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Abstrakt 
Svensk titel: Flickor, pojkar och paddor! 

- En kvalitativ studie om könsnormer i digitala applikationer i förskolan. 

 

English title: Girls, boys and tablets! 

- A qualitative study on gender norms in digital applications in preschool.  

 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur könsnormer kommer i uttryck i digitala 

appar som används av barn i förskolan. Studien är en kvalitativ som granskat nio 

digitala appar som används av barn i förskolan. För att få fram studiens resultat 

användes förutbestämda frågor och två motsatsscheman som visar vilka egenskaper 

kvinnor/flickor och män/pojkar tillskrivs. Studiens resultat analyseras med hjälp av 

Hirdmans genussystemteori. Resultat av studien visar att könsnormer kommer i uttryck 

på olika sätt i apparna. Detta synliggörs genom karaktärernas utseende och vilka inre 

egenskaper de tillskrivits. Karaktärerna tillskrivs också olika roller beroende på vad det 

är för kön på karaktären i appen. Resultatet visar även på att alla de appar som har 

granskats bekräftar de rådande könsnormer som finns i samhället på ett eller annat sätt. 

Studiens avsikt är att bidra till att pedagoger blir mer medvetna om att könsnormer 

förekommer överallt i vårt samhälle, vilket innebär även i de digitala apparna som 

används i förskolans verksamhet, på så sätt kunna utmana de rådande normerna och 

bryta föreställningarna om vad som är pojkigt respektive flickigt. Detta för att nå 

läroplanens intentioner om att förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster 

utan att begränsa barn med könsstereotypa uppfattningar.  

 

Nyckelord 
Genus, digital applikation, normer, förskola 

 

Tack! 
Ett stort tack till alla som har stöttat mig under processen att skriva detta arbete. Tack 

till alla som har gett mig uppmuntran och verkligen trott på mig. Jag vill tacka min 

handledningsgrupp och min handledare Tor Ahlbäck för sitt bidragande med goda råd 

och kommentarer på arbetet. Ett extra stort tack till Elisabeth  Larsson som har lagt sin 

fritid på att korrekturläsa och ge språkliga kommentarer. Sist men inte minst vill jag 

tacka min fantastiska familj som har stöttat mig när jag har tvivlat på mig själv. 

  



  
 

ii 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 4 

2 Syfte & Frågeställningar _______________________________________________ 6 

3 Tidigare forskning ____________________________________________________ 7 
3.1 Genus i förskolan _________________________________________________ 7 

3.2 Genus i bilderböcker _______________________________________________ 8 
3.3 Lärplattans användning i förskolan __________________________________ 10 

4 Teoretiskt ramverk __________________________________________________ 12 
4.1 Genussystemteori ________________________________________________ 12 

4.2 Motsatsscheman _________________________________________________ 13 

5 Metod _____________________________________________________________ 15 
5.1 Datainsamling ___________________________________________________ 15 

5.2 Urval __________________________________________________________ 15 
5.3 Genomförande och bearbetning av data _______________________________ 16 
5.4 Etiska överväganden ______________________________________________ 17 
5.5 Metoddiskussion _________________________________________________ 17 

6 Resultat ____________________________________________________________ 19 
6.1 Olika karaktärers kön i digitala appar_________________________________ 19 

Sammanfattning frågeställning 1 _____________________________________ 19 

6.2 Hur kön konstrueras i digitala appar__________________________________ 20 
6.2.1 Sammanfattning frågeställning 2_________________________________ 22 

6.3 Könsnormer som synliggörs genom karaktärer _________________________ 22 

6.3.1 Sammanfattning frågeställning 3_________________________________ 24 

6.4 Bekräftande och utmanande av könsnormer i appar _____________________ 24 
6.4.1 Sammanfattning frågeställning 4_________________________________ 26 

6.5 Sammanfattning resultat ___________________________________________ 26 

7 Analys _____________________________________________________________ 28 
7.1 Olika karaktärers kön i digitala appar_________________________________ 28 

7.2 Hur kön konstrueras i digitala appar__________________________________ 28 
7.3 Könsnormer som synliggörs genom karaktärer _________________________ 29 

7.4 Bekräftande och utmanande av könsnormer i appar _____________________ 29 
7.5 Sammanfattning analys ___________________________________________ 30 

8 Diskussion __________________________________________________________ 31 
8.1 Diskussion kopplat till tidigare forskning _____________________________ 31 
8.2 Reflektion ______________________________________________________ 32 

8.3 Fortsatta studier _________________________________________________ 33 

Referenser ___________________________________________________________ 34 

Bilaga A ______________________________________________________________ I 
Presentation av de valda apparna _________________________________________ I 

  



  
 

iii 

Bilaga B ____________________________________________________________ III 
Analysschema ______________________________________________________ III 



  

 

 

4 
 

 

 

 

 

 

1 Inledning 
Ett ämne som skapar mycket diskussion i vårt samhälle just nu är frågan om huruvida 

det är skillnad på pojkar och flickor och om vuxna då borde bemöta barnen lika eller 

inte. I en filmad föreläsning som finns på YouTube säger Christian Eidervald (2013) 

som är universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet: 

  
Det är inte att alla flickor ska bli som pojkar eller att pojkarna ska bli som flickor, jag 

pratar heller inte om att det ska vara könsneutralt, där alla ska vara likadana. NEJ! 

Jag pratar om att som människa ska utvecklas utan att behöva bli styrd utifrån vilket 

kön man har (Eidervald 2013). 

 

Att barn blir bemötta efter vad de har för kön och inte utifrån den individ barnet är, har 

jag själv upplevt under min utbildning till förskollärare. Det finns en tydlig norm med 

stora könsskillnader i vårt samhälle som har vuxit fram under lång tid och som hela 

tiden förändras. Dock sker förändringen långsamt då den till stor del förs över från 

generation till generation, vilket innebär att könsmönster reproduceras. Hellman (2010) 

skriver i sin avhandling om normer i förskolan:  

 
De flesta av oss har internaliserat en mängd olika normer varav stereotypa 

föreställningar om kön tillhör de mest seglivade och de repeteras starkast då vi minst 

tänker på att det sker. Genom att bli mer vaksam på dessa tillfällen kan vi komma en 

bit på väg mot att uppnå ökad jämställdhet i förskolan (Hellman 2010:11). 

 

Om pedagoger är uppmärksamma på de könstereotypa normerna kan förskolan komma 

en bit på väg mot ökad jämställdhet i förskolan. Många barn spenderar en stor del av sin 

tid på förskolan så det är en plats som ger ett stort avtryck i barnens liv och därmed är 

del i att sätta barnens egen syn och normer på genus. Förskolan har i sin läroplan (Lpfö 

2018) fått ett tydligt uppdrag att barnen inte ska begränsas av könsstereotypa 

uppfattningar i förskolan utan att de istället ska bemötas jämställt. Som student under 

mina verksamhetsförlagda utbildningar inom förskollärarprogrammet har jag upplevt att 

digitala verktyg används, men att det inte finns någon tanke bakom dem i förhållande 

till förskolans jämställdhetsuppdrag som nämns i förskolans läroplan. Samtidigt visar 

Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) att det finns ett stort intresse 

hos personal som arbetar i förskolans verksamhet, att arbeta med just jämställdhets- och 

genusfrågor, men att det saknas kunskap och idéer om hur arbetet kan utföras.  

  

I Läroplan för förskolan (2018) står det att förskolan ska ansvara för att motverka 

könsmönster som begränsar barns utveckling, val och lärande. Vidare i läroplanens 

värdegrundskapitel står det att det är viktigt att alla som arbetar i förskolan ska bidra till 

att barnen, oavsett kön, ges förutsättningar för att utvidga upplevelser och uppfattningar 

om sina möjligheter (Lpfö 2018). Det är viktigt att begränsa reproduktionen av 

könsmönster/roller som förekommer i förskolan för att se till att barnen får chans att 

bilda sig egna uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Enligt vad Hellman 

(2010) skriver måste förskolans personal vara medveten om vilka traditionella 

könsmönster som existerar i samhället, på förskolan men också i de digitala verktyg 

som används i förskolans verksamhet. 

 

Bjurulf (2013) hävdar att digitala verktyg alltid kommer att ha att en central plats i 
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samhället och på så sätt vara en naturlig del i våra barns vardag. I en rapport, Barnen 

och internet av Internetstiftelsen (2019) framgår det att 48 procent av barnen i 

förskoleåldern använder internet dagligen. Det vanligaste verktyget är lärplatta men 

även användning av mobiltelefon och dator förekommer bland barnen. Användningen 

av digitala verktyg är ett relativt nytt fenomen på förskolorna och det är olika hur 

mycket barnen använder lärplattan beroende på hur många lärplattor som finns 

tillgängliga på förskolorna (2019). I och med att förskolan fick en ny läroplan 2018 

(Lpfö 2018) fick digitaliseringen ett större utrymme i läroplanen och på så sätt också ute 

på förskolorna. I läroplanen skrivs det fram att förskolan ska ge möjlighet att utveckla 

barnens digitala kompetens, för att ge kunskaper som gör att barnen senare kan 

medverka på ett bra sätt i det digitala livet. Här har förskollärare ett särskilt ansvar för 

att “Förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt 

som stimulerar utveckling och lärande” (Lpfö 2018:15). För att barnens ska kunna 

använda digitala verktyg på ett stimulerande sätt måste förskollärarna ha egen kunskap 

om detta.  

 

Både för att läroplanen tar upp jämställdhetsuppdraget och digitaliseringen vill jag bidra 

med kunskap om hur könsroller framställs i olika appar som används på förskolan. 

Appar bidrar till att skapa barnens föreställning av vad som förväntas av barnen 

beroende på om barnen är pojkar respektive flickor. Barn kan identifiera sig såväl med 

personer i det verkliga som i den digitala världen. En ökad medvetenhet om 

reproduktion av könsnormer borde vara intressant för såväl studenter, förskollärare och 

för de som ansvarar för inköp av kommungemensamma appar till förskolor.  

 

Centrala begrepp i studien är genus, norm och jämställdhet. I Nationalencyklopedin 

(2019) beskrivs att genus är ett begrepp som används för att förstå och urskilja de 

föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön. 

Hedlin (2010) förklarar att genus handlar om de föreställningar som knyts till 

kvinnor/kvinnligt och män/manligt, men också om värdering och makt. Bjurulf (2013) 

tar upp att genus är någonting som görs av människor, det vill säga att genus 

konstrueras av människor och har sin grund i vuxnas människors förställningar och 

förväntningar på hur till exempel flickor och pojkar ska agera och se ut. I denna studie 

innebär genus något som skapas i det sociala samspelet mellan människor. Genus 

bygger på skillnaderna mellan kvinnor och män som samhället framskriver men där det 

egentligen inte finns några skillnader utan att det är människorna som har skapat dessa 

skillnader. Ett annat centralt begrepp är norm, som i Nationalencyklopedin (2019) 

beskrivs som det ideal en person förväntas anpassa sig till. Vad som anses vara normalt 

och accepterat utifrån ett historiskt perspektiv i samhället (2019). Människan tvingas 

varje dag att förhålla sig till de normer som existerar. Könsnorm handlar om vilka 

normer som anses vara normalt beroende på vilket kön människan tillhör. Ett tredje 

betydelsefullt begrepp är jämställdhet. Hedlin (2010) beskriver att jämställdhet handlar 

om sådant som har med kön att göra till exempel att personalen i förskolan inte ska göra 

skillnad på barnen utifrån vad barnet har för kön. Oavsett kön ska människan vara lika 

mycket värd och ha samma rättigheter och möjligheter i samhället. Wedin (2014) 

förklarar att jämställdhet handlar om att uppnå ett mål eller en vision i samhället där 

kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt egna liv.  
 

I detta arbete kommer begreppet app att användas istället för applikation. En digital app 

är ett dataprogram som kan laddas ner till lärplattor, mobiltelefoner och datorer, för att 

ge enheten fler funktioner. 
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2 Syfte & Frågeställningar  
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur könsnormer kommer i uttryck i 

digitala appar som används av barn i förskolan. Mer konkret utgår studien från följande 

frågeställningar: 

 

- Vilka kön återfinns hos karaktärerna i vanligt förekommande appar? 

- Hur konstrueras kön i de digitala apparna? 

- Vilka könsnormer synliggörs genom karaktärerna? 

- På vilka sätt bekräftas och utmanas traditionella könsnormer i appar? 
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3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som berör syftet med studien. När det 

söktes efter tidigare forskning har jag utgått från de begrepp som är centrala för studien, 

till exempel könsroller, genus och appar i relation till förskolan. Jag har dock inte hittat 

någon tidigare forskning kring appar och genus. Detta tror jag beror på att lärplattan 

inom förskolans verksamhet är en ganska ny företeelse. Antagligen är det därför det inte 

har hunnit komma så mycket forskning kring ämnet. Den forskning som hittades 

delades upp i tre olika kategorier: Genus i förskolan, Genus i bilderböcker och 

Lärplattans användning i förskolan.  

