miljö utifrån att barns förutsättningar och 

möjligheter skiljer sig i vissa situationer beroende på kön.  

Dolk (2011, s. 50) skriver ett kapitel i boken En rosa pedagogik, där hon redogör för sina studier kring 

genusarbete i förskolan ur ett postmodernt perspektiv, och menar att det inte går att förstå kategorierna 

pojke/flicka eller man/kvinna som sig själva, utan att det är mycket mer komplext. Även 

maktordningar som etnicitet, sexualitet, religion, ålder, funktionsförmågor och klassbakgrund har 

betydelse för hur vi ser på oss själva och hur andra uppfattar vårt sätt att göra kön. Exempelvis är inte 

alla män jämlika bara genom att tillhöra kategorin män, utan att det kan innebära olika saker att vara 

man eller kvinna beroende på andra faktorer än bara kön. Författaren menar på att detta är något som 

blir problematiskt i arbetet med genusfrågor i förskolan, att prata om kön utan att prata om 
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intersektionalitet, och att när vi pratar om tjejer och killar behöver vi samtidigt förtydliga vilka tjejer 

och killar vi pratar om.  

Lenz Taguchi, Bodén och Ohrlander (2011, s. 33) menar på att ett stort problem i genuspedagogiken 

och med jämställdhetsarbetet är föreställningen om att det bara finns två kön man- kvinna. Även om 

det i vissa sammanhang är möjligt att överskrida normer, finns det ändå bara dessa två könskategorier 

att förhålla sig till och skapa sin identitet genom. Författarna påpekar att det här finns två problem 

kring arbetet med genus i förskolan, dels att vi har en förståelse om att det endast finns två kön, och 

dels bilden av att varje person har en egen fast identitet som besitter sanningar om vilka vi är. Butler 

(2007) menar i sin bok Genustrubbel att könskategorierna bygger på föreställningen om den riktiga 

flickan och den riktiga pojken, vilka egentligen inte existerar, vilket innebär att inget barn kan passa in 

i dessa kategorier.  

Könsroller i populärkultur 

Populärkultur som exempelvis barnböcker, Tv-spel och film har en självklar plats i barns vardag. Vi 

ser därför att det är relevant för vår studie att även nämna hur könsroller framställs i populärkulturen, 

för att på detta vis kunna dra paralleller till hur könsroller framställs i applikationer.  

Davies (2003, s. 65-66) beskriver i sin bok Hur flickor och pojkar gör kön hur sagor för barn har ett 

moraliserade budskap, som även finns gömda i fantasivärlden. Barn lär sig genom sagor en social 

ordning och hur de förväntas vara utifrån sitt kön. I sagorna är kvinnor och män ofta traditionellt 

könsstereotypa, där kvinnor är vackra, älskad och osjälviska, medan männen har mycket större 

möjligheter. De beskrivs ofta som aktiv och utåtriktad, som starka och med mycket makt.  

I boken En rosa pedagogik skriver Hulth och Schönbäck (2011, s. 113-128) om ett projekt i en 

förskola där de arbetade med barnböcker. De valde att använda sig av bilderböcker, och gjorde sedan 

om böckerna tillsammans med barnen. I detta projekt upptäckte forskarna att barnen ofta ville ”vara” 

de olika karaktärerna, vilket forskarna tolkar som ett tydligt exempel på barnens subjektskapande. 

Barnen valde de karaktärer som stämde överens med vilka karaktärer de såg som fina, och utifrån 

vilket genus de hade. Forskarna kopplar detta till hur både barn och vuxna utifrån normer för vad som 

ses som manligt och kvinnligt konstruerar sin subjektivitet (Hulth & Schönbäck 2011, s. 121-123). 

Hulth och Schönbäck (2011, s. 117) påpekar hur det sällan lyfts kritik mot barnböcker, och menar att 

orsaken till det kan vara att litteraturen har en hög status i förskolan, och anses var väldigt viktig för 

barns utveckling. Det är vanligt förekommande att karaktärer i barnböcker illustreras könsstereotypt, 

men även att “snälla” karaktärer har blå ögon, medan “onda” karaktärer har bruna, samt att 

huvudkaraktärer nästan alltid är vita, heterosexuella män utan funktionshinder. Författarna refererar till 

Svenska barnboksinstitutets statistik, som visade att bilderböcker fram tills nyligen har många fler 

karaktärer av manligt kön än kvinnligt. Detta menar författarna är normaliserat vilket innebär att vi 

inte uppfattar den ojämna fördelningen (Hulth och Schönbäck 2011, s. 117).  

Pennell och Behm Morawitz (2015) har i studien The Empowering (Super) Heroine? The Effects of 

Sexualized Female Characters in Superego Films on Women bland annat undersökt vad exponeringen 

av sexualiserade kvinnliga karaktärer i superhjältefilmer kan ha för kortsiktiga effekter. Pennell och 

Behm- Morawitz (2015, s. 212) utgår från ett flertal amerikanska studier för att beskriva att kvinnor i 

amerikanska actionfilmer ofta är exploaterade genom att fokus bara läggs på deras sexualitet. I det 

begränsade urvalet av roller som de tilldelas är det deras sex appeal som står i centrum. Även i filmer 

som anses vara barnvänliga är de kvinnliga karaktärerna översexualiserade med onaturligt smala 

midjor och ovanligt stora bröst. Dessutom är de vanligtvis kärleksintresse till hjälten och får spela ett 

offer som blir räddad av hjälten (Pennell & Behm- Morawitz 2015, s. 212). Resultatet visar bland 

annat att kvinnors självkänsla sänks till en viss del på grund av kvinnliga superhjältar vars sexualitet 

betonas, även inverkan på kroppstillfredsställelsen påverkar kvinnors uppfattning på deras egna 

kroppar negativt (Penell & Behm-Morawitzs 2015, s. 219). 
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Baker och Raney (2007) har i deras studie Equally Super? Gender-Role Stereotyping of Superheroes 

in Children’s Animated Programs analyserat kvinnliga och manliga superhjältar i barns tecknade 

program. Historiskt sett har de flesta superhjältar varit män, där det inte bara är deras styrka och 

muskler som har definierat dem utan även intelligens och deras problemlösningsförmåga (Bongco 

1999 i Baker & Raney 2007, s. 27) Kvinnliga superhjältar definierats däremot som passiva, oskyldiga 

och osjälviska i situationer av påtvingad underkastelse (Seiter 1993 i Baker & Raney 2007, s. 27-28). 

Baker och Raney (2007, s. 28, 36) har däremot sett att framställningen av tecknade superhjältar börjar 

förändras, den könsstereotypa bilden av kvinnor börjar nu försvinna. De typiska egenskaper som varit 

reserverade för manliga karaktärer får de nu tillgång till, exempelvis övermänskliga krafter. Vidare 

redogörs det för att när kvinnliga karaktärer framställs som mäktiga och som kan försvara sig själva 

och andra kan det skapa en positiv bild hos båda flickor och pojkar. Flickor får möjlighet att se 

kvinnliga förebilder vilket kan leda till att de känner sig auktoriserade medan pojkar får se kvinnor i 

maktpositioner istället för en undergiven och passiv ställning (Baker & Raney 2007, s. 36-37).  Baker 

och Raney (2007, s. 37) poängterar att när de kvinnliga karaktärerna blir allt mer maskulina och 

alltmer sällan framställs på könsstereotypa sätt betyder inte det att de manliga karaktärerna blir mer 

feminina, utan de är fortfarande tuffa, aggressiva och muskulösa.  

Coyne, Linder, Rasmussen, Nelson och Collier (2014, s. 425-426) beskriver i sin studie hur pojkar i 

förskoleåldern som ofta tittade på program om superhjältar tenderade att oftare leka könsstereotypa 

lekar än andra barn. Effekten var inte lika stor för flickor, vilket forskarna förklarar med att det inte 

finns lika många kvinnliga superhjältar.  

Sammanfattningsvis är den tidigare forskningen och arbetet kring genus i förskolan relativt utbredd, 

både i pedagogiken och i populärkulturen. Även forskningen kring lärplattor i förskolan och hur den 

ska användas i ett pedagogiskt syfte blir alltmer omfattande. Vi saknar däremot forskning i 

genusarbetet kring applikationer som används i förskolan och vill med denna studie bidra till en ökad 

kunskap kring hur kön görs i applikationer som är utvecklade för och används i förskolan. Den 

forskning kring lärplattor som vi har tagit del av beskriver för och nackdelar med att använda lärplattor 

i förskolan, men vi saknar forskning kring applikationer då vi tänker att det kan finnas fler för och 

nackdelar med att använda olika applikationer snarare än själva lärplattan i sig.  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka hur könsroller och genus framställs i ett urval applikationer 

utvecklade i utbildningssyfte som används i förskolan. Genom denna studie vill vi skapa en ökad 

medvetenhet kring dessa frågor i användningen av applikationer och barn i förskolan för att kunna 

arbeta vidare med genusfrågor, även i relation till applikationer. 

 
 Hur framställs genus och hur representeras könsroller i de valda applikationerna samt vilka 

yrken och roller ges de olika karaktärerna? 
 Vilken betydelse kan framställningar av stereotypa könsroller ha i applikationerna för barns 

bild av sig själva som flicka respektive pojke?  
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Teoretiskt perspektiv 

I detta avsnitt redovisas ett feministiskt poststrukturellt perspektiv som är studiens teoretiska 

perspektiv. Inledningsvis kommer vi att beskriva feminismens tidsmässiga vågor för att sedan 

redogöra för teorins tankegångar och hur de centrala begreppen är relevanta och knyter an till vår 

studie. 

