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$EVWUDFW
The purpose of this study was to examine if there are gender differences in computer
use among the young. Our aim was to find out in what respects boys and girls differ, if
at all. The main method of investigation is a literature review. We have also made a
complementary empirical study in a public library. The literature studied principally
covers computer use at home and in school. Our empirical study was made mostly using
interviews. It deals mainly with the use of computer games in a library. Besides giving
us additional information, the results from the empirical study are compared with the
results from the literature review. As theoretical viewpoints we have literature that
explains gender-based differences biologically and literature that relates the differences
to the process of socialization. The results of the study reveal that there are some gender
differences in computer use. The most significant are the differences in the time spent
using computers, what the computers are used for and self-confidence with respect to
using computers. We found that the boys included in our study (both literature and
empirical parts) spend more time using computers. The literature review shows that
boys are more self-confident when using computers. It also shows that boys are more
likely to use computers to secure entertainment when girls use them as a tool, e.g. for
graphic design or as word processors. Both parts of the study reveal differences in the
preferences of computer games between the sexes.
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���,QOHGQLQJ�RFK�EDNJUXQG

Vi tycker att en av bibliotekens allra viktigaste uppgifter är att se till att barn och
ungdomar trivs där. Under kursen ”Människans förhållande till biblioteken” som
behandlar människors och bibliotekens förhållanden till varandra, föddes tankarna om
vad biblioteken ska innehålla för att barnen och ungdomarna ska fortsätta att komma
dit. Enligt utlåningsstatistiken lånas fortfarande många barnböcker men de nya
medierna lockar kanske mer? Hur mycket ska biblioteken satsa på datorer och program
för barn och ungdomar i jämförelse med böcker och läsning? Kan de nya medierna på
biblioteken få ungdomarna att upptäcka böckerna där också? Är det viktigt att arbeta
aktivt med datorverkstäder för barn? Har man där möjlighet att väcka intresse för
alternativ till våldsamma datorspel? Detta var några av de frågor vi ställde oss när vi
började vårt arbete. I litteraturen vi läste för att sätta oss in i ämnet såg vi ofta
påståenden om att flickors och pojkars datoranvändning skiljer sig åt. Det antogs att
flickorna varken får eller ser till att få lika mycket tid vid datorerna som pojkarna. Det
påstods också att pojkarna mest använder datorn för nöje medan flickorna mer utnyttjar
dess nyttoegenskaper. Pojkar och flickor sades också föredra olika slags datorspel.
Pojkarna ansågs föredra spel med inslag av våld. Det kändes allt viktigare att ta reda på
om det verkligen är så att flickors och pojkars datoranvändning skiljer sig åt och i så fall
hur. Detta blev vår övergripande frågeställning. Vi upptäckte efter ett tag att det finns en
hel del skrivet i ämnet och att forskning bedrivs både här i landet och utomlands. Vi
tyckte därför att det var naturligt att utnyttja dessa källor och göra litteraturstudier. Det
mesta som skrivits om pojkars och flickors datoranvändning behandlar beteendet
hemma och i skolan. För att få mer material från biblioteksvärlden och för att få
möjlighet att göra egna iakttagelser bestämde vi oss för att komplettera vår
litteraturstudie med en empirisk undersökning på ett bibliotek. Som teoretisk
utgångspunkt för våra undersökningar har vi litteratur som behandlar såväl biologiska
som socialisationsberoende orsaker till könsskillnader. Om vi fann några skillnader i
datoranvändning mellan könen hoppades vi med hjälp av dessa kunna få svar på varför.
Orsaken till detta var att vi tror att det behövs för att kunna arbeta på ett medvetet sätt
med de nya medierna för barn och ungdomar. Ska man kunna bearbeta de eventuella
könsskillnaderna på ett bra sätt kan det vara till hjälp om man vet vad de beror på.
Resultaten från våra undersökningar relaterar vi till dessa teorier.

1.1 Disposition

Efter ,QOHGQLQJ�RFK�EDNJUXQG följer denna presentation av uppsatsens disposition.
Därefter återfinns kapitel två, 7HRUHWLVND�XWJnQJVSXQNWHU. Där redogör vi för de olika
teorier vi har för att försöka förstå orsakerna till att pojkar och flickor skulle använda sig
av och förhålla sig till datorer på olika sätt. Vi presenterar också kort den litteratur vi
läst för detta ändamål. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.

Tredje kapitlet redogör för uppsatsens 6\IWH�RFK�IUnJHVWlOOQLQJDU samt avgränsningar
av materialet. I fjärde kapitlet, 0DWHULDO�RFK�PHWRG, berättar vi om vad vi använt oss av
för material och hur vi gått tillväga för att samla in och bearbeta det.



I kapitel fem som har huvudrubriken /LWWHUDWXUVWXGLH redovisas resultatet från denna.
Det inleds med en presentation av källorna där våra huvudsakliga litteraturkällor
presenteras. Efter denna inledning följer resultatredovisningen som först redogör för de
skillnader i datoranvändning som även har andra orsaker än könsmässiga.
Redovisningen av de könsskillnader vi har funnit i källorna följer den inbördes
ordningen i frågeställningens delfrågor. Datorspel har ett eget avsnitt i kapitlet eftersom
det var en av inkörsportarna till vårt arbete och också det som den empiriska
undersökningen i huvudsak handlar om. Andra delen av detta avsnitt handlar om
speciella datorspel för flickor. Det är främst i den senare delen som skillnader i val av
datorspel framkommer. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultaten från
litteraturstudierna.

Sjätte kapitlet, (PSLULVN�XQGHUV|NQLQJ�Sn�.XQJVEDFND�ELEOLRWHN, behandlar vår
undersökning där. Kapitlet inleds med en kort bakgrundsbeskrivning som följs av en
presentation av platsen för undersökningen. Sedan följer en kort redogörelse för vår
gruppintervju av några bibliotekarier på biblioteket. Efter detta redogör vi kortfattat för
den förstudie i form av observationer som vi gjorde. I det sista avsnittet redovisar vi
sedan utförligare de intervjuer som utgör den egentliga undersökningen på biblioteket.
Kapitlet avslutas med en sammanfattning av intervjuerna.

I kapitel sju återfinns uppsatsens $QDO\V�RFK�'LVNXVVLRQ. Där diskuteras hur metoderna
i undersökningen har fungerat för att besvara de frågeställningar vi hade. Resultaten
diskuteras utifrån frågeställningarna för att belysa om vi fått några entydiga svar på
dem. Resultaten från undersökningens bägge delar jämförs och ställs slutligen i relation
till de teoretiska utgångspunkter angående könsskillnader som vi haft. Sist i kapitlets
sammanfattning återfinns också våra slutsatser. Uppsatsen avslutas med en
6DPPDQIDWWQLQJ och sist följer .lOOI|UWHFNQLQJ och %LODJRU.



2. Teoretiska utgångspunkter - Biologiska eller
socialisationsberoende orsaker till könsskillnader?

För att få en förklaring till om och hur flickor och pojkar använder sig av datorer på
olika sätt måste man försöka förstå om könen verkligen skiljer sig åt, annat än rent
utseendemässigt, och i så fall hur och varför. Vi försökte dels hitta litteratur som tog
upp könsskillnaderna från ett biologiskt perspektiv och dels sådan som tog upp de
sociologiska och kulturella orsakerna. Vi har bl. a. läst Harriet Bjerrum Nielsens och
Monica Rudbergs +LVWRULHQ�RP�IOLFNRU�RFK�SRMNDU (1991) , Bertill Nordahls )OLFNRUQD�	
SRMNDUQD�(1998), Sten Levanders bidrag  ”Biologiska skillnader i intelligens mellan
könen förstärks i den svenska skolan” i Utbildningsdepartementets antologi 9LVVW�lU�YL
ROLND��(1993) och Ingemar Gens bok )UnQ�YDJJDQ�WLOO�LGHQWLWHW���KXU�IOLFNRU�EOLU�NYLQQRU
RFK�SRMNDU�EOLU�PlQ�(1998). Bjerrum Nielsen och Rudberg var vid tiden för bokens
tillkomst verksamma vid Pedagogiska forskningsinstitutet vid Oslo universitet. Med
psykologisk teori som grund, beskriver de hur biologiskt kön så småningom blir socialt
och psykologiskt kön. Författarna skriver att de försöker knyta samman
könssocialisationen med könsidentiteten. De menar att sociologerna uppfattar
anpassningen vid socialisationen men att identitetsbildningen glöms bort om man inte
samtidigt har ett psykologiskt perspektiv på processen. De säger att socialisation och
identitetsbildning kan förstås som en process där vi som individer skapar mening och
struktur i den värld som vi fötts till. Nordahl var från början grundskollärare men är
numera verksam som föredragshållare och författare. Han beskriver sig själv som
”resande i kön”. Hans bok handlar om könets betydelse för barns uppväxt, utveckling
och inlärningsförmåga. Den bygger på de nio samtal han haft med psykiatrer,
psykologer, könsforskare och lärarutbildare. I boken ges såväl biologiska som
psykologiska och socialisationsberoende eller kulturella förklaringar till
könsskillnaderna. Sten Levander, professor i allmänpsykiatri vid Lunds universitet, har
som läkare biologin som utgångspunkt. Han tar upp problemet med att de nya
kunskaper som finns inom biologin inte har påverkat skolan och pedagogiken. Skolstart
och studieinnehåll missgynnar flickornas inlärningsmönster och skapar könsskillnader i
teknisk-naturvetenskaplig kompetens enligt honom. Beteendevetaren Ingemar Gens
arbetade vid bokens utgivning som jämställdhetsexpert vid Länsstyrelsen i Gävleborg.
De orsaker till könsskillnader han anför är mera renodlat beroende av socialisationen,
dvs. den inlärning av samhällets normer som barn tillägnar sig, än de Bjerrum Nielsen
och Rudberg tar upp. Han menar att pojkars och  flickors beteenden inte är
konsekvenser av biologin och därför bör vara möjliga att förändra. Han tycker att
könsskillnaderna och då menar han de könsroller vi har, till största delen beror på vårt
sätt att organisera samhället. Vi har läst ytterligare litteratur i ämnet men stöder oss
huvudsakligen på de ovan nämnda.

Nedan redovisar vi vad vi läst om könsskillnader och deras orsaker.



2.1 Sociala och kulturella orsaker – könssocialisation

Bjerrum Nielsen & Rudberg påpekar att vi inte vet  vårt eget kön när vi föds. När vi
börjar skapa oss en identitet omfattar den upplevelsen av att vara antingen flicka eller
pojke och bildas gradvis i samspel med de människor som omger oss. Att kön får en så
central betydelse för oss beror på den betydelse det har för omgivningen (1991, s. 28).
Men socialisation är också en process där individen aktivt skapar mening och struktur i
den värld som han/hon fötts till. I tvåårsåldern upptäcker barnet att det finns två kön och
försöker ge denna skillnad mening. När flickor då blir ”flickaktiga” och pojkar
”pojkaktiga” beror det inte främst på att detta uppskattas av andra utan för att barnet
försöker skapa mening i vad det betyder att tillhöra olika kön (ibid, s. 12). I tre- till
femårsåldern går barnens lek mycket ut på att försöka ta reda på vad det innebär att
tillhöra ett visst kön. Det uppstår ett gradvis ökande behov av att få reda på vem man
själv är genom att umgås med sina likar (ibid, s. 120). Även om föräldrarna anser att
könsskillnader är något som bör utplånas kan de medverka till att upprätthålla dem
genom att tillskriva pojkar och flickor olika egenskaper (ibid, s. 34-35). Om en pojke är
aggressiv och bråkig accepterar föräldrarna detta i viss utsträckning eftersom de vet att
han inte kan rå för att han är sådan. Om däremot en flicka visar samma beteende har de
lättare att ingripa eftersom de vet att flickor inte behöver vara sådana (Haavind, se
Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991, s. 35). Vilken könsrollsuppfattning föräldrar än har
så är de  inte ovetande om eller opåverkade av samhällets värderingar av manligt och
kvinnligt. De har ju själva blivit socialiserade som män och kvinnor i samhället (ibid, s.
34). Olika psykologisk identitet ger flickor och pojkar skilda behov och intressen. Dessa
tillfredsställs av olika relations- och kommunikationsformer (ibid, s. 122). För flickor är
nära relationer mycket viktiga (ibid, s. 104-105, 111, 223 m.fl.). De vill gärna vara
duktiga, lydiga och hjälpsamma och därmed få de vuxnas uppskattning och beröm. Men
även de vuxna har förväntningar på att flickor ska klara sig bättre själva och även kunna
hjälpa till med olika sysslor (ibid, s. 111-112). Vi lär oss också vad pojkar respektive
flickor ska vara bra på och bör sysselsätta sig med. Att spela lagsporter är vanligare
bland pojkar än bland flickor medan ridning och hästskötsel till största delen utövas av
flickor (ibid, s. 179-185). Från socialantropologisk forskning vet man om skillnaden
mellan typiska flick- och pojklekar att i pojklekar står angrepp och försvar i centrum
och att vinna och förlora är en mycket viktig sak. I flicklekar är vinnaraspekten mindre
tydlig men förlustaspekten finns där. Det gäller att bli duktig på att utföra aktiviteten för
att inte vara förlorare (Sutton-Smith, se Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991, s. 182). I sitt
kamratumgänge använder sig flickor av raffinerade strategier för att utveckla intimitet
med den flicka de helst vill bli ”bästis” med (Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991, s. 170).

Bjerrum Nielsen och Rudberg tar även exempel från sina klassrumsundersökningar på
hur könsroller utvecklas: I klassoffentligheten kan pojken markera sig i en stor grupp
och i konkurrens med andra och detta motsvarar väl pojkarnas kamratgrupper och
värderingarna där. Lyckas de får de de andra pojkarnas erkännande blickar. Men
flickorna får inte alls samma emotionella eller sociala utbyte av aktivitet i
klassoffentligheten. Deras väninneförhållanden är uppbyggda på det motsatta: det
dyadiska eller ”tvåsamheten”, det hemliga och det icke offentliga. Pojkarna berättar
gärna fantastiska historier och deltar i debatt medan flickorna mest agerar observatörer
och någon gång pratar om personliga saker. Lärarnas respons på flickornas inlägg är
mycket sämre än på pojkarnas. Detta leder till att pojkarna blir allt bättre på att kasta sig
ut på den offentliga arenan medan flickorna tycker allt sämre om det (ibid, s. 187-195).
Flickornas intressen riktas speciellt mot väninnegruppen och främst ”bästisen”. Men de



är även intresserade av att ha personliga relationer till lärarna och intresserar sig för
ämnen där sådant tas upp (ibid, s. 223). Den genomgående bilden är att flickorna lägger
stor vikt vid den personliga relationen till andra, medan pojkarna mer försöker markera
sig som unika individer genom sina prestationer inför en publik av andra pojkar (ibid, s.
5).