 
3.1 Genus i förskolan  
Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelssons (2009) bidrar genom sin forskning till hur 

olika könsmönster kommer till uttryck i förskolans vardag. Studiens forskningsverktyg 

är observationer av barn och pedagoger i olika leksituationer på förskolan. Studiens 

resultat visar att genus konstrueras av både vuxna och barn i förskolan, men att det är 

främst barnen som är nyskapande och utmanande i de genusnormer som finns i 

verksamheten. De vuxna agerar mer könsstereotypt än barnen. Resultatet visar att det 

finns strukturer i förskolans verksamhet som döljer sig i förskolans pedagogiska arbete 

där bland annat maskuliniteten överordnas. Förskolans praktik skapas utifrån de 

förutsättningarna, interaktioner, språkligt agerande och hur människor talar till varandra 

vilket bidrar till en helhet. Resultatet visar även att pojkar är mer i fokus och att 

flickorna i större utsträckning osynliggörs av pedagogerna. Pojkar blir mer uppmuntrade 

än flickor och får oftare sina frågor besvarade än flickor. Mycket av materialet som 

används i förskolan är maskulint och där menar forskarna att förskolan förstärker den 

maskulina normen. Dessutom visar resultatet på tydliga skillnader i hur personalen talar 

med barnen och att i talet förstärks stereotypa könsroller genom att pedagogerna har 

stereotypa förställningar om vad som intresserar flickor och pojkar (2009). 

 

Syftet med Odenbrings (2010) avhandling är att studera konstruktioner av kön och hur 

de framträder i interaktioner mellan barn och barn, samt mellan barn och vuxna. Studien 

gjordes i en förskola, två förskoleklasser och en skolklass årskurs ett. Detta görs med 

särskilt fokus på gränsöverskridanden och gränsupprätthållanden. Studien har en 

kvalitativ ansats och använder videoinspelningar och observationen av barn som 

verktyg. Resultatet visar att könade kategoriseringar visar sig i samtal med barn och 

vuxna. Författaren menar att när personalen yttrar sig genom olika könsmarkeringar 

eller namn som förknippas med könet så sker det oftast oreflekterat. Till exempel nämns 

flickor som fröken och inte vid deras namn, vilket författaren kopplat till de traditionella 

förväntningarna av flickor som mer ordningsamma och ordentliga. Genom detta 

exempel kan barnen genom sina erfarenheter av könade kategoriseringar, se vad som 

förväntas av dem beroende på vilket kön de tillhör. Konstruktionerna av kön framträder 

inte mellan barn och barn då resultatet visar att barnen inte gör skillnad på olika kön när 

de uttrycker närhet i form av kramar då barnen kramade barn oavsett könstillhörighet. 

Dessutom visar resultatet också att barnen har nära kamratrelationer till både flickor och 

pojkar och det visar sig genom att barnen leker med varandra oavsett könstillhörighet.  

 

Hellmans (2010) studie pågick under två år på en förskoleavdelning i Sverige med barn 

i 3- 6 årsåldern. Studien handlar om hur normer om pojkighet förhandlas bland barn på 

en förskola. I fokus är hur normer skapas, upprepas och omförhandlas av flickor, pojkar 

och pedagoger. I studien har deltagande, observationer, foto, teckningar och intervjuer 

av både barn och pedagoger använts. Resultatet av studien visar att det som förstås som 
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typiskt flickigt eller pojkigt normaliseras och ger på så sätt inflytande över hur 

verksamheten planeras. Samtidigt förkommer det att vara ”typiskt pojkigt” ger låg 

status på avdelningen under tiden det självgående kompetenta barnet gav hög status. 

Genom att ha låg status ges det mindre inflytande i verksamheten under tiden de barn 

som ses som kompetenta är en självklarhet för hur verksamheten planeras. De barn som 

är kompetenta får mer inflytande till egna val, dock bara inom de normer som förskolan 

anser stämma överens med de rådande normerna som finns på förskolan. Resultatet 

visar vidare på att kön skapas genom förhandling på förskolan men att det samtidigt 

finns föreställningar om vad som är typiskt för flickor respektive pojkar beroende på 

vilket kön barnet tillhör. Barnen använder sig av olika markörer som till exempel frisyr, 

färg, röst eller kroppsspråk som kan ses som representationer av kön. Dessa markörer 

använde barnen när de förhandlade kön. Barnen är medvetna om att det finns ständiga 

förväntningar på dem beroende vilken kön de tillhör och det ser barnen som en 

självklarhet. Resultatet visar vidare på att olika rum i förskolan ger olika erbjudanden 

för barnen. I rum där barnen blir sedda av många barn och pedagoger görs kön och 

pojkighet starkast. Detta gäller även i rutinsituationer och situationer där det 

förekommer stress men även då ålder spelar in. Genom att barnen skapar egna rum i 

rummen försöker barnen undgå att bli granskade av pedagoger och sina kamrater och på 

så sätt inte bli granskade utifrån de normer som råder på förskolan (Hellman 2010).  

 

Ovanstående forskningsresultat visar att det maskulina överordnas och materialet på 

förskolan är oftast maskulint kodat. Barnen är mindre fast i stereotypa könsmönster men 

vet vad som väntas av dem beroende på deras kön. Personal yttrar sig olika till pojkar 

och flickor utan att vara medvetna om det. Barnen väljer inte sina relationer utifrån kön. 

Förskolans verksamhet planeras utifrån pojkar och flickor, vissa individer får större 

inflytande än andra.  

 

3.2 Genus i bilderböcker  
Narahara (1998) har sammanställt tidigare forskning om barnlitteratur som handlar om 

hur kön skildras i barnlitteratur. Hennes resultat av översynen är bland annat att 

bilderböcker tillhandahåller förebilder för barn när de fastställer tydliga normer för 

feminint och maskulint beteende i böckerna. Könsstereotypa bilder och texter begränsar 

barns potentiella tillväxt och utveckling. Författaren kommer vidare fram till att de 

senaste decenniernas böcker har mindre stereotypa könsroller men att det fortfarande 

finns subtila stereotypa förställningar i böckerna. Resultatet påvisar att de böcker som är 

mindre stereotypa kan ge en positiv förändring i självkänsla, attityder och beteende. 

Utifrån resultatet föreslår Narahara (1998) att personalen på skolor/förskolor måste vara 

kritiska när de väljer barnlitteratur och att lärarna själva ska utvärdera de böcker som de 

använder i sin undervisning. Dessutom måste lärarna se till att det finns böcker med 

olika huvudrollsinnehavare som representerar båda könen och även alla etniska grupper.  

 

I Änggårds (2005) forskning har åtta barn tillsammans med en förskollärare skapat egna 

bilderböcker som innehåller både bilder och text. Detta för att se den sociala och 

kulturella dimensionen av barns konstverk. Barnen har observerats under tiden de 

skapade böckerna och efter att böckerna var klara har det gjorts gruppintervjuer med 

barnen. Varje barn skapade en bok med hjälp av förskolläraren. Resultatet visar att 

barnen valde teman utifrån vad kompisarna valde. Vidare visar resultatet att barnen 

valde olika genrer utifrån sitt kön för sina böcker, utifrån vad som ses som manligt 

respektive kvinnligt. Flickornas böcker handlade om romantik och vardagsliv och i 

deras böcker var relationen den viktigaste aspekten medan pojkarnas böcker handlade 

om hjältar och farliga varelser som slogs och krigade och här blev den centrala aspekten 
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handlingen i deras böcker. Detta kopplar Änggård till att barnen troligen producerar sina 

egna berättelser utifrån vad de möter i sin vardag genom till exempel, sagor, 

populärkulturen och leksaker. Forskaren valde ut två av barnens böcker och hade 

gruppintervju med barnen. I dessa diskussioner framkom det att valet av innehåll var 

viktigt för barnens position att just identifiera sig med något som är flickigt eller 

pojkigt. Flickorna lät sina huvudpersoner i böckerna spela en aktiv huvudroll och på så 

sätt omformade de traditionella sagor där prinsessorna oftast har en passiv roll och 

väntar på att prinsen ska rädda prinsessan. I pojkarnas fall lät pojkarna sina hjältar be 

om förlåtelse eller bli vänner med sina fienden som inte förekommer så ofta i 

traditionella sagor. På detta sätt använde barnen sina berättelse på ett kreativt sätt, som 

ger barnen möjlighet att anpassa sina berättelser så de passar deras egna syften (Ängård 

2005). 

 

Syftet med Axell och Boströms (2019) studie var att synliggöra vilka olika skildringar 

av teknik som fanns i bilderböcker utifrån ett genusperspektiv och på vilka sätt 

figurerna förstärker eller utmanar de könsstereotypa föreställningarna. Undersökningen 

gjordes med en kvalitativ bokanalys av 180 barnböcker inom området teknik och 

böckerna riktade sig till åldersgrupperna 1-3 år och 3-6 år. Granskningen gjordes i olika 

steg, genom att forskarna bekantade sig med böckerna, de kodade materialet och 

identifierade teman. Ett av de teman forskarna fann är autonom teknik som innehåller 

bilar, flygplan, traktorer och andra fordon. Dessa fordon visas ofta utan några 

människor inblandade. Detta gällde för båda åldersgrupperna. Andra artefakter som 

hushållsmaskiner framkom sällan i böckerna. De böcker som riktar sig till de yngre 

barnen handlar nästan uteslutande om traditionellt maskulint kodad teknik. Om det 

förkom människor ihop med fordon presenteras de som passiva och observerar 

maskinen, huvudfokus låg på själva föremålet. I de böcker som riktar sig till de äldre 

barnen är människan mer framträdande i integration med artefakterna, i de böcker 

forskarna studerade var det allmänt många fler manliga än kvinnliga karaktärer och de 

olika karaktärerna hade olika roller beroende på vilket kön det tillhörde. När det är 

kvinnor med har kvinnorna passiva roller, till exempel står och tittar på vad männen 

gör. Ur ett genusperspektiv är meddelandet i bildböckerna tydligt, män är både källa till 

teknisk utveckling och teknikanvändare. Manliga och kvinnliga karaktärer presenteras 

ofta på ett stereotypt sätt. Dessutom är manliga karaktärer överrepresenterade i de 

böcker forskarna har granskat. Yrkesrollerna i barnböckerna är kopplade till de kön 

karaktärerna tillhör som att kvinnor jobbar med starkt kopplade feminina yrken och 

männen till maskulint kodade yrken. Människorna beskrivs också olika beroende på 

vilket kön de tillhör och de får olika egenskaper utifrån sitt kön, att män är aktiva och 

oberoende och kvinnorna är passiva, omtänksamma och beroende. Dock har forskarna 

hittat några få böcker som utmanar de stereotypa könsmönstren åtminstone på ytan men 

när forskarna analyserar dessa böcker på djupet kommer det fram könsnormativa 

föreställningar även i dessa böcker. Forskarna kommer fram till i sin analys att även om 

det är teknik som framställs i böckerna är det stor risk att böckerna stärker de stereotypa 

könsmönstren som finns i samhället och det innebär då att de inte överensstämmer med 

den värdegrund som finns i läroplanen för förskolan (Axell och Boström 2019). 

 

I ovanstående forskningsresultat visas på att bilderböcker förstärker rådande 

könsnormer i samhället. Att karaktärerna i böckerna är könsstereotypa, men att det på 

senare tid även har kommit böcker som inte har de starka könsnormerna som råder i 

samhället, men att i de böckerna ändå lyser igenom könsnormativa föreställningar. 

Karaktärerna är ofta kopplade till de yrken som ses som traditionellt kvinnliga eller 

manliga i samhället. Dessutom visar en genomgång att det är fler manliga 
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huvudpersoner och att dessa manliga personer är mer aktiva än de kvinnliga 

karaktärerna. Ofta framställs karaktärerna i bilderböckerna könsstereotypa, att kvinnor 

sysslar med typiskt kvinnliga sysslor och männen med typiskt manliga sysslor. Den 

tidigare forskningen visar på att när barn använder sin fantasi och kreativitet begränsas 

de av inlärda könsmönster och förväntningar på dem utifrån kön.  

 

3.3 Lärplattans användning i förskolan  
Syftet med Burton och Pearsalls (2016) forskning var att identifiera de egenskaper hos 

musikinriktade appar som små barn föredrar och de typer av appar som främjar barnens 

vilja till att dansa, sjunga eller liknande. Forskarna gjorde observationer av barn när 

barnen använde musikappar. Resultatet av studien visar att barnen föredrog barnvänliga 

appar framför de appar som inte var lika barnvänliga. Barnen föredrog appar som hade 

en extremt hög grad av visuell stimulering med färgglada karaktärer och bakgrunder och 

i de appar som var populärast behövde barnen inte styra apparna utan så snart dessa 

appar öppnades, började musik att spelas och det finns omedelbart någon typ av 

händelse på skärmen. Vidare visar resultatet att barnen rörde sig till musikapparna men 

sjöng inte till musiken, utan kunde klappa takten eller hålla takten med foten. Barnen 

var mer aktiva till apparna som innehöll musik som barnen kände igen. Burton och 

Pearsall (2016) slutsats är att det är viktigt att vara medvetna om vilka appar som väljs 

ut och att vara medveten om vilka som är bra i vilket sammanhang, så barnen kan få ut 

det bästa lärandet av apparna.  

 

Även Kjällander och Farzaneh (2014) skriver om digitala appar i förskolan. Forskarna 

har använt sig av observationer av barn på en förskola. Syftet med forskningen är att 

illustrera hur barn skapar mening, förhandlar och spelar under tiden de använder olika 

appar som finns på förskolans lärplattor. Resultatet visar på att barnen använder 

lärplattan på ett annat sätt än vad det var tänkt från början, detta för att det ska passa 

barnen bättre utifrån barnens tidigare erfarenheter och intressen. Barnen som i vanliga 

fall följer förskollärarens instruktioner gjorde inte det när de använde lärplattorna, utan 

de gjorde som de själva ville göra i appen. När barnen gör som de själva vill och inte 

som det egentligen är tänkt med appen blir barnen producenter istället för konsumenter 

vid lärplattorna då de på ett lekfullt sätt om designar apparna och på så sätt kan det bli 

ett meningsfullt lärande för barnen. Kjällander och Farzanehs (2014) forskning visar 

även på att musiken i appen spelar roll för om barnen väljer apparna. Om musiken 

stängdes av på lärplattan riktade barnen mindre intresse åt lärplattan, det blev särskilt 

tydligt bland de yngsta barnen på förskolan.  