Utifrån hur man ser på kvinnligt och manligt finns det olika förväntningar på kvinnor och män och det 

finns flera sätt att förhålla sig till. Inom genusforskningen finns det olika perspektiv och de kan bäst 

beskrivas som feminismens tidsmässiga vågor. Första vågens feminism även kallad liberalfeminism 

uppkom under 1800-till 1900-talet och fokus ligger på skillnader i kvinnor och mäns olika villkor 

samtidigt som kön i sig inte problematiseras, antingen är vi kvinna eller man. Målet för denna våg är 

att kvinnan ska ha samma förutsättningar till arbete, positioner och lika lön som män, rättigheter att få 

tillgång till mannens offentliga sfär. Runt 1960-talet uppstod andra vågens feminism, liberalfeminism 

där det kvinnliga är lägre värderat än det manliga, därför behövs det kvinnliga värderas högre och ses 

som något givet och sant i en dominerande maskulin diskurs. Grovt förenklat beskrivs vågen ha som 

utgångspunkt att kvinnor och män olika, från födseln eller genom uppfostran. Feministisk 

poststrukturalism hör till tredje vågens feminism och ersätter inte första och andra vågens feminism 

utan följer dem historiskt. Vågen växte fram under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet där 

könsuppdelningen ses som socialt konstruerat. Hos en individ kan det kvinnliga och manliga omfattas 

samtidigt vilket innebär att de nödvändigtvis inte ses som varandras motsatser, men de är inte likheter 

utan det finns istället multipla sätt att vara. I förhållande till könskategorierna analyseras 

dominansförhållanden och makt, fokus inom forskningen riktas till hur vi blir kvinnor och män. Tredje 

vågens feminism ifrågasätter och utmanar roller för kvinnor och män som tidigare har ansetts 

självklara (Eidevald 2011, s. 58-60, Lenz Taguchi 2014, s. 17-18, 74). 

Lenz Taguchi (2014, s. 53) beskriver att inom feministisk poststrukturalism sätts det enskilda subjektet 

i fokus och det manliga och kvinnliga ifrågasätts, dessa kategorier ses som något som borde upplösas. 

För att göra det möjligt att överskrida och utvidga för fler sätt att vara gäller det att uppmärksamma 

hur de är konstruerade.  Även Davies och Gannon (2005, s. 318) skriver fram att det handlar om att 

problematisera kategorierna kvinna/man och på så sätt synliggöra på vilket sätt de är konstruerade och 

ifrågasätta deras nödvändighet. Vidare redogör Lenz Taguchi (2014, s. 17-18) för att vi i specifika 

historiska och sociala sammanhang ska kunna verka och leva etiskt likvärdigt tillsammans handlar det 

om en ständig och oavbruten process av att lösa upp värderingar och kategoriseringar, detta måste 

pågå hela tiden genom att det konstant utövas och repeteras av människan.  

Eidevald (2009, s. 53-54) beskriver utifrån Lather (1991) att feministisk poststrukturalism i första 

hand har som syfte att uppfattningar om att kön är en biologiskt, kroppsligt och given kategorisering 

utmanas, även det maskulina som normaliserat och överordnat genom en maktordning ifrågasätts.  

Vidare hänvisar Eidevald (2009, s.54) till Weedon (1999) för att beskriva att det inte finns en given, 

oföränderlig sanning inom det feministiskt poststrukturalistiska perspektivet, istället är det inom flera 

olika diskurser som det görs anspråk på “sanningen”.  Samhällsstrukturer ses som svåra att ifrågasätta 

och bryta sig loss ifrån och utifrån det får vi möjlighet att se vilket utrymme flickor/pojkar eller 

kvinnor/män ges. 

Lenz Taguchi (2014, s. 63-64) redogör för att vi redan när vi föds kategoriseras som flicka eller pojke 

där samma egenskaper ges olika betydelser, ”var försiktig med henne”, hoppsan, men det där får han 

nog tåla alltid”. Lenz Taguchi (2014, s. 64) hänvisar till Svaleryd (2003) när det beskrivs att i flera 

undersökningar har det visat sig att beroende på könet förändras tonhöjden och kroppsspråket. Talar 

man till flickor går rösten upp en oktav och kroppsspråket är mer försiktigt till skillnad från med 

pojkar där kroppsspråket blir lite tuffare.   
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Diskurs 
Inom feministisk poststrukturalism ses språket som en del i skapandet av vad människor ser som 

verklighet. Begreppen flicka och pojke gör att människor delas upp i kategorier som ställs mot 

varandra, och jämförs med varandra som motsatser. Denna uppdelning mellan flickor och pojkar blir 

självklar, när pojkar ses som aktiva och flickor som lugna, då vilar den på diskurser. Normer för hur 

manligt och kvinnligt ser ut varierar beroende på kultur och tidsperiod. Att vara flicka eller pojke idag 

kan ge olika begränsningar och handlingsutrymmen än det gör i ett annat land eller för 100 år sedan 

(Eidevald 2011, s. 99-100).  

Inom det feministiska poststrukturella perspektivet ser man att människan konstrueras av diskurser, 

och samtidigt skapar sig själv genom dem, genom att ta upp dem, gå i motstånd mot dessa, både 

enskilt och kollektivt. Diskurser kan förstås som att de begränsar eller möjliggör våra handlingar och 

vårt tänkande (Lenz Taguchi 2014, s. 74-75). Även Eidevald (2011, s. 101) beskriver att en del 

diskurser upprätthåller normer och den sociala ordningen. Ett exempel på detta som Eidevald redogör 

för är när en förskollärare ideligen säger “Nu får ni sluta bråka killar”. Detta medför en risk att en 

generell bild av pojkar som bråkiga skapas, utan hänsyn till att det samtidigt sitter andra pojkar själva 

och gör annat. Det finns däremot även diskurser som barn kan utmana genom att bete sig i strid 

mot liknande normer.   

Eidevald (2011, s. 101) beskriver utifrån Judith Butler (1993) att människor lär sig hur de ska uppfatta 

sig själva och sin kropp och att det är normer som gör oss till kvinnor eller män utifrån vilka rådande 

diskurser som omger oss och som vi är en del av. Även när det finns en möjlighet att gå i motstånd 

mot dessa diskurser blir det svårare att göra detta ju mer självklara dessa diskurser är. Om en individ 

väljer att göra motstånd mot dominerande diskurser kan individen riskera att avvisas ut ur gruppen. 

Vilket Eidevald (2011)  menar är en anledning till att barn kämpar med att anpassa sig och handla efter 

dem därigenom är de med och upprätthåller dessa dominerande diskurser.  

Anna Palmer (2011, s. 30-31) skriver i boken Hur blir man matematisk? att matematik påverkar hur vi 

skapar vår identitet som kvinna eller man. I böcker, filmer och berättelser framställs matematiken och 

matematiker på ett specifikt och ofta könsstereotypt sätt. Palmer (2011) refererar till Mendick (2006), 

som skriver att matematiken beskrivs som ett manligt rationellt vetenskapligt ämne. Palmer menar 

vidare att omgivningen skapar flickor och pojkars matematiska identitet genom de föreställningar som 

finns om flickor och pojkar och matematik. Ur ett feministiskt poststrukturellt perspektiv ses 

matematisk identitet som något som skiftar och som blir i olika sammanhang. Därför är det möjligt att 

vara matematisk i ett visst sammanhang och inte alls matematisk i ett annat beroende på vilka rådande 

diskurser som finns där (Palmer 2011, s. 39).  

Positionering  

Nordin Hultman (2011, s. 168) förklarar att begreppet positionering ur ett feministiskt poststrukturellt 

perspektiv menas med hur subjektet positioneras eller positionerar sig, alltså gör eller gör sig utifrån 

rådande diskurser. Barn är inte på ett specifikt sätt, utan de blir på olika sätt i olika situationer. 

Exempelvis kan ett barn beskrivas som tillbakadragen och tyst av förskolans personal, medan 

föräldrarna beskriver barnet som pratglad och framåt. Inom feministisk poststrukturalism menar man 

på att barnet positionerar sig utifrån de möjligheter som ges i de olika miljöerna. 

Lenz Taguchi (2014, s. 94) utgår från Davies (1990) för att beskriva att när vi ska bli lyssnade på eller 

få erkännande och medhåll från andra lokaliserar vi oss ofta helt omedvetet i förhållande till den 

diskurs som har mest makt eller störst legitimitet. De begrepp och berättelser som hänger samma med 

diskursen använder vi oss sedan av. Lenz Taguchi (2014, s. 91, 94) redogör ytterligare för att det ser 

olika ut för pojkar och flickor utifrån en dominerande diskurs om kön och hur vi då blir positionerande 

eller positionerar oss själva. I den dominerande diskursen om kön är det även rätten till hur mycket 

utrymme eller kunskap flickor respektive pojkar förväntas ta eller ha som regleras. 
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Davies (2003, s. 26-27) menar att kön är en del av den sociala strukturen, vilken människan inte kan 

bortse från. Den sociala strukturen kan människan bara förhålla sig till, genom att antingen följa med 

den eller gå i motstånd mot den och försöka förändra den. Den sociala strukturen skapas genom många 

olika diskursiva praktiker. Författaren menar vidare på att det är viktigt att se hur individer begränsas 

av rådande strukturer, inte bara handlingsutrymmet, utan även känslor och mönster, vilka människan 

använder för att beskriva sig som ett kön. Hur män och kvinnor förväntas vara maskulina eller 

feminina finns inbyggt i dessa sociala strukturer, och är inga medfödda egenskaper. Barn lär sig att 

positionerna sig som flickor eller pojkar när de lär sig hur de diskursiva praktikerna ser ut i samhället.  

Davies (2003, s. 28-29) beskriver hur språket skapar och vidmakthåller dessa sociala strukturer, 

genom att exempelvis säga “duktig flicka” till ett barn placeras barnet i kategorin flicka, samtidigt som 

barnet tillskrivs en roll som duktig utifrån diskursen om att flickor förväntas vara på ett specifikt sätt. 

Men att positionerna sig som flicka eller pojke innebär även fysiska processer, där barnet tar till sig 

kunskapen om hur de stereotypa könsrollerna kring manligt och kvinnligt ser ut. Exempelvis genom 

att klä sig på ett specifikt sätt eller ha en specifik frisyr, som skiljer manligt och kvinnligt åt.  

Subjektskapande 

Lenz Taguchi (2014, s. 18-19, 63, 75) redogör för att subjektet blir centralt inom det feministiska 

poststrukturella perspektivet, i en oupphörlig process som subjektet befinner sig i blir det 

omkonstruerat. Subjektet är varken en produkt av samhälleliga strukturer och är aldrig självklart. När 

subjektet på detta sätt inte blir givet på förhand utan istället är aktiv själv ligger det i grund för en ny 

form av agentskap. Det är ett diskursivt agentskap där viljan att förändra finns och aktivt ta upp sätt att 

vara, åtråvärda eller självklara kulturella värden och normer för att göra dem en del av oss själva. Det 

enskilda subjektet formar sig själv genom rådande diskurser men blir likaså formade genom dem. 

Utifrån denna form av agentskap kan subjektet aldrig bli fri från diskursernas regleringar istället är det 

möjligt att såväl enskilt som kollektivt identifiera, uppmärksamma och ifrågasätta diskurserna för att 

kunna gå i motstånd mot och omformera betydelserna i dem. 