Ingemar Gens hävdar i inledningen till sin bok att kön till allra största delen är en social
egenskap och en produkt av förväntan. Han menar att vi är kvinnor och män endast i
förhållande till varandra (1998, s. 7). Gens säger att flickors närhet till modern kan bestå
hela moderns liv men att pojkar bryter med mamma vid ungefär tre års ålder. Han säger
att redan då börjar tjatet att användas som förhärskande men fruktlös
tillrättavisningsmetod. Det verkar som om vi aldrig förväntar oss någon förändring utan
konstaterar att pojkar är oförbätterliga (ibid, s. 17). När de ger sig av från mammas
famn är det till pojkar i deras egen ålder. Pojkar och män har enligt honom alltid större
frihet och bemöts med större tolerans. Han berättar också om sin egen uppväxt då
pojkar och flickor lekte helt könsisolerat från varandra. Alla pojkarnas lekar gick ut på
att göra det de visste eller trodde att män måste kunna. Inga manliga förebilder fanns i
deras vardag. En pojke var ledare och alla de andra underordnade. Ledaren ifrågasattes
sällan utan lyddes i allt väsentligt. Den ultimata mardrömmen var att hamna utanför
pojkgänget, vilket kunde hända om man ifrågasatte ledaren. Föräldrarna hade ingen
aning om vad pojkarna företog sig och inte visste flickor och pojkar något om varandras
liv heller (ibid, s. 18-19). Att leken flyttat från gården till dagis tycker han förändrat
mindre än man kan förvänta sig och pojkarna leker fortfarande i hierarkiska grupper
utan vuxen inblandning. Han menar att även om dagispersonalen säger att flickorna och
pojkarna leker bra tillsammans så är det egentligen inte så. Skärskådar man barnen
under s.k. fri lek så är deras lekar könsrena, flickor respektive pojkar leker för sig. Han
säger att han träffat föräldrar som berättat att de gett sina pojkar dockor att leka med
men att de kört bil med dem i stället för att leka dock- eller rollekar. Han säger att han
undrar hur de hade reagerat om deras söner skulle ha förhållit sig till sina dockor som
flickor brukar göra. Han tror att de skulle känt oro och skräck och tyckt att deras kavate
lille son inte var normal. En flicka som får en bil och våldsamt och ljudligt kör omkring
sin leksaksbil ses inte heller som normal, fast det är bättre, säger Gens. Pojkflickor har
det lättare och blir mer accepterade än veka pojkar (ibid, s. 24). Det upplevs oroande när
pojkar inte gör någonting. De förväntas hela tiden vara aktiva. Flickor får gärna ägna sig
åt passiva ensamaktiviteter som bokläsning utan att någon tycker det är konstigt (ibid, s.
33-34). Om man frågar pojkar vad en pojke är, räknar de upp alla de klassiska
flickegenskaperna med ett inte framför. Att vara pojke är tydligen att inte vara flicka
och det tränar man hårdare än allt annat (ibid, s. 31). Gens säger vidare att visst kan
pojkar lära sig samma saker som flickor, t. ex. att lyda, men då  måste förväntan på detta
finnas (ibid, s. 23). Han menar också att i närheten till modern utvecklas flickornas
nästan kompromisslösa lydnad för att inte riskera att modern ska dra undan sin kärlek.
Mycket tyder enligt honom på att flickor inte gör någonting av eget behov utan alltid
uppfyller andras. Han tycker vi ska ställa oss frågan om vi vill att flickor ska vara så
lydiga och om vi inte vill att flickor även ska uppfylla sina egna behov (ibid, s. 25).
Liksom Bjerrum Nielsen och Rudberg talar Gens om att gruppen är pojkarnas bas och
tvåsamheten flickornas. Här utvecklar flickorna nära och intima relationer och det
verbala överskuggar verksamheten. De tränar för vuxenvärlden i olika rollekar som
oftast speglar vuxna kvinnors göromål. Pojkarnas värld är ofta handgriplig och våldsam.
Konflikterna som uppstår i pojkarnas lekar löser de genom ett regelsystem som ledaren
dikterat. I flickornas värld av solidaritet och lyhördhet passar inte det. Ofta löser



flickorna sina konflikter genom att börja leka en ny lek i stället. Gens menar att
pojkarnas konflikter många gånger är bullriga och högljudda men att de faktiskt löser
dem, även om han tycker att kvaliteten på lösningen inte alltid är den bästa. Tack vare
detta hittar de dock oftast ett sätt att gå vidare med leken eller spelet. Flickorna däremot
hanterar konflikter genom att undvika dem (ibid, s. 28-29). Gens hävdar också att
pojkar alltid tävlar. I nästan varje handling finns ett sådant moment. Han menar att ju
mer man tänker på tävlingsmomenten i sitt liv – om man är man förstås – desto fler
upptäcker man. Han exemplifierar med några: Att komma först in i bilen, att få största
jordgubben m.m. Tävlan mellan far och son om vem som kommer först upp om den ena
åker hiss och den andra går, är enligt honom vanlig. Hos flickor uppmuntras tävlan
däremot sällan. Tvärtom ska deras aktiviteter vara solidariska. Ett ständigt mätande med
varandra vore förödande i flickornas tvåsamhetsförhållanden. Det är enligt Gens mycket
svårt att få flickor att tävla (ibid, s. 36-37). Våld är också något vi förväntar oss av
pojkar. Vi har inget absolut förbud mot pojkars våld utan litar till att de ska lära sig att
inte slåss urskillningslöst. När de ser på våldsfilmer och spelar de mest groteska
datorspel, säger vi inte nej. I stället försöker vi förmå dem till en sorts balans, att få dem
att se och spela annat också (ibid, s. 35). Vad gäller anledningen till pojkars sämre språk
har Gens en ytterligare förklaring än flickors snabbare utveckling och större begåvning
på detta område. Han menar att pojkar tränas ganska litet i verbala färdigheter. Han tar
exempel från en undersökning på ett dagis. Den visar att när barnen skulle gå ut pratade
man egentligen inte med pojkarna utan man gav dem order. Med flickorna pratade man
däremot på samma sätt som man gjort innan man gått ut i hallen för att klä på sig (ibid,
s. 41). Språket fortsätter att spela stor roll i flickornas liv. När det gäller tonåringar
menar Gens att för flickorna är språket det viktigaste redskapet eftersom relationer och
upplevelser är så avgörande. För pojkarnas del tycker han att de materiella värdena klart
överskuggar de ideella och han tycker också att föräldrar uppmuntrar detta synsätt. För
flickorna verkar i stället behovet av närhet vara nästan omättligt, speciellt i förhållande
till bästa väninnan. Han menar också att om det är materiella ting som lockar pojkar så
är flickorna konsumenter av upplevelser. Även TV-serier som behandlar de här ämnena
är de mest populära. Det intressanta är inte vad folk gör utan hur de behandlar varandra
och varför (ibid, s. 67-69).

Pedagogen och könsforskaren Anne Mette Kruse är en av Bertill Nordahls
samtalspartners. Hon rekommenderar periodvis könsuppdelad undervisning för att
luckra upp könsstereotyper. Hon berättar att undersökningar i England, där man har en
lång tradition av könsåtskilda skolor, visar att normerna för vad som räknas som
feminint var mycket bredare i flickskolorna än i könsblandade skolor. Detta förklaras
med att när de två könen alltid är tillsammans så tvingas de att skydda det som är deras
egen särprägel och deras tilldelade eller erövrade kompetensområden. Samtidigt som
man värnar om sitt eget kompetensområde så utestänger man ”de andras” traditionella
område och väljer bort det. När flickorna var utan pojkar kunde de utveckla ett större
spektrum av aktiviteter och roller och få det räknat  som feminint. Fysik och elektronik
hörde här till det kvinnliga medan de ämnena i den könsblandade skolan räknades som
pojkämnen och konsekvent valdes bort eller var lågprioriterade av flickorna (Nordahl
1998, s. 89-90). Anne Mette Kruse berättar också om sin egen forskning i England för
att ta reda på varför det lättare uppstår en positiv och bra gemenskap mellan flickorna i
rena flicklasser än i blandade klasser. Hon intervjuade flickor som tidigare hade gått i
könsblandade skolor. De berättade att de då hade bekämpat varandra genom att tala illa
om varandra eller bilda ”klickar”. När de var för sig själva upphörde detta. Hon menar
att poängen är att flickornas osäkerhetskänsla ersattes av självkänsla. Lärarna på hennes



undersökningsskola såg till att skapa trygghet och öppenhet och tränade flickorna i att
uttrycka sig klart. De fick lära sig att världen inte faller samman om man säger sin
mening högt i klassen. I den blandade klassen blev de ofta utbuade om de inte tyckte
som högstatuseleverna – som nästan alltid var pojkar. Hon menar att man kan uppnå
detta genom att periodvis dela upp könen för att polarisera och tydliggöra de skillnader
de två könen har fått monopol på. Detta för att pojkar och flickor kan få upp ögonen för
sina egna företräden och brister. Efter ett tag ska de mötas igen i den blandade klassen
och gå igenom och testa de nya kompetenser de fått i de könsåtskilda grupperna (ibid, s.
90-91). Hon tycker att pojkar och flickor ska understödjas och utmanas på var sitt
område och på olika sätt. Enligt henne gäller det för både män och kvinnor att ha
förmåga till att kunna handla och fatta beslut utan att bli överkörd av någon som tycker
annorlunda, att ha förmåga till autonomi. Men det gäller också att ha förmåga till
intimitet. Generellt sett, säger hon, är det fler flickor än pojkar som behärskar
intimiteten men inte har utvecklat autonomin. För pojkarnas del är det tvärt om (ibid, s.
93).

2.2 Biologiska orsaker

I Utbildningsdepartementets skrift ”Visst är vi olika!” skriver psykiatern Sten Levander
att dagens skola förstärker de begåvningsskillnader som vi föds med. Vänster
hjärnhalva utvecklar en specialkompetens för språkfunktioner och höger för
”ingenjörsfärdigheter”. Där ingår visuo-spatial begåvning (som bl.a. har med
rumsuppfattning att göra). Pojkar har större begåvning vad gäller funktioner som har
med höger hjärnhalva att göra. Flickor har i stället en bättre språkbegåvning. De första
åren i skolan ligger huvudvikten på språksidan  (vänsterhjärneuppgifter) som flickorna
är bättre begåvade för och pojkarna tar därför mesta tiden i anspråk. När man senare i f.
d. högstadiet mera tränar färdigheter som höger hjärnhalva och därmed pojkarna är
bättre på, har flickornas kapacitet att lära sig sådant minskat (Levander 1993, s. 42-44).
Detta beror på att ämnesomsättningen i hjärnan är högst en bit in i puberteten. Under
denna tid har vi en fantastisk förmåga att lära oss komplicerade motoriska och
intellektuella färdigheter. I samband med puberteten sjunker blodflöde och
ämnesomsättning i hjärnan till hälften. Därmed har förmågan att automatisera
komplicerade färdigheter förlorats och inlärningen sker sedan på ett mer mödosamt sätt.
Flickorna kommer ju tidigare in i puberteten än pojkarna och förlorar därför denna
förmåga tidigare. Men de har ändå lika lång tid på sig för detta. Den höga
ämnesomsättningen i hjärnan sätter in först när förbindelsen mellan hjärnhalvorna
mognat och det gör den också tidigare hos flickorna. Levander menar att det därför blir
stora könsskillnader i teknisk-naturvetenskaplig kompetens (ibid, s. 43-44).
Barnpsykiatern Gideon Zlotnik är en annan av dem som Bertill Nordahl samtalat med.
Han säger att ny forskning tyder på att hjärnans organisation och funktion påverkas av
hormonerna. Allt är inte klarlagt men två saker vet man med säkerhet. Det ena är de två
könens olika hormonsammansättningar. Detta är alla överens om. De hormonella
skillnaderna är tydliga och pojkar och flickor har två olika hormonsystem som påverkar
deras sätt att utvecklas och hur de reagerar. Det betyder bl. a. att en pojke oftast blir
större och i fysisk bemärkelse starkare än en flicka. Man har även konstaterat att det
finns väsentliga skillnader mellan hur en typisk pojkes respektive en typisk flickas
hjärna är organiserade och fungerar. Men detta vill inte alla acceptera. Redan vid åtta
månaders ålder kan man se skillnader i könens sätt att närma sig och undersöka nya
saker. I boken redovisas vad som händer när man lägger ut en massa leksaker i närheten



av några åtta månaders flickor och pojkar. Eftersom de varken kan gå eller prata beror
valen av leksaker på vad de får tag i när de sträcker ut armarna. En pojke kan få tag i en
docka och en flicka i en plasthammare. Deras ”pojk-” respektive ”flickaktighet” handlar
inte om könstypiska val utan hur de handskas med det de får tag i. Pojkarna behandlar
sina leksaker ”pojkaktigt”, de hamrar med dem, plockar isär dem och böjer dem.
Flickorna behandlar sina på ett ”flickaktigt” sätt, dvs. intimt, de studerar dem och
vänder dem då mjukt och försiktigt (Nordahl 1998, s. 10–12). Zlotnik säger vidare att
pojkar och män allmänt sett är snabbare och bättre på tredimensionellt tänkande och
inom det logisk- matematiska området. De har också fördelar på det tekniska och
konstnärliga området. Däremot utvecklar sig deras hjärna långsammare när det gäller
tal- och språkfärdigheterna. Flickor och kvinnor är rent allmänt bättre på det språkliga
området och de är överhuvudtaget mer jämnt begåvade. Han säger också att flickor
utvecklas mycket snabbare på alla plan.  Pojkar har en hjärnmässig utveckling som
främjar speciella egenskaper och talanger. Därför är det vanligare att män och pojkar
specialiserar sig (ibid, s. 13-20). Zlotnik ger inte bara biologiska förklaringar till
könsskillnaderna. Han säger visserligen att vi aldrig kommer undan våra individuella
gener och våra föräldrar eller vår könsbestämda biologi och vårt beteende. I det
sammanhanget tycker han att det är viktigt att ha klart för sig att det inte handlar om
någon turordning, först biologin och sedan socialisering och annat. Han påpekar att
biologin finns där hela tiden, den slipper vi aldrig ifrån. Men han bortser inte heller från
könssocialisationen. Med hänvisning till de tio senaste årens forskning säger han därför:
”Slutsatsen blir att det finns en könsrelaterad genetisk och hormonell programmering i
alla människor innan det kulturella på gott och ont blandar sig i” och ”Innan föräldrarna,
förskollärarna, lärarna och medierna hjärntvättar barnen som kön” (ibid, s. 12).
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Vi har i litteraturen sökt efter förklaringar till hur och varför pojkar och flickor skiljer
sig åt annat än rent utseendemässigt. Detta för att få en förklaring till varför de skulle
använda sig av datorer på olika sätt. Vi har dels använt oss av litteratur som har
biologiska utgångspunkter till könsskillnader och dels litteratur som tar upp dem ur ett
socialisationsberoende perspektiv. Bjerrum Nielsen & Rudberg påpekar att vi inte vet
vårt eget kön när vi föds. Vår identitet bildas gradvis i samspel med människorna
omkring oss. Den omfattar även upplevelsen av att vara flicka eller pojke. Även om ens
föräldrar tycker att könsskillnader bör utplånas kan de medverka till att upprätthålla
dem. De är inte ovetande om eller opåverkade av samhällets värderingar av manligt och
kvinnligt. De har själva blivit socialiserade som män och kvinnor i samhället. Men
socialisation är också en process där vi själva aktivt skapar mening och struktur i
världen som vi fötts till.

Enligt Bjerrum Nielsen & Rudberg ger olika psykologisk identitet flickor och pojkar
skilda behov och intressen som tillfredsställs av olika relations- och
kommunikationsformer. För flickor är nära relationer mycket viktiga. Både Bjerrum
Nielsen & Rudberg och Gens talar om att gruppen är pojkarnas bas och tvåsamheten
flickornas. Här utvecklar flickorna nära och intima relationer och det verbala
överskuggar verksamheten. Bjerrum Nielsen & Rudberg hänvisar till tidigare forskning
som visat att i pojklekar står angrepp och försvar i centrum. Att vinna eller förlora är
mycket viktigt. I flicklekar är vinnaraspekten�mindre tydlig men förlustaspekten finns
där. Gens hävdar att pojkar alltid tävlar. Hos flickor uppmuntras tävlan däremot sällan



och det är enligt honom mycket svårt att få flickor att tävla. Han säger att ett ständigt
mätande med varandra vore förödande i flickornas tvåsamhetsförhållanden. Bjerrum
Nielsen & Rudberg liksom Gens säger att flickor också har stort behov av nära
relationer till ”viktiga” vuxna. Enligt Bjerrum Nielsen & Rudberg vill flickor därför
gärna vara duktiga, lydiga och hjälpsamma och därmed få de vuxnas uppskattning och
beröm,. Mycket tyder enligt Gens på att flickor inte gör någonting av eget behov utan
alltid uppfyller andras. Han tycker vi ska ställa oss frågan om vi vill att flickor ska vara
så lydiga och om vi inte vill att de även ska uppfylla sina egna behov. Den
genomgående bilden är enligt Bjerrum Nielsen & Rudberg att flickorna lägger stor vikt
vid den personliga relationen till andra, medan pojkarna mer försöker markera sig som
unika individer genom sina prestationer inför en publik av andra pojkar.