Vidare har Sandvik, Smørdal och Østerud (2012) forskat om vilken roll lärplattor har 

för barns språkinlärning och kommit fram till att vilka viktiga egenskaper apparna har 

måste utvärderas när pedagoger väljer appar för olika ändamål. Det empiriska materialet 

samlades in genom observationer av barn och pedagoger i förskolan. Dessutom blev 

pedagogerna intervjuade om hur de väljer appar till förskolan. Studien är gjord i en 

femårsgrupp där lärplattor användes enskilt och i grupp, i både planerad och oplanerad 

undervisning. Till dessa aktiviteter valdes appar ut som forskarna tror ska stödja barns 

språkinlärning. Resultatet visar att det är en stor fördel att lärplattorna är enkla att flytta 

med sig i olika situationer på förskolan. Till exempel att ha den i samlingar, i soffan och 

vid borden. Att det enkelt går att överföra det som visas på skärmen till en stor skärm på 

väggen eller på en interaktiv tavla, så alla barnen kan se och vara med, att ljudet går att 

koppla upp mot högtalare så att alla barnen hör är av stor vikt för digitala verktygs nytta 

i förskolan. Resultatet visar vidare att genom att dela skärmen blir det mer interaktion 

mellan barnen och förskollärarna. Förskollärarna interagerar och stöttar barnen mer när 
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det kommer upp på en större bild/skärm och dessutom interagerar barnen mer med 

appen när den kommer upp på en större bild/skärm. Forskarna kommer fram till att om 

skärmen är interaktiv så ges möjligt för två barn att ömsesidigt interagera i samma app. 

För när det inte tas upp på en större skärm är det oftast så att barnen sitter själva och inte 

har någon interaktion med varken andra barn eller pedagoger. Pedagogerna blev även 

tillfrågade om vad som är viktigt att tänka på när de väljer appar till förskolan och 

resultatet visar att förskollärare väljer app utifrån utbildningsinnehållet i appen och 

vilket lärande som möjliggörs för barnen genom appen (Sandvik, Smørdal & Østerud 

2012).  

 

Utifrån dessa forskningsresultat kommer de olika forskarna fram till olika saker. Om 

barnen får välja fritt bland de digitala apparna väljer de appar som är banvänliga och har 

hög grad av visuell stimulering, med färgglada figurer och bakgrunder, att det händer 

någonting direkt när appen startas. Forskning visar vidare på att barnen använder appar 

på ett annat sätt än vad tillverkaren tänkt från början, detta för att det ska passa barnens 

intresse och tidigare erfarenheter. Genom att barnen använder apparna på ett annat sätt 

än tänkt kan barnen bli producenter vid lärplattan och inte konsumenter då forskning 

visar att det blir meningsfullt lärande för barnen om de är producenter vid lärplattan. 

Dessutom nämner forskarna att en stor fördel med plattan är att den är smidig att ta med 

och använda i många olika situationer. Att det även är enkelt att ta den lilla skärmen och 

få upp den på en stor skärm och genom det interagerar både barn och pedagoger med 

varandra. Det är även en fördel att alla kan se och höra om man tar upp det på en stor 

skärm och fixar högtalare till. 

Avslutningsvis är den tidigare forskningen och arbetet kring genus och könsnormer i 

förskolan relativt utbredd, både i förskolans verksamhet och i bilderböcker. Även 

forskningen kring lärplattor och olika digitala appar som används på förskolan i ett 

pedagogiskt syfte blir alltmer omfattande. Däremot saknas forskning om genus i 

relation till digitala appar som används på förskolan. På så sätt har en kunskapslucka 

identifierats. Av den anledningen kan denna studie synliggöra hur könsnormer kommer 

i utryck i digitala appar som används på förskolor.  
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4 Teoretiskt ramverk  
I det här kapitlet presenteras studiens centrala teoretiska utgångspunkter utifrån 

Hirdmans (1988) genussystemteori. Dessutom kommer det användas motsatsscheman 

från Nikolajevas (2017) och Josefsons (2005). Det finns flera andra genusteorier som 

likt Hirdman genussystemteori har sin utgångspunkt i att det finns dikotomi och 

hierarkier. Hirdmans genussystemteori är en vanligt förekommande genusteori, som 

även används i annan forskning om genus i förskolan. Andra genusteorier har även med 

härskartekniken men det är inte relevant till denna studie. Att utgå från en genusteori 

valdes då det i förskolans läroplan (Lpfö 2018:7) står att förskolan har ett ansvar att 

motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och lärande. 

 

4.1 Genussystemteori 

Hirdmans (1988) teori om genussystemet ger oss en modell för att förstå vilka 

genusmönster som finns i vårt samhälle. Genussystemet kan beskrivas som en dynamisk 

struktur av förväntningar, föreställningar och processer som återskapas enligt ett 

bestämt mönster av människor. Genussystemet har två olika grundläggande logiker. 

Den ena är dikotomin som innebär isärhållandet av kön, att manligt och kvinnligt inte 

bör blandas och ska ses som varandras motsatser. Det andra är hierarkin som innebär att 

det manliga ses som norm och det allmängiltiga i samhället samt att det är mannen som 

är måttstocken och att allt ska jämföras med mannen. Hirdman (2003) menar att det går 

att bryta ner en fråga till mindre och mindre delar där man kan synliggöra isärhållningen 

av könen och mannen som norm. Det går till exempel att se vilka sociala, ekonomiska, 

kulturella eller psykologiska faktorer som underlättar dikotomin. Det går även att på så 

sätt se hur den manliga normen står i relation till isärhållningen av könen. Vidare 

skriver författaren att isärhållandets princip finns överallt i vårt samhälle. Det kan till 

exempel vara fysiska platser, sysslor, egenskaper men även i arbetsfördelningen och i 

våra förställningar om vad som ses som manligt och kvinnligt. Exempel som Hirdman 

tar upp är att mannen tillskrivs egenskaper, som ansvar, beskydd samt försörjning och 

kvinnan tillskrivs egenskaper som födande, uppförande och att vara beroende av 

mannen (2013).  

  

Uppdelningen av könen resulterar i ett genuskontrakt eller en genusordning. 

Genusordningen handlar om att samhället har ett slags kontrakt mellan könen om hur 

båda könen integrerar med varandra. Kontraktet är osynligt mellan människor men det 

uppehålls av människorna genom de rådande normer som finns i samhället. 

Genuskontraktet belyser skillnaderna i förutsättningarna för kvinnor respektive män. I 

genuskontrakten finns det tre olika nivåer som samspelar med varandra. Den ena nivån 

är kulturell överlagring som rör de föreställningarna som finns mellan hur män och 

kvinnor bör vara, våra tankefigurer. Den andra är den sociala interaktion som handlar 

om arbetsfördelningen som finns mellan könen. Den sista är socialiseringen som 

innebär vad som är socialt accepterat. Till exempel förhållningsätt och att följa regler. 

Ett exempel på det kan vara att pojkar ses som mer busiga än flickor eller att pedagoger 

säger till en pojke att inte ska du gråta som är pojke. Genuskontraktet belyser 

skillnaderna i förutsättningarna för kvinnor respektive män uppdelade på olika nivåer 

(Hirdman 1988).  

 

Genom att använda Hirdmans genusteori kan det göras analyser av genussystemet, det 

innebär att det går att synliggöra dolda mönster som kan ses som könsneutrala eller 

snedfördelade utan att vi är medvetna om det. Genom att använda denna teori ger det 

studien möjlighet att utifrån det empiriska materialet hitta sådana mönster som till 
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exempel idén om att flickor/kvinnor och pojkar/män framställs som deras motsatser. 

Det går även att synliggöra dolda mönster som kan förekommer i de appar som 

förskolan använder.  

 

De begrepp som används för att analysera studiens resultat är dikotomin/isärhållning av 

kön och hierarkin mellan könen där mannen ses som norm och kvinnan är det 

avvikande samt begreppet genusordning som handlar om att alla människor i samhället 

är med och skapar denna ordning.  

 

4.2 Motsatsscheman  
För att få fram data till resultatet används Nikolajevas (2017) och Josefsons (2005) 

motsatsscheman. Detta för att studien inte ska utgå ifrån mitt tyckande om genus och 

vad som betraktas som manligt respektive kvinnligt. Nikolajevas (2017) motsatsschema 

handlar om könets egenskaper som bygger på varandras motsatser (se tabell 1). 

Josefsons (2005) tabell handlar om vad som ses som manligt respektive kvinnligt (se 

tabell 2). Josefsons (2005) tabell är ett komplement till Nikolajevas (2017) 

motsatsschema genom att de tillsammans ger fler igenkänningsbara egenskaper. Genom 

dessa tabeller kan stereotypa könsmönster synliggöras som ska vara utgångspunkten i 

studiens appanalys. Studien är medveten om att dessa scheman inte är skrivna i sten 

eller kan ses som ett exakt rätt facit, dessutom tolkar människor begrepp olika så 

studiens utgångspunkt kommer att utgå från min tolkning av begreppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Nikolajevas motsatsschema (Nikolajeva 2017:129) 

  

Manligt Kvinnligt 

Ta initiativ Trösta  

Bygger saker  Lagar mat 

Tuff  Gråta  

Självsäker  Osäker  

Påhittig  Tvivla på sig själv  

Praktisk Barnkär 

Gillar spänning Igenkänning 

Tabell 2 Josefson Manligt/ kvinnligt (Josefson 2005:5) 

  

Män/pojkar Kvinnor/flickor 

Starka Vackra  

Våldsamma  Aggressionshämmande 

Känslokalla, hårda Emotionella, milda  

Aggressiva  Lydiga  

Tävlande  Självuppoffrande  

Rovgiriga  Omtänksamma, omsorgsfulla 

Skyddande  Sårbara  

Självständiga  Beroende  

Aktiva  Passiva 

Analyserande  Syntetiserade 

Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt  

Rationella  Intuitiva 
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Hirdmans begrepp dikotomi/isärhållande och hierarki samt genuskontraktet/ 

genusordningen ska användas för att analysera resultatet av studien. Det vill säga om 

det går att se mönster av dikotomi och hierarkier i resultatet och om de bidrar till att 

upprätthålla och utmana genusordningen som råder i samhället. Då går det att se om 

appar bidrar till reproduktionen av genusmönster. Motsatsschemat i tabell 1 och 2 

används för att samla in data till syftet och frågeställningarna i studien. 

Tabellerna används för att synliggöra vilka egenskaper i apparna som kan kopplas till 

vilket kön utifrån vad samhället anser vara kvinnligt respektive manligt. Karaktärernas 

egenskaper har satts in motsatsscheman av Nikolajevas (2017) och Josefson (2005) för 

att få syn på hur de olika karaktärerna är konstruerade.  
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5 Metod  
Utifrån studiens syfte och frågeställningar valdes det att göra en kvalitativ undersökning 

då syftet är att bidra med kunskap om hur kön konstrueras i apparna som använda av 

barnen på förskolan. Denscombe (2018) beskriver att kvalitativ forskning förknippas 

med mindre omfattande forskningsstudier och här medverkar forskaren när data samlas 

in. Studiens intention är att, utifrån Hirdmans genussystemteori, analysera hur kön 

konstrueras och framställs i appar som används i förskolans verksamhet.  

 

Metodkapitlet har delats in i olika underrubriker som är, Datainsamling, Urval, 

Genomförande och bearbetning av data, Etiska överväganden och Metoddiskussion. 

 

5.1 Datainsamling  
Datainsamlingen genomförs som en dokumentanalys. Denscombe (2018) beskriver att 

dokumentanalys innefattar en social undersökning som använder dokument som primär 

datakälla. Det kan vara i form av bland annat böcker, brev, hemsidor, appar, bilder eller 

filmer. I den här studien kommer den primära datakällan att vara digitala appar på en 

lärplatta. Apparna spelades igenom grundligt, karaktärer identifierades, tolkades utifrån 

motsatsscheman av Nikolajevas (2017) och Josefson (2005) och analyserades utifrån 

Hirdmans genussystemteori som presenteras i det teoretiska ramverket. Detta för att få 

fram om det finns dolda innebörder och strukturer. Denscombe (2018) förklarar att för 

att få fram data måste forskaren läsa igenom dokumentet på ett djupare plan.  

 

5.2 Urval  
För att kunna svara på syftet började jag med att ta reda på vilka appar som används av 

barn på olika förskolor. Detta gjordes genom att kontakta fem olika förskollärare i tre 

olika kommuner. De förskollärare som kontaktades har ansvar för informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) på förskolorna. Förskollärarna meddelande vardera 

mellan 20 till 35 olika appar som används inom förskolan. Apparna gicks igenom och 

granskades utifrån om det gick att använda dem i denna studie. Det var många appar 

som inte gick att granska inom ramen för denna studie, då det inte var med några 

karaktärer eller att användaren själv skulle skapa innehållet i appen. Utifrån de svar 

förskollärarna lämnade valdes nio olika appar ut som innehåller olika karaktärer. Många 

av de apparna som valdes ut var med på flera av listorna jag fick från förskollärarna. 