Eidevald (2011, s. 104-105) beskriver hur vi är multipla subjekt, varje situation är i någon mening 

unik och i och med det har vi möjlighet att göra oss själva på många olika sätt. Istället för att ha en fast 

identitet som beskriver hur vi är det i varje situation som vi gör oss till nya subjekt. Det är via olika 

sammanhang, miljöer och människor vi möter som vi blir subjekt, utifrån olika diskurser får det vi gör 

och hur vi tänker mening. Även Lenz Taguchi (2014, s. 94-95) redogör för hur individen i olika 

sammanhang kan skapa olika sätt att vara, förhålla sig och tänka. Det beror på att varje subjekt består 

av en unik sammansättning av diskursiva innebörder och innebörderna förändras och förskjuts ständigt 

inom och omkring individen. Vilket beteende som “kommer ut” är beroende av den mening subjektet 

gör sig i förhållande till de diskurser som hen har tillgängliga. Butler (2007, s. 11) menar på att 

begreppet kvinna är subjektivt och som ständigt ombildas och skapas på nytt. Att vara kvinna har olika 

betydelser i olika kulturer och sammanhang.  

Sammanfattningsvis har ett feministiskt poststrukturellt perspektiv relevans i vår studie, då vi genom 

den kan få svar på våra frågeställningar kring kön och genus. Våra frågeställningar inkluderar hur kön 

och genus framställs i applikationer som barn kan komma att möta i sin vardag på förskolan, därför 

anser vi att ett feministiskt poststrukturellt perspektiv kan hjälpa oss att få syn på hur framställandet av 

könsroller ser ut. Barnet som subjekt görs och blir till genom diskurser som finns i de sammanhang 

barnet befinner sig i, antingen genom att följa dem, eller genom att göra motstånd mot dem. Då 

subjektet är centralt inom feministiskt poststrukturalism är relevant för vår studie att se hur det 

enskilda subjektet positioneras och positionerar sig själv genom rådande diskurser kring genus.  
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Metod 

Val av metod 
För att besvara våra frågor kring hur könsroller och genus framställs i ett urval applikationer i 

förskolan, har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod för insamling av empiri. I en kvalitativ 

metod går det att göra olika typer av datainsamlingsmetoder som intervjuer, observationer och bilder. 

Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 60). Däremot kan det ses som att vi även har gjort en 

kvantitativ ansats då vi har gjort en enkätundersökning. Barajas et al. (2013, s. 57) menar att det går att 

kombinera kvalitativ och kvantitativ ansats, det vill säga mixade metoder. Vårt upplägg var att först 

göra en enkätundersökning med personal som arbetar i förskolan, för att på detta sätt kunna kartlägga 

vårt material. Detta för att därefter använda oss av en kvalitativ bildanalys för att analysera vårt 

material med fokus på genus, där vi sedan analyserar stillbilder på karaktärer i applikationer. 

Anledningen till att vi valda att använda oss av stillbilder var för att vi ansåg att på detta vis var det 

möjligt att på ett enkelt sätt få fatt i hur karaktärerna framställs.  Inom kvalitativ forskning är det 

förståelser av människans upplevelser som är det väsentliga, exempelvis fenomen i sitt sammanhang 

(Starrin & Svensson 1994 i Barajas, et al 2013, s. 53). Vi anser att det passar in i vår analys, då vi vill 

fokusera på karaktärerna i de utvalda applikationerna och skapa en djupare förståelse kring hur de 

framställs.  

I en kvalitativ ansats är det i människans subjektiva upplevelse av omvärlden som tolkas och det 

skapas mening och förståelse kring (Barajas et al 2013, s. 53). Utifrån detta anser vi att vi ges stora 

tolkningsmöjligheter med teorin och med hjälp av bildanalysens redskap som redovisas och analyseras 

fram i denna studie. Som Barajas et al (2013, s. 53) beskriver är det i forskningsprocessen som det blir 

viktigt att studera och analysera specifika kulturer och dess värderingar. I undersökningen är det 

forskaren och övriga deltagare som kan påverka resultatet i och med att forskaren inte är skild från det 

specifika som ska studeras. Därmed menar vi att resultatet påverkas av våra värderingar och syn på 

genusarbetet i förskolan, vilket både kan vara positivt och negativt då resultatet skulle kunna bli ett 

annat med andra glasögon. Till skillnad från en kvantitativ ansats där det istället strävas efter att i 

väldigt stor utsträckning undvika att resultatet påverkas av förutfattade meningar, således är den som 

utför studien objektiv och håller distans till det som ska studeras (Barajas et al 2013, s. 51). 

Urval och avgränsningar 
Vi har sett utifrån våra VFU-förskolor hur pedagoger ser på barnlitteratur med alltmer normkritiska 

ögon, men vi anser att även applikationer som riktar sig till barn i förskoleåldern behöver tittas 

närmare på och reflektera kring hur genus framställs. Vi har valt att göra ett strategiskt urval (Barajas 

et al. 2013, s. 137) där vi valt applikationer utifrån studiens syfte. Det sätts naturliga gränser mellan 

vilka som ska inkluderas och varför genom att urvalet görs utifrån att identifiera specifika 

urvalskriterier av teoretisk betydelse (Barajas et al. 2013, s.137).  

Vi har valt att fokusera på karaktärerna i spelen och har därför spelat spelen och under spelets gång 

tagit stillbilder på karaktärerna, detta för att få fatt i hur karaktärerna ser ut för att sedan kunna 

analysera dem närmare. Vi vill få fatt i hur karaktärerna är illustrerade samt vilka yrken och roller 

karaktärerna ges.  

Undersökningsmaterial 

Utifrån de svaren vi fick i enkätundersökningen i Facebook-gruppen har vi valt applikationer som går 

att ladda ner till iPad eller Android lärplattor. Applikationerna riktas till barn i förskoleåldern och är 

kopplade till olika lärandeområden som naturvetenskap och teknik, matematik samt språk och 

kommunikation. I vårt urval av applikationer valde vi i första hand de applikationer som fanns som 

gratisversioner i Appstore och Google Play. Två av applikationerna kostade att ladda ner, men som vi 
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valde att ta med för att fylla upp de tre ämneskategorierna vi hade bestämt oss för för att få tre 

applikationer i varje kategori. Vi har valt Puppet Pals2 (Polished Play LLC, 2012), Tripp Trapp Träd 

(Sveriges utbildningsradio AB, 2015), Wilda Pruttar (Lullaby AB, 2011), Punkt-till-punkt äventyr 

(GiggleUp Kids Apps And Educational Games Pty Ltd, 2013), Träna Matte (aMASE AB, 2014), Lipa 

Knight (Lipa learning, 2014), LEGO® Juniors Create & Cruise (LEGO Systems Inc, 2013), Gro 

Recycling (Gro Play Digital AB, 2013) och Fiete Bondgård (Ahoiii Eintertainment UG, 2014). I dessa 

applikationer har vi sedan valt karaktärer att analysera. I de applikationer där spelaren väljer vilken 

karaktär denna vill vara har vi valt att ta med alla karaktärer. I de applikationer där spelaren följer en 

specifik huvudkaraktär som är förutbestämd av tillverkaren har vi valt att analysera den karaktären, 

och en eventuell bikaraktär om det finns någon sådan. I applikationer där det var både djur och 

människor lade vi ett större fokus på de mänskliga karaktärerna men i applikationer där det bara vara 

djur och icke-mänskliga karaktärer lade vi fokus på det som fanns. 

Genomförande 
Vi ville analysera applikationer som används i förskolan i lärandesyfte vilket innebar att vi valde att 

vända oss till pedagoger som arbetar i förskolan för att ta reda på vilka applikationer de använder i det 

syftet. Vi vände oss till en Facebook-grupp som har inriktning mot lärplattor i förskolan där 

medlemmarna i gruppen arbetar i förskolan. Där frågade vi vilka applikationer de använder på sina 

arbetsplatser i ämnena matematik, språk och kommunikation samt naturvetenskap och teknik, som alla 

finns med som mål i förskolans läroplan. Vi var även noga med att skriva ut i vilket syfte vi ställde 

frågorna, vad vi skulle göra med deras svar samt att deras namn inte kommer nämnas i vår studie. Vår 

fråga gav oss 13 svar och vi valde ut 9 av dessa, där vi främst valde ut de applikationer som fanns som 

gratisversion. Anledningen till att vi valde att analysera applikationer som används i lärandesyfte i just 

dessa kategorier var för att vi ville vara säkra på att de används i förskolan. Applikationerna riktar sig 

till barn i förskoleåldern, 1-6 år. Sedan valde vi tre applikationer inom varje kategori som nämndes i 

Facebook-gruppen, där vi främst valde de applikationer som fanns som gratisversioner i Google Play 

och Appstore.  

Databearbetning och analysmetod 
Vi började med att tillsammans spela spelen/ titta igenom applikationerna en gång där vi tog stillbilder 

på karaktärerna vi ville ha med. Vi gick sedan igenom bilderna och diskuterade och skrev ner detaljer 

som beskrev karaktärerna. Sedan spelade vi spelen en gång till, vissa fick vi spela flera gånger, detta 

för att få möjlighet att upptäcka nya detaljer hos karaktärerna i applikationerna. När vi hade alla bilder 

och våra nerskrivna tankar gick vi igenom bild för bild för att igen titta på hur karaktärerna såg ut och 

diskutera vad de förmedlar.   

I Möten med bilder redogör Eriksson och Göthlund (2004, s. 14) för att det går att se en mängd olika 

saker i en och samma bild, författarna beskriver det som en perspektivmedvetenhet. Utifrån vilket 

(ideologiskt, teoretiskt) perspektiv man använder sig av påverkar vad man ser i bilden och vilka frågor 

som ställs till den. Vidare beskriver Eriksson och Göthlund (2004, s. 42) att genom användandet av ett 

feministiskt perspektiv blir det möjligt att undersöka hur visuella tecken påverkar våra möjligheter att 

formas som kvinnor och män när vi analyserar en bild.  