Gens hävdar att kön till allra största delen är en social egenskap och en produkt av
förväntan. Ett exempel på detta är enligt honom att pojkar förväntas vara aktiva hela
tiden. Flickor får gärna ägna sig åt passiva ensamaktiviteter som bokläsning utan att
någon tycker det är konstigt. Han säger också att för pojkar innebär att vara pojke att
inte vara flicka och det tränar man hårdare än allt annat. Våld är också något vi
förväntar oss av pojkar och inte har något absolut förbud mot. Han menar också att om
det är materiella ting som lockar pojkar så är flickorna konsumenter av upplevelser.
Könsforskaren Anne Mette Kruse hänvisar till forskning som visat att normerna för vad
som räknas som feminint var mycket bredare i flickskolor än i könsblandade skolor.
Detta förklaras med att när de två könen alltid är tillsammans så tvingas de att skydda
det som är deras egen särprägel och deras tilldelade eller erövrade kompetensområden.
När flickorna var utan pojkar kunde de utveckla ett större spektrum av aktiviteter och
roller och få det räknat som feminint. Även enligt Bjerrum Nielsen & Rudberg lär vi oss
vad pojkar respektive flickor ska vara bra på och bör sysselsätta sig med.

Sten Levander, psykiater, säger att flickor har en bättre språkbegåvning än pojkar.
Dessa har i stället större begåvning vad gäller ”ingenjörsfärdigheter”. Där ingår visuo-
spatial begåvning som bl.a. har med rumsuppfattning att göra. När man i skolan tränar
färdigheter som höger hjärnhalva och därmed pojkarna är bättre på, har flickornas
kapacitet att lära sig sådant minskat. Detta beror på att flickorna kommer tidigare in i
puberteten och att ämnesomsättningen i hjärnan är högst en bit in i den. Under denna tid
har vi en fantastisk förmåga att lära oss komplicerade motoriska och intellektuella
färdigheter. Levander menar att det därför blir stora könsskillnader i teknisk-
naturvetenskaplig kompetens.

Barnpsykiatern Gideon Zlotnik säger att ny forskning tyder på att hjärnans organisation
och funktion påverkas av hormonerna. De två könens olika hormonsammansättningar är
alla överens om. Men man har även konstaterat att det finns väsentliga skillnader mellan
hur en typisk pojkes respektive en typisk flickas hjärna är organiserade och fungerar.
Detta vill inte alla acceptera. Zlotnik hänvisar till försök med åtta månaders barn som
visar att de redan då närmar sig och undersöker nya saker på olika sätt. Pojkarna
behandlar sina leksaker ”pojkaktigt”, de hamrar med dem, plockar isär dem och böjer
dem. Flickorna behandlar sina på ett ”flickaktigt” sätt, dvs. intimt, de studerar dem och
vänder dem då mjukt och försiktigt. Även Zlotnik talar om de begåvningsskillnader som
Levander redovisade. Han säger att pojkar och män allmänt sett är snabbare och bättre
på tredimensionellt tänkande och inom det logisk-matematiska området. De har också
fördelar på det tekniska och konstnärliga området. Däremot utvecklar sig deras hjärna
långsammare när det gäller tal- och språkfärdigheterna. Flickor och kvinnor är rent



allmänt bättre på det språkliga området och de är överhuvudtaget mer jämnt begåvade.
Han säger också att flickor utvecklas mycket snabbare på alla plan. Han tar även in
socialisationens betydelse. Han menar att det är viktigt att ha klart för sig att det inte
handlar om någon turordning, först biologin och sedan socialisering och annat. Han
säger att: ”Slutsatsen blir att det finns en könsrelaterad genetisk och hormonell
programmering i alla människor innan det kulturella på gott och ont blandar sig i” och
”Innan föräldrarna, förskollärarna, lärarna och medierna hjärntvättar barnen som kön”.
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Vårt syfte är att genom en litteraturstudie försöka få svar på om och i så fall hur pojkars
och flickors användning av datorer skiljer sig åt. Genom en kompletterande empirisk
undersökning hoppas vi dels få ytterligare information och dels se om
datoranvändningen på det undersökta biblioteket i Kungsbacka stämmer överens med
eller avviker från vad litteraturen säger i tillämpliga fall. Till sist tänker vi också ställa
våra resultat i relation till den litteratur vi valt att ha som teoretisk utgångspunkt och
därigenom söka svar på de eventuella skillnaderna.

Den empiriska studien har inte syftet att ge svar på samtliga frågor. Den är en
kompletterande undersökning och handlar i huvudsak om barns och ungdomars
användning av datorspel på ett bibliotek.

Den övergripande frågeställningen är:

6NLOMHU�VLJ�SRMNDUV�RFK�IOLFNRUV�GDWRUDQYlQGQLQJ�nW�RFK�L�Vn�IDOO�KXU"

Delfrågorna vi söker svar på är:

Finns det skillnader i pojkars och flickors:

intresse och attityder i förhållande till datorer?

användningsmönster vad gäller frekvens och tidsåtgång?

självförtroende vid datoranvändning?

sättet att närma sig datorer?

tillgång till datorer och program?

datoranvändning vad gäller nyttoprogram respektive som förströelse?

val av datorspel?

3.1 Avgränsningar

Litteraturundersökningen omfattar, med några få undantag, barn och ungdomar från det
de börjat skolan och till dess att gymnasiet eller motsvarande är avslutat. Den omfattar
datoranvändning såväl hemma som i skolan och på bibliotek. Den empiriska
undersökningen inledde vi med observationer. I den ingick barn och ungdomar från
förskoleåldern och till dess att gymnasieutbildningen är avslutad. Detta för att vi ser den
som en förstudie till intervjuundersökningarna och därför ännu inte hade gjort något
urval. Våra intervjuer har vi inriktat på barn och ungdomar i   samma åldrar som de som
ingår i litteraturundersökningen. Vår empiriska studie omfattar huvudsakligen
datoranvändning för nöjes skull på ett bibliotek.
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Vi använder oss av en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod (Holme &
Solvang 1997, s. 75-87). Vår undersökning består av två delar, dels en
litteraturundersökning som är den huvudsakliga, där vi använder oss av ett kvalitativt
angreppssätt och dels en kompletterande empirisk del. I den senare har vi använt oss av
strukturerat material och omvandlat informationen till kvantitativa data.

Denna uppläggning leder till att vårt material till största delen består av ett varierat
utbud av texter. Vi har dels använt dem som litteratur för att sätta oss in i problemet och
dels som källor för att söka svar på våra frågeställningar. Några behandlar
könsskillnader och har använts som bakgrundsmaterial för hela studien. Dem kallar vi
teoretiska utgångspunkter.Våra skriftliga källor utgörs av böcker, statliga utredningar,
uppsatser och avhandlingar samt diverse tidskrifts- och tidningsartiklar som behandlar
barns och ungdomars datoranvändning, både med och utan könsperspektiv. En del av
artiklarna är tagna ur facktidskrifter men även populärvetenskapliga tidskrifter samt
dagstidningar är representerade. Bland texterna finns sådana som behandlar
förhållanden i Sverige medan andra härrör från USA och Storbritannien. Förutom de
tryckta källorna har vi med några elektroniska artiklar, data från en
fritidsvaneundersökning som är tillgänglig i elektronisk form och uppgifter ur ett
radioprogram. Vi hoppades få en mångfacetterad bild av problemet då vi använde oss
av så varierande källor. En utförligare presentation av våra litteraturkällor ges längre
fram i uppsatsen (se kap. 5). En del av dessa källor innehåller många kvantitativa data.
Litteraturundersökningen är ändå kvalitativ dels för att vi inte gör några generaliseringar
utifrån dessa data och dels för att våra egna tolkningar av materialet är de förhärskande
(Holme & Solvang 1997, s. 76). Vi har tittat på det ovan beskrivna källmaterialet utifrån
våra frågeställningar och försökt finna svaren på dem.Vi kompletterar själva med en
empirisk undersökning för att få fram mera underlagsmaterial om barns och ungdomars
datoranvändning på ett bibliotek. Från början var det meningen att detta skulle blivit vår
huvudsakliga undersökning. Men när vi sökte litteratur för att sätta oss in i ämnet
upptäckte vi att det fanns mycket material att utnyttja.

Litteraturen som vi använt som teoretiska utgångspunkter sökte vi fram i Libris. Vi
började med att söka i denna databas eftersom den innehåller de svenska, och till viss
del de andra nordiska, forskningsbibliotekens bestånd. Vi hoppades finna både litteratur
som tog upp biologiska orsaker till könsskillnader och sådan som tog upp
socialisationsberoende. De böcker vi först hittade var +LVWRULHQ�RP�SRMNDU�RFK�IOLFNRU
(1991) av Harriet Bjerrum Nielsen och Monica Rudberg samt )OLFNRUQD�	�SRMNDUQD
(1998) av Bertill Nordahl. Bjerrum Nielsen och Rudbergs bok är visserligen några år
men författarnas verksamhet och forskningsbakgrund gav den tyngd. Vi visste också att
den används som kursbok på bl.a. lärarutbildningar. Nordahls bok valdes först för att
den var betydligt nyare och vi ville också ha aktuell litteratur i ämnet. De här böckerna
visade sig inte alls motsvara varandra. Nordahls bok tog upp könsskillnader ur flera
perspektiv men gick inte lika djupt in i ämnet som Bjerrum Nielsen och Rudberg. Han
har intervjuat forskare och verksamma inom psykiatri, pedagogik och psykologi om
könets betydelse för barns uppväxt, utveckling och inlärningsförmåga. I hans bok
hittade vi också biologiska förklaringar till könsskillnader. Psykiatern Sten Levanders
artikel “Biologiska skillnader i intelligens mellan könen förstärks i den svenska skolan”
hittade vi i Utbildningsdepartementets antologi 9LVVW�lU�YL�ROLND���1993). Anledningen



till detta var att vi sökte fram och läste några olika skrifter som behandlade
undervisningen i naturvetenskapliga ämnen i skolan. Detta berodde på att annan
litteratur vi läste samtidigt pekade på att flickors intresse för dessa ämnen samt deras
datorintresse avtog efter tioårsåldern. En anledning antogs vara att eleverna ansåg detta
tillhöra den manliga “sfären”. Levander framstod som trovärdig eftersom han är
professor i psykiatri och någon som vi hört refereras till tidigare. Mycket av det han
beskrev stämde överens med kollegan Zlotniks uttalanden i Nordahls bok. När vi nu
hade två läkares beskrivningar av de båda könens olikheter på biologisk grund ville vi
också ha ännu en text som anförde socialisationsberoende orsaker. Vi försökte hitta en
nyare bok än Bjerrum Nielsen och Rudbergs. Den här gången fann vi Ingemar Gens bok
)UnQ�YDJJDQ�WLOO�LGHQWLWHW���+XU�IOLFNRU�EOLU�NYLQQRU�RFK�SRMNDU�EOLU�PlQ�(1998). Den är
visserligen nyare än Bjerrum Nielsen och Rudbergs bok men kan inte ersätta denna
innehållsmässigt. Bjerrum Nielsen och Rudberg har ett utvecklingspsykologiskt
perspektiv på identitetsbildningen och socialisationen. Gens är också beteendevetare
men troligen inte psykolog. Hans syn på socialisationen framstår som det de förra
författarna vill undvika, att se på den som en ren inlärning av och anpassning till
samhällets rådande normer om manligt och kvinnligt. Trots detta överensstämmer
mycket av det som sägs i de bägge böckerna vad gäller könssocialisation. Vi ser också
hans bok som ett komplement till Bjerrum Nielsen och Rudbergs. Mycket av det Gens
tar upp hämtar han från erfarenheterna av det jämställdhetsprojekt på daghem som han
lett under sin tid som jämställdhetsexpert vid Länsstyrelsen i Gävleborg.

Litteraturen som vi har använt som källor för att söka svar på våra frågor angående
eventuella könsskillnader i datoranvändning har vi funnit på flera sätt. En del har vi
hittat genom s. k. chaining, dvs. vi har i många av texterna fått referenser till andra verk
som verkat intressanta och användbara. En rapport hörde vi talas om i radion. Andra av
källorna har vi sökt fram i Libris. Ett problem var att många av texterna vi var
intresserade av endast fanns i ett eller ett fåtal exemplar och redan var utlånade. I många
fall fick vi stå i kö ganska länge för att kunna få låna boken eller rapporten vi önskade.
Vi fann i alla fall många av våra källor här. De bestod av böcker, rapporter, en
doktorsavhandling och flera akademiska uppsatser. Vi sökte även i fulltextdatabaser
som finns att tillgå inom universitets- och högskolevärlden.Vi letade främst i Academic
Search Elite och Science Direct. Den första innehåller över 1500 tidskrifter inom
ämnena samhällsvetenskap, humaniora, pedagogik och allmän vetenskap. Här hittade vi
främst populärvetenskapliga artiklar och artiklar ur facktidskrifter. Den senare, Science
Direct, innehåller artiklar ur ett stort antal vetenskapliga tidskrifter. Här fann vi också
ett par artiklar. Vi sökte även i Mediearkivet som främst innehåller svenska
dagstidningsartiklar. Eftersom vårt ämne i vidare bemärkelse är aktuellt är texter som
handlar om datoranvändning, datorspel och Internet förhållandevis lätta att hitta, både i
dagstidningar och populärvetenskapliga facktidskrifter. Det är svårare att hitta något i
vetenskapliga tidskrifter. Speciellt gäller detta om man samtidigt vill ha fram resultat
från undersökningar som tittat på eventuella könsskillnader i datoranvändning. Vi har
med artiklar ur såväl Learning and Instruction från Elsevier Science som
populärvetenskapliga Forskning och framsteg och dagstidningar. Att källorna har olika
tillförlitlighet är något man måste vara medveten om när man jämför resultaten.

Vi hade dock svårt att hitta texter som behandlade förhållandena på bibliotek. Genom
att göra en  empirisk undersökning på ett bibliotek fick vi kompletterande information
om ungdomars datoranvändning där. Förutom detta fick vi därigenom också möjlighet
att göra egna iakttagelser och erhålla egna resultat. Den genomfördes på Kungsbacka



bibliotek. För att få en inblick i hur biblioteket fungerar och vilka som använder
datorerna började vi med att göra en informantintervju i grupp där tre bibliotekarier
medverkade. Vid intervjuer skiljer man på informantintervju och respondentintervju.
Den förra är ett sätt att bekanta sig med ämnet genom intervju eller samtal med någon
eller några personer som är väl insatta i ämnet men som inte är direkt delaktiga i själva
företeelsen. Vid en respondentintervju däremot talar man med någon som ingår i studien
(Holme & Solvang 1997, s. 104). Vi bestämde oss först för att göra observationer av
barn och ungdomar som använde bibliotekets datorer. Detta av flera skäl. Man styr inte
informanterna vid undersökningstillfället och det är mindre risk att många av tidsbrist
avböjer medverkan. Eftersom vi inte ville påverka undersökningsobjekten i valet av
datorer eller program valde vi dolda observationer där vi höll oss så diskret som möjligt
i bakgrunden (ibid, s. 110-113). Vid observationerna bevakade vi fyra olika datorer,
Barndatorn, Ungdomsdatorn samt de två Young Genius datorerna (se beskrivning i kap.
6). Under tiden observationerna pågick gjorde vi så noggranna fältanteckningar vi
kunde och stämde sedan av med varandra efteråt. Vi renskrev anteckningarna vid
hemkomsten några dagar senare (ibid, s. 116-119).