Denscombe (2009) beskriver det här urvalet som ett subjektivt urval. Eftersom det har 

skett ett medvetet val utifrån mina tidigare kunskaper kring det ämne som undersöks, 

men även för att få relevant samt värdefull data till studiens syfte. Att det just för denna 

studie blev appar och inte till exempel barnböcker är för att det har förtydligats i 

förskolans läroplan om förskolans digitalisering.  
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De nio apparna som valdes ut presenteras i tabellen nedan:  

 

Namn  Utvecklare  Ämnesområde  Pris  

Bornholmslek  Ing-Read AB 2013 Språk  85 kr 

Ellas handtvättäventyr  Essity AB 2013 Naturvetenskap/ 

teknik  

Gratis  

LEGO® DUPLO® Train LEGO Systems Inc 2015 Naturvetenskap/ 

teknik  

Gratis  

Lipa Knight  Lipa learning 2014 Matematik Gratis/ 59 kr 

Lolas alfabetståg LITE  BeiZ Oy 2012 Språk  Gratis/ 35 kr 

My PlayHome Lite  PlayHome Software Ltd 

2011 

Matematik Gratis/ 50 kr 

Nalle mix  Leripa AB 2011 Matematik 69 kr 

Pinos bondgård  Pinolek Forlag AB 2016 Naturvetenskap/ 

teknik 

Gratis  

Tripp trapp träd  Sveriges 

Utbildningsradio AB 

2015 

Språk Gratis  

 

De nio apparna presenteras mer utförligt i bilaga A. Att det blev just tre olika appar i 

varje ämnesområde var av en slump och inget som var bestämts i förväg.  

 

5.3 Genomförande och bearbetning av data 
Apparna granskades systematisk utifrån ett antal i förväg bestämda frågor (Bilaga B) 

som utgår från studiens syfte och frågeställningar. Studien har valt att fokusera på 

karaktärerna i apparna. De olika apparna laddades ner till en lärplatta, sedan granskades 

apparna genom att jag spelade dem. Under tiden apparna undersöktes togs det 

skärmavbilder på människorna, figurerna och djuren som har huvudroller eller biroller. 

Detta för att se hur karaktärerna ser ut för att sedan kunna analysera hur karaktärerna är 

illustrerade samt vilka yttre egenskaper, yrken och roller karaktärerna ges i apparna. När 

detta var nerskrivet granskades apparna igen för att se om ytterligare egenskaper eller 

nya detaljer upptäcktes hos karaktärerna. För att begränsa studien och svara på studiens 

syfte var fokus enbart på genus i apparna.  

 

Utifrån den insamlande data som studien fick fram gjordes en innehållsanalys som kan 

tillämpas på alla sorters texter inklusive bilder. Denscombe (2018) förklarar att när 

forskare gör en innehållsanalys så måste innehållet brytas ner i mindre delar, det är 

viktigt att forskaren har valt ut vilka kategorier, frågor och idéer som är intressant för 

studien. Det är viktigt att koda innehållet i relation till de kategorier forskaren valde ut. 

En innehållsanalys kan avslöja många dolda sidor som kommunicerats i texter och 

bilder. Att använda sig av innehållsanalys som verktyg kan ge möjlighet att avslöja 

dolda sidor i apparna som används i förskolan. Genom att analysera det empiristiska 

materialet utifrån teori och teoretiska begrepp kan studien påvisa dolda sidor i apparna. 

Utifrån de stillbilder som samlades in skrevs det ner detaljer som beskriver karaktärens 

egenskaper utifrån de frågor som rör syftet och frågeställningarna. Appen gicks igenom 

flera gånger för att se om det hade missats några egenskaper hos karaktärerna. När data 

samlades in användes motsatsscheman från Josefsons (2005) och Nikolajevas (2017) för 

att få syn på vad som anses vara kvinnligt respektive manligt.  
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Den insamlade data kategoriseras och analyseras i relation till syftet och 

frågeställningarna men också i relation till Hirdmans (1988) genussystemteori som 

beskriver hur människor skapar olika osynliga regler, normer och förväntningar om 

manligt och kvinnligt i samhället. De centrala begreppen för analysen är dikotomi som 

innebär isärhållning av kön och hierarki med mannen som norm och i relation till 

genusordningen som råder i samhället.  

 

5.4 Etiska överväganden  
Vid genomförandet av studien har Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer 

tagits i beaktande. Vetenskapsrådet tar upp fyra olika principer och dessa är 

informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. 

Denna studie undersöker appar som används i förskolan. Apparna laddades ner på en 

lärplatta utanför förskolans verksamhet. Då det under studiens gång tillfrågades 

förskollärare om vilka appar som de använder blev de informerade att jag söker appar 

som barnen använder i verksamheten för att göra en studie om genus i appar. Inga namn 

på förskolorna eller namn på förskollärare redovisas i denna studie utan det har 

avpersonaliserats. Informationen om vilka appar förskolorna har är en offentlig handling 

och där av kan alla ta del av förskolornas listor på appar. Inga andra etiska 

överväganden behöver göras då granskningen av apparna sker utanför förskolans 

miljöer. 

 

5.5 Metoddiskussion  
I den här studien har det använts en dokumentanalys som forskningsverktyg. Med hjälp 

av analysfrågorna samlades data in. Dokumentanalys ses som ett relevant 

datainsamlingsverktyg då syftet med studien är att granska appar och se vilka 

könsmönster som synliggörs i apparna. Det går inte att få fram genom att till exempel 

intervjua förskollärare eller att observera barnen när de använder lärplattan. För att 

hinna granska fler appar skulle studien behöva sträcka sig över en längre tidsperiod.  

 

Under studiens gång är det meningen att vara så objektiv som möjligt för att garantera 

studiens objektivitet. Dock beskriver Denscombe (2018) att det är svårt för forskare att 

vara helt objektiva då resultatet påverkas av vilka erfarenheter och kunskaper forskaren 

har sedan tidigare men att forskaren inte ska låta sina personliga åsikter påverka 

resultatet. Vidare lyfter Denscombe (2018) dock att om forskaren påverkar sin studie så 

behöver inte det nödvändigtvis vara något negativt, men det ska strävas mot att vara så 

objektiv som möjligt. Det är viktigt att vara medveten om att resultatet går att tolka på 

olika sätt utifrån olika perspektiv. Min roll under studien har varit att granska appar 

utifrån mitt syfte med studien som innebär att granska apparna utifrån de förbestämda 

frågorna och motsatsscheman av Josefsons (2005) och Nikolajevas (2017) och sedan 

analysera resultatet i relation till Hirdmans genussystemteori (1988). Det är ett av 

många olika sätt att analysera genusmönster på i appar. Det går sammanfattningsvis att 

säga att rollen som forskare innebär att ta i beaktande att ha ett kritiskt förhållningssätt 

för att inte påverka studiens trovärdighet och objektivitet. Även Denscombe (2018) 

betonar att forskaren behöver inta ett kritiskt förhållningssätt för att öka studiens 

trovärdighet. Detta har tagits i beaktande i denna studie, dessutom har hänsyn tagits till 

den egna påverkan på denna studie.  

 

Denscombe (2018) beskriver tre kriterier för att få kvalité i sin studie, dessa är 

trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet och studien kommer granskas mot dessa 

kriterier.Kvalitativa studier är svåra att upprepa då de är beroende av den sociala 
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kontexten som studien genomförs i. För att studien ska vara trovärdig måste resultatet 

lyftas fram från data som är insamlad i studien (Denscombe 2018). Det är viktigt att ha 

samlat in relevant data för att kunna besvara syftet och frågeställningarna och på så sätt 

bidra till att stärka studiens trovärdighet. Detta har tagits hänsyn till i denna studie 

genom att det i förväg har bestämts frågor som apparna granskas med och på så sätt 

ökar trovärdigheten för studien.  

 

För att öka studiens tillförlitlighet nämner Denscombe (2018) att forskaren måste 

beskriva hur studien har gått till. I denna studie går processen att följa då den är 

beskriven under metodkapitlet på ett detaljerat sätt. Det innebär att någon annan kan 

göra studien och komma fram till liknande resultat eller upprepa studien i en större 

omfattning och på så sätt öka tillförlitligheten i studien.  

 

När det kommer till överförbarheten handlar det om att studiens resultat kan sättas i 

andra kontexter. Här är det upp till varje person hur den tolkar resultatet och om det går 

att sätta det i en annan kontext. Till exempel till andra appar i förskolan, att personal i 

förskolan kan känna igen sig i och ta med sig resultat till förskolan och den kontext som 

personalen befinner sig i när de väljer appar till undervisningen. Om någon annan 

genomför denna studie kan undersökningen ändå ge olika resultat då den personen kan 

ha andra erfarenheter och tolka den insamlade data på ett annat sätt.  
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6 Resultat  
I resultatkapitlet presenteras resultatet i relation till de fyra frågeställningarna som 

studien utgår ifrån. Resultatet redovisas under fyra olika rubriker som är: Olika 

karaktärers kön i digitala appar, Hur kön konstrueras i digitala appar, Könsnormer 

som synliggörs genom karaktärer, Bekräftande och utmanande av könsnormer i appar. 

Efter varje avsnitt kommer det en sammanfattning av de olika frågeställningarna och 

sist i resultatkapitlet finns en sammanfattning av hela resultatet.  

 

6.1 Olika karaktärers kön i digitala appar  
I de nio apparna som har granskats finns det många olika karaktärer. Apparna 

presenteras tillsammans inom respektive ämneskategori.  

 

I de tre appar som har med matematik att göra förekommer det nallar, mänskliga figurer 

och sagofigurer. Här kommer en kort beskrivning av vilka kön som återfinns i apparna. 

I Nalle mix paketet (Leripa AB 2011) är det enbart nallar som presenteras, 

huvudrollerna är en nalle av kvinnligt kön och en med manligt kön, medan de andra 

nallarna som användaren stöter på framställs som både kvinnliga, manliga och några av 

nallarna är det svårt att identifiera kön på. I My PlayHome Lite (PlayHome Software Ltd 

2011) finns det fem olika karaktärer som ser ut som människor. Ingen av dem är en 

tydlig huvudperson. Dessa fem bildar tillsammans en familj. Även i den här appen finns 

det karaktärer som framställs som kvinnliga, manliga och könsneutrala. Lipa Knight 

(Lipa learning 2014) appen innehåller tre olika karaktärer som är en prins, en prinsessa 

och ett odjur. Dessa karaktärer har antingen kvinnligt eller manligt kön. Huvudpersonen 

är av manligt kön.  

 

Apparna som är kopplade till naturvetenskap och teknik återfinns det mänskliga 

karaktärer, Duplo-figurer, förmänskligade möss och en pingvin. I Ellas 

handtvättäventyr (Essity AB 2013) finns de ingen direkt huvudperson, de mänskliga 

karaktärerna är av manligt och kvinnligt kön. I Pinos bondgård (Pinolek Forlag AB 

2016) har karaktärerna samma roller så det går inte heller här att avgöra vem som är 

huvudperson. De karaktärerna som förkommer har antingen kvinnligt, manligt eller 

oidentifierbart kön. I LEGO® DUPLO® Train (LEGO Systems Inc 2015) är 

huvudrollen av manligt kön och resten av karaktärerna presenteras som antingen 

man/pojke eller flicka.  

 

I de tre apparna som ska främja användarens språkutveckling förekommer det många 

olika karaktärer. I Tripp trapp träd (Sveriges Utbildningsradio AB 2015) finns det två 

huvudpersoner men dessa går det inte att identifiera med kön. Sedan finns det sex andra 

karaktärer som vissa går att kategorisera efter kön men inte alla. Lolas alfabetståg LITE 

(BeiZ Oy 2012) innehåller en karaktär. Denna karaktär är av kvinnligt kön. I 

Bornholmslek (Ing-Read AB 2013) finns det enbart en karaktär som ständigt följer 

användaren och denna är av manligt kön. Det förkommer också andra karaktärer och 

dessa har antingen kvinnligt eller manligt kön.  

 
Sammanfattning frågeställning 1 

I de nio apparna förekommer det både karaktärer med manligt, kvinnligt eller 

oidentifierbart kön. Sammanlagt har jag stött på 71 olika karaktärer och av dessa är 37 

kvinnor/ flickor, 23 män/ pojkar och elva som det inte gick att bestämma karaktärens 

kön på. Många av apparna har inte enbart en huvudperson utan många olika karaktärer 

som har samma roller. 
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6.2 Hur kön konstrueras i digitala appar  
För att få fram hur kön konstrueras i de digitala apparna har karaktärerna analyserats 

utifrån sina yttre och inre egenskaper. Vissa appar har varit svårt att granska utifrån de 

inre egenskaperna.  

 

I Nalle mix paketet (Leripa AB 2011) är det enbart nallar som återfinns som karaktärer. 