I denna studie har vi valt att använda oss av den ikonografiska/ikonologiska bildanalysmetoden som 

Eriksson (2009) i Bildens tysta budskap: interaktion mellan bild och text tar upp som en av tre 

bildanalysmetoder. Utifrån denna metod anses det att bilden som tolkas är bärare av ett budskap, ett 

innehåll (Eriksson, 2009, s. 67), vilket vi anser går att applicera i vår studie då vi tittar på hur genus 

och könsroller framställs i olika applikationer ur ett genusperspektiv där karaktärerna är bärare av ett 

budskap.  I den ikonografiska/ ikonologiska metoden används tre steg där det till en början är viktigt 

att beskriva bilden för att kunna göra det möjligt att sedan analysera vad den innehåller. Slutligen är 

det en tolkning av bilden som genomförs, vilket innebär att bilden sätts in i sin kontext, alternativt 

kontexter. I de två första stegen av metoden tittar man endast på vad som finns i bilden för att i 
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tolkningsdelen kunna sätta in den i ett större sammanhang (Eriksson 2009, s. 67-68). Även Eriksson 

och Göthlund (2004, s. 33-34) skriver fram trestegsmodellen ytterligare och beskriver att det första 

steget innebär att det görs en pre-ikonografisk beskrivning vilket betyder att det man bestämmer 

bildens primära eller naturliga betydelse. För att kunna identifiera bildens sekundära eller 

konventionella betydelse gör man sedan en ikonografisk analys, bildens olika element och hur de dels 

relateras till varandra analyseras. Till sist slutförs metoden med en ikonologisk tolkning som gör det 

möjligt att kunna förstå bildens inre betydelse, tolkningen av bildens innehåll ses som en symbol för 

ett budskap. 

Forskningsetiska överväganden  
I Vetenskapsrådet (2002, s. 7) anges det att de som berörs av studien ska informeras om vad studiens 

syfte är. Vilket vi tog hänsyn till när vi skrev ett inlägg i Facebook-gruppen om vilka vi var och vad 

vårt syfte med studien var. Vår studie har inte innefattat några intervjuer eller observationer vilket 

innebär att vi inte har behövt tolka vad individer säger och hur de agerar. Vi anser ändå att det är 

viktigt att vi har tagit del av vetenskapsrådets forskningsetiska överväganden som skrivs fram i boken 

God forskningssed (Vetenskapsrådet 2011). Det innebär att det är viktigt att mellan olika intressen 

hitta en balans där alla är legitima. För att det ska vara möjligt att bidra till samhällets utveckling är ny 

kunskap viktig, det är en del av kunskapsintresset (Vetenskapsrådet, 2011, s. 10).  Trots att ett 

godkännande från administratören för Facebook-gruppens fanns för att använda materialet till vår 

studie ville vi försäkra oss om att medlemmarnas namn inte skulle nämnas i vår studie. En kan på detta 

sätt genom medlemmarnas profil eventuellt ta reda på vilka förskolor som applikationerna används på. 

När vi fått den information vi behövde för att göra vår studie tog vi bort inlägget i gruppen. Detta 

tänker vi till viss del går hand i hand med vad Vetenskapsrådet (2011, s. 69) redogör för om 

konfidentialitet, det innebär att integritet och privatliv skyddas till den grad det är möjligt. 

Studiens kvalitet 
Då vårt syfte var att undersöka hur karaktärer i applikationer för barn framställs, vill vi med en 

kvalitativ ansats med en ikonografisk/ ikonologisk bildanalys skapa en koherens i studiens design. Vår 

metod har varit användbar och relevant för vårt syfte. Genom metodens detaljerade anvisningar är det 

lätt att reproducera studien och jämföra en studie med vår. I användandet av en kvalitativ studie kan 

det vara svårt att uppnå exakt samma resultat då man till exempel utifrån vår studie kan tolka bilder 

annorlunda, det är inte ett test som kan upprepas på exakt samma sätt för att se om resultatet blir 

detsamma (Öhlander 2014, s. 290). Vår mening med studien är inte att få fram en specifik sanning 

utan som Davies och Gannon (2005, s. 320) beskriver handlar en feministisk poststrukturalistisk 

analys om att upplösa den ”sanning” som anses vara stabil och given, och inte att belysa en gömd 

sanning om kön. Det är våra tolkningar som görs i analysen baserat på den litteratur samt den teori vi 

har valt att stödja oss mot, vilket påverkar resultatet. Hade en annan teori valts hade studien sett 

annorlunda ut. Dessutom är det som Eidevald (2009, s. 11) beskriver, att det utifrån en 

poststrukturalistisk förståelse inte bara finns ett sätt att vara på i varje situation och i en och samma 

situation finns det flera olika sätt att analysera den. Även om det används ett feministiskt 

poststrukturalistiskt perspektiv är det olika “sanningar” som kommer att skrivas fram.  

Vi fick endast 13 svar innan vi tog bort enkäten från Facebook-gruppen, anledningen till att vi tog bort 

inlägget var för att försäkra oss om deltagarnas konfidentialitet och för att efter den femte dagen efter 

det sista svaret inte fått fler svar. Vi fick på detta vis inte så många svar men ansåg att det var 

tillräckligt för att kunna börja analysera. Om vi inte hade haft samma tidsbegränsning som vi nu hade 

skulle vi istället vänta med att ta bort inlägget och på detta sätt förhoppningsvis få fler svar, och få 

möjlighet att skapa en bredare studie. Det vi hade kunnat göra istället för att använda oss av Facebook-

gruppen för att inte vara beroende av att människor ska svara i tid är att kolla vilka applikationer som 

är populärast i Appstore och Google Play. Det medför dock en risk med att inte veta att det är 

applikationer som används i förskolan och ur ett lärande syfte. Vi har försökt få studien så bred som 



14 

 

möjligt i förhållande till den begränsande tiden vi har haft och antalet svar som vi fick i Facebook-

gruppen, för att kunna ge en tydlig bild av hur genus framställs i olika applikationer som används i 

förskolan. Vi kan inte analysera alla applikationer som används i förskolan ur ett genusperspektiv och 

kan därför inte fastställa att resultaten i vår studie speglar hela området. I och med att vi har använt oss 

av en kvalitativ ansats som riktar in sig på ett specifikt område skapar det en inblick över hur det kan 

se ut just inom det området.  

Vi såg en svårighet i att använda applikationer som ett empiriskt material då det är ett relativt nytt 

fenomen i förskoleverksamheten och därför inte finns mycket forskning kring området. Vår lösning 

blev att stödja oss på forskning kring genus i barnlitteratur och genuspedagogik i förskolan. Vi såg 

även svårigheter i att välja en lämplig metod, vilket vi löste genom att ta stillbilder på karaktärerna i 

applikationerna, och på detta vis använda oss av en bildanalys.  

Beskrivning av studiens 
applikationer  

I detta avsnitt kommer vi att beskriva applikationerna och dess funktionalitet. Därefter analyseras 

applikationerna utifrån den valda metoden och det teoretiska perspektivet med dess centrala begrepp.   

Språk och kommunikation 

Puppet pals2 

I Puppet Pals 2 (Polished Play LLC, 2012) kan användaren skapa filmer med eget tal och rörliga 

figurer. Användarna väljer färdig bakgrund och färdiga figurer, för att sedan spela in när användaren 

rör på figurerna och pratar åt dem eller om dem. I gratisversionen finns det sex figurer att välja mellan, 

där användaren först ser hur figurerna är tänkta att se ut, men användaren kan välja huvud och kropp 

separat. Applikationen riktar sig till barn från tre år.  

Tripp Trapp Träd 

Tripp Trapp Träd (Sveriges utbildningsradio AB, 2015) handlar om ekollonen Tripp och Trapp som 

bor i trädet Träd och är skapat av UR (Utbildningsradion). Runtomkring trädet kan användaren 

utforska en interaktiv miljö genom att klicka sig runt på ett flertal funktioner där det finns möjlighet att 

bland annat lyssna på sagor, spela på löv och stenar samt skapa en egen pekbok. Applikationen riktar 

sig främst till barn som är i förskoleåldern. 

Wilda pruttar- interaktiv bok, spel och målarbok 

Wilda pruttar (Lullaby AB, 2011) är en bokapplikation och handlar om Wilda Wilma som tycker det 

är väldigt roligt med pruttar. Den innehåller både röst, text och- pekfunktioner men även lite fakta om 

vad en prutt är. Applikationen innehåller även ett minispel och en målarbok och riktar sig till barn 

mellan tre och sex år. 
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Matematik 

Punkt- till-punkt äventyr 

Punkt- till- punkt äventyr (GiggleUp Kids Apps And Educational Games Pty Ltd, 2013) går ut på att 

dra streck mellan olika punkter genom att korrekt följa siffer- eller bokstavsordningen för att till slut 

kunna bilda ett mönster som förvandlas till en figur. Applikationen riktar sig till barn som är mellan 

två och fem år. 

Träna Matte – grundläggande matematikträning 

I Träna Matte (aMASE AB, 2014) ska användaren lösa olika matematiska uppgifter och på detta sätt 

låsa upp olika nivåer, där svårighetsnivån blir högre för varje avklarad nivå. Det är en mängd olika 

matematiska problem som exempelvis räkna antal, geometriska figurer och logiskt tänkande. 

Applikationen riktar sig till barn som är mellan fem och sju år. 

Lipa Knight – bygg broar och rädda prinsessan 

Lipa Knight (Lipa learning, 2014) går ut på att prinsen ska rädda prinsessan och med hjälp av olika 

byggdelar fylla igen hål i vägen och bygga broar för att den ridande prinsen ska kunna komma fram 

och rädda prinsessan från ett odjur. Applikationen riktar sig till barn som är mellan fyra och sju år. 

Naturvetenskap och teknik 

LEGO Juniors Create & Cruise – Bygg fordon och samla pengar  

Lego juniors Create & Cruise (LEGO Systems Inc, 2013) handlar om att bygga ihop ett fordon av 

färdiga bildelar för att sedan, likt ett plattformsspel åka med bilen och samla guldmynt. Med 

tillräckligt många ihopsamlade guldmynt får man nya delar för att skapa nya typer av fordon och 

karaktärer. Man ska även lösa ett pussel när man har klarat en bana. Applikationen riktar sig till barn 

som är mellan två och fyra år.  

Gro Recycling – mata glada återvinningskärl och se hur soporna 

förvandlas till nya saker 

I Gro Recycling (Gro Play Digital AB, 2013) får spelaren lära sig om kretsloppet. Användaren ska 

mata rätt sopkärl med rätt skräp för att ta sopkärlen till sopstationen för tömning där robotar återvinner 

skräpet till något nytt användbart föremål för att till slut skicka det till en picknick. Applikationen 

riktar sig till barn som är mellan tre och sex år.  

Fiete Farm  

I Fiete Farm (Ahoiii Eintertainment UG, 2014) ska användaren lösa nio vardagssysslor under en dag 

på bondgården. Spelaren får här små uppdrag som att mjölka en ko, mata grisar, klippa får, och skörda 

frukt och grönsaker. Applikationen riktar sig till barn som är mellan två och tre år. 