När vi sedan gick igenom materialet från observationerna tyckte vi att de gav för lite
information. Vi ser dem därför som en förstudie. Iakttagelserna från dessa nämns i
samband med redovisningen av resultaten från intervjuundersökningen som vi bestämde
oss för att göra i stället för ytterligare observationer. Vi kom också fram till att det vore
bättre att rikta in sig på en något äldre grupp barn och ungdomar. Detta av två skäl. Det
första var att vi upptäckte att de som satt vid Barndatorn oftast var för små för att kunna
hantera datorerna själva och att självständigt välja program. Det andra var att vid våra
första besök var det inte en enda flicka som använde Ungdomsdatorn. Vid våra nya
besök gjorde vi intervjuer med barn och ungdomar s.k. respondentintervjuer. Vi
använde oss av strukturerade frågeformulär bestående av åtta frågor (se kap. 6) vilket
gjorde dem relativt lätta att analysera efteråt (Bell 1995, s. 95). Hade vi valt att göra
kvalitativa intervjuer befarade vi också att många skulle avböja medverkan då dessa
intervjuer är mer omfattande och därför tar längre tid. De kriterier vi hade för vårt urval
av informanter var att de satte sig vid en av de tre för oss intressanta datorerna på barn-
och ungdomsavdelningen och att de enligt vår bedömning inte var för unga. Vi kom
överens om att ta med dem som var födda senast 1992. Eftersom det var en så
begränsad population behövde vi inte göra något urval (Holme & Solvang 1997, s. 181-
183). Vi intervjuade därför alla som vi bedömde tillhöra rätt åldersgrupp, totalt 30
personer. Endast en person avböjde medverkan. Några bortfall blev det förmodligen
eftersom vi hade ett par kortare pauser för lunch under dessa dagar.Vi jämför sedan
resultaten från undersökningens bägge delar och ställer dem slutligen i relation till
litteraturen som vi använt som teoretisk utgångspunkt.
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Resultatredovisningen inleds med en redogörelse för våra huvudkällor i
litteraturundersökningen. Förutom dessa har vi använt oss av en hel del artiklar, främst
ur olika tidningar och tidskrifter, vilka vi inte redovisar här. De återfinns som referenser
i den löpande texten samt i källförteckningen.

5.1 Presentation av källorna
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NORDICOM, Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning,
har till uppgift att sprida information och kunskap om medie- och
kommunikationsforskningen i de nordiska länderna. I MedieNotiser presenteras
kontinuerligt analyser av aktuell mediestatistik och rapporter om medieutvecklingen ur
olika perspektiv. Ovanstående rapport innehåller tre kapitel: ”Barn och ungdomar i 90-
talets föränderliga medievärld” av Ulla Johnsson-Smaragdi, ”Barns och ungdomars
medieanvändning 1996” av Cecilia von Feilitzen & Peter Petrov samt ”Småbarnen och
medierna : ökat tittande och minskat läsande” av Leni Filipson. Vi har huvudsakligen
använt uppgifter ur det första avsnittet. Ulla Johnsson-Smaragdi tar upp tillgång till
olika medier, mediebruk, favoritprogram och olika typer av datoranvändning. Hon har
undersökt barn- och ungdomar mellan 7 och 16 år och delat in dem i fyra åldersgrupper:
7-8, 9-11, 12-14 samt 15-16 år. Hon presenterar resultaten dels totalt för gruppen som
helhet, dels fördelat efter kön, ålder och social bakgrund. Cecilia von Feilitzen och Peter
Petrov baserar sitt avsnitt på Mediebarometerns databas 1996 vilken spänner över
åldrarna 9-79 år men de har lagt tonvikten på barn och ungdomar. Leni Filipson
presenterar uppgifter om barn mellan 3 och 8 år och deras medieanvändning
huvudsakligen baserad på Barnbarometern 95/96 som utkom 1997. I Johnsson-
Smaragdis rapport framgår att datorer numer finns i mer än hälften av barnfamiljernas
hem och i ännu högre grad i hem med tonårspojkar. Datorn används i ca en halvtimme
om dagen och pojkar tillbringar två till tre gånger så lång tid framför en dator som
flickor. Skillnaden är ungefär lika stor i alla åldersgrupper. Datoranvändning ökar
kraftigt med åldern. Det är mycket vanligare att pojkar har egen dator på sitt rum än vad
flickor har. De flesta barn och ungdomar använder datorn i hemmet för att spela något
spel. Spelen man föredrar skiljer sig åt. Pojkarna uppger krigsspel som favorit medan
flickorna helst väljer äventyrsspel och tävlingsspel. Det finns ett mycket stort utbud av
spel och i undersökningen nämner barnen/ungdomarna själva 175 olika. Dessa har av
författaren indelats i olika genrer: äventyrs- och tävlingsspel, krigsspel, sportspel, bil-
och flygplansspel, spel man lär sig något av, spel där man planerar saker, knep- och
knåpspel, rit- och målarspel samt mode- och designspel. Två tredjedelar av barnen
använder datorn för att skriva, något fler flickor än pojkar anger detta. Det är vanligare
att använda datorn för att skriva på när man blir äldre. Många barn använder också
hemdatorn för att rita eller designa. Det är något fler flickor än pojkar som gör detta och
det är vanligare bland de yngre barnen. Internet däremot används oftare av de äldre
barnen och är något vanligare för pojkar jämfört med flickor. Det är inte så vanligt att
man använder sig av program om matematik, kalkyler och databaser. Att programmera
är främst en sysselsättning för pojkar liksom att gör egna webbsidor. Både pojkar och



flickor gillar att använda sig av datorer och främst pojkarna är oroliga att komma efter
om de inte behärskar datorerna. När det gäller annan medieanvändning är inte
könsskillnaderna så stora förutom vad beträffar läsning av böcker och serier. Det är
betydligt vanligare att flickor läser böcker. Skillnaden blir större med åren från att ha
varit i stort sett lika för barn i 7-8-årsålden. Av flickor mellan 15 och 16 år läser 90
procent böcker jämfört med 67 procent av pojkarna. Serieläsning är vanligare för
pojkar. I stort sett alla barn och ungdomar använder TV/video och lyssnar på musik på
egen musikanläggning. 92 procent  lyssnar på radio (något vanligare för flickor) och 90
procent läser dagstidningar. Här märks inga skillnader mellan könen eller åldersmässigt
förutom dagstidningsläsning som är vanligare bland de äldre barnen. Mest tid lägger
man ner på TV-tittande följt av video, 135 minuter resp. 42 minuter per dag. Feilitzen &
Petrov konstaterar i sitt avsnitt att datorer är ett av de medier som visar på störst skillnad
mellan manligt och kvinnligt utnyttjande. Ungefär dubbelt så många pojkar/män
använder datorer i hemmet jämfört med flickor/kvinnor en genomsnittlig dag. Det
vanligaste användningsområdet hemma är spel följt av utbildning/skola/förvärvsarbete.
Bland barn överväger spel och för ungdomar utbildning/skola.
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Rapporten ger en systematisk översikt av datorspelens utveckling och användning från
begynnelsen till hur det ser ut idag. Den blickar även in i framtiden. Syftet med
rapporten är att på ett lättfattligt sätt förklara vad datorspel och datorspelande innebär
och hur den interaktiva underhållningen kommer att förändras och påverka oss i
framtiden. Med interaktiv underhållning menas alla typer av förnöjelser där man själv
kan påverka händelseförloppet. Det finns två kriterier som måste var uppfyllda: att
underhållningen ska upplevas med hjälp av digital teknik och att den ska erbjuda aktiv
medverkan. Författarna menar att datorspel kan vara allt från ett enkelt tidsfördriv till en
hel livsstil. Att datorspel blivit så populära har flera olika orsaker. Människor tycker om
att roa sig och många vill samtidigt ha intellektuell stimulans i form av problemlösning.
Många tilltalas också av tävlingsmomentet som ofta förekommer i datorspel. En av de
främsta orsakerna till att datorspel blivit så populära anser författarna vara
verklighetsflykten och möjligheten att helt riskfritt få uppleva nya, spännande och
annorlunda saker. Detta kan man visserligen göra även genom att läsa och gå på bio
men när det gäller datorspel kan man också vara med och påverka händelserna.
Författarna tar bl.a. upp köns- och åldersskillnader samt olika typer av datorspel. I
rapporten sägs att män spelar datorspel mellan två och tre gånger oftare än kvinnor men
att det nästan är lika många kvinnor som män som någon gång använder datorspel.
Även yngre medelålders (25 – 44 år) använder datorspel någon gång men de yngre
spelar oftare och längre tid. Från 45 år och uppåt är det ganska ovanligt att man ägnar
sig åt denna aktivitet. Den största förändringen som skett under senare år är att
datorspelandet gått från att vara en specialhobby för unga killar till att bli en
fritidssysselsättning som vem som helst kan ägna sig åt. Organiserat tävlingsspelande är
det dock än så länge nästan enbart unga pojkar som intresserar sig för trots att pojkar
och flickor kan tävla på lika villkor eftersom de fysiska kraven på deltagarna är små.
Många datorspel är våldsamma men det gäller bara vissa genrer och framförallt inte spel
som är avsedda för de allra yngsta. I rapporten görs en genreindelning. Fjellman och
Sjögren menar att denna ibland är missvisande eftersom många spel tillhör fler
kategorier samtidigt. Det finns dock ingen vedertagen kategorisering av datorspel och
nedanstående indelning är helt och hållet författarnas egen. Actionspel som är en
samlingskategori för flera olika genrer, delas in i förstapersonsspel, tredjepersonsspel,



shoot’em-ups (engelskans shoot them up = skjut ner dem) och beat’em-ups (engelskans
beat them up = slå ner dem). Alla har dock det gemensamt att det händer saker och att
det är viktigt att agera och reagera snabbt. Många spel i denna kategori innehåller någon
typ av våld. I racingspel gäller det att köra olika typer av fordon fort. Sportspel tillhör
en av de största spelgenrerna och finns för ett antal olika sporter. Strategispel har det
gemensamt att de betonar långsiktig planering, tänkande och taktik framför mer teknisk
skicklighet som i actionspel. Strategispel är ofta ämnade för en något äldre publik då det
krävs tålamod att sätta sig in i dessa vanligtvis komplicerade spel. Syftet med
simulatorspel är att man ska få en något så när realistisk upplevelse av hur det känns att
köra olika typer av fordon som exempelvis attackhelikoptrar, stridsvagnar och jetplan.
Plattformsspel går ut på att styra figuren i spelet till nästa nivå och samla på sig så
många poäng som möjligt på vägen. Ofta är dessa spel ämnade för lite yngre publik och
inte speciellt våldsamma. Äventyrsspel och rollspel delas ibland upp i två kategorier
men skillnaden är ganska liten varför författarna till den här rapporten anser dem
tillhöra samma genre. Spelet går ut på att man ikläder sig rollen av en eller flera
personer och genom dem löser man problem och för handlingen vidare. Skillnaden är
att i rollspel kan man välja att utveckla olika egenskaper hos karaktären medan personen
man gestaltar i äventyrsspel är mer statisk. Pusselspel och brädspel är mycket enkla spel
som är lätta att förstå och går snabbt att spela. För de yngsta spelarna finns lek- och
lärspel (edutainment = education och entertainment) som kombinerar underhållning
med någon form av pedagogiskt innehåll. I och med Internet har datorspelandet
utvidgats. Människor med gemensamma intressen kan mötas, lära känna varandra och
interagera i samma spel oavsett var de befinner sig i världen.
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Projektet Framtidsbarn har sin bakgrund i försöksverksamheter med barn och datorer
under 1980-talet och ett projekt med samma namn som pågick 1990-1993. Det projekt
som beskrivs i delrapport 1 kom igång höstterminen 1994 och innebar en utvidgning till
att omfatta fler barngrupper både i skola och på fritidshem. Den senare rapporten
beskriver erfarenheter från den omgång av Framtidsbarn som pågick från hösten 1994
till sommaren 1997. Från början drevs projektet av Högskolan i Falun/Borlänge men
fr.o.m. hösten 1995 drivs det av IT-företaget Noscasi i samarbete med Institutionen för
barn- och ungdomspedagogik vid Umeå universitet samt Institutionen för pedagogik vid
Göteborgs universitet. Syftet med projektet är att barn genom arbete med informations-
och kommunikationsteknik ska utveckla kunskaper och färdigheter för sin uppväxt i det
moderna samhället. De vuxna ska öka sin kunskap om dagens informationssamhälle och
utveckla förmåga att arbeta med ny teknik i pedagogisk verksamhet. Meningen är att
man både ska lära sig hantera datorer och att använda dem som pedagogiska verktyg.
Ett annat viktigt syfte är att stärka jämlikheten mellan barnen och jämställdheten mellan
könen vad gäller tillgång till informations- och kommunikationstekniska verktyg.
Verksamheten inom projektet hade många olika aspekter och nivåer. Barnen fick först
en introduktion i form av ett ”körkort” där de fick lära sig att starta och öppna program,
text- och ordbehandling samt grunderna i datorkommunikation. I början av projektet var



det mycket lek och eget skapande som senare gick över till mer kunskapsbetonade
aktiviteter.
I delrapport 1 beskrivs de 20 fritidshem och skolklasser som ingick i projektet. 477 barn
mellan sex och tolv år från olika delar av Sverige deltog. De flesta (432) var mellan sju
och tio år. 435 av barnen, 219 flickor och 216 pojkar besvarade frågor om tidigare
erfarenheter av datorer och datorprogram.75 procent av barnen hade dator hemma men
det fanns en viss skillnad mellan könen, 33 procent av flickorna men bara 20 procent av
pojkarna hade inte någon dator hemma. Pojkarna använde datorerna hemma betydligt
oftare, 31 procent sa att de sällan eller aldrig använde datorn i hemmet medan drygt
hälften (51 procent) av flickorna uppgav detsamma. Skillnaderna gäller främst
datorspelande. När barnen tillfrågades om andra användningsområden som att skriva
och rita uppgav lika många pojkar som flickor att de prövat på detta. Att räkna på
datorer eller använda dem för ljud och musik var ovanligt och att kommunicera via
datorer hade nästan inga av barnen prövat på innan de började i projektet. De flesta
barnen tycker att det är roligt med datorer, något fler pojkar än flickor uppger detta men
det finns vissa skillnader. Fler pojkar tycker om att spela datorspel. När det gäller
ritprogram tycker fler pojkar att det är tråkigt, 13 procent medan endast 2 procent av
flickorna uppger detta. Fler pojkar tycker att de är duktiga på datorer, 88 procent uppger
detta jämfört med 71 procent av flickorna.
I den andra rapporten, från år 2000, beskrivs arbetet mellan 1994 och 1997. Vissa
förändringar bland deltagarna i projektet skedde under tidens gång. Vid projektets slut
hade antalet barn minskat till 320 stycken. I slutfasen, maj 1997, genomfördes
ytterligare en enkätundersökning då 270 barn svarade, 151 flickor och 119 pojkar.
Tillgången till dator i hemmet var lika god men flera förändringar hade skett. Tillgång
till rena speldatorer hade minskat betydligt och ersatts av mångfunktionella datorer. En
annan skillnad var att fler pojkar än flickor nu uppgav att de inte hade tillgång till dator i
hemmet (28 resp. 19 procent). Det var nu vanligare att man använde dator hemma, 63
procent av flickorna och 64 procent av pojkarna svarade att de använde dator minst
några gånger per vecka. Pojkar spelade fortfarande spel oftare medan inga skillnader
fanns vad beträffar att skriva, skicka e-post och chatta. Det var fortfarande ovanligt att
använda datorn för matematik eller ljud och musik men de få som gjorde det var
huvudsakligen pojkar. Flickorna tyckte nu att de var betydligt duktigare på att använda
datorer och hela 90 procent uppgav att de var duktiga på att spela spel. Nästan alla
pojkar,  97 procent, tyckte att de var duktiga på datorspel och så många som 67 procent
uppgav att de var jätteduktiga. De flesta barnen hade en positiv inställning till olika
användningsområden och de mest populära var att spela spel, chatta och rita. I enkäten
1997 ställdes en fråga om barnen brukade vara ensamma eller tillsammans med någon
när de använde dator i skolan. Det var något vanligare bland pojkar än flickor att vara
ensam vid datorn. Flickorna var i större utsträckning tillsammans med en eller flera
kamrater. Personalen vid de olika skolorna och fritidshemmen tillfrågades i slutet av
projektet om barnens datoranvändning. Pojkarna uppgavs vara mer nyfikna och ville
pröva på medan flickorna var mer avvaktande. Flickorna använde oftare datorerna till
att rita eller skriva. I den mån det fanns spel i datorerna, så var det främst pojkarna som
använde dessa. Flickorna var inte speciellt fascinerade av själva tekniken utan deras
intresse var större för vad de kunde använda datorerna till. Personalen tyckte inte att det
var några skillnader i flickors och pojkars intresse eller skicklighet i att använda datorer
men att vissa skillnader i hur och till vad de användes kunde urskiljas.