Huvudkaraktärerna har både inre och yttre egenskaper, de nallar som är biroller går inte 

att analysera efter inre egenskaper. Huvudkaraktärerna är två bruna nallar med armar, 

ben och kropp. Det är ingen skillnad på kroppsformen på nallarna, de har lika stora, 

runda ögon och likadana munnar men det som skiljer dem åt är deras kläder. Det är 

enbart den kvinnliga nallen som ger beröm till användaren när den gör rätt. När 

Nallemix 1 öppnas har nallarna andra kläder på sig än när appen används. När appen 

öppnas har den kvinnliga nallen en gul tröja och rosa kjol på sig och när användaren 

spelar har hon en gul klänning på sig och en flöjt i fickan. Den maskulint kodade nallen 

har blå, randiga shorts och en grön, prickig skjorta när appen öppnas sedan har nallen 

blå/grön randiga hängselbyxor. Nallen har en fiol som han spelar på när användaren har 

klarat ett tema. I Nallemix 2 har den feminint kodade nallen fått långa ögonfransar men i 

övrigt har de samma kläder på sig som i Nallemix 1. I Nallemix 2 påträffas många fler 

nallar och om de framställs som kvinnliga så har de klänning eller ljusa kläder på sig 

och om de framställs som manliga har nallen shorts och t-shirt eller hängselbyxor på sig 

i mer mörka färger. De kvinnliga nallarna framställs med mjuka saker till exempel med 

ett gosedjur, en hund eller en stickning medan de manliga nallarna framställs som bland 

annat byggarbetare med hårda verktyg. I Nallemix 3 får användaren själv välja vilka 

nallar som ska vara med i spelet och vilka kläder nallarna kan ha. Det går att klä på 

nallarna samma kläder oavsett vilken nalle användaren väljer och familjen som skapas 

kan konstrueras på det sättet användaren önskar.  

 

I My PlayHome Lite (PlayHome Software Ltd 2011) möter användaren en familj som 

består av fem familjemedlemmar, en mamma, en pappa och tre barn i olika åldrar. 

Mamman har lila kavaj, lila kjol, svarta klackskor, örhängen och läppstift på sig. Hon 

har långt brunt utsläppt hår. Pappan har blont kort hår, grön tröja med krage, mörkbruna 

byxor och beigea skor. Det ena barnet framställs som en pojke och han har blont kort 

hår, orange tröja, blåa byxor och gråa skor. Det andra barnet framställs som en flicka 

genom sitt långa bruna utsläppta hår, gul långärmad tröja under en lila klänning utan 

ärmar och med svarta skor. Det finns dessutom ett tredje barn som inte har lärt sig att 

gå. Det barnet har kort blont hår och en grön vitrandig heldräkt. I appen finns det två 

olika pyjamasar för de två äldre barnen att byta om till. Den ena är grå med stjärnor och 

den andra har en tröja som är rosa med en katt och små hjärtan utspridda på hela tröjan 

och byxorna är gul/rosa randiga.  

 

Huvudpersonen i Lipa Knight (Lipa learning 2014) är en prins och 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. Han är lite större i kroppsformen, 

har större huvud och längre armar som ger ett maskulint intryck. Prinsens inre 

egenskaper är att han har omsorg om prinsessan som han ska rädda. Prinsessan i appen 

har en vit lång klänning med rosa band runt midjan och rött långt utsläppt hår med en 

prinsesskrona på huvudet. Hon har stora, runda, blåa ögon och putande, röda läppar. 

Hon ser ut att vara rädd när hon blir fångad av odjuret. Odjuret är framställt som ett 

manligt troll. Hans kroppsfärg är rosa/röd, han har långa naglar på både händer och 
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fötter, ett öga mitt på huvudet en stor mun med några tänder och några enstaka gula 

hårstrån på huvudet. Hans inre egenskaper är att han är stark och elak.  

  

Ellas handtvättäventyr (Essity AB 2013) innehåller fem olika karaktärer. Ella som bär 

en röd tröja med ljusgröna detaljer, gula byxor, gröna skor, brunt hår uppsatt i en tofs 

och ett hårspänne i luggen. Hon har lite större mun och ögon än de andra karaktärerna i 

appen. Sam skildras som en pojke genom sitt korta lockiga svarta hår. Han har en vit 

tröja med mörkgröna detaljer, gröna byxor, blåa skor och gul napp i munnen. Pojken 

Max har blont kort hår, mörkblåa byxor, blåa skor, gul tröja med blå krage och 

vita/blåa/röda detaljer på tröjan. Det går även att tvätta händerna på Dino som är en 

dinosaurie, hen är grön med röda taggar på huvudet. Denna karaktär går det inte att se 

vilket kön hen har. Dessa fyra karaktärers inre egenskaper är busiga och glada och de 

gillar att smutsa ner sig. Det förekommer också en vuxen gammal tant som ska förställa 

en förskollärare med en blommig klänning med rosa/röda prickar. Hon har ljusblåa 

skor, grått lockigt hår, hon har stora ögon och stor mun. Hennes inre egenskaper är att 

hon är omtänksam, då hon vill att barnen ska sluta leka och tvätta sina händer. 

 

Det finns tre huvudkaraktärer i Pinos bondgård (Pinolek Forlag AB 2016). Två av 

karaktärerna är tecknade människoliknande möss med huvud, kropp, armar och ben. 

Deras kroppar är bruna, mössen har en leende mun, små ögon och en rund näsa. De 

framställs som en manlig och en kvinnlig mus genom sina kläder. Resten av kroppen är 

exakt likadana. Den manliga musen har en blå tröja, svarta shorts och en grön ballong. 

Musen som är kvinnligt framställd har en rosa tröja, en svart kjol med blå detaljer och 

en röd ballong. Tredje karaktären som användaren kan välja mellan är en tecknad 

pingvin med svart och vit kropp, orangefärgade fötter och näbb. Pingvinen har en gul 

ballong i handen. Det går inte att avgöra i appen vilket kön den tillhör. De inre 

egenskaperna på dessa tre karaktärer framställs på samma sätt, de är omtänksamma och 

hjälper till att ta hand om djuren som finns på bondgården. Djuren som finns med i 

Pinos bondgård (Pinolek Forlag AB 2016) är inte könskodade på något sätt.  

 

LEGO® DUPLO® Train (LEGO Systems Inc 2015) påvisar tydliga markörer om vad 

som anses som manligt respektive kvinnligt. De maskulint kodade figurerna har alla 

kort hår och någon slags huvudbonad på huvudet. Ansiktena ser likadana ut och de har 

små runda ögon och en glad, leende mun. De kläder de maskulint kodade figurerna bär 

är mörka, oftast kavaj eller skjorta och långa byxor. Av de sju figurerna som användaren 

möter i appen förekommer är det enbart en feminint kodad figur och den karaktären är 

ett barn. Hon har långt blont hår uppsatt i en tofs, rosa byxor, vit tröja med spets på 

halsringningen. Hennes ögon är lite större än de andra karaktärerna i appen och hon har 

ögonfransar och en leende mun.  

 

Huvudkaraktären i Tripp trapp träd (Sveriges Utbildningsradio AB 2015) framskrivs 

som könsneutrala då det är två ekollon som inte är könskodade på något sätt. Utöver 

dessa två karaktärer har det granskats sex andra karaktärer. Dessa är koltrasten Kol-

Erik, hermelinen Härm-Elin, ekorren Elke, Råtta, Ben Rangel och Lill Rangel. Dessa 

karaktärer är människor utklädda till olika djur förutom Ben Rangel och Lill Rangel 

som är utklädda till skelett. Inga av dessa karaktärer är könsstereotypt framställda då det 

är enbart på rösten och namnen på karaktären som det går att avgöra om det är en 

kvinnlig eller manlig karaktär. De inre egenskaperna är enligt de motsatsscheman som 

har använts i granskningen det motsatta än vad som sägs vara kvinnligt respektive 

manligt hos dessa karaktärer. 
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I appen Lolas alfabetståg LITE (BeiZ Oy 2012) finns det bara en karaktär som är en 

panda vid namn Lola. Lola är vit och svart, har långa ögonfransar, stora bruna ögon, 

rosett på huvudet, rosa tröja med knappar, blåa shorts och vit/blå/rosa skor. Hennes inre 

egenskaper är att hon är hjälpsam och att hon vill att användaren ska klara uppdragen 

hon ger. Hon är lugn och förklarar på ett pedagogiskt sätt vad användaren ska göra. 

 

Användaren får i Bornholmslek (Ing-Read AB 2013) möta flera olika möss och en pirat. 

Det går inte att avgöra vilka inre egenskaper de olika karaktärerna har då det är en 

berättarröst som berättar nästan allt. Huvudkaraktären är en mus som hela tiden finns 

med i skärmen i de olika delarna av appen. Musen har blåa hängselbyxor på sig och en 

keps på huvudet. Musen ser frågande ut eller som om han inte förstår. Det går inte att se 

utifrån musens egenskaper vilket kön denne tillhör men en berättarröst i början säger att 

musen är en han. Det finns en till mus med röda hängselbyxor men det går inte att 

avgöra vad den musen har för kön. Det finns även en mus som har en rödprickig 

klänning på sig och när användaren har klarat en övning får den kvinnliga musen en 

ballong. Det finns även en pirat på en av balkongerna. Detta är en människoliknande 

karaktär som har en svart hatt, orange halvlångt hår, ett örhänge, normalstora ögon och 

mun. Hela kroppen är proportionerlig som en vanlig människokropp. Piraten har på sig 

en rödrandig tröja, en grön väst, byxor med ett ljusbrunt skärp och svarta höga stövlar. I 

handen håller karaktären ett svärd. Det går inte avgöra kön på den här karaktären. 

 
6.2.1 Sammanfattning frågeställning 2 

Kön konstrueras i de digitala apparna genom karaktärernas egenskaper och vilka namn 

karaktärerna har. Resultatet visar på att de maskulint kodade figurerna oftare har 

mörkare kläder, kort hår, en huvudbonad som till exempel keps, mindre ögon och inte 

lika framstående ögon som de feminina karaktärerna. De feminint kodade karaktärerna 

har ofta kjol eller klänning, ljusa färger på sina kläder och långt hår som antingen är 

utsläppt eller uppsatt med tofs eller hårspänne. De har även större ögon med tydliga 

ögonfransar och lite större mun än de maskulint kodade karaktärerna. Det förkommer 

också att karaktären har örhängen och läppstift. Dessutom förekommer det att de 

kvinnliga karaktärerna framställs tillsammans med föremål som är mjuka. På de 

karaktärer som inte framställs som feminina eller maskulina utifrån egenskaper 

kopplade till ett visst kön kan namnet ibland avslöja vilket kön karaktären tillhör. Det 

förekommer i Bornholmslek (Ing-Read AB 2013) att berättarrösten säger vilket kön 

karaktären har utan att själva karaktären är könskodad.  

 

6.3 Könsnormer som synliggörs genom karaktärer 
I Nalle mix (Leripa AB 2011) paketet går det inte att utskilja vilken av huvudpersonerna 

som är stark eller svag. Däremot framställs de figurer som användaren kan välja mellan 

på olika sätt om det är en pojknalle eller en flicknalle. Det är olika föremål som de har i 

händerna. De kvinnliga nallarna har mer mjuka saker till exempel stickning och djur 

medan det är maskiner eller trädgårdsredskap de manliga nallarna har runt sig. Detta 

förekommer framförallt i Nallemix 2. En annan sak som upptäcktes är att det är enbart i 

Nallemix 1 som den kvinnliga nallen presenterar två av tre olika spel. I Nallemix 2 är det 

bara pojknallen som presenterar de olika spelen. I Nallemix 3 är det ingen som har 

huvudrollen utan där skapar användaren sina egna nallar utifrån sina förutsättningar och 

tidigare erfarenheter. Så i den fösta appen har tjejnallen en mer aktiv roll, men sedan i 

Nallemix 2 är hon inte med alls och presenterar inga spel alls. Det är enbart de två 

huvudkaraktärerna som pratar i appen och pojknallen har en pojkröst och flicknallen har 

en flickröst. Pojkrösten är mörkare och flickrösten ljusare. I Nallemix 1 pratar och 

berömmer flicknallen användaren mer än vad pojknallen gör. 
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I My PlayHome Lite (PlayHome Software Ltd 2011) väljer användaren vilka karaktärer 

som är aktiva. Det går inte att använda motsatsschemat i den här appen då det är 

användaren som låter kartaktärna välja vad de vill göra. Det förekommer ingen 

berättarröst eller andra röster i appen. Personerna agerar inte specifikt utifrån sitt kön 

utan gör det användaren ber dem att göra. Dock går det inte att klä på flickan pojkens 

kläder eller pojken flickans kläder, förutom pyjamas som går att välja fritt vem som ska 

få vilken, men de är inte lika stereotypiskt pojkiga/flickiga som deras vanliga kläder. 

 

I Lipa Knight (Lipa learning 2014) är prinsen mest aktiv genom att det är han som ska 

rädda prinsessan från trollet som har tagit prinsessan och gömt henne i ett torn. 

Prinsessan är passiv och sitter och väntar på att prinsen ska rädda henne. En egenskap 

hon har fått är att hon sitter och gråter. I den här appen är det tydligt att det är prinsen 

och trollet som är de aktiva, egentligen går det inte att se om det är ett kvinnligt troll 

men de egenskaper trollet har gör att jag kodar det till ett manligt troll utifrån de två 

motsatsscheman som har använt.  

 

I varken Ellas handtvättäventyr (Essity AB 2013) eller Pinos bondgård (Pinolek Forlag 

AB 2016) går det att se vilka karaktärer som är starka/svaga, passiva eller aktiva då det 

är användaren som väljer vad karaktärerna ska göras. Däremot framstår Ella i Ellas 

handtvättäventyr (Essity AB 2013) som lite större och står lite längre fram och mer i 

centrum än de andra karaktärerna i appen. Det förekommer inga röster i varken Ellas 

handtvättäventyr eller Pinos bondgård (Pinolek Forlag AB 2016) utan mest ljud och 

musik. Eftersom alla agerar på samma sätt går det inte att utskilja hur de olika 

karaktärerna agerar utifrån sitt kön.  