Analys  

I följande avsnitt redovisas bildanalysen av vårt empiriska material utifrån Erikssons (2009) 

ikonografiska/ikonologiska bildanalysmetod och utifrån ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv 

med begreppen diskurs, positionering och subjektskapande i fokus. Analysen är uppdelad efter våra 
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frågeställningar och i den första analysdelen är applikationerna uppdelade ämnesvis där vi först 

kommer att beskriva och analysera karaktärerna. Vi kommer börja med de applikationerna som tillhör 

ämneskategorin språk och kommunikation som följs av matematik applikationerna, för att sedan 

avsluta med naturvetenskap och teknik applikationerna. I den andra avslutande analysdelen sker vår 

tolkning då vi sätter in karaktärerna i ett större sammanhang, det vill säga vilken betydelse 

framställningen av stereotypa könsroller kan ha för barns bild av sig själva. Avsnittet avslutas med en 

övergripande sammanfattning av båda frågeställningarna. 

Hur framställs genus och hur representeras 

könsroller i de valda applikationerna? Vilka yrken 

och roller ges de olika karaktärerna?  

 
I Tripp Trapp Träd (Sveriges utbildningsradio AB, 2015) finns många olika karaktärer där alla är djur 

och levande växter.  Huvudkaraktärerna Tripp och Tripp är brun och grön och de har bara ögon och en 

mun, vilket gör det svårt att avgöra vilket kön de skulle kunna tillhöra. Ingen av de resterande 

karaktärerna i denna applikation är heller framställda könsstereotypt. 
 
Wilda som är huvudkaraktären i bokapplikationen Wilda pruttar (Lullaby AB, 2011) är inte heller 

framställd könsstereotypt. Wilda framställs som flicka på ett sparsamt sätt och har en blå tröja och rosa 

byxor, blont hår som är uppsatt i två tofsar och hon har både en prinsesskrona i håret och en piratlapp 

för ögat. Hennes ansiktsuttryck ser nästan lite busigt ut med ett stort leende och händerna bakom 

ryggen där hon håller en vimpel med en dödskalle och en pinne med en rosett.  Hon har inte heller de 

stereotypa ögonfransarna som många karaktärer i de övriga spelen vi tittar på som ska framställas som 

flickor har. Wilda framställs inte som en könstereotyp flicka men inte heller som en “pojkflicka”, då 

hon har både “flickaktiga” och “pojkaktiga” saker och attribut.  
 
I Puppet Pals 2 (Polished Play LLC, 2012) gratisversionen finns det sex olika figurer för användaren 

att välja mellan. Av dessa sex olika figurer som finns att välja mellan är fyra av de sex figurerna 

illustrerade som pojkar. En är cowboy med små ögon, stor näsa och öron, han bär hatt, röd tröja, bruna 

byxor och en pistol i bältet. En annan av de manligt framställda figurerna har mörk mustasch, små 

trötta ögon, en liten mun, och är klädd i en röd riddarutrustning. De resterande två är en pojke med blå 

byxor och brun tröja, samt en man med skägg och svart kostym. De två kvinnliga karaktärerna är en 

flicka med brunt hår uppsatt i två tofsar, hon har stora ögon och en stor mun, och är klädd i en rosa 

tröja och blå byxor. Den andra kvinnliga figuren har blont hår uppsatt i en knut mitt på huvudet, stora 

ögon med tydliga ögonfransar, och en stor mun. Hon klädd i en rosa ballerinadräkt och vita 

strumpbyxor. Det går att välja ett huvud och en annan kropp än den som är tänkt från början, 

exempelvis kan figuren med ett ballerinahuvud kan ha en kropp med riddarutrustning.  
 
När vi tittar på om karaktärerna porträtteras könsstereotypt i Puppet Pals 2 (Polished Play LLC, 2012) 

kan vi se att de manliga karaktärerna har mörkare färger, bär utrustning, vapen och att ansiktena ser 

sura och hårda ut. Pojkens ansiktsuttryck framställs inte som sur och hård på samma sätt, men är klädd 

i mörka kläder. Vid en närmare titt ser vi även att två av de manliga karaktärerna är två historiska 

personer, Abraham Lincoln och William Shakespeare. De kvinnliga karaktärerna är inga historiska 

personer och porträtteras som feminina och har ljusa, rosa kläder, uppsatta hår och långa fransar. De 

båda kvinnliga karaktärernas ansiktsuttryck framställs som glada och mjuka, då de ler stort och har 

stora glada ögon. 
 
I spelet Punkt-till-punkt äventyr (GiggleUp Kids Apps And Educational Games Pty Ltd, 2013) börjar 

användaren med att välja vilken figur användaren vill vara i spelet, det skall även fyllas i namn och 

ålder. Det finns sju figurer att välja mellan i spelet, alla figurer ler likadant och har stora ögon. Två av 

figurerna framställs som flickor där den ena är en prinsessa med krona och rosa klänning medan den 
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andra är en fe med en lila blomma på huvudet, båda karaktärerna har ögonfransar. De två 

pojkkaraktärer som finns att välja på har inte ögonfransar, en av dem är astronaut och den andra en 

pirat med ögonlapp och pirathatt. De resterande figurerna består av en robot, en räv som är kock och 

en kanin. 
 
När vi börjar titta närmare på hur de kvinnliga och manliga karaktärerna framställs är det fram för allt 

synen på vad som anses manligt och kvinnligt som ser olika ut, de kvinnliga karaktärerna är 

feminina med ögonfransar och ljusa färger. De manliga karaktärerna är en pirat och en astronaut, och 

att en av dem har ett yrke var något som vi fastande vid. Ingen av de kvinnliga karaktärerna har ett 

yrke men till och med räven har ett yrke, som kock.   
 
I startmenyn i Träna Matte (aMASE AB, 2014) finns det sex olika nivåer att klara av, varje nivå består 

av figurer som man klickar på för att lösa matematikuppgifterna. Figurerna består av två 

utomjordingar, ett troll, en orm, en superhjälte och en prinsessa och prins som tillhör samma nivå. Vi 

har valt att fokusera på superhjälte karaktären, prinsessan och prinsen, då dessa två är de enda 

mänskliga karaktärerna i spelet. Superhjälten är en manlig karaktär som ser ut som en stereotypisk 

superhjälte med stora muskler, en cape och en heltäckande dräkt.  
 
När vi tittar närmare på prinsessan och prinsen och hur de framställs kan vi se en stor skillnad mellan 

dem. Prinsen har ett liknande kroppsspråk som superhjälten i spelet, båda står med armarna exakt 

likadant genom att hålla dem utåt vid midjan. I och med att dessa karaktärer är de enda två som 

framställts som manliga kan det tolkas som att det ska spegla en manlighet i att stå detta sätt. 

Prinsessan däremot rodnar om kinderna, står med tårna ihop och håller ihop händerna, vilket tycks 

framställas nervöst och kärleksfullt. Även prinsessans stereotypiska utseende visar tydligt på att det är 

en flicka, hon har en klänning med ljusa färger och både på klänningen och skorna finns hjärtan. 

Prinsen är även längre än prinsessan vilket kan tolkas som att hon tittar upp mot honom som tycks 

vara på ett kärleksfullt sätt medan han ser modig ut.  
 
I applikationen Lipa knight (Lipa learning, 2014) finns en huvudkaraktär som framställs som en pojke, 

han har mörkt kort hår, stora runda ögon och en liten mun. Han är klädd i mörkblå kläder och ett gult 

skärp, men kan även byta om till en riddarrustning i silver. Prinsessan som denna riddare ska rädda 

porträtteras tydligt som en flicka, med sitt långa orange hår, stora blå ögon och röda putande läppar. 

Hon är klädd i en lång vit klänning med rosa detaljer och en krona på huvudet. Prinsessan är 

tillfångatagen av ett stort elakt troll och har endast en roll som en hjälplös bakgrundskaraktär. Trollet 

är framställt som ett manligt troll, och hans roll är att vara stor, stark och elak. Det visas tydligt att 

prinsen och prinsessan är ett kärlekspar då de kysser varandra efter att prinsen har givit en blomma till 

prinsessan. Vi kan även se att då de sitter bredvid varandra är prinsen lite längre än prinsessan, att han 

har ett större huvud och större armar, vilket ger ett mer maskulint uttryck.  
 
I applikationen LEGO juniors create & cruise (LEGO Systems Inc, 2013) används tydliga medel för 

att visa att denna är en manlig karaktär. Figuren har kort brunt hår, små runda ögon och en glad leende 

mun. Han är klädd i en svart kostym och slips. Det går även att byta kläder till en poliskostym med 

slips. Denna karaktär är den spelaren “är” i spelet, och spelaren kan inte välja någon annan. Hans 

uppdrag i spelet är att åka runt i en bil. Det finns även en till karaktär i spelet som framställs som 

kvinna, med långt brunt hår uppsatt i tofs, ljusorange tröja och röda byxor. Hon har något större ögon 

med ögonfransar, och en leende mun. Denna karaktär går dock inte att spela med utan står bara i 

bakgrunden i ett rosa hus och vinkar när huvudkaraktären åker förbi med bilen under några tillfällen i 

spelet.  
 
I applikationen Gro recycling (Gro Play Digital AB, 2013) gratisversionen finns två huvudkaraktärer 

som föreställer levande sopkärl som ska matas med rätt skräp. Dessa två sopkärl är illustrerade som ett 

manligt sopkärl och ett kvinnligt sopkärl. Den kvinnliga karaktären är ljusgul och har långa 

ögonfransar, fräknar och en glad leende mun med två framtänder och en tunga vilket dels ger ett mjukt 

men även flickaktigt intryck. Detta kvinnliga sopkärl är till för att samla in sopor av plast. Den andra 
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karaktären framställs som en man, och har färgen silver, inga ögonfransar finns, han har inte heller en 

lika tydlig mun som det kvinnliga sopkärlet då det endast består av vassa huggliknande tänder, vilket 

ger ett hårdare intryck. Detta levande sopkärl är till för att samla in metall.  
 
I applikationen Fiete Farm (Ahoiii Entertainment UG, 2014) finns tre manliga karaktärer som bor på 

en bondgård med djur. Det går inte att urskilja vilket kön djuren på bondgården har. Två av de tre 

manliga karaktärerna har skägg, och alla är klädda i mörka kläder. En av karaktärerna har en 

sjömanshatt på sig, mörkblå randig tröja och svarta byxor. En annan har en mörkbrun kappa, blå byxor 

och en mörkblå mössa. Den tredje karaktären har en vinröd tröja, mörkblå byxor med hängslen och 

långt rufsigt hår som står rakt uppåt. Alla tre har små ögon och munnar, men ler och ser glada ut. 