&DULQD�+ROPTYLVW�	�$QQ�/RXLVH�0DUWtQ�/HYDQGHU��)OLFNRU���SRMNDU���GDWRUHU���HQ
XQGHUV|NQLQJ�RP�N|QVVNLOOQDGHU�L�GDWRUDQYlQGQLQJ��/XOHn���+|JVNRODQ������



Uppsatsen är ett examensarbete från grundskollärarutbildningen vid Högskolan i Luleå
(numera Luleå tekniska universitet). Syftet med undersökningen och uppsatsen var
enligt författarna att se om det fanns skillnader mellan flickors och pojkars arbete vid
dator. De ville försöka ta reda på om flickor och  pojkar skilde sig åt vad gäller
samarbetsförmåga, initiativtagande och inställning till att arbeta vid dator. Resultat
redovisas från två enkätundersökningar, kvalitativa intervjuer och analys- och
observationsmätningar av elevernas agerande vid datorn. Eleverna gick vid
undersökningen i klass fyra och fem. I den första enkätundersökningen deltog 30 elever,
15 pojkar och 15 flickor, i den andra 24 elever, 15 flickor och nio pojkar. De senare
deltog också i ett försök där de skulle lösa en uppgift med hjälp av ritprogrammet Kid
Pix. Försöksgrupperna bestod av tre pojkpar, sex flickpar och tre pojk/flickpar. Hälften
av flickparen innehöll flickor som hade data som elevens val. De kvalitativa
intervjuerna genomfördes med åtta av de i försöket ingående 24 eleverna, tre pojkar och
fem flickor. Resultaten visar att det fanns skillnader i datoranvändning mellan de i
undersökningen ingående flickorna och pojkarna. Pojkarna hade positivare inställning
än flickorna till datoranvändning. Någon större skillnad vad gäller samarbete framkom
inte. I den andra enkätundersökningen ställdes frågan om vad man använder datorn till.
Samtliga tillfrågade pojkar svarade spel, för flickorna kom spel på plats nummer tre.
Alla flickorna sa att de använde datorn för att skriva, vilket inte alla pojkarna svarade.
På andra plats kom för både pojkar och flickor rita. Vid försöken tog pojkarna första
initiativet till att röra vid datorn men flickorna tog snabbt över när det gällde att utföra
arbetsuppgifterna. Uppsatsförfattarna kunde vid de praktiska försöken tydligt se att
flickorna som hade data som elevens val hade betydligt bättre tro på sin förmåga att
använda dator än de andra flickorna.

/HQD�/XQGJUHQ��UHG����%DUQ��ELEOLRWHN��GDWRUHU���UDSSRUW�IUnQ�HWW�SURMHNW��6WRFNKROP��
6WDGVELEOLRWHNHW���/lQVELEOLRWHNHW�L�6WRFNKROPV�OlQ�������
I rapporten redovisas resultatet av ett projekt kallat ”Informationsteknologi på
folkbibliotekens barnavdelningar”. Det pågick 1991-1994 i Stockholms län.
Projektledare var redaktören för rapporten. Hon var övertygad om att barnavdelningarna
höll på att bli helt åsidosatta i den tekniska utvecklingen på biblioteken. Målsättningar
med projektet var att utveckla informationsteknologin på folkbibliotekens barn- och
ungdomsavdelningar, att se informationssökningen ur ett låntagarperspektiv, att göra
datorer och program tillgängliga för alla barn och därvid särskilt satsa på flickorna samt
att bredda IT-kompetensen hos bibliotekspersonalen. Det bestod av ett antal delprojekt
på några folkbibliotek i Stockholmsområdet. De redovisas av dem som arbetat med de
respektive delprojekten. De ansvariga för dessa har gjort olika försök att satsa på
flickorna. De har haft särskilda visningar på speciella tider för flickor. Kvinnliga ledare
har engagerats för att leda datorverkstäderna för flickor och program som kan tänkas
passa flickor har använts. Projektet visar enlig projektledaren att det är nödvändigt att
göra speciella satsningar om man vill nå flickorna. De har mindre förförståelse än
pojkarna, andra eller inga förväntningar och ett annat mera passivt sätt att närma sig
datorerna än pojkarna.

-|UJHQ�1LVVHQ��3RMNDUQD�YLG�GDWRUQ���XQJD�HQWXVLDVWHU�L�GDWDWHNQLNHQV�YlUOG�
6WRFNKROP��6WHKDJ���6\PSRVLRQ�JUDGXDOH������
Nissens doktorsavhandling handlar om de ungdomar som gått vidare från att spela
datorspel och att använda andra färdiga program till att ägna sig åt programmering. Det
berättas bl. a. att anledningen till att datortekniken mest attraherar pojkar är en rad
kulturella faktorer. Här liksom i andra av våra källor sägs att det t.ex. finns likheter



mellan datorteknik och matematik och de är maskulina aktiviteter. Nissen hänvisar på
ett ställe till Sherry Turkles ”The Second Self”, 1984, sv. övers. ”Ditt andra jag”, 1987
där det berättas om hackerkulturen. Förklaringen till bristen på kvinnor i dessa miljöer
är enligt Turkle att det är en utpräglat maskulin miljö som erbjuder sällskap utan att man
ställer sociala krav på varandra utanför datorteknikens domäner. Nissen redovisar en rad
källor som redogör för flickors respektive pojkars datoranvändning. En av dem,
Haddon, 1988, menar att föreställningen att flickor inte använder datorer är överdriven
och att den avgörande skillnaden är att flickors datoranvändning inte är synlig. Varför
den inte är det beror på att den är länkad till aktiviteter som betraktas som manliga.
Haddon säger att skillnaden är att flickorna inte som pojkarna lockas av utmaningen att
lära sig förstå och kontrollera tekniken i sig. Flickorna/kvinnorna intresserar sig i stället
för vad maskinen kan användas till. Datorer ses som något tekniskt och därmed manligt.
De datorklubbar som beskrivs av Nissen själv och av de av honom refererade författarna
befolkas enbart av pojkar och yngre män och är säkert svårtillgängliga, mest av
vanemässiga kulturella skäl för flickor och kvinnor.

-|UJHQ�1LVVHQ��'HW�lU�NODUW�DWW�GHW�lU�JUDEEDU�VRP�KnOOHU�Sn�PHG�GDWRUHU����PHQ
YDUI|U�lU�GHW�Vn"�,�(OLVDEHWK�6XQGLQ�	�%RHO�%HUQHU��UHG����)UnQ�V\PDVNLQ�WLOO�F\ERUJ��
JHQXV��WHNQLN�RFK�VRFLDO�I|UlQGULQJ��6WRFNKROP���1HUHQLXV�	�6DQWpUXV������
Nissen säger i inledningen till artikeln att teknik kan uppfattas som det som män gör,
dvs. den teknik som män ansvarar för, till exempel bilen, cykeln och datorn. Han menar
att om symaskinen och hushållsassistenten tas med blir kopplingen teknik och genus
(socialt kön) en annan och bilden är inte längre lika entydig. Han tycker att vi är böjda
att förknippa teknik och män och se kvinnor som är (och män som inte är) kompetenta
inom teknikområdet som undantag. Vad gäller datortekniken pekar han på att kvinnor
utgör en mycket stor användargrupp i arbetslivet och de utgör också en stor andel av
arbetskraften vid tillverknings- och sammansättningsmomenten av datorer. Han säger
att trots detta betraktas datortekniken i allmänhet som ett manligt område och menar att
det också är så i synnerhet när det gäller utveckling, underhåll och framför allt som ett
uppslukande fritidsintresse. Med utgångspunkt i sin egen studie och doktorsavhandling
om datorintresserade pojkar eller s.k. hackers försöker han förklara varför datortekniken
tycks locka betydligt färre flickor än pojkar. Han hävdar att vi måste se historiska och
kulturella faktorer som förklaringar och inte psykologiska könsskillnader eller något i
datorteknikens väsen. Avsnittet om vår kulturs manlighet inleds dock med ett
ifrågasättande av att datortekniken skulle vara en manlig domän p.g.a. att den saknar
några utmärkande drag som förknippas med manlighet och teknik: Den är varken tung,
smutsig eller farlig. Aspekten om datorn för nytta respektive nöje tas också upp,
skillnaden mellan att vilja lära sig mer om tekniken och att vilja lära sig använda den
som ett redskap. Han menar att för män är teknik lek och glädje medan kvinnor snarare
ser till den praktiska nyttan. Nissen drar paralleller till de nya IT-utbildningarna som
skapats för att även locka till sig kvinnliga elever. Han återkommer till Leslie Haddon
som han i sin avhandling refererade till. Haddon säger att flickor faktiskt också
använder datorer och till ungefär samma saker som pojkar men att deras
datoranvändning är mindre synlig. Nissen anser att det är en viss del av datorkulturen
som är manlig, nämligen hackerkulturen. Detta innebär enligt honom att var intresserad
av tekniken i sig. En förklaring till detta menar han är att innan färdiga hemdatorer
kunde köpas över disk, lockades vissa män av den senaste tekniken och satte ihop sina
egna datorer. Det var de män som tidigare byggt sina egna HiFi-anläggningar.
Datorklubbarna befolkades av dessa teknikintresserade män och pojkar och
datortidskrifterna bar tydliga manliga drag. De fanns på hyllan bland andra tidningar



som vände sig till manliga läsare och hobbyutövaren beskrevs som en han. Han påpekar
också att det ju faktiskt är så att datorerna utvecklades av manliga forskare på tekniska
högskolor och att de manliga studenterna lärde sig att använda dem och förde ut dem i
samhället. De första datorföretagen skapades av manliga forskare och deras studenter i
anslutning till tekniska högskolor. Men även när datorerna sedan skulle introduceras för
skolbarnen i grundskolan betraktades det som en uppgift för de mestadels manliga
lärarna i matematik och naturvetenskap. Nissen menar att den främsta förklaringen till
varför datortekniken framstår som ett manligt område är att den konstruerades av män
för män och har en manlig historia.

/LO\�6KDVKDDQL��*HQGHU�EDVHG�GLIIHUHQFHV�LQ�DWWLWXGHV�WRZDUG�FRPSXWHUV��&RPSXWHUV
	�HGXFDWLRQ��������YRO������QR�����SS�������� ��
Lily Shashaani refererar i sin artikel ”Gender-based differences in attitudes toward
computers” till flera forskare som har rent biologiska förklaringar, som hormonella och
hjärnfunktionella, till könsskillnaderna. Men hon menar att problemet med resultaten
från de biologiskt inriktade forskarnas undersökningar är att de inte tagit hänsyn till alla
de normer och värderingar som är en produkt av kulturella, miljömässiga, sociala och
historiska processer. Själv ansluter sig Shashaani till de forskare som försöker förklara
könsskillnaderna i attityder till datorer med socialisationsprocessen. De flesta forskare
är enligt Shashaani överens om signifikanta könsskillnader vad gäller att använda och
lära sig om datorer. Men det är mindre överensstämmelse om orsakerna till detta.
Grunddiskussionen i frågan om könsskillnader handlar om huruvida vårt sociala
beteende beror på biologiska orsaker, är en produkt av könssocialisation eller en
kombination av bägge. Shashaani har själv gjort en undersökning för att kartlägga
”secondary school”-elevers attityder till datorer. Ungefär 1750 ”highschool”-elever  (de
yngsta 13 och de äldsta 19 år) från fem olika skoldistrikt i Pittsburgh, USA ingick. En
signifikant könsskillnad i attityderna till datorer observerades. Både kvinnliga och
manliga elever var lika medvetna om värdet med och nyttan av datorer i det dagliga
livet. Trots detta  visade de kvinnliga eleverna mindre intresse av att lära sig om datorer
och att använda dem. Störst var skillnaderna vad gäller självförtroende vid
datoranvändning. Flickorna sa att de var rädda för att använda datorer och kände sig
hjälplösa när de gjorde det. I undersökningen framkom dock att de kvinnliga eleverna
hade samma kompetens som de manliga att lära sig om och att använda sig av datorer.
Resultaten visade också på ett starkt samband mellan elevernas attityder till datorer och
deras uppfattning om föräldrarnas attityder. Den statistiska analysen stödjer enligt
Shashaani hennes hypotes att könsskillnaderna i attityder (omfattar intresse,
självförtroende och stereotypier) till datorer är signifikanta och speglar
könssocialisationen.

$OH[DQGUD�6WDUHQYLN��)OLFNRU�RFK�GDWRUHU���YLONHQ�LQVWlOOQLQJ�������nULJD�IOLFNRU�PHG
ROLND�JUDG�DY�GDWRUYDQD�KDU�WLOO�GDWRUHU��6WRFNKROP���3HGDJRJLVND�LQVWLWXWLRQHQ�
6WRFNKROPV�XQLYHUVLWHW������
Uppsatsen gjordes under en påbyggnadskurs i pedagogik vid Stockholms universitet.
Starenvik skriver att syftet med uppsatsen är att försöka ta reda på hur flickor i åldrarna
10 till 12 år uppfattar och förhåller sig till datorer. Uppsatsen baseras på en empirisk
studie och består av enskilda intervjuer, en gruppdiskussion och en observation. I
studien ingår dels flickor med normal datorvana och dels flickor som deltar i en
datorskola och har stor datorvana. Jämförelser görs mellan dessa. Starenvik gör också
jämförelser med Hernwalls ”Datorn i lågstadiebarnets begreppsvärld” (magisteruppsats
i pedagogik) som behandlar pojkars uppfattning av datorn. Samtliga flickor i Starenviks



undersökning har en mycket positiv inställning till datorer. Hon skriver att de ser datorn
både som arbetsredskap och som lekredskap och att det sistnämnda dominerar deras
datoranvändning. Nästan alla flickorna kan tänka sig att arbeta med datorer som vuxna
men har svårt att föreställa sig den framtida datoranvändningen. De anser att det finns
skillnader mellan flickors och pojkars datoranvändning.

*XQ�8QHQJH�	�-DQ�8QHQJH��)OLFNRUV�RFK�SRMNDUV�DQYlQGQLQJ�DY�GDWRUHU��
DUEHWVUDSSRUW�IUnQ�SURMHNWHW�'DWRUQ�L�*UXQGVNRODQ���´',*�SURMHNWHW´��-|QN|SLQJ��
+|JVNRODQ�I|U�OlUDUXWELOGQLQJ�RFK�NRPPXQLNDWLRQ������
Rapporten redovisar resultaten från en enkät angående pojkars och flickors
datoranvändning i och utanför skolan. Enkäten besvarades av 765 elever (94 procent)
ingående i ”DIG-projektet” som bedrivits vid Högskolan för lärarutbildning och
kommunikation i Jönköping tillsammans med skolförvaltningarna i Jönköping,
Vetlanda och Värnamo. Barnen gick vid tiden för enkäten (maj 1996) i årskurs ett till
tre. Knappt hälften (44 procent) av dem har även deltagit i projektet ”Datorn i
Förskolan” och var därmed sedan tidigare vana vid datorer. Unenge och Unenge har
studerat barns datoranvändning utifrån ett genusperspektiv för att få mer kunskap om
eventuella könsmönster. Någon signifikant skillnad mellan flickors och pojkars tillgång
till dator i hemmet finns inte. Däremot finns skillnader i datortillgång som kan relateras
till socioekonomiska förhållanden. I elevenkäten framkommer könsskillnader både vad
gäller flickors och pojkars skiftande tidsmässiga intresse för datorn och deras
aktivitetsval. De signifikanta skillnaderna är två. Den ena är att det är mycket vanligare
att pojkarna använder dator varje dag. Detta gäller barnen med dator hemma. Den andra
är att betydligt flera pojkar än flickor anger ”Spela spel” som enda svar på frågan om
vad som är roligt att använda datorn till. Det är vanligare att flickorna nämner flera
aktiviteter och i genomsnitt anger de två.

����6RFLDOD�RUVDNHU�WLOO�VNLOOQDGHU�L�GDWRUDQYlQGQLQJ

Vi inleder med en redogörelse för ytterligare orsaker än könsskillnader som kan ge
olikheter i datorutnyttjande. Dessa orsaker är främst sociala. De handikappades
möjligheter till datorutnyttjande behandlas i ett flertal verk, men då separat. Av tidsbrist
tar vi inte upp den aspekten.