 

De könsnormer som synliggörs genom karaktärerna i LEGO® DUPLO® Train (LEGO 

Systems Inc 2015) är att det är män som arbetar vid tågstationer. Det är endast en 

kvinnlig karaktär med i appen och då är den framställd som ett barn och får vara 

passagerare på tåget tillsammans med ett annat barn som framställs som pojke. Dessa 

två karaktärer får lösa sin biljett och sätter sig sedan i tåget och åker bara med. Det går 

inte att göra något med dessa karaktärer. De andra fem karaktärerna som finns med i 

appen har ett yrke som de utför, men de kan inte heller göra något annat utöver den 

arbetsuppgiften. Dessa sysslar med typiskt manliga yrken som kranförare, lokförare, 

tågtvättare och konduktör. Det förkommer inga röster i den här appen eller inget tal där 

det går att utskilja vad karaktären säger. 

 

I appen Tripp trapp träd (Sveriges Utbildningsradio AB 2015) har fokus lagts på de sex 

karaktärerna som är mest aktiva, dessa är Härm-Elin, Kol-Erik, Elke, Råttan, Ben 

Rangel och Lill Rangel. Alla dessa karaktärer är aktiva i appen och fyra av sex 

framställs som starka. De som inte framställs som starka är Ben Rangel och Lill Rangel. 

I appen förekommer det fyra kvinnliga och två manliga röster. Då appens fokus ligger 

på användarens språkutveckling, sjunger och rimmar många av karaktären och detta går 

inte att koppla till könen. Alla som är kvinnligt framställda samt Kol-Erik tar initiativ i 

appen och är tuffa, självsäkra, påhittiga, praktiska, gillar spänning, tävlande. Någon är 

aggressiv, känslokall och självständig. Ben Rangel och Lill Rangel är framskrivna som 

osäkra, tvivlar på sig själva, gråter och är igenkännande. 

 

I Lolas alfabetståg LITE (BeiZ Oy 2012) finns det bara en karaktär och det är Lola 

själv. Hon framställs som passiv när hon sitter i sitt alfabetståg då det bara är en 

kvinnlig berättarröst som pratar. Utifrån utseendet, rösten och egenskaper som tillskrivs 
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henne enligt schemat (Nikolajeva 2017:129) att hon är vacker, emotionell, lydig, 

omtänksam, passiv och tänker kvalitativ så kategoriserar jag henne som kvinna. 

 

Det går inte att se vilka som ses som svaga eller starka i Bornholmslek (Ing-Read AB 

2013). Karaktärerna är ytterst lite aktiva utan det är enbart berättarrösten som berättar 

och det går inte att göra något med de olika karaktärerna i denna app. Genom 

berättarrösten som är kvinnlig synliggörs det att huvudkaraktären är en manlig mus. De 

könsnormer som synliggörs är att feminint kodade figurerna har på sig klänning och 

maskulint kodade figurerna har byxor. Det går inte att utskilja vad de olika karaktärena 

gör utifrån sitt kön. 

 
6.3.1 Sammanfattning frågeställning 3  

De olika könsnormer som synliggörs genom apparna är hur de olika karaktärerna är 

klädda och hur de agerar. I varken Nalle mix paketet (Leripa AB 2011), My PlayHome 

Lite (PlayHome Software Ltd 2011), Ellas handtvättäventyr (Essity AB 2013), Pinos 

bondgård (Pinolek Forlag AB 2016) eller Bornholmslek (Ing-Read AB 2013) går det att 

utskilja om karaktärerna ses som starka eller svaga. Det är olika karaktärer som är 

aktiva i apparna, i många appar får användaren välja vilken karaktär som ska vara aktiv. 

Lipa Knight (Lipa learning 2014), LEGO® DUPLO® Train (LEGO Systems Inc 2015) 

och Tripp trapp träd (Sveriges Utbildningsradio AB 2015) är de appar där det inte för 

användaren går att välja vilka karaktärer som är aktiva eller passiva. I både LEGO® 

DUPLO® Train (LEGO Systems Inc 2015) och Lipa Knight (Lipa learning 2014) är det 

de maskulint kodade karaktärerna som är aktiva och det innebär på så sätt att de 

feminint kodade karaktärerna är passiva. I Tripp trapp träd (Sveriges Utbildningsradio 

AB 2015) är det fler karaktärer av kvinnligt kön, men dessa är däremot maskulint 

framställda genom sina inre egenskaper. I de appar som har en berättarröst så är det 

alltid en kvinnlig röst som berättar. 

 

6.4 Bekräftande och utmanande av könsnormer i appar 
Alla apparna, som har granskats inom ramen för studien, bekräftar den traditionella 

synen på vad som ses som flickigt/kvinnligt eller pojkigt/ manligt. Detta oftast genom 

hur karaktärerna är klädda men också genom vilka föremål som karaktären är placerad 

tillsammans med. Först presenteras den app som mest utmanar de rådande 

könsmönstren, nämligen Tripp trapp träd (Sveriges Utbildningsradio AB 2015). Detta 

genom att karaktärerna inte uppenbart är av ett visst kön utan att det genom deras röster 

eller genom namnen på karaktärerna går att avgöra vilket kön de tillhör. Ett exempel är 

Råttan, här ser ni Råttans egenskaper i motsatsscheman från Nikolejeva (2017) och 

Johanson (2005). De egenskaper som stämmer in på Råttan är fetmarkerade: 
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      Tabell 1  

 

Manligt Kvinnligt 

Ta initiativ Trösta  

Bygger saker  Lagar mat 

Tuff  Gråta  

Självsäker  Osäker  

Påhittig  Tvivla på sig själv  

Praktisk Barnkär 

Gillar spänning Igenkänning 

       Tabell 2  

 

Enligt dessa tabeller skulle råttan vara av manligt kön men enligt Råttans röst är hon av 

kvinnligt kön. Detta tolkas till att råttan överskrider den traditionella synen på vad som 

anses vara kvinnligt respektive manligt. De sex karaktärerna jag har granskat i Tripp 

trapp träd (Sveriges Utbildningsradio AB 2015) utmanar den traditionella synen på vad 

som ses som kvinnligt respektive manligt, då den som till utseende och röst är av 

manligt kön ändå har fått egenskaperna som enligt Nikolejeva (2017) och Josefson 

(2005) tillskrivs kvinnor och flickor.  

 

Här kommer några exempel på appar som bekräftar den traditionella synen på 

flickor/kvinnor och pojkar/män. I Nalle mix (Leripa AB 2011) har de kvinnliga nallarna 

klänning och oftast ljusa kläder på sig och är placerade med mjuka föremål medans de 

manliga nallarna har maskiner i handen. My PlayHome Lite (PlayHome Software Ltd 

2011) bekräftar den traditionella synen på vad som ses som manligt respektive kvinnligt 

genom kläderna. Till exempel kan pojken i appen inte ta på sig flickans klänning och 

flickan kan inte ta på sig pojkens byxor och tröja. Dock kan båda karaktärerna ha båda 

pyjamasarna trots att den ena pyjamasen är mer feminint kodad än den andra. Men 

appen bekräftar inte några andra könstereotypa föreställningar av samhället utan kan 

istället utmana de föreställningar beroende på hur användaren använder de olika 

karaktärerna. Lipa Knight (Lipa learning 2014) och LEGO® DUPLO® Train (LEGO 

Systems Inc 2015) är de två apparna som starkast bekräftar den traditionella synen på 

vad som ses som kvinnligt respektive manligt. Detta genom att i Lipa Knight (Lipa 

learning 2014) är det en prins som ska rädda en prinsessa som har blivit tillfångatagen 

av ett elakt odjur. I appen LEGO® DUPLO® Train (LEGO Systems Inc 2015) är det 

bara en kvinnlig karaktär som förekommer och hon är passivt framställd. Det går inte i 

Män/pojkar Kvinnor/flickor 

Starka Vackra  

Våldsamma  Aggressionshämmande 

Känslokalla, hårda Emotionella, milda  

Aggressiva  Lydiga  

Tävlande  Självuppoffrande  

Rovgiriga  Omtänksamma, omsorgsfulla 

Skyddande  Sårbara  

Självständiga  Beroende  

Aktiva  Passiva 

Analyserande  Syntetiserade 

Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt  

Rationella  Intuitiva 
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dessa två appar att välja vad de olika karaktärerna ska göra eller tillskriva dem andra 

egenskaper. LEGO® DUPLO® Train (LEGO Systems Inc 2015) bidrar till synen att det 

är män som ska jobba vid tågstationen och de yrken som förekommer runt tåget. 

 

Ellas handtvättäventyr (Essity AB 2013) bekräftar de rådande könsnormerna genom att 

det är en kvinnlig förskollärare som säger till barnen att de ska tvätta händerna. Utöver 

det är det enbart genom karaktärernas utseende och kläder. Det går inte att utifrån några 

andra egenskaper se att den skulle bekräfta eller utmana den traditionella synen på vad 

som anses vara flickigt respektive pojkigt.  

 

I Pinos bondgård (Pinolek Forlag AB 2016) är det bara mössens kläder som bekräftar 

den traditionella synen på vad som anses vara kvinnligt respektive manligt då alla kan 

göra allt i apparna och djuren inte är könskodade på något annat sätt. Det är upp till 

användaren att välja karaktär och vad karaktären ska göra i appen. Även i Lolas 

alfabetståg LITE (BeiZ Oy 2012) bekräftas den traditionella synen på flickor/kvinnor 

genom hennes utseende. Dock utmanar den också då hon är placerad i loket som 

lokförare, vilket ses som ett manligt yrke. Lola bekräftar synen på hur en lärare ska 

vara: mild, förstående, pedagogisk och uppmuntrande.  

 

Bornholmslek (Ing-Read AB 2013) appen upplevs könsneutral då de olika karaktärerna 

inte kan göra så mycket eftersom fokus för användaren ligger på att träna sitt språk. 

Genom granskningen kom det fram att appen också bekräftar den traditionella synen på 

kön, men inte på samma sätt som andra, då fokus inte ligger på karaktären i appen utan 

att användaren ska träna sitt språk.  

 
6.4.1 Sammanfattning frågeställning 4  

Som redan har nämnts ovan så bekräftar alla appar den traditionella synen på vad som 

anses som flickigt/kvinnligt eller pojkigt/manligt på något sätt. Oftast genom hur 

karaktären är klädd och genom utseende men också i vissa appar till hur de agerar 

utifrån sitt kön. Det finns även de appar som utmanar de rådande könsnormerna genom 

att användaren själv väljer vad appen ska göra. Till exempel i Pinos bondgård (Pinolek 

Forlag AB 2016) och My PlayHome Lite (PlayHome Software Ltd 2011). I Pinos 

bondgård (Pinolek Forlag AB 2016) går det inte att välja yttre egenskaper på sina 

karaktärer utan det är i förväg redan bestämt hur karaktärerna ser ut. Dock går det att 

byta kläder på karaktärerna i My PlayHome Lite (PlayHome Software Ltd 2011) men 

enbart utifrån vad som anses vara kvinnligt respektive manligt, med undantag för en 

pyjamas. I dessa två appar kan dock alla karaktärer göra alla sysslor och på så sätt kan 

de rådande könsmönstren som finns i samhället utmanas. Det går dock inte att utmana 

det i till exempel Lipa Knight (Lipa learning 2014) eller LEGO® DUPLO® Train 

(LEGO Systems Inc 2015) där det är förbestämt vad de olika karaktären kan göra i 

appen. Slutsatsen är att appar både kan bekräfta och utmana på samma gång. Till viss 

del bekräftar appen den rådande könsnormen, men på andra ställen i appen kan de 

traditionella könsmönstren utmanas genom att användaren får välja vad karaktärerna ska 

göra.  

 

6.5 Sammanfattning resultat  
Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur könsnormer kommer till uttryck i 

digitala appar som används av barn i förskolan. Resultatet visar på att det finns tre olika 

kön i apparna. Dessa är kvinna, man och odefinierbart kön. Kön konstrueras i apparna 

genom karaktärens egenskaper, som till exempel utseende, vilka kläder, vilken röst och 
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vilket beteende karaktärerna har. Resultatet visar även att olika föremål har placerats 

tillsammans med de kvinnligt respektive manligt kodade karaktärerna.  

 

De könsnormer som synliggörs genom apparna är att kvinnor har klänning, kjol och 

ljusa färger på sina kläder och att män har byxor, skjorta och oftast mörka kläder. 

Könsnormer kommer även till uttryck genom hur karaktären agerar, i vissa appar finns 

det ett tydligt mönster på att mannen är normen och ska rädda kvinnan eller ta hand om 

kvinnan. Detta förekommer i Lipa Knight (Lipa learning 2014) och LEGO® DUPLO® 

Train (LEGO Systems Inc 2015). Vidare visar resultatet på att det alltid är en 

kvinnoröst som är berättarröst om det finns någon sådan i appen. Alla applikationer som 

har granskats bekräftar den traditionella synen på vad som anses som flickigt/kvinnligt 

eller pojkigt/ manligt på något sätt. Det kan till exempel vara genom utseendet eller på 

vilket sätt karaktären agerar. Den appen som utmärker sig mest är Tripp trapp träd 

(Sveriges Utbildningsradio AB 2015) där karaktärerna är framskrivna på motsatt sätt än 

utifrån det kön de tillhör. Samtidigt som alla appar bekräftar någon av de rådande 

könsnormerna som finns i samhället, utmanar några av apparna också synen på vad som 

anses flickigt och pojkigt.   
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7 Analys  
I detta kapitel analyseras studiens resultat i relation till Hirdmans (1988) 

genussystemteorier och tidigare forskning. Varje frågeställning analyseras för sig. De 

olika rubrikerna som förekommer är: Olika karaktärers kön i digitala appar, Hur kön 

konstrueras i digitala appar, Könsnormer som synliggörs genom karaktärer och 

Bekräftande och utmanande av könsnormer i appar. I slutet av analyskapitlet hittar ni 

en sammanfattning av analysen. 