Ingen i detta spel framställs som en kvinnlig karaktär.  

 

I applikationerna som är inriktade på språk och kommunikation kunde vi se att endast en av 

applikationernas huvudkaraktärer är framställda könsstereotypt, däremot är fyra av sex karaktärer i 

Puppet Pals2 (Polished Play LLC, 2012) manligt framställda och vissa av dem är betydande historiska 

personer. I Wilda Pruttar (Lullaby AB, 2011) är huvudkaraktären en flicka som inte är könsstereotypt 

framställd vilket gör henne unik i vår studie, dels för att hon är den enda ensamma kvinnliga 

huvudkaraktären samt att hon inte har könstereotypiska attribut. Som vi har nämnt tidigare är Wilda 

varken ”pojkaktig” eller “flickaktigt”, hon har ingen fast identitet som beskriver hur hon är, utan det 

kan istället ses som Eidevald (2011, s. 104-105) beskriver multipla subjekt. Att i varje unik situation 

gör människan sig till nya subjekt vilket gör det möjligt för oss att vara på flera olika sätt. 

Karaktärerna Tripp och trapp är även de unika då det är de enda huvudkaraktärerna som framställs helt 

könsneutralt. 

I de tre applikationerna som är inriktade på matematik var alla karaktärerna könsstereotypt 

framställda, exempelvis finns det i alla tre applikationer en karaktär som är framställd som prinsessa. I 

dessa applikationer finns totalt fyra kvinnliga karaktärer, vilka tre av dessa är prinsessor och en är en 

fe. De kvinnliga karaktärerna ser dessutom nästan alla likadana ut, med bland annat ögonfransar, ljusa 

färger och klänningar. I matematikapplikationerna är det relativt jämlikt över hur många manliga 

respektive kvinnliga karaktärer det finns men däremot blir skillnaden mellan vilka olika roller 

kvinnliga och manliga karaktärer har tydlig. De manliga karaktärerna tilldelas fler varierande roller, de 

får vara astronaut, superhjälte, prins och pirat. Utifrån vilka roller de kvinnliga karaktärerna ges i 

matematikapplikationerna kan det tolkas som att männen får mer utrymme, vilket får oss att tänka på 

vad Palmer (2011, s. 39) beskriver utifrån Mendick (2006) om att matematik beskrivs som ett manligt 

rationellt vetenskapligt ämne. Som kan ses i matematikapplikationen Lipa knight (Lipa Learning 

2014) där en manlig huvudkaraktär ska rädda en hjälplös prinsessa. Vilket vi kopplar till Nordin 

Hultmans (2011, s. 168) tankar om hur subjektet positionerar sig eller positioneras utifrån rådande 

diskurser, och vi tänker då att detta kan ses som en diskurs som kan bidra till att barn som subjekt kan 

positionera sig och positioneras likt karaktärernas framställning. 

Även i applikationerna som är inriktade på naturvetenskap och teknik är karaktärerna stereotypt 

framställda och är det ämnesområde som tydligast visar brist på kvinnliga karaktärer, fem av de sex 

huvudkaraktärerna som finns är manligt framställda. I Fiete Fram (Ahoiii Entertainment UG, 

2014) finns inte en enda kvinnlig karaktär och i de två andra applikationerna är den ena kvinnliga 

karaktären bara något spelaren ser i bakgrunden och i den andra ett sopkärl. Det blir tydligt att flickor 

och pojkar framställs på väldigt olika sätt, likt det som Davies (2003, s. 66) beskriver hur kvinnor och 

män framställs i sagor för barn. Där kvinnor ofta beskrivs som vackra, älskade och osjälviska medan 

män är starka, utåtriktade och har mycket makt. 
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Vilken betydelse kan framställningen av 

stereotypa könsroller ha för barns bild av sig 

själva som flicka respektive pojke? 

 

Det enskilda subjektet blir format genom rådande diskurser, vilket Eidevald (2011, s. 101) som 

hänvisar till Judith Butler (1993) menar är genom dessa diskurser som gör att vi positionerar oss som 

kvinna eller man, utan att det behöver vara biologiskt. Ju mer självkärt det är att vara på ett specifikt 

sätt, desto svårare blir det för en enskild individ att göra motstånd mot dessa rådande diskurser. 

Eidevald menar vidare att många barn därför är med och upprätthåller dominerande diskurser genom 

att anpassa sig och handla efter dem. Utifrån detta tänker vi att barnen genom användandet av dessa 

applikationer kan komma att fånga upp, anpassa sig och handla efter diskurser kring hur pojkar och 

flickor förväntas vara. 

I vissa av de applikationer som vi har valt ut framgår det att de skapar en klar bild av hur flickor 

respektive pojkar ska vara. Ett exempel på detta ser vi i två applikationer, Lipa Knight (Lipa learning, 

2014) och Träna Matte (aMASE AB, 2014) där en prinsessa och en prins är ställda bredvid varandra, 

och det går att direkt jämföra hur de framställs och hur de positioneras i förhållande till varandra. Små 

subtila signaler som att prinsarna är större och längre än prinsessorna eller att de manliga karaktärerna 

har en mer framträdande roll. Dessa karaktärers framställning skapar en bild av att flickor ska vara 

kärleksfulla och söta medan pojkar ska ta vara tuffa och modiga. Det sker en uppdelning mellan pojkar 

och flickor, hur de exempelvis ska vara och när det ses som en självklarhet vilar det på en eller flera 

diskurser. Både tankar och handlingsutrymme begränsas och definieras av diskurser och genom att 

människan upprepar dem i sociala handlingar reproduceras dem (Eidevald 2011, s. 99-101). Ett annat 

väldigt enkelt men ändå tydligt exempel på de olika bilder som skapas beroende på kön är de två 

sopkärlen i Gro Recycling (Gro Play Digital AB, 2013). Det går att se även fast de två karaktärerna är 

sopkärl att den kvinnliga är mjukare med ögonfransar, fräknar och med en leende mun till skillnad från 

det manliga sopkärlet som bara har vassa huggliknade tänder. Hon får fler uttryck och ser mer livlig ut 

men han blir tuff medan hon tycks framställas som en barnslig flicka. 

Lenz Taguchi (2014, s. 18, 75) redogör för att det är diskursernas makt som tvingar oss till specifika 

sätt att vara men även att barn aktivt tar upp vissa sätt att vara för att göra dem till en del av sig själva. 

Vi ges och tar själva upp specifikt könade innebörder i sätt att tänka och vara utifrån vad diskurserna 

erbjuder oss och när dessa karaktärer blir det enda som barnen ser blir de till slut åtråvärda för dem. 

Däremot är det möjligt att i punkt- till- punkt äventyr (GiggleUp Kids Apps And Educational Games 

Pty Ltd, 2013) välja mellan alla karaktärer oavsett vilket kön man själv har. Barnet som spelar har då 

egen kontroll över vad hen vill vara för stunden och kan gå i motstånd mot dominerande diskurser till 

skillnad från Lipa Knight (Lipa learning, 2014) där spelaren måste vara en prins som ska rädda en 

prinsessa 

I applikationerna Tripp Trapp Träd (Sveriges utbildningsradio AB, 2015) och Wilda Pruttar (Lullaby 

AB, 2011) kan vi inte se att karaktärerna framställs könsstereotypt, utan endast som barn, djur eller 

natur. Wilda är klädd i både prinsesskrona och piratlapp, vilket vi tolkar som att hon är 

könsöverskridande och både genom att vara en kvinnlig huvudkaraktär och att inte begränsas till att 

endast klä sig könsstereotypt. Detta får oss att tänka på Lenz Taguchi (2014, s. 17-18, 53) beskrivning 

av hur man inom feministisk poststrukturalism vill lösa upp kategorierna kvinnor och män och istället 

ha det enskilda subjektet i fokus. Karaktärerna Tripp och Trapp är inte på förhand givna, vi vet inte 

under spelets gång vilket kön de förväntas ha, de är inte självklara. Vilket kan förmedla ett budskap 

om att det enskilda subjektet inte heller behöver vara givet och självklart på förhand utifrån 

diskursernas regleringar, detta kopplar vi till begreppet diskursiv agentskap som Lenz Taguchi (2014, 

s. 18-19, 75) skriver fram. Istället för att subjektet blir givet på förhand och är en produkt av 
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samhälleliga strukturer är det möjligt att utifrån ett diskursivt agentskap att själv vara aktiv. Att aktivt 

ta upp sätt att vara som är åtråvärda eller självklara kulturella värden och normer. För subjektet blir det 

möjligt att identifiera, uppmärksamma och ifrågasätta de regleringar som finns i diskursen för att 

kunna gå i motstånd mot dem och förändra betydelserna i dem. Vi tänker att det inte blir lika tydligt 

vem dessa två applikationer riktar sig till, utan genom att vara könsneutrala tilltalar fler barn. 

I applikationen Wilda Pruttar (Lullaby AB, 2011) är Wilda ensam som kvinnligt framställd 

huvudkaraktär vilket inte bara är unikt bland de applikationer som presenteras i denna studie, utan 

även i andra sammanhang. Davies (2003, s. 26) menar att den dominerande diskursen kring kön 

reglerar rätten till hur mycket utrymme flickor och pojkar förväntas ta.  Detta kopplar vi till vår studie 

och menar att applikationer som riktas till barn är en del i upprätthållandet av dessa dominerande 

diskurser kring kön och hur mycket utrymme de förväntas ta. Detta kan vi se upprätthålls i bland annat 

Puppet Pals2 (Polished Play LLC, 2012) och Punkt-till- punkt äventyr (GiggleUp Kids Apps And 

Educational Games Pty Ltd, 2013) utifrån att karaktärerna är stereotypt framställda men det är även 

andra könsmönster som upprätthålls och få mer utrymme.  I Puppet Pals2 (Polished Play LLC, 

2012) är två viktiga historiska personer som visas manliga, av de kvinnliga karaktärer som vi har 

tillgång till finns inga sådana. I punkt- till- punkt äventyr (GiggleUp Kids Apps And Educational 

Games Pty Ltd, 2013) är en manlig karaktär astronaut, en räv med manliga drag är framställd som 

kock, medan de kvinnliga karaktärerna är framställda som vackra fantasifigurer. I och med att de 

manliga karaktärerna i mestadels av applikationerna vi har använt i vår studie är huvudroll, får 

varierande roller och i allmänhet syns mer skapas det en bild av att manligheten är viktigare och mer 

intressant. Det är sedan denna bild som kan komma att appliceras på barnen och som de själva tar till 

sig. Barnen positioneras eller positioneras sig själva som någon som kan ta större plats eller vara 

någon som är tystlåten i bakgrunden (Lenz Taguchi 2014, s. 91, 94).  Förväntningarna som finns på 

män och kvinnor att vara maskulin eller feminin är alltså ingen medfödd egenskap utan är istället 

inbyggt i sociala strukturer, när barn lär sig hur de diskursiva praktikerna ser ut i samhället lär de sig 

att positionera sig som flicka eller pojke (2003, s. 27).  