Nelander och Lindgren konstaterar i sin undersökning ”Dator, klass och kön” skillnader
i olika grupper av anställda både vad beträffar datoranvändning på arbetsplatsen och i
hemmet. En jämförelse gjord mellan LO-medlemmar, TCO-medlemmar och SACO-
medlemmar visar att den först nämnda gruppen är den som har sämst tillgång till datorer
i hemmet, 36 procent medan övriga två grupper ligger på 53 procent respektive 69
procent. Samma förhållande gäller tillgång till datorer på arbetsplatsen. Det finns också
en klar skillnad vad beträffar barnfamiljer i dessa grupper. För samboende med två barn
är andelen med tillgång till dator i hemmet 57 procent, 71 procent respektive 85
procent. I rapporten görs också en könsanalys där man kan påvisa att det är tio gånger
vanligare bland LOs kvinnor att varken använda dator i jobbet eller ha tillgång till en
hemma om man jämför med SACOs män (Nelander & Lindgren 1998, s. 2-3). Lennart
Weibull beskriver liknande resultat från den SOM-undersökning (Samhälle, opinion,
massmedia) som gjordes 1995. Högutbildade tillägnar sig ny medieteknologi snabbare
än vad andra grupper gör. Persondatorinnehav är vanligare i hushåll med högutbildade
men även i hushåll där det finns yngre eller barn. Det finns också skillnader mellan stad



och land. Det är vanligare med persondatorer i storstäderna om man jämför med
landsbygden (Weibull 1996, s. 198-199). Även Karin Björkqvist-Hellingwerf har
kommit fram till ungefär samma resultat. Hon säger i sin rapport ”Mediebarometern
1979-1995” att ca 30 procent av sveriges befolkning har PC samt att persondatorer
oftare förekommer i högre tjänstemanna/akademikerfamiljer samt bland studerande och
att PC-innehav sjunker kraftigt med stigande ålder. Andelen innehavare ligger på 40
procent i den yngsta gruppen och på endast två procent i den äldsta gruppen
(undersökningsobjekten var mellan 9 och 79 år) (ibid, s. 70-72). I rapporten ”Tillgång
till och användning av Internet och e-post i Sverige” från Linköpings universitet slår
man fast att användningen av och tillgången till Internet och e-post är ojämnt spridd och
att IT-samhället riskerar att bli ett nytt klassamhälle. De som inte använder sig av dessa
funktioner kan komma att ställas utanför viktiga delar av samhällets information och
service när alltmer flyttas över till nätet. Undersökningen bygger på en postenkät som
skickades till 2 500 slumpmässigt utvalda personer mellan 15-80 år i hela landet. Efter
bortfall blev det 1 465 svar kvar att bearbeta. Tillgången till Internet och e-post är
mycket stor i Sverige. Hela 63 procent har tillgång och det är fler som har tillgång till
dessa funktioner hemma än på arbetet. Här har det skett en omsvängning då tillgången
för några år sedan var större på arbetet eller i skolan. Tillgången ökar kraftigt med
utbildningsnivå. Författaren till rapporten, Peter Andersson, konstaterar att endast 20
procent av befolkningen mellan 20 och 44 år med enbart grundskoleutbildning har
tillgång till Internet på arbetet. För akademiker ligger siffran på över 90 procent. Det är
inga större skillnader mellan könen, 63,5 procent av männen och 61,7 procent av
kvinnorna har tillgång antingen hemma, i skolan eller på arbetsplatsen. Vad beträffar
användningen är skillnaden större. Männen var oftare uppkopplade och hade också en
betydligt längre genomsnittlig uppkopplingstid jämfört med kvinnorna. Skillnaden var
något mindre på arbetsplatsen men även där var männen flitigare användare. Liknande
resultat gäller för e-post. Både tillgången till och mottagande av e-post stiger med ökad
utbildning. Män använder sig oftare av e-post än vad kvinnor gör och ungdomar
använder det oftare än äldre (Andersson 2000, s. 3-7, 9-10). Men uppsatsförfattarna har
också tagit del av uppgifter som visar att flickor och kvinnor knappar in på det manliga
försprånget i Internetutnyttjande. Enligt ”Nyheter från Vetenskapsradion” från den 13
juli 2000 har de amerikanska kvinnorna gått om männen i fråga om Internetanvändning
och står nu för 51 procent av den sortens datoranvändning.

Det finns ett flertal propositioner och statliga utredningar som behandlar
informationsteknik och tillgänglighet. Regeringen beslutade 1995 att tillsätta en särskild
utredare vars uppgift bl.a. var att se över statens roll när det gäller att främja
medborgarnas möjligheter till informationsinhämtning (Strategi för
kulturinstitutionernas användning av informationsteknik 1995). Det är en demokratisk
grundprincip att alla ska ha möjlighet att hämta information och att män och kvinnor
behandlas lika. Man vill undvika att medborgarna delas upp i ett informationstekniskt
A- och B-lag. Direktivet resulterade i betänkandet ”IT i kulturens tjänst” (Kulturnät
Sverige 1997). I betänkandet refereras till en undersökning från 1996 där det
framkommer att sju av tio Internet-användare är män och nio av tio är högutbildade
(ibid, s. 119). Skillnaderna är större vad beträffar annan datoranvändning. Detta beror
på att män oftare kommer i kontakt med teknik under sin utbildning och i sitt arbete och
i betänkandet menar man att orsaken är ”den traditionellt ojämlika könsfördelningen
mellan olika typer av utbildning och yrken”. Det sägs också att pojkars och flickors
inlärning skiljer sig åt och att skolans pedagogik ofta stöder pojkars inlärning bättre än
flickors (ibid, s. 121 ; Flickors och pojkars olika förutsättningar och villkor 1994, s. 21).



I regeringens proposition 1995/96:125 diskuteras också detta faktum och man menar att
det är viktigt att rekrytera kvinnor till utbildningar där man forskar om och utvecklar
datorer och programvaror. Det finns forskning som visar att kvinnors inlärning av IT-
kunskaper försvåras och hindras av könsrelaterade faktorer. Man bör alltså anpassa
utbildningen även till kvinnors behov och intressen (ibid, s. 35). I Statens offentliga
utredningar 1997:14 kan man läsa att befolkningen i dag är uppdelad i två grupper, de
som har tillgång respektive de som inte har tillgång till datorer och att detta inte passar i
ett demokratiskt samhälle. Därför är det viktigt att bl.a. biblioteken kan erbjuda
allmänheten fri tillgång till Internet och andra typer av digitala informationstjänster
(Kulturnät Sverige 1997, s. 135). I Johnsson-Smaragdis undersökning uppger 17
procent av barnen och ungdomarna att de använder Internet på bibliotek. Användningen
ökar med åldern från 3 till 27 procent och det är fler från områden med låg socio-
ekonomisk status som använder Internet på ett bibliotek (ibid, 1998, s. 23).

5.3 Könsskillnader i datoranvändning

Här följer en redovisning av de könsskillnader i datoranvändning som vi funnit i den
litteratur vi läst. I de allra flesta fall handlar det om barn och ungdomar men ibland har
även skillnader i datoranvändning mellan vuxna män och kvinnor tagits med.
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Milton Chen har undersökt datoranvändning och attityder till datorer hos elever i fem
olika ”highschools” i USA . Han kommer i sin undersökning fram till att det finns klara
skillnader mellan flickor och pojkar och då särskilt vad beträffar inställning till datorer
och deltagande i kurser i datorprogrammering (Chen 1987, s. 200, 212, 214). Även Lily
Shashaani har undersökt ”highschool”-elevers attityder till datorer. Hon konstaterar i sin
undersökning en signifikant skillnad mellan könen vad beträffar attityder till datorer och
datoranvändning. Flickorna visade mindre intresse såväl av att lära sig hur datorer
fungerar som att använda dem. Pojkarna visade större iver både för att ”bekanta” sig
med datorerna och för att arbeta med dem. De var också över huvud taget mer
entusiastiska inför datorer. Negativa attityder om datorer förekom i mycket högre grad
bland flickorna (Shashaani 1993, s. 174).

Att flickor visar mindre intresse för att arbeta med datorer sägs också i rapporten ”Barn,
bibliotek, datorer”. Från projektet med datorverkstad i Hallonbergen berättas att det var
svårt att få med flickorna i den speciella ”tjejverkstaden” (Bergström 1995, s. 44-45).
Även från projektet med datorverkstad i Kista rapporteras om svårigheter med att få
flickorna att boka datorerna. Det sägs att pojkarnas intresse för att använda datorerna
ökade mycket kraftigt medan flickornas ökade långsamt (Raptidou 1995, s. 49). I
redovisningen av slutsatserna från projektet skriver projektledaren Lena Lundgren bl. a.
att flickorna inte har några större förväntningar på att hitta något intressant i datorn
(Lundgren 1995, s. 90). Författarna till rapporten ”Flickors och pojkars användning av
datorer” hänvisar till flera tidigare studier som visar att pojkarnas intresse för datorer
oftast är större än flickornas (Unenge & Unenge 1997, s. 30). Deras egen undersökning
visar inte på några skillnader i intresset av att använda datorer i skolan (ibid, s. 28).
Däremot visar den att pojkar med tillgång till dator hemma använder den oftare (ibid, s.
16). Holmqvist och Martín-Levanders undersökning av könsskillnader i



datoranvändning hos några mellanstadieelever visar inte på några könsskillnader i det
allmänna datorintresset. Av de 30 eleverna, 15 av varje kön, som deltog i
enkätundersökningen där frågan om detta ställdes, var det en flicka som inte tyckte att
det var roligt att arbeta med dator. Däremot visade även deras undersökning att flera av
pojkarna använder sig av datorer varje dag, vilket ingen av flickorna gjorde (1995, s.
21). I Shashaanis undersökning försökte man också ta reda på om ungdomarna har
några könsbaserade stereotypier angående datoranvändning. Man låter dem kommentera
utsagor som ”män blir bättre vetenskapsmän och ingenjörer inom datavetenskapen”,
”kvinnor har lika bra förmåga som män att lära sig att använda datorer” och ”att lära sig
om datorer är lika viktigt både för kvinnor och män”. I samtliga dessa påståenden var
det stor skillnad mellan pojkar och flickor. Pojkarnas åsikter var i högre grad
könsstereotypa (1993, s. 173, 176). Shashaani säger att lärare som strävar efter att ge
sina kvinnliga elever samma möjligheter som sina manliga, att välja en datorrelaterad
yrkeskarriär, måste vara medvetna om könsrollers påverkan. Fastän datorteknik har
blivit en viktig aspekt av nutida liv har distinkta könsskillnader i datorrelaterade yrkes-
och utbildningsmässiga framgångar bestått. Shashaani menar att problemet är att flickor
under sin skoltid upplever att de blir ofördelaktigt behandlade i naturvetenskapliga
ämnen och att detta fortsätter hela deras utbildningstid (ibid, s. 169-170). Däremot var
både kvinnliga och manliga elever lika medvetna om vikten av att ha datorkunskaper på
arbetsmarknaden, om datorernas makt i samhället och om nyttan av datorer i det dagliga
livet (ibid, s. 176). Pojkar respektive flickor tillfrågas om sitt eget och det motsatta
könets datoranvändning i några av undersökningarna. De flesta av de 24 eleverna i
Holmqvist och Martín-Levanders undersökning svarade att de tycker att pojkarna och
flickorna i klassen använder datorn lika mycket i skolan. Två flickor tycker också att
flickorna använder datorn mer än pojkarna. Ingen av pojkarna tycker att flickorna
använder datorn mer än pojkarna. Fem flickor liksom fyra av pojkarna, anser att
pojkarna använder datorn mer än flickorna (Holmqvist & Martín-Levander 1995, s. 22-
23). Flickorna i Starenviks undersökning tror att pojkar använder datorer mer än flickor.
De tycker också att pojkar spelar våldsammare spel och är modigare, dvs. vågar pröva
sig fram mer än flickor (Starenvik 1996, s. 39-41). En undersökning av Fitzpatrick och
Hardman angående barns samarbetsförmåga vid arbete med och utan dator finns
beskriven i tidskriften ”Learning and Instruction”. Undersökningsgruppen bestod av
120 barn i två åldrar, 7- respektive 9-åringar. Barnen fick i samband med
undersökningen besvara en enkät bl.a. angående sina attityder till att använda datorer.
Den visade att de 7-åriga flickorna var mera positiva till datorer än de jämnåriga
pojkarna. Bland de 9-åriga barnen var det tvärtom (Fitzpatrick & Hardman 2000, s. 434-
441).

Ewa Olstedt har skrivit en uppsats som heter ”Några högstadie-elevers tankar kring
datorer”. Uppsatsen, som nu är mer än 15 år gammal, beskriver en undersökning hon
gjort vid en högstadieskola där eleverna inte börjat med datorundervisning ännu.
Eleverna fick själva skriva ner vad de tycker om datorer och sedan intervjuades de. Av
flickorna hade 5 av 13 aldrig varit i kontakt med datorer medan 15 av 16 pojkar använt
sig av dem. Pojkarnas texter behandlade den tekniska sidan medan flickorna beskrev
villkoren runt datorn. Pojkarna ville gärna använda skoldatorn till datorspel, speciellt på
rasterna. Bara ett fåtal flickor tog upp användningen i skolan och ingen av dem nämnde
något om spel. Alla flickor utom två skrev om något som de upplever negativt eller
skrämmande med datorer medan bara 4 av pojkarna tog upp något negativt (1985, s. 15-
17). Enligt Johnsson-Smaragdi, vars undersökning är betydligt nyare, är barn och
ungdomar oftast positivt inställda till datorer, pojkar något mer än flickor. Endast 20



procent är öppet kritiska och anser att datorer hindrar folk från att tänka själva. Här
finns praktiskt taget ingen skillnad alls mellan pojkar och flickor (1998, s. 22). I flera
artiklar uttrycks oro över att andelen kvinnliga studenter stadigt sjunker på IT-
utbildningarna. I Aftonbladet berättas om en rapport från Nutek, Närings- och
teknikutvecklingsverket från1998, där det framkommer att de unga kvinnorna ratar
högskolornas IT-utbildningar. Enligt Cecilia Sjöström som skrivit rapporten och
intervjuats för artikeln, ser de IT som ett mansområde. Teknik har alltid lockat färre
flickor än pojkar men med IT är det ännu värre. Då läser de hellre mer traditionella
teknikutbildningar. Utbildningarna med IT-inriktning har blivit flera men andelen
kvinnliga studenter som tar examen på dessa har halverats sedan åttiotalet. Hon menar
att flickor har svårt att identifiera sig med hackerkulturen och att det nästan inte finns
några kvinnliga förebilder (Ritzen 1998, s. 2-3). Lisbeth Gustavsson på Postnet som
intervjuas i en annan artikel säger att redan när barnen introduceras för datorer är
pojkarna först framme. Hon menar att de lärt sig att det är OK att ta för sig medan
flickorna väntar på sin tur. Om deras tur alls kommer så står det då en pojke bakom
ryggen och tittar på och skrattar åt den ”dumma bruden” som bara gör fel. Flickorna
hamnar på efterkälken och tappar till slut intresset. Vad gäller datorspel tror hon inte att
det behövs speciella ”tjejspel” (jämför med vad som sägs i avsnittet om speciella
datorspel för flickor.) Hon menar att huvudsaken är att flickorna får upptäcka det roliga
och stimulerande med att spela i fred utan pojkar som ska visa flickorna hur man gör
och som skrattar åt dem när de gör de typiska nybörjarfelen. Pojkarna har ju också varit
nybörjare och gjort de här felen fast de flesta slutat med det för länge sedan (Rost 1999,
s. 8). I en artikel i Christian Science Monitor berättas om en undersökning från 1999
gjord av The Association of University Women i USA. Den visar att flickor deltar i
färre avancerade datorkurser och använder datorer mera sällan än vad pojkar gör.
Resultatet kan enligt rapporten bli att flickor därför inte intresserar sig för icke-
traditionella karriärer inom exempelvis ingenjörs- och miljövetenskap. En av orsakerna
till problemet är enligt undersökningen att pojkarna spelar datorspel och därför
använder datorer mer än flickor. När de kommer till skolans datorundervisning är de
redan datorvana vilket inte flickorna är (Appleton 1999, s. 16)