 

7.1 Olika karaktärers kön i digitala appar 
Resultatet påvisar att det återfinns kvinnligt, manligt och odefinierbart kön i apparna. 

Utifrån de olika ämnen som apparna tillhör går det inte att se något tydligt mönster om 

huvudpersonerna är av manligt eller kvinnligt kön utan det är lika ofta det är en 

kvinna/man som har huvudrollen i appen. Utifrån resultatet vilka kön som återfinns i 

applikationerna kan jag inte säga att det synliggörs några av hierarkierna eller dikotomi 

som Hirdman (1988) tar upp i sin teori. Det förekommer 71 karaktärer. Av dem är det 

37 karaktärer som är av kvinnligt kön, 23 av manligt kön och 11 karaktärer som inte går 

att identifieras kön på. Så på så sätt är inte männen överrepresenterade i dessa 

applikationer om man bara ser till vad karaktärerna har för kön. Detta resultat stämmer 

inte överens med det forskningsresultat som Axell och Boström (2019) kom fram till. 

Författarna kommer i sin granskning fram till att fler karaktärer är manliga än kvinnliga 

i de böcker de har granskat. I applikationerna var det tvärt om att det förekommer fler 

kvinnliga än manliga karaktärer när det summerades.  

  

7.2 Hur kön konstrueras i digitala appar 
Resultatet visar på att karaktärens kön konstruerats genom vilka yttre och inre 

egenskaper de tillskrivs. Men även genom vilka namn karaktären får av de som skapar 

appen. På ett sätt skulle det lika gärna kunna vara en flicka men genom namnet tillskrivs 

den det motsatta könet. Det finns tydliga mönster i applikationerna att kvinnor har ljusa 

kläder, klänningar och kjol, samt ögon med ögonfransar. De manliga karaktärerna är 

mörkt klädda, har byxor eller shorts på sig och tröja/t-shirt eller skjorta, har inte alls lika 

mycket detaljer på sina kläder som kvinnorna. Att de olika karaktärerna är kodade på 

olika sätt kan kopplas till dikotomi där mannen och kvinna ska hållas isär och inte 

blandas, då det tydligt framgår att karaktären skildras på olika sätt om det är en 

kvinnlig/flickig eller manlig/pojkig karaktär. Änggårds (2005) forskning bekräftar också 

att det finns tydliga markörer på vad som anses vara flickigt/kvinnligt eller 

pojkigt/manligt. Till exempel att de saker som är till flickor är ljusa och till pojkar är 

mörka. Både utifrån resultatet i min studie och resultatet av Änggård (2005) går det lätta 

att urskiljas om det anses vara flickigt eller pojkigt enbart utifrån vad karaktären eller 

föremålet har för färg eller kläder på sig. Genom att apparna förser barnen med tydliga 

mönster så reproduceras dessa roller även i apparna och det strider mot det uppdraget 

som beskrivs i läroplanen (Lpfö 2018:8) att förskolan ska aktiv motverka att barnen blir 

begränsade av könsstereotypa uppfattningar.  

 

Axell och Boström (2019) påvisar i sin forskning att utifrån hur karaktärerna ser ut har 

barnen redan uppfattat vad som förväntas av dem genom att karaktärerna är könskodade 

genom sitt utseende. Hellmans (2010) forskning visar att barnen själva använder sig av 

olika markörer när de förhandlar sitt kön i förskolan, barnen vet vad som förväntas av 

dem beroende på vilket utseende de har.  
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Ett annat sätt att se hur kön konstruerars är genom att berättarrösten säger vad 

karaktärerna har för kön då det egentligen inte ens går att se på karaktärens utseende 

vad de är för kön. Och då blir könet en han och detta kopplar jag till hierarkin där 

mannen ses som normen. Detta förekommer dock bara i en app och det är Bornholmslek 

(Ing-Read AB 2013). Det känns som att det görs oreflekterat av den som berättar, då det 

bara nämns en gång i hela applikationen, men att det ändå nämns att det är en manlig 

karaktär. Det kan även kopplas samman med Odenbrings (2010) forskning som visar att 

det är de vuxna som oftast oreflekterat yttrar sig om könsmarkörer eller namn som 

förknippas med ett visst kön. Genom att det i apparna förmedlas starka könsmarkörer 

och könsroller som är kodade till manligt och kvinnligt, bidrar apparna inte till att 

motverka de traditionella könsmönstren som förskolas ska göra utan att könsmönster 

och könsroller reproduceras i apparna.  

 

7.3 Könsnormer som synliggörs genom karaktärer 
Utifrån det resultat som framkom om hur kön synliggörs genom appen kommer 

analysen fram till att det alltid är en kvinnlig röst som är berättarröst. Det går att utskilja 

en tydlig skillnad i hur olika karaktärer pratar utifrån vilket kön de tillhör. De kvinnliga 

karaktärerna har ljus röst, medan de manliga har mörkare röst. I Nalle mix 1 (Leripa AB 

2011) berömmer den kvinnliga karaktären användaren mycket mer än vad den manliga 

nallen gör och detta kopplas till att kvinnor ska vara mer hjälpsamma och 

omhändertagande, män ska vara mer självsäkra och känslokalla. Om användaren i My 

PlayHome Lite (PlayHome Software Ltd 2011) hade kunnat få välja vilka kläder de 

olika karaktärerna får byta om till hade appen inte bidragit lika mycket till den rådande 

genusordningen som finns i samhället. Genom att det inte går att fritt välja vilka kläder 

karaktärerna kan ta på sig kopplar jag det till Hirdmans (1988) genussystemteori om 

dikotomi att kvinnor och män inte ska blandas ihop utan att de ska vara skilda åt. I 

resten av appen kan alla karaktärer göra alla de saker som går att göra inom ramen för 

appen och då kan den rådande genusordningen utmanas genom att de sysslor som ses 

som kvinnliga kan utföras av de karaktärer som ses som manliga och tvärt om. Att 

användaren kan göra vad den vill med karaktärerna kan kopplas ihop med forskning 

som Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) gjorde, att det är barnen som är 

mest nyskapande och utmanande i de genusnormer som förekommer på förskolan. En 

tolkning jag gör utifrån resultatet i studien och resultatet av Ärlemalm-Hagsér och 

Pramling Samuelsson (2009) är att genom att användaren kan göra vad de vill med 

karaktärerna i några av apparna så bidrar det till att könsmönster inte reproduceras på 

grund av att det är möjligt för barnen att utmana rådande könsnormer som förekommer i 

samhället och i förskolan. 

 

7.4 Bekräftande och utmanande av könsnormer i appar 
Både Lipa Knight (Lipa learning 2014) och LEGO® DUPLO® Train (LEGO Systems 

Inc 2015) apparna bidrar till att stärka de könsnormer som finns i samhället på ett 

mycket tydligt sätt. Ett exempel är att se mannen som aktiv och kvinnan som passiv. 

Det kopplas till Hirdmans (1988) genussystemteori om hierarki. Att mannen ses som 

normen och har mer makt än vad kvinnorna har och dessutom är kvinnorna beroende av 

männen och detta är mest tydligt i Lipa Knight (Lipa learning 2014) där prinsessan sitter 

passiv och väntar på att prinsen ska rädda henne från det onda trollet. Det är också 

synligt i Nalle mix 2 (Leripa AB 2011) där de manliga karaktärerna jobbar som 

byggarbetare och ska laga vägen under tiden den kvinnliga karaktären är ute och går 

med hunden eller fikar. Detta blir tydligt på så sätt att det inte finns en enda kvinnlig 

nalle som framställs som byggarbetare. Genom att karaktärerna får uppgifter utifrån sitt 
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kön, kan det också kopplas till dikotomin att män och kvinnor inte ska blandas ihop utan 

hållas isär. Detta resultat pekar på samma sak som Axell och Boström (2019) kom fram 

till i sin forskning att män är mer aktiva i barnlitteraturen och jag drar parallellen till att 

detta även överensstämmer i vissa av apparna som har granskat i denna studie.  

 

De olika apparna bekräftar de rådande könsnormer som finns i genuskontraktet genom 

till exempel kläder och inre egenskaper. Vissa appar utmanar också den traditionella 

synen på vad som anses vara kvinnligt eller manligt men där är det en app som utmärker 

sig mest och det är Tripp trapp träd (Sveriges Utbildningsradio AB 2015). Detta genom 

att karaktärerna konstruerats utifrån vad som anses vara det motsatta könets egenskaper. 

Resultatet i studien visar att apparna bekräftar de rådande könsnormer som finns i 

samhället, men att det också i några appar går att utmana den traditionella synen på hur 

kön konstrueras i appar. I dessa appar där användaren kan, välja vilken karaktär som ska 

göra vad i apparna, kan genuskontraktet utmanas. Men det är upp till användaren att 

utmana dessa mönster. Detta genom att användaren av appen inte måste följa samhällets 

oskrivna regler och normer om hur män och kvinnor bör vara, eller vilka sysslor som 

kan utföras av vilket kön. Av de nio apparna som har granskat, går det inte i någon av 

apparna att ändra de inre egenskaperna som karaktärerna har blivit tillskrivna av den 

som har utvecklat appen.  

 

I några appar är det möjligt för användaren att välja hur karaktären ska se ut och vad de 

ska göra i appen. Genom att användaren kan välja hur karaktären ser ut kan de rådande 

könsnormerna utmanas och/eller bekräftas av användaren. I forskningen av Ärlemalm-

Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) påvisas det att det är barnen som är mest 

nyskapande och utmanande i de genusnormer som förekommer på förskolan. En tanke 

kan vara att genom att de använder appar där barnen får möjlighet att utmana de 

rådande könsnormerna, kan detta bidra till att de gör det senare i verkliga livet också. 

 

7.5 Sammanfattning analys  
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur könsnormer kommer till uttryck i 

digitala appar som används av barn i förskolan. Genom att ha använt Hirdmans begrepp 

hierarki och dikotomi har det synliggjorts att det förkommer maktstrukturer i apparna. 

Detta genom vilket kön karaktären tillskrivs, utifrån kön har karaktären fått de 

egenskaper som tillskrivs kvinnor respektive män i de två motstatsscheman som har 

använts (se Tabell 1 & 2). Det synliggörs tydliga normer om vad som anses vara 

kvinnligt respektive manliga genom de kläder som karaktärerna bär i appen. Men även 

genom hur karaktärernas kroppar är konstruerade, till exempel att flickor/kvinnor ska ha 

långa ögonfransar och stora ögon medan killar/män ska ha en huvudbonad och inga 

ögonfransar alls. Detta resultat visar på en tydlig isärhållning av könen. En annan 

könsnorm som synliggörs är att kvinnor har mycket ljusare röst än vad de manliga 

karaktärerna har. Det är alltid en ljus berättarröst i apparna som jag kopplar till en 

kvinnas röst. I apparna som har granskats syns det tydligt att könsmönster reproduceras 

överallt då de flesta av karaktärerna framställs som antingen typiskt manliga eller 

typiskt kvinnliga och på så sätt måste förskollärare och personal som arbetar i förskolan 

aktivt arbeta med att motverka traditionella könsmönster. Det framskrivs även tydligt i 

Läroplanen (Lpfö 2018:15) att hela arbetslaget i förskolan ska arbeta för att låta barnen 

bli inspirerade och utmana vilka val de gör och låta barnen göra val som går utöver 

könsstereotypa föreställningar.  
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8 Diskussion 
I följande kapitel kommer resultatet att diskuteras i relation till tidigare forskning och 

reflektioner som uppkom under studiens gång. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatta 

studier. Då det inte har funnits tidigare forskning, direkt kopplat till genus och digitala 

appar i förskolan, har det ändå gått att koppla tidigare forskning till resultatet i denna 

studie.  

 

8.1 Diskussion kopplat till tidigare forskning 
Resultatet visar på att det synliggörs olika könsnormer i apparna. Till exempel att de 

kvinnliga karaktärerna ofta är feminint kodade och de manliga karaktärerna är 

maskulint kodade, genom karaktärens yttre och inre egenskaper. Detta visas också i 

forskningen av Änggårds (2005). Det finns tydliga markörer på vad som anses vara 

flickigt/kvinnligt eller pojkigt/manligt. Hennes forskning visar på samma sak som 

resultatet i studien har kommit fram till, att saker som är till flickor har ljusa färger och 

det som är till pojkar har mörkare färg. Det kan lätt urskiljas om det anses vara flickigt 

eller pojkigt enbart utifrån vad karaktären eller föremålet har för färg eller kläder på sig. 

I forskningen av Axell och Boström (2019) påvisas det att utifrån hur karaktärerna ser 

ut har barnen redan uppfattat vad som förväntas av dem genom att karaktärerna är 

könskodade genom sitt utseende. Resultatet om vilka uppfattningar barnen får med sig 

genom barnböckerna anser jag är direkt överförbart till appar, att barnen får med sig 

förväntningar av hur de bör vara.  

 

Resultatet i denna studie visar att män är mer aktiva än kvinnorna i applikationerna, 

samt att de maskulint kodade karaktärerna oftast presenteras ihop med hård teknik, som 

till exempel maskiner. Detta resultat bekräftas av Axells och Boströms (2019) 

forskning. Dock kommer de i deras forskning även fram till att det är fler manliga än 

kvinnliga karaktärer i de böcker de har granskat, men det kommer dock inte denna 

studies resultat fram till, då det där är fler kvinnliga än manliga karaktärer i apparna.  

 

Narahara (1998) kommer fram till att könsstereotypa bilder och texter begränsar 

barnens potentiella utveckling. Detta bidrar alla de appar som har granskats till, förutom 

Tripp trapp träd (Sveriges Utbildningsradio AB 2015). Den är utmanande, men det 

lyser ändå igenom att mannen är normen. Även Axell och Boström (2019) kommer 

fram till att de böcker som framställs på ytan som brytande mot könsstereotypa 

föreställningar, har stereotypa föreställningar i grunden. Det bekräftas även i denna 

studie genom appen Tripp trapp träd (Sveriges Utbildningsradio AB 2015) som är den 

enda appen där karaktärerna inte framställs som könstereotypa.  

 

Jag tror att det är av vikt att fundera över vilka appar förskolan ska tillhandahålla. Dock 

tror jag att det är ännu viktigare att samtala med barnen om könsstereotypa 

framställningar av kön i apparna, då de genom dessa samtal kan vidga och utmana sina 

och pedagogernas syn på vad som ses som kvinnligt respektive manligt. Som pedagog 

måste man vara medveten om vad de olika apparna innehåller och vad för lärande som 

blir möjligt med just den appen som barnen eller förskolläraren väljer. Det syns även i 

forskningen av Burton och Pearsall (2016) att det är viktigt att vara medveten som 

pedagog om vilka appar som används i förskolan och i vilket sammanhang, så barnen 

får ut det bästa lärandet av appen. Om inte personalen är medveten så sker det en 

reproduktion av rådande könsnormer när apparna används.  
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8.2 Reflektion  
Genom att använda samma frågor i granskningen till de nio olika apparna har studien 

kunnat besvara syftet och forskningsfrågorna. Utifrån de listor jag fick till mig, om vilka 

appar som används i förskolan, var det många appar som inte gick att granska utifrån 

mitt syfte, då det inte fanns några karaktärer utan många appar var utformade på andra 

sätt. Jag tänkte att det skulle finnas många fler appar som innehöll karaktärer och ses 

som rena ”spel”-appar ute på förskolorna.  

 

Nikolajevas (2017) och Josefsons (2005) motsatsscheman har varit till stor nytta när 

apparna har granskats. Även att använda Hirdmans (1988) genussystemteori har gett en 

förståelse för hur könsnormer uppehålls med hjälp av olika hierarkier och dikotomi 

mellan könen i samhället. Dock har jag nu i efterhand kommit på att ramverket som 

valdes hade behövt kompletteras med någon teori som även innehåller det nya 

begreppet hen, då det i genusteorier utgår från att det finns två kön, man och kvinna. 

Ramverket har på så sätt varit en begränsning för studien. Ingen av den tidigare 

forskningen tar upp hen. Hade andras teorier och andra frågor används i studien hade 

det blivit ett annat resultat, men jag tror att resultatet ändå hade visat på att det finns 

tydliga könsnormer i apparna. Även min syn på vad som anses vara kvinnligt respektive 

manligt har högst troligen spelat in när apparna har granskats, trots att jag har försökt att 

vara så objektiv som möjligt.  

 

När det söktes efter tidigare forskning var det svårt att hitta forskning som rörde genus i 

relation till appar. Det tror jag beror på att lärplattan inom förskolans verksamhet är en 

ganska ny företeelse. Antagligen är det därför det inte har hunnit komma så mycket 

forskning kring ämnet. Därför funderade jag på vilka liknande företeelser det kan finnas 

med appar och kom fram till att också barnlitteratur innehåller karaktärer och på så sätt 

började jag söka efter forskning kring genus i relation till barnlitteratur, vilket det fanns 

mer av men inte så mycket från de senaste tio åren. 

 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur könsnormer kommer i uttryck i 

digitala appar som används av barn i förskolan. Studiens avsikt är att bidra till att 

pedagoger blir mer medvetna om att könsnormer förekommer överallt i vårt samhälle, 

även i de digitala apparna som används i förskolans verksamhet. Med ökad medvetenhet 

kan pedagogerna utmana de rådande normerna och bryta föreställningarna om vad som 

ses som pojkigt respektive flickigt. Slutsatsen är att apparna förser barnen med bilder 

och uppfattningar om hur barn kan eller bör vara som flicka respektive pojke. Apparna 

ger på så sätt indirekta erfarenheter som barnen kan identifiera sig med och tankar om 

hur de själva bör eller kan agera. Detta innebär att apparna bidrar till reproduktionen av 

könsmönster. Enligt vad Hellman (2010) skriver måste förskolans personal vara 

medveten om vilka traditionella könsmönster som existerar i samhället och i förskolan. 

En tolkning är att om personalen på förskolan börjar samtala med barnen om olika 

könsmönster och könsroller kan det bidra till att könsstereotypa föreställningar inte 

reproduceras i samma utsträckning som om personalen inte är medveten om de rådande 

könsnormerna. Det är viktigt att begränsa reproduktionen av könsmönster/roller som 

förekommer i förskolan för att se till att barnen får chans att bilda sig egna uppfattningar 

om vad som är kvinnligt och manligt. Därför är det viktigt att den personal som arbetar i 

förskolan är medveten om de könsstereotypa förställningar som förekommer i apparna. I 

Läroplan för förskolan (Lpfö 2018) beskrivs det att alla vuxna inom förskolan ska 

arbeta för att motverka de traditionella könsmönstren. I yrkesrollen inom förskolan är 

det viktigt och betydelsefullt att uppmärksamma, reflektera och diskutera de 

könsnormer som finns i förskolan, både med sina kollegor och barnen. Genom att 
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diskutera och problematisera i arbetslaget kan samma grundsyn växa fram. Att ha en 

gemensam grundsyn i arbetslaget underlättar arbetet mot gemensamma mål och genom 

det blir det lättare att nå läroplanens intentioner om att förskolan har ett ansvar för att 

motverka traditionella könsmönster och inte begränsa barn med könsstereotypa 

uppfattningar. Eftersom digitaliseringen också har framskrivits tydligare i förskolans 

läroplan är det av vikt att arbeta mot de traditionella könsmönstren även i de digitala 

verktygen tillsammans med barnen.  

 

8.3 Fortsatta studier 
Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur könsnormer kommer till uttryck i 

digitala appar som används av barn i förskolan. Det hade därför i en fortsatts studie varit 

lämpligt att undersöka hur barnen uppfattar de könsnormer som förekommer i apparna 

och få barns syn på vad de anser vara kvinnligt och manligt. Detta genom att observera 

hur barnen använder appar och intervjua barnen om vad de tänker kring traditionella 

könsroller i apparna.  
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Bilaga A  

Presentation av de valda apparna 
I denna bilaga presenteras de nio appar som har granskats inom ramen för denna studie. 

Apparna presenteras i bokstavsordning. 

 

Bornholmslek  

Bornholmslek (Ing-Read AB 2013) är en app som kan hjälpa användaren att lära sig 

läsa. I appen finns fyra olika övningar som utgår från språklekar i Bornholmsmodellen. 

Några exempel är rim och ramsor, hur olika ord låter i början och slutet, hur olika 

bokstäver låter och bygga olika ord. Lyssnandet är hela tiden i fokus för att öka 

användarens fonologiska medvetenhet som bidrar till god läs- och skrivstart. Appen 

riktar sig till barn i två års ålder och uppåt.  

 

Ellas handtvättäventyr  

I Ellas handtvättäventyr (Essity AB 2013) får användaren möta Ella, Max, Sam och 

Dino som leker både inom- och utomhus på en förskola. När barnen leker blir de 

smutsiga och måste tvätta sina händer innan lunch och samling. Användaren måste 

hjälpa barnen att tvätta sig då de inte vet hur de ska tvätta sig. Appen kan bidra till att 

barnen får goda vanor när det gäller att tvätta sina händer. Ellas handtvättäventyr riktar 

sig till barn i två till sex års ålder.  

 

LEGO® DUPLO® Train 

LEGO® DUPLO® Train (LEGO Systems Inc 2015) låter användaren välja hur de vill 

bygga ihop ett tåg med färdigbyggda vagnar, köra tåget, lasta olika saker på vagnarna, 

tvätta tåget när det har blivit smutsigt, tanka det med mera. Det finns fem olika typer av 

vagnar att välja på och beroende på vilka vagnar användaren väljer att ta får den 

uppleva olika saker när tåget åker runt i spelet. Användaren kan låta tåget åka i olika 

hastighet och beroende på hastighet upptäcks det olika saker och föremål längst spåret. 

Appen är riktad till barn i två till fyra års ålder.  

 

Lipa Knight  

Prinsen ska rädda prinsessan i Lipa Knight (Lipa learning 2014) genom att bygga olika 

broar och fylla i hålor i vägen så att ridaren kan ta sig fram till prinsessan och rädda 

henne från ett odjur. I appen är användarens problemlösningsförmåga i fokus. Appen 

riktar sig till barn mellan fyra och sju års ålder.  

 

Lolas alfabetståg LITE  

I Lolas alfabetståg LITE (BeiZ Oy 2012) får användaren träffa en Panda vars namn är 

Lola. Lola sitter i ett alfabetståg och vill att användaren löser olika uppdrag som har 

med bokstäver att göra, till exempel att bilda ord och känna igen bokstäver. Appen är 

tänkt till att bidra och förbättra barns läsförmåga. Den riktar sig till barn i noll till fem 

års ålder.  

 

My PlayHome Lite 

I appen My PlayHome Lite (PlayHome Software Ltd 2011) får användaren besöka ett 

digitalt dockhus, där det finns en mamma, pappa, syster, bror och ett litet barn. 

Användaren kan välja i vilka rum de olika familjemedlemmarna ska vara. I rummen kan 

de olika figurerna göra olika saker och efter att karaktärerna har lekt färdigt får 

användaren också städa upp de saker som har använts. De rum som finns tillgängliga i 
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denna version är kök, vardagsrum, och barnens sovrum. Det går att byta kläder på de två 

äldre barnen. Appen är tänkt till barn i två till åtta års ålder.  

 

Nalle paketet - Nalle mix  

I nalle paketet (Leripa AB 2011) ingår det tre olika appar och i alla tre apparna möter 

användaren två nallar som ger instruktioner om vad användaren ska göra. Appen är 

tänkt till barn i tre års ålder och uppåt. I Nalle Mix 1 ska användaren sortera och 

kategorisera olika föremål i olika miljöer, några exempel på miljöer som förekommer i 

appen är sandstrand, skog, kök, lekrum och tågstation med mera. Apparna ska bidra till 

att användaren utvecklar sitt ordförråd, korttidsminne och visuell uppmärksamhet. Nalle 

Mix 2 handlar om att bygga och möblera fyra olika ställen, som är husets utsida och 

trädgård, ett kök, ett vardagsrum, och ute på gatan ska användaren bygga en stad med 

olika hus, bilar, skyltar och det går även att bygga en byggarbetsplats med mera. Här 

kan användaren lära sig olika storlekar på föremål, lära sig begrepp som framför, 

bakom, under, över med mera. I Nalle Mix 3 kan användaren skapa egna nallefamiljer 

som ska kläs på och sedan kan sättas i fem olika miljöer för att fota nallarna där. Det går 

även att skriva pratbubblor och lägga till egna bilder i appen så nallefamiljen kan vara i 

de miljöer som användaren väljer.  

 

Pinos bondgård  

I Pinos bondgård (Pinolek Forlag AB 2016) får användarens hjälpa Pino, Pinolina eller 

pingvinen att mata och sköta om djur på bondgården. Appen ska stimulera och 

uppmuntra användaren att förstå vad som behöver göras på en bondgård. Appen vänder 

sig till barn i två till sex års ålder.  

 

Tripp trapp träd  

I appen Tripp trapp träd (Sveriges Utbildningsradio AB 2015) möter användaren 

ekollonen Tripp och Trapp som bor i stora trädet Träd. Appen är framtagen för att 

främja barns språkutveckling, Tripp trapp träd riktar sig till barn i förskoleåldern. I 

appen påträffas förutom Tripp, Trapp och Träd också koltrasten Kol-Erik, hermelinen 

Härm-Elin, ekorren Elke, Ben-Rangel, Lill-Rangel och Råtta. I appen kan användaren 

utforska världen kring Träd både på dagen och på natten och det finns olika årstider att 

följa ihop med Tripp och Trapp. Fler funktioner i appen är bland annat att lyssna på 

sagor, sånger, barn som berättar om sin vardag, spela memory, skapa magiska småkryp 

och egna pekböcker. Appen riktar sig till barn i förskoleåldern.  

  



  
 

III 

Bilaga B  

Analysschema 
 

Det här frågorna har använts när data till studien har samlats in.  

 

- Vem eller vilka har huvudrollen samt birollerna i appen? 

- Vilket kön tillhör dessa? (om det går att definiera) 

- Hur framställs huvudrollens yttre egenskaper? (utseende, kläder) 

- Hur framställs birollernas yttre egenskaper? 

- Hur framställs huvudrollens inre egenskaper? (yrke, personlighet) 

- Hur framställs birollernas inre egenskaper? 

- Vem eller vilka framstår som svaga eller starka i appen?  

- Vilka är aktiva i appen? 

- Vilka är passiva i apparna?  

- Vilka röster förekommer det i appen? (berättarröst om det finns) 

- Hur agerar de olika personerna/figurerna utifrån sitt kön? 

- Bekräftar/ utmanar appen den traditionella synen på vad som anses vara flickigt/ 

pojkigt? På vilka sätt? 