Det finns föreställningar kring matematik och flickor och pojkar. Ofta beskrivs matematiken i böcker 

och filmer på ett könsstereotypt sätt som manligt rationellt vetenskapligt kodat. Detta påverkar barns 

sätt att förhålla sig till matematiken och deras sätt att se sig själva som matematiska eller inte 

matematiska (Palmer 2011, s. 30-31). Detta är något vi kan se i vårt urval av applikationer där de 

applikationer som är inriktade mot matematik innehåller något fler manligt framställda karaktärer, 

vilket kan tolkas som att dessa riktas till användare om identifierar sig som pojkar. De kvinnliga 

karaktärerna är något färre, vilket kan tolkas som att dessa matematikapplikationer inte är till för 

flickor i lika stor utsträckning som för pojkar. Om det finns en sådan matematikdiskurs kan den 

komma att påverka hur barn ser på sig själva som matematiska eller inte matematiska. Med tydlighet 

visas det att i vårt urval av naturvetenskap- och teknikapplikationer finns stor brist på kvinnliga 

karaktärer, som i både LEGO Juniors Create & Cruice (LEGO Systems inc, 2013) och i Fiete Farm 

(Ahoiii Entertainment UG, 2014) där alla huvudkaraktärer är framställda som män. Vi har därför 

funderat på om barns syn på sig själva som matematiska eller inte och sättet de förhåller sig till 

matematiken även går att applicera på naturvetenskap och teknik. Att det exempelvis är manligt att 

vara teknisk och ha ett intresse för bilar eller att vara en bonde och att kvinnor därför utesluts på grund 

av att det inte antas ligga i deras intresse.  

De manligt framställda karaktärerna i matematikapplikationerna har många olika roller, de är 

astronaut, superhjälte, prins och pirat medan de kvinnligt framställda karaktärerna endast är prinsessor 

och en fe. Även detta menar vi påverkar hur barnen ser på sig själva, vad som förväntas av dem och 

hur deras möjligheter och begränsningar ser ut. Eidevald (2011, s. 101) hänvisar till Judith Butler 

(1993) som menar att vi påverkas av de rådande diskurser som omger oss och att vi genom dessa lär 

oss hur vi ska uppfatta oss själva och vår kropp. Att positionera sig som flicka eller pojke innebär även 

fysiska processer där barn fångar upp kunskap om hur de stereotypa föreställningarna kring manligt 

och kvinnligt ser ut (Davies, 2003, s. 29). Detta får oss att tänka på hur framställningen av stereotypa 

karaktärer i applikationer för barn kan vara en del i att upprätthålla normer för hur fickor och pojkar 

ska vara, och hur de ska se ut för att leva upp till förväntningarna. Eidevald (2011, s. 101) menar att de 

kan vara svårt för en enskild individ att ensam göra motstånd mot rådande diskurser då denna kan 
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riskera att avvisas ur gruppen, och att detta leder till att många barn kämpar med att anpassa sig och 

handla efter dem. 

Sammanfattningsvis är de flesta av karaktärerna i de valda applikationerna stereotypt framställda, de 

manliga karaktärerna tilldelas fler varierade roller och karaktärerna är i övervägande majoritet män. Vi 

har sett att flickor och pojkar framställs på väldigt olika sätt då flickor ofta beskrivs som vackra, 

älskade och osjälviska medan pojkar är starka, utåtriktade och har mycket makt. I de flesta av 

applikationerna som vi har analyserat kan vi se detta, då de flesta av dessa karaktärer tydligt 

upprätthåller stereotypa könsroller. 

Vi har sett att i flera av de applikationer som vi har valt ut framgår det att de skapar en klar bild av hur 

flickor och pojkar ska vara. Genom att applikationerna framställer sina karaktärer könsstereotypt kan 

det bidra till att barn som använder dessa kan komma att fånga upp, anpassa sig och handla efter 

diskuser kring hur pojkar och flickor förväntas vara.  Det handlar om diskursernas makt som tvingar 

oss till specifika sätt att vara, där barn även tar upp vissa sätt att vara för att göra dem till en del av sig 

själva. 

Diskussion  

Syftet med studien är att undersöka hur könsroller och genus framställs i ett urval applikationer 

utvecklade i utbildningssyfte som används i förskolan. Genom denna studie vill vi skapa en ökad 

medvetenhet kring dessa frågor i användningen av applikationer och barn i förskolan för att kunna 

arbeta vidare med genusfrågor, även i reflektion till applikationer. Våra frågeställningar var: Hur 

framställs genus och hur representeras könsroller i de valda applikationerna samt vilka yrken och 

roller ges de olika karaktärerna? Vilken betydelse kan framställningar av stereotypa könsroller ha i 

applikationerna för barns bild av sig själva som flicka respektive pojke?  

Analysen har visat att kvinnor och män, samt flickor och pojkar framställs olika i de 

utvalda applikationerna. Kvinnorna i flera utav applikationerna är klädda i vackra klänningar i fina 

färger, medan männen var klädda i mörka kostymer eller kläder som passade deras yrke som cowboy 

eller riddare. Ambjörnsson (2011, s. 78) påpekar att leksaker som riktas till flickor ofta kretsar kring 

utseende, som att kläs, kammas och göras vackra. Detta stämmer väl överens med hur flera av 

karaktärerna i applikationerna är framställda, exempelvis genom att de kvinnliga karaktärerna är 

prinsessor med långa ögonfransar och vackra kläder. De kvinnliga karaktärerna har heller inga viktiga 

yrken eller roller, utan är ofta en sagofigur och befinner sig i de flesta applikationerna endast i 

bakgrunden. Vad ger det ut för signaler hos flickor och pojkar? Eidevald (2009, s. 27) beskriver 

utifrån flertal studier att barns könsuppfattning och intellektuella förmåga kan påverkas av att det i 

exempelvis leksaker och böcker finns stora skillnader. De könsstereotypa leksaker som finns riskerar 

att påverka barnets syn på vad som bland annat anses vara ett passande yrke för en kvinna respektive 

man, utifrån att exempelvis leksaker som är förknippade med teknik vanligtvis ses som manliga. Vi 

har i denna studie tydligt redovisat för att de manliga karaktärerna är i övervägande majoritet. 

Dessutom har de yrken, är kända historiska personer och har en mer framträdande roll. 

Då vi kunde se att de flesta av alla karaktärerna är överrepresenterade av manliga karaktärer kan det 

kopplas till det som Hulth & Schönbäck (2011, s. 117) refererar till svenska barnboksinstitutets 

statistik. Det framgår att denna snedfördelning fram tills nyligen var vanligt förekommande även i 

barnlitteratur. Författarna menar vidare att det inte bara är kvinnor som är underrepresenterade, utan 

även karaktärer med annan hudfärg än vit, karaktärer med funktionshinder, samt karaktärer med annan 

läggning än heterosexuell, vilka inte tillhör normen. Även detta kan vi se i de flesta av de valda 

applikationerna, exempelvis i Lipa knight (Lipa learning, 2014) där huvudpersonen är en vit 

heterosexuell prins utan funktionsnedsättningar, som är modig, stark och dessutom är större och längre 

än prinsessan. Även trollet i denna applikation är en manlig karaktär och är större och starkare än 

prinsessan, som är liten, svag och behöver bli räddad av en prins. Likt det som Pennell och Behm- 
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Morawitz (2015, s. 212) beskriver i sin studie blir prinsessan bara ett offer och ett kärleksintresse till 

den manliga hjälten.  Små detaljer i framställningen av karaktärerna gör stor skillnad i hur dessa 

uppfattas. I de utvalda applikationer som har framställt de manliga karaktärerna som prinsar och 

superhjältar är de större och längre än de kvinnligt framställda karaktärerna. Barnen som möter 

stereotypt framställda karaktärer i applikationerna kan komma att identifiera sig med och positionera 

sig som dessa. Vilket Hulth och Schönbäck (2011, s. 121-123) kunde se i sitt projekt där barnen valde 

att positionera sig som olika karaktärer från bilderböcker, utifrån barnens och karaktärernas genus. 

Barnen möts av budskapet att flickor ska vara vackra prinsessor där det viktiga är att bry sig om sitt 

yttre, medan pojkarna ska vara starka, modiga och har många fler valmöjligheter när det kommer till 

yrken och roller. 

I de flesta av applikationerna har det visats sig att de karaktärer som är kvinnligt framställda har 

ögonfransar och det tycks vara ett sätt att visa på kvinnlighet. Då det verkar vara viktigt att markera 

när en karaktär framställs som kvinna, bland annat genom dess ögonfransar har vi funderar kring hur 

könsneutrala karaktärerna Tripp och Trapp i Tripp Trapp Träd (Sveriges utbildningsradio AB, 2015) 

egentligen är. I Kåreland och Lindh-Munthers (2005) granskning framgår det att i de fall där 

karaktärens könstillhörighet i barnböcker inte går att se tros det ligga närmare till hands att se 

karaktären som en pojke än en flicka (SOU 2006, s. 66). Vilket vi kan applicera på karaktärerna Tripp 

och Trapp, att de tillhör naturen spelar ingen roll, saker och djur har ögonfransar när de ska framställas 

som kvinnor, som det kvinnliga sopkärlet i Gro Recycling (Gro Play Digital AB, 2013). Oavsett vad 

det är för karaktär anses det viktigt att markera en kvinnlig karaktär med exempelvis ögonfransar eller 

en rosett i håret, vare sig det är en människa eller inte (SOU 2006, s. 66). 