Bradshaw och Clegg har, förutom flickors sämre tillgång till datorer och sämre
självförtroende vid datoranvändning, ytterligare en förklaring till att flickor visar mindre
intresse för datorer än pojkar. De menar att de flesta program inte tilltalar flickorna
bildmässigt och inte heller ger dem bilder att identifiera sig med. Vad gäller datorspelen
är de många gånger könsdiskriminerande i sin framställning av kvinnor. Även
lärprogrammen i skolan saknar kvinnor och flickor att identifiera sig med. I dessa
program är figurerna ofta av androgyn typ och utan könsspecifika kännetecken.
Bradshaw och Clegg utförde en undersökning med 100 fem- och sexåriga barn i
”primary school” i Storbritannien. Barnen skulle ange vilket kön figurerna i två olika
datorprogram hade. Barnen tenderade att identifiera de könslösa varelserna som
män/pojkar. Författarna menar att barnen har manligt kön som norm när de ska ange
vilket kön figurer i datorspel och lek-och lärprogram har. De hävdar att detta kan vara
en förklaring till att flickor från tidig ålder associerar till datorer som något manligt
(Bradshaw & Clegg 1995, s. 167-175). Undersökningar visar enligt en artikel i
Newsweek att efter tioårsåldern avtar flickornas datorintresse samtidigt som pojkarnas
ökar. Att det inte finns några program som intresserar flickor i den åldern antas vara en
orsak. Innan dess uppskattas ritprogram, könsneutrala spel samt lek- och lärprogram
mycket av flickorna (Tanaka & Hafner 1996, s. 82-83 ). Att flickornas datorintresse
avtar i samband med puberteten och strax före har enligt andra källor även andra



orsaker än att relevanta program saknas. I en artikel sägs att både flickor och pojkar
ivrigt tar till sig tekniken om den görs intressant för dem men att flickors entusiasm för
datorer börjar avta ungefär samtidigt som de börjar ”seventh grade” (ca 12 år). Det är
också då de tappar intresse för matematik, naturvetenskap och teknik. En
mediaspecialist på en ”junior high school” säger att pojkarna flockas för att boka
maskinerna i datasalarna. Flickorna däremot håller sig borta därifrån fastän hon har köpt
program som hon trodde skulle intressera dem. En orsak till könsskillnaderna antas i
artikeln vara att datorer, liksom matematik och naturvetenskap, uppfattas tillhöra den
manliga domänen. Flickor i puberteten känner sig ängsliga för att delta i och ha
kompetens inom dessa områden (Forging a partnership between technology and equity
1994, s. 15). Jo Sanders, medförfattare till boken ”The Neuter Computer”, förespråkar
att skolorna ska organisera speciella datorkommittéer och –klubbar för flickor och att de
ska ha särskilda tider då bara flickor kan boka datasalarna. I skolor där Sanders och
hennes medarbetare har varit med och påverkat har flickornas datoranvändning skjutit i
höjden och ibland t.o.m. överträffat pojkarnas. Hon menar att även om det inte finns
någon skylt på datasalen som säger att det är ”Tillträde förbjudet för flickor”, så
placerar de den själva där (Sadker 1994, s.123). Om flickors vikande datorintresse i
samband med puberteten kan man också läsa i en artikel av Py Kollberg, forskare i
människa-datorinteraktion. Hon säger att skillnaderna i pojkars och flickors
datoranvändning blir tydliga i tonåren. Hon menar att det beror på att det viktigaste
under dessa år är att skapa sig en identitet och att vi då är extra känsliga för vad som
uppfattas som manligt och kvinnligt. Hon säger, liksom Jörgen Nissen, att det inte
hjälper att många kvinnor i dag använder datorer i sitt arbete. Datorn är ändå förknippad
med män och manlighet i våra föreställningar och de könsladdade attityderna kring
datorer blir avgörande för hur man förhåller sig till tekniken (Kollberg 2000, s. 38).
Nissen menar att den främsta förklaringen till varför datortekniken framstår som ett
manligt område beror på historiska och kulturella faktorer (1996, s. 143). Han hävdar
dock att det främst är hackerkulturen som är så gott som uteslutande manlig. Med
hackerkultur avser han ett speciellt sätt att förhålla sig till datortekniken, att vara
intresserad av tekniken i sig. Den förklaring han har är att detta förhållningssätt
skapades av män för män. Han påpekar vidare att om man följer ”hackerkulturens”
framväxt så är den länkad till aktiviteter som betraktas som manliga. Denna latenta
manlighet menar han att flickorna snabbt upptäcker (1993, s. 84-99, ; 1996, s. 153).
Kollberg berättar också om en fransk undersökning där man bett 10- respektive 15-
åringar av bägge könen beskriva två datorentusiaster, en pojke och en flicka. De yngre
barnen hade en positiv bild av ”datorflickan”. Hon beskrevs som en glad, nöjd och
lyckad person. Bland 15-åringarna var bilderna annorlunda. Flickorna beskrev
”datorflickan” som sorgsen och ensam med datorn som enda vän. Beskrivningarna av
”datorpojken” var bland bägge könen mera positiv och varierad. Kollberg varnar dock
för att tolkningarna av forskningsresultat i sådana här undersökningar är beroende av
forskarnas egna föreställningar. Hon ställer också forskningen om skillnader i manligt
och kvinnligt i förhållande till datorer på sin spets. Hon menar att det är en svår fråga
hur man ska kunna lyfta fram skillnaderna utan att samtidigt befästa dem (2000, s. 38-
40). Frances Grundy, universitetslärare i datorvetenskap, pekar också på de kulturella
orsakerna till skillnader i intresse och attityder till datorer. Hon anser att intresset för
datorer och självförtroendet när det gäller att använda sig av dem grundläggs i mycket
tidig ålder. Barns lekar är förberedelser inför vuxenlivet och många av barnens leksaker
väljs av vuxna. Ofta får pojkar och flickor helt olika typer av leksaker. Pojkar får bilar,
tåg, meccano och lego som hjälper dem att bli bra på att konstruera och bygga saker
samtidigt som de lär sig hur leksakerna fungerar. De får också ofta leksaker som går ut



på att tävla och vinna. Flickorna däremot får saker som inte är tävlingsinriktade som
t.ex. dockor, leksakskastruller och sjuksköterskeattiraljer vilket lär flickorna att sköta
om andra. De vuxna förebilderna som barnen identifierar sig med har även de olika
roller. Det är nästan uteslutande män som lagar bilar och hushållsapparater medan
kvinnornas kunskaper ofta bara räcker till att trycka på någon knapp för att få igång
dessa apparater. Dessa olikheter när det gäller uppfostran leder till att pojkar har ett
större intresse för datorer och användningen av dem. Det märks inte minst på vilka det
är som köper datortidskrifter och deltar i datorklubbar, oftast är det pojkar och män.
Författaren menar att olikheterna förstärks när barnen spelar datorspel. Innehållet i
spelen är ofta destruktiva, våldsamma och tävlingsinriktade vilket tilltalar pojkar mer än
flickor (Grundy 1996, s. 13-19).
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Största skillnaderna i flickors respektive pojkars datoranvändning tycks dels vara att
pojkarna uppskattar spelandet mera och dels att de tillbringar mer tid än flickorna vid
datorn (Holmqvist & Martín-Levander 1995, s. 21, 24-25 ; Nissen 1996, s. 142 ;
Unenge & Unenge 1997, s. 16, 19 ; Frivan 2000). I pojkars respektive flickors
datoranvändning i hemmet är en tydlig könsskillnad, att en större andel pojkar än flickor
använder datorn varje dag. I undersökningen ”Flickors och pojkars användning av
datorer” visar resultaten att om barnen hade tillgång till dator hemma så använde nästan
en fjärdedel av pojkarna den varje dag men endast var tionde flicka (Unenge & Unenge
1997, s. 16, 30). Även i Holmqvist och Martín-Levanders undersökning är det
skillnader mellan flickor och pojkar vad gäller användningsfrekvensen. Ingen av
flickorna använde den varje dag, vilket sex av pojkarna gjorde (1995, s. 21). Milton
Chen fann också stora skillnader i användandet av datorer hemma. Pojkar satt framför
sina datorer i genomsnitt 6.1 tim/vecka medan flickor bara använde sina hemdatorer 3.6
timmar under samma tidsperiod. Pojkarna använde också oftare datorer hos vänner och
bekanta och deltog oftare i datorklubbar i skolan. Han fann dock inga skillnader vad
beträffar ungdomars användning av datorer på allmänna bibliotek eller på deras
föräldrars arbetsplatser (Chen 1987, s. 200, 210).

Vad gäller datorspel så spelar pojkar, som tidigare nämnts, betydligt oftare än vad
flickor gör. Dubbelt så många pojkar som flickor har också tillgång till en dator eller ett
TV-spel på sina rum (Johnsson-Smaragdi 1998, s. 11). I genomsnitt ägnar barn och
ungdomar 38 minuter per dag åt att spela datorspel men skillnaden är stor mellan pojkar
och flickor. Pojkar spelar i drygt en timme per dag medan flickorna ägnar en kvart om
dagen till denna aktivitet. Pojkar i 10-11-årsåldern spelar spel längst tid, ca 70 minuter
om dagen medan 15-16-åriga flickor spelar minst, ca 10 minuter. Äldre barn och
ungdomar använder oftare datorer än vad yngre gör och pojkar oftare än flickor (ibid, s.
16-17). I Peter Anderssons rapport om användning av Internet och e-post framkommer
det att män både sitter oftare och längre uppkopplade än vad kvinnor gör. Av de som
har tillgång hemma använde 74 procent av männen mot 53 procent av kvinnorna
Internet en vanlig dag (vardag). På arbetet/i skolan var skillnaden något mindre, 68
procent för männen och 55 procent för kvinnorna. Av de som satt uppkopplade (både i
hemmet och på arbete/i skola) mellan 0-1 timmar var 42 procent män i åldern 15-24 år
och 40 procent kvinnor i samma ålder. Könsskillnaderna blir betydligt större vid längre
uppkopplingstid, 38 procent av männen och 12 procent av kvinnorna satt i 1 timme eller
mer. Samma tendens gäller för andra åldersgrupper. Männen sitter betydligt längre tid



jämfört med kvinnorna (Andersson 2000, s. 5-6, 14-15). Under februari månad år 2000
surfade 53 procent av alla svenskar mellan 12 och 79 år på nätet. Detta innebär en
ökning med sex procent från föregående februari. Av dessa var 46,4 procent kvinnor. I
genomsnitt surfade svensken 8,75 timmar under februari 2000 (Skötte 2000). Enligt
SIFO Interactive Media är män mellan 12-24 år de flitigaste användarna. Under
december 1999 tillbringade de 11 timmar i genomsnitt på Internet mot 7,5 timmar för
övriga grupper (Byttner 2000). Men som tidigare sagts visar senare rön att flickor och
kvinnor knappar in på det manliga försprånget i Internetutnyttjande (Nyheter från
Vetenskapsradion 2000).

En undersökning som gjorts för att kartlägga ungdomars fritidsvanor visar också att det
manliga försprånget i Internetutnyttjande minskar, åtminstone bland ungdomar. Idrotts-
och föreningsförvaltningen i Göteborg delade hösten 1999 ut en enkät till alla ungdomar
i årskurs fyra till nio (30 000 elever) angående deras fritidsvanor. Svarsfrekvensen blev
83 procent. Tre år tidigare, 1996, gjordes en likadan undersökning. Den visade mycket
stora könsskillnader i Internetanvändningen. Sedan dess har bilden drastiskt förändrats.
Flickornas Internetanvändning har ökat nästan dubbelt så mycket som pojkarnas sedan
förra undersökningen (Pettersson 2000, s. 8). När man jämför de bägge årens resultat
kan man se att bland icke-användarna har könsskillnaderna nästan helt försvunnit.
Siffrorna var i den senaste undersökningen 19 procent för pojkarna och 20 procent för
flickorna. I den förra undersökningen var det 57 procent av pojkarna och 70 procent av
flickorna som aldrig använde Internet. År 1996 svarade 11 procent av pojkarna och 4
procent av flickorna att de använde Internet tre gånger eller mer per vecka. I den senaste
undersökningen var siffrorna 35 respektive 23 procent. Fritidsvaneundersökningen tar
också upp användning av datorer till spel och datoranvändning över huvud taget. I den
första undersökningen svarade 11 procent av pojkarna och 20 procent av flickorna att de
aldrig spelade datorspel, år 1999 var siffrorna 11 respektive 5 procent. År 1996 svarade
9 procent av pojkarna och 14 procent av flickorna att de aldrig använde sig av datorer
över huvud taget. I den senaste undersökningen var siffrorna 2 respektive 4 procent
(Frivan 2000).
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Flickornas tilltro till den egna förmågan att kunna använda datorer är enligt många av
källorna mycket sämre än pojkarnas. Flera av undersökningarna visar att det är
vanligare att pojkarna tycker att deras datorkunskaper är goda (bl. a. Holmqvist &
Martín-Levander 1995, s. 28 ; Flising 1996, s. 28). I Holmqvist och Martín-Levanders
undersökning fick barnen ange på en sjugradig skala hur duktiga de tyckte att de var på
att arbeta med dator. Den gick från 1 (dålig) till 7 (bra). De flesta pojkarna markerade
siffran 7 och ingen angav siffran 1. Av flickorna markerade de flesta siffran 3, en angav
siffran 1. Det var sju flickor som markerade siffrorna 6 och 7. Av dessa var det sex som
hade datorkunskap som ”elevens val”. Ingen av de deltagande pojkarna hade detta val
(1995, s. 28). Det framgår av Flisings rapport om projektet ”Framtidsbarn” att det var
vanligare att pojkarna i undersökningen tyckte att de var mycket duktiga på olika
datoraktiviteter. De aktiviteter barnen tillfrågades om var bl.a. spela, rita, skriva och
räkna. Enda aktiviteten där lika stor del av pojkarna och flickorna tyckte att de var
mycket duktiga var att skriva (1996, s. 28). I Flisings uppföljningsrapport är det i
datorspelandet den största könsskillnaden visar sig. Hela 67 procent av pojkarna tyckte
att de var jätteduktiga på detta mot 38 procent av flickorna. I de andra datoraktiviteterna



framkom inga större könsskillnader (Flising 2000, s. 33-34). Även enligt Francis
Grundy är självförtroendet vid datoranvändning större hos pojkar. Hon relaterar till en
undersökning där elever i 12-14 års åldern fick två spel att spela. Pojkarna testade mer
medan flickorna gjorde som instruktionerna sa. Pojkarna var mer realistiska när de
förutspådde resultatet av sitt arbete och de var också mer optimistiska över utgången
även när det sedan visade sig att de inte lyckats. Flickorna var mer pessimistiska över
hur det skulle gå. Pojkarna ansåg att det de lyckades med berodde på att de själva var
duktiga medan flickorna mer trodde att det berodde på tur. Flickorna sökte hjälp oftare
än vad pojkarna gjorde (1996, s. 15-16). Även flickorna i Shashaanis undersökning
visade större ängslan och hade sämre självförtroende vad beträffar datoranvändning.
Eleverna skulle svara jakande eller nekande på påståenden angående den egna förmågan
att lära sig om och att använda datorer. ”Jag känner mig hjälplös inför datorer”, ”datorer
får mig att känna mig nervös och olustig” och ”jag känner mig säker angående min
förmåga att använda datorer” var de utsagor som  visade på störst skillnader mellan
pojkar och flickor. Angående dessa påståenden hade pojkarna mycket större tilltro till
sin egen förmåga. Shashaani menar att tilltron till den egna förmågan att lära sig
använda datorer är en mycket viktig faktor för förväntningarna på att lyckas. Liten eller
ingen tilltro till den egna förmågan att kunna lära sig använda datorer är ett hinder för
datoranvändning. Flickorna var rädda för att använda datorer och kände sig hjälplösa
när de gjorde det. Datorerna gjorde dem nervösa och olustiga. Den enda
”självförtroende-utsaga” som flickorna gav ett positivt svar på var: ”Bara man får lite
tid och övning kan vem som helst lära sig  använda datorer”. Detta innebär att  även om
de kvinnliga studenterna tror att kvinnor är kapabla att lära sig om och att använda
datorer, så gör de skillnad mellan sin egen förmåga som individer och andra av båda
könen (1993, s. 173, 176). Detta framkommer även i den tidigare refererade
undersökningen av Fitzpatrick och Hardman. Barnen skulle lösa uppgifter bestående av
ett språktest, i par, en uppgift genom att arbeta med ett datorprogram och en med
spelplan och tärning (2000, s. 434-435). Forskarna undersökte bl.a. om det var några
skillnader i samarbetsförmåga samt eventuell dominans av den ena individen mellan de
könsblandade paren och de andra. Bland de yngre blandade paren var det pojkarna som
självsäkert tog initiativet när det gällde uppgiften som skulle lösas vid datorn medan
flickorna dominerade när man löste den icke datorbaserade uppgiften. Pojkarna tog
kontrollen över retur- och piltangenterna som skulle användas, de t.o.m. föste undan
flickornas händer från tangentbordet för att ha kontrollen själva. Även bland de äldre
barnen dominerade pojkarna vid det datorbaserade testet men ingen av de äldre eleverna
försökte ta fysisk kontroll över tangentbordet.Vid den andra uppgiften var det ingen
skillnad i dominans mellan könen (ibid, s. 440). Innan de löste uppgifterna skulle de
besvara några frågor angående sina datorkunskaper och liknande. De äldre flickorna (9-
åringarna) svarade att de trodde att både pojkar och flickor har samma kunskaper och
färdigheter att arbeta med datorer men att de själva var sämre än andra och saknade
därmed tilltro till sin egen förmåga (ibid, s. 443). I en artikel i Thrust for Educational
Leadership redogörs för att flickor som deltar i undervisning speciellt utformad för
flickor i data- eller andra naturvetenskapliga ämnen känner sig mindre generade i dessa
klasser utan pojkar. Det gör att de deltar aktivare och tilltron till den egna förmågan
ökar (Forging a partnership between technology and equity 1994, s. 15). Jenny Nilsson
berättar från projektet ”Informationsteknologi på folkbibliotekens barnavdelningar” om
när ca 100 mellanstadiebarn under en månad fick chans att pröva spelet ”De mystiska
tecknen” på Värmdö bibliotek. Efteråt ombads de besvara frågor om spelet, antingen
muntligt eller skriftligt, och komma med synpunkter på det. Hon skriver att många
pojkar som hade svårt att klara spelet ändå svarade att det var lätt men att många flickor



som lätt, lugnt och metodiskt tog sig igenom det svarade att det var svårt (Nilsson 1995,
s. 61).
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I stort sett kan man säga att pojkar är mer förutsättningslösa när de närmar sig datorer.
Flickor avvaktar och väntar på att andra ska ta initiativ. Men när det sedan gäller att
uppnå resultat visar det sig att flickor är mer noggranna och har större tålamod att
slutföra vad de påbörjat. De löser uppgifter på ett mer systematiskt sätt i jämförelse med
vad pojkar gör. De senare är ofta ivriga och i hastigheten händer det därför oftare att de
gör fel och behöver hjälp. Flickor vill ha hjälp och stöd i början men klarar sig sedan
själva medan det motsatta tycks gälla för pojkar. Dessa  könsskillnader visar sig oftast
först hos mellanstadie-elever. Bland yngre barn tycks skillnaderna inte vara särskilt
stora (Hernwall 1996, s. 27). I huvudrapporten ”Skolan och datorn” redovisas resultaten
från den statliga satsningen på datoriseringen i ungdomsskolan 1988-1991. Lärarna som
besvarat enkäterna, tycker att de skillnader som finns mellan flickor och pojkar i
beteendet vid datorn utjämnas snabbt. Flera lärare noterade också flickornas
noggrannhet och uthållighet, vilket innebar att de fullföljde uppgifter på ett bättre sätt än
pojkarna (Riis 1991, s. 69). I en delrapport som föregick huvudrapporten citeras en
pojke vid en mellanstadieskola som säger att ”Det är kul att trycka på fel knapp för då
upptäcker man mycket”. Enligt författarna lyckas han därigenom fånga det som många
av lärarna i projektet menat när de berättat om skillnader mellan pojkars och flickors
agerande vid datorn (Jedeskog, Hyltén, Riis 1991, s. 52). Även i Holmqvist & Martín-
Levanders undersökning visar det sig att pojkarna oftast tar första initiativet när man
sätter sig vid datorn. Men flickorna är sedan bättre än pojkarna på att lösa uppgifterna
eftersom de är noggrannare och uthålligare (1995, s. 32, 40-41). I rapporten om
projektet ”Informationsteknologi på folkbibliotekens barnavdelningar” skriver Lena
Lundgren att flickor också har ett annat, mera passivt sätt, att närma sig datorerna och
behöver inledningsvis en grundligare genomgång. De vill veta mera om hur man gör
och vad man kan göra och behöver också få veta att allt inte försvinner om man trycker
fel. När de kommit igång blir de ofta duktigare än pojkarna och har mera tålamod att
pröva olika lösningar (Lundgren 1995,  s. 90). I sin beskrivning av delprojektet ”CD-
ROM i Upplands-Bro” skriver Birgitta Carlid om några iakttagelser vad gäller pojkar
och flickor. När man skulle ha visning för skolklasser ockuperade pojkarna redan från
början stolarna vid datorn. De flesta var ganska självsäkra framför datorn och tryckte
gärna på tangenterna på måfå för att se om något skulle hända. Vad gällde flickorna var
de ofta avvaktande i början även om det var en klass som arbetade med datorer i skolan
(Carlid 1995, s. 18-19).
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För barnen som deltog i undersökningen ”Flickors och pojkars användning av datorer”
kunde inte tillgången till dator i hemmet relateras till könsskillnader utan mera till
socioekonomiska förhållanden (Unenge & Unenge 1997, s. 14-15). Men det finns även
undersökningar som visar på könsskillnader. Enligt tidskriften ”Thrust for Educational
Leadership” visar undersökningar på att flickor inte har samma tillgång till datorer som
pojkar. Artikeln hänvisar till rapporten ”Using Technology to Support Education
Reform” av US Department of Education. I den framkommer det att familjer där det
ingår pojkar oftare har datorer. Det är också vanligare att pojkar deltar i



”sommardatorläger” (Forging a partnership between technology and equity 1994, s. 15).
I Flisings rapport ”Utvärdering av projektet Framtidsbarn” redovisas resultaten från en
enkätundersökning under hösten 1994 som 435 barn svarat på. Av de tillfrågade barnen
hade 75 procent dator hemma. Av flickorna var det 33 procent mot 20 procent av
pojkarna, som saknade datorer hemma. Speldator fanns hos 64 procent  av pojkarna och
43 procent av flickorna. Vad beträffar arbetsdatorer var det ingen skillnad mellan könen
(1996, s. 18-19). I undersökningen som gjordes 1997 hade en förändring skett.
Tillgången till rena speldatorer hade minskat betydligt medan tillgången till
mångfunktionella datorer ökat kraftigt. Det var nu vanligare att flickor hade datorer
hemma. 19 procent av flickorna och 28 procent av pojkarna sa att de inte hade någon
dator i hemmet (Flising 2000, s. 13). Enligt Johnsson-Smaragdi är det vanligare att
pojkar har datorer i hemmet i jämförelse med vad flickor har. Bland de äldsta pojkarna
har så många som tre fjärdedelar (74 procent) dator hemma mot knappt två tredjedelar
(63 procent) för flickorna. Ungefär en femtedel av barnen och ungdomarna har en egen
dator på sina rum och även här finns en klar skillnad mellan könen. Det är mer än
dubbelt så många pojkar som flickor som har en egen dator (27 mot 12 procent).
Datorinnehavet ökar med åldern och för åldersgruppen 15-16 år har 43 procent av
pojkarna och 15 procent av flickorna egna datorer (1998, s. 7-9). Att det finns en dator
där man vistas behöver inte innebära att man har tillgång till att använda den. Detta
framkommer i Flisings utvärdering av  projektet ”Framtidsbarn”. Det kan vara
föräldrars eller syskons dator som man inte får använda (2000, s. 13). Men detsamma
gäller för både pojkar och flickor. Däremot har könsskillnaderna som beskrevs i Flisings
första rapport nästan helt försvunnit. En orsak tros vara att det vid den förra
undersökningen var många pojkar som hade speldatorer hemma. De flesta familjer har
nu i stället datorer som går att använda både för spel och som nyttodatorer (ibid, s. 14). I
en artikel som handlar om verksamhet med datorer på ett  dagis säger personalen att de
har märkt att pojkarna är mest aktiva vid skärmen. Om inte de vuxna styrde
turordningen så skulle flickorna få stå tillbaka. De har enligt personalen svårare att ta
för sig (von Essen 1999, s. 2-3). Bristen på intressanta program kan vara en annan
begränsning av datoranvändningen. I flera artiklar betonas att det framför allt finns ett
större utbud av program som tilltalar pojkar. De får därför större vana vid datorer
(Appleton 1999, s. 16). I en artikel i Newsweek  sägs att utbudet av program som
intresserar flickor har varit väldigt dåligt. En orsak kan vara att de flesta programmen
fortfarande görs och utvecklas av män. Doug Glen, chef för Mattel Media menar att det
inte är så konstigt eftersom den interaktiva underhållningen föddes i datorlabben på
MIT (Massachusetts Institute of Technology) och liknande universitet och högskolor.
Han säger att ”pojkleksakerna” som de manliga studenterna gjorde i slutet av 60-talet
och början av 70-talet fortfarande är de dominerande datorspelen på marknaden. Det är
bara grafiken och ljudet som blivit ”häftigare”. En undersökning som Mattel Media
gjort visar att föräldrar köper fyra gånger så många spel till sina söner som till sina
döttrar (Tanaka & Hafner 1996, s. 83).
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I en statlig utredning som fokuserar på ungdomars datoranvändning framkommer
könsskillnader i programval. Flickorna arbetar med bild- och formprogram medan
pojkar mera dras till de program och spel som innehåller action (Ungdomens IT-råd
1996, s. 15 ; Hernwall 1996, s. 27). Flickor är också mer intresserade av kreativa
program och särskilt program som har något att lära ut eller som förutsätter strategiskt



tänkande (Ungdomens IT-råd 1996, s. 75). Skillnaderna återkommer i många av
undersökningarna vi läst om. Det sägs att flickor föredrar program som är nyttobetonade
medan pojkarna helst använder datorn för nöje och förströelse, dvs. för spel eller att
bara utforska tekniken (bl.a. Miller 1997, s. 52-56 ; Nissen 1996, s. 145-146, 153 ;
Tanaka & Hafner 1996, s. 82-83). Maria Klawe på University of British Columbia har
länge forskat om kön och datorer. Hon säger att vad som verkligen tilltalar flickor är
program där de känner att de uträttar något. De ser datorn som något, ett redskap, att
lära sig med (Tanaka & Hafner 1996, s. 82-83). Rena Upitis, forskare på Queen’s
University i Kingston, Ontario uttrycker sig i liknande ordalag. Hon är erfaren forskare
på lek- och lärprogram som hjälpmedel inom matematik- och
naturvetenskapsundervisning. Enligt henne ser kvinnor och flickor datorer som ett
verktyg för arbete och läxor medan det är vanligare att pojkar och män ser datorer som
ett redskap för fritidssysselsättning och nöje. De dras också mer till spel, säger hon
(Miller 1997, s. 52-56). Flickor tycker att det är roligt att spela om man lär sig lösa
problem genom spelet. Annars är spelen inte särskilt intressanta för flickor
innehållsmässigt (Forssblad, se Qvarsell 1991, s. 71-72). Birgitta Carlid från projektet
”Informationsteknologi på folkbibliotekens barnavdelningar” menar att flickorna måste
vinnas med att programmen är intressanta för dem. Flickorna i projektet ville helst
kunna använda informationen till något, undantaget var gulliga djurbilder. Hon gjorde
också iakttagelsen att pojkar och män hade större benägenhet att slå sig ner framför
datorn för nöjes skull (Carlid 1995, s. 18-19). Flickorna i delprojektet ”Datorverkstad i
Hallonbergen” använde ett ritprogram en del men de spelade också gärna spel.
Populärast var ett enkelt äventyrsspel. Pojkarna spelade mycket spel, de började ofta
med enkla ”skjuta-hoppa-döda”-spel för att sedan övergå till mer avancerade och oftast
mindre våldsamma äventyrsspel (Bergström 1995, s. 45). Holmqvist och Martín-
Levander frågade i sin undersökning varför det är roligt att arbeta vid datorn och vad
man helst gör. Bland svaren från flickor återfinns följande: ”Jag gillar att lära mig
saker” och ”Det går att göra så mycket vid datorn”. Bland pojkarnas svar finns: ”Det är
roligt att jobba och trycka på tangenterna”. Bägge könen säger dock att det är roligt att
spela, skriva och rita (1995, s. 21). De finner i sin undersökning att största skillnaderna i
vad man använder datorn till är i skrivandet respektive spelandet. Alla flickorna uppgav
att de brukar använda datorn för att skriva, vilket inte alla pojkarna gjorde. Samtliga
pojkar svarade att de brukar använda den för spel. För flickorna kom spel på tredje
plats, samma plats som skriva för pojkarna. För både pojkar och flickor kom rita på
andra plats (ibid, s. 25).
Den tidigare nämnda fritidsvaneundersökningen i Göteborg visar att det finns skillnader
mellan flickors och pojkars datoranvändning, bl.a. vad gäller programval. Man ser
också att i viss sorts datoranvändning har skillnaderna mellan könen ökat medan den
minskat i annan. När man jämför de bägge årens resultat kan man se att det främst är i
Internetutnyttjandet skillnaderna minskat. De har så gott som utjämnats när det gäller
dem som inte använder Internet. Siffrorna har ändrats från 57 procent för pojkarna och
70 procent för flickorna till 19 procent för pojkarna respektive 20 för flickorna. Även
bland dem som använde Internet tre gånger eller mer per vecka har skillnaderna
minskat. I den första undersökningen var siffrorna 11 procent för pojkarna och 4 för
flickorna. I den senaste undersökningen var siffrorna 35 respektive 23 procent. Vad
gäller användning av datorer till spel har pojkarna ökat sitt försprång. Detta gäller
speciellt för dem som spelar ofta. I 1996 års undersökning var det 11 procent av
pojkarna och 20 procent av flickorna som aldrig spelade datorspel, år 1999 var siffrorna
5 respektive 11 procent. År 1996 uppgav 41 procent av pojkarna och 17 procent av
flickorna att de spelade datorspel 3 gånger per vecka eller mer. I undersökningen 1999



hade siffrorna ökat till 58 procent för pojkarna och 20 procent för flickorna (Frivan
2000). I en artikel i Borås tidning sägs att all tillgänglig forskning visar att män och
kvinnor, flickor och pojkar använder datorer på olika sätt. Den berättar bl.a. om en stor
undersökning bland 200 000 nätanvändare i 15 europeiska länder som presenterades en
vecka innan artikeln publicerades. Den visar på tydliga skillnader mellan mäns och
kvinnors Internetanvändning. Det framkommer att kvinnor använder Internet för att
söka information och annan nyttoanvändning medan män främst använder det för spel
och underhållning (Lignell 2000, s. 6). Att nyttan står i fokus för kvinnors
Internetanvändning framkommer också i en undersökning som OPK, en ideell förening
för kvinnor i IT-branschen, gjort. Den visar att e-post, informationssökning och nyheter
är det som kvinnor prioriterar högst. Men det framkommer även att shopping och
umgänge är viktiga anledningar till att kvinnor surfar. Totalt svarade 300 kvinnor på
enkäten (Olsson 2000). I de källor vi studerat har vi hittat flera exempel på att pojkar
använder sig av datorn för att utforska tekniken. Vi har inte sett någonstans att flickor
intresserar sig för den som tekniskt objekt. Forssblad skriver i sin uppsats ”Pojkar,
flickor och dataspel” att pojkar gärna vill lära sig mer än enbart att spela, till exempel
programmering (Forssblad, se Qvarsell 1991, s. 71). I ett