Wilda pruttar (Lullaby AB, 2011) är en av få applikationer där huvudkaraktären inte är överdrivet 

könsstereotypt framställd. Vi tolkar henne inte heller som könsöverskridande eller som en pojkflicka, 

vilket Ambjörnsson (2011, s. 221) visar med sin studie ofta ses som något positivt och att flickor 

vinner poäng på att likna pojkar. Detta medan pojkar strikt behöver hålla sig till det som är manligt 

kodat för att inte riskera att uppfattas som fjollig eller bögig och därmed får en lägre status 

(Ambjörnsson 2011, s. 221). Vad hade applikationen skapat för bild hos pojkar om Wilda istället var 

en pojke? Skulle “han” då anses vara en “flickpojke” i och med att karaktären har stereotypt 

flickaktiga saker, som exempelvis rosa byxor och en prinsesskrona som pojkar behöver hålla sig långt 

ifrån för att inte uppfattas på ett visst sätt? “Flickpojke” är inget begrepp som vi anser används och har 

därför funderar på om det kan bottna sig i att det inte är något som uppmuntras från varken pedagoger 

eller föräldrar. I SOU rapporten (2006, s. 69) beskrivs det att föräldrar är rädda för att om pojkar skulle 

bryta mot maskulinitetsidealen och ägna sig åt aktiviteter som anses flickaktiga skulle det innebära att 

de betraktas som svaga. Vidare redogör rapporten (2006, s. 69) för att när pojkar ägnar sig åt 

aktiviteter som förknippas med flickor blir föräldrar oroliga över att de ska bli homosexuella, då 

feminina pojkar associeras med homosexualitet. Denna syn förknippas med upprätthållandet av den 

heterosexuella normen då det illustrerar våra föreställningar om könets olikheter och det vi uppfattar 

som “kvinnligt” och “manligt”. Vårt samhälle präglas av heteronormativitet, som betyder den 

uppfattning som finns i samhället om att det är normalt att vara heterosexuell och att det är naturligt att 

leva heterosexuellt, vilket innebär att vara “flickpojke” inte hör ihop med det (SOU 2006, s. 69, 159).   

Som det har nämnts i resultatdelen finns det i Träna Matte (aMASE AB, 2014) en manlig superhjälte 

som framställs som en stereotypiskt manlig superhjälte med muskler och en heltäckande dräkt. Vilket 

för tankarna till hur kvinnliga superhjältar framställs och hur en sådan skulle sett ut i spelet. Pennell 

och Behm- Morawitz (2015, s. 212) skriver fram att kvinnor i amerikanska actionfilmer ofta är 

exploaterade genom att fokus bara läggs på deras sexualitet, vilket även är står i centrum i barnvänliga 

filmer. Däremot beskriver Baker och Raney (2007, s. 28, 36-37) att i tecknade program börjar den 

könsstereotypa bilden av kvinnor försvinna och de kvinnliga karaktärerna blir alltmer maskulina och 

får tillgång till manliga karaktärers egenskaper. Detta kan mycket väl innebära att om det hade funnits 

en kvinnlig superhjälte i applikationen hade hon haft de stereotypa manliga attributen som exempelvis 

stora muskler. Kan detta innebära att det som anses vara kvinnligt är sämre och är en svaghet när det 

är det manliga som hamnar i fokus och blir något som anses vara bättre och ett måste för att kunna 

vara en hjälte? Som Baker och Raney (2007, s. 37) beskriver blir inte de manliga karaktärerna mer 

feminina för att de kvinnliga karaktärerna tilldelas mer maskulina egenskaper och attribut. Frågan är 
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dock om det ens är av intresse att ha med kvinnliga superhjältar i olika applikationer, både som flicka 

och pojke? Coyne et al (2014, s. 425-426) redogör för att pojkar som tittar på program om superhjältar 

har större tendens att frekvent leka könsstereotypa lekar där flickor inte i lika stor utsträckning gör det 

i och med att det inte finns lika många kvinnliga superhjältar. 
 

Utifrån analysen i denna studie framgår det att vårt urval av applikationer har olika mycket stereotypt 

framställda karaktärer i de tre olika kategorierna språk och kommunikation, matematik samt 

naturvetenskap och teknik. De applikationer som är inriktade på språk och kommunikation hade färst 

antal stereotypt framställda karaktärer, medan de applikationer som var inriktade på naturvetenskap 

och teknik hade flest antal stereotypt framställda och även flest manliga karaktärer. Palmer (2011, s. 

31) menar att matematik ofta ses som ett manligt kodat ämne, vilket stämde överens med vår studie 

där det visade sig att matematikapplikationerna hade fler manliga karaktärer än kvinnliga. Det var 

dock ingen påfallande skillnad i antal, utan den största skillnaden var i hur karaktärerna framställs 

utifrån kön. De manliga karaktärerna får vara något viktigt, de har en betydande roll, det kan vara ett 

yrke eller en huvudroll. Eftersom matematik är ett manligt kodat ämne och kan tolkas som en 

matematikdiskurs, kan det då finnas en kvinnligt kodad språkdiskurs? Om vi ska utgå från de resultat 

vi har fått fram i denna studie kan vi tolka det som att både matematik, naturvetenskap och teknik är 

manligt kodat medan språk är mer kvinnligt kodat.  

 
I läroplanen (Skolverket 2010) lyfts arbetet med genus och att motverka stereotypa könsroller i 

förskolan tydligt fram. Trots detta har vi sett i denna studie att applikationer som används av barn i 

förskolan till stor del innehåller karaktärer som upprätthåller stereotypa könsroller. Vilket vi kopplar 

till Flewitt et al. (2013, s. 303-304) att det är viktigt att lärarna har en noggrann planering och tydliga 

lärandemål för att användandet ska bli så lärorikt som möjligt. Forsling (2011, s. 91) menar att många 

av de förskolor som väljer bort lärplattan gör det på grund av bristande kompetens och intresse. 

Betyder det då att på grund av bristande kompetens och intresse försvinner ett kritiskt tänkande till 

genus? Att som pedagog blir man rädd för den digitala världen?  Som Klerfelt (2007, s. 116-117 ) 

beskriver är pedagogernas digitala kompetens och deras förhållningssätt till området avgörande för att 

barn ska kunna använda sig av digital teknik på ett meningsfullt sätt. Det är pedagogernas 

förhållningssätt som har stor betydelse över barns inflytande och deltagande. Vi anser att det gäller att 

kunna kombinera den digitala tekniken med en genusmedvetenhet. 
 
Avslutningsvis vill vi lyfta Davies (2003, s. 2016) tankar om att vi behöver sluta upprätthålla och peka 

ut skillnader mellan könen och låta barnen positionera sig på en mängd olika sätt, inte bara två. Vi 

menar därför att vi genom att öka medvetandet kring hur könsstereotypt karaktärer framställs kan vi på 

detta sätt arbeta med dessa frågor tillsammans med barnen. Vi menar alltså inte att dessa applikationer 

som innehåller stereotypt framställda karaktärer ska förbjudas i förskolan, utan att de ska 

uppmärksammas och arbeta med att ifrågasätta dem tillsammans.  

Betydelse för praktiken och professionen 
Resultatet av denna studie är att karaktärer i ett urval applikationer som används av barn i förskolan till 

stor del framställs könsstereotypt och har olika betydande yrken och roller beroende på dess kön. Vi 

kom även fram till att detta kan ha en betydande roll för hur barn kommer att uppfatta sig själva och 

vilka möjligheter de ges utifrån om de är en flicka eller en pojke. I förskolans läroplan (Skolverket 

2010, s. 5) framgår det att vuxna i förskolan ”ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. 

Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 

intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller”. Studien visar att det finns en problematik i 

hur karaktärer i applikationer som används av barn i förskolan framställs, och vi menar därför att detta 

behöver lyftas och kritiskt diskuteras vidare av pedagoger innan de används av barnen i förskolan. 

Många barn spenderar en stor del av sin vardag på förskolan, och personalen har därför stort inflytande 

på barnen. Även om läroplanen skriver fram att förskolan ska motverka traditionella könsroller 
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förstärks dem, menar Eidevald (2011, s. 51). Detta på grund av att de föreställningar vi har kring 

flickor och pojkar är djupt rotade. Vi menar därför att det är viktigt att som förskollärare reflektera 

över sin egen roll i upprätthållandet av stereotypa könsroller och vilka normer som finns på förskolan 

som barnen möts av.  

Reflektioner 
Vår studie visar på att karaktärer i ett urval applikationer som används av barn i förskolan till stor del 

framställs könsstereotypt och olika utifrån det kön de tilldelats. Utifrån vår valda teori kom vi fram till 

att könsstereotypt framställda karaktärer kan komma att påverka barnens bild av sig själva som flicka 

respektive pojke. Våra resultat är specifika men kan inte generaliseras, vår studie bygger på ett urval 

applikationer och ger en inblick i hur det kan se ut men kan inte säkerställa att det speglar hela 

området. 

Under studiens gång framträdde ett mönster där vi tyckte oss se skillnader i karaktärers könsstereotypa 

framställningar och vilken kategori applikationen tillhörde, utifrån kategorierna språk och 

kommunikation, matematik samt naturvetenskap och teknik. De applikationer som tillhörde kategorin 

språk och kommunikation innehöll karaktärer som var betydligt mindre könsstereotypt framställda än 

applikationerna tillhörande kategorierna matematik och naturvetenskap och teknik. Det var även 

tydligt att de manliga karaktärerna i dessa två kategorier tilldelas större variation och får synas mer än 

de kvinnliga karaktärerna, samt att de manliga karaktärerna var många fler än de kvinnliga i flertalet 

av applikationerna. 

Utifrån vår valda teori gör vi antagandet att könsstereotypt framställda karaktärer kan komma att 

påverka hur barn som möter dessa får för bild av sig själva som flicka respektive pojke och därmed 

vilka förväntningar, möjligheter och begränsningar som läggs på dem. Således blir det viktigt att bryta 

de stereotypa könsmönster som finns och att visa barn att det finns andra sätt att vara på. 

Vidare forskning 
Vi har konstaterat i vår studie att karaktärer i dessa utvalda applikationer framställs olika utifrån sitt 

kön och att det är en viss skillnad på hur karaktärerna framställs i applikationer som kan kategoriseras 

utifrån språk och kommunikation, matematik, samt naturvetenskap och teknik. I och med detta skulle 

det vara intressant att fortsatt forskning studerar vad olika ämnen har för olika diskurser och hur 

barnen påverkas och förhåller sig till dem. Att även studera hur barnen i förskolan förhåller sig till och 

möter stereotypt framställda karaktärer och att se hur de möter karaktärer i applikationer som har 

könsöverskridande egenskaper.  
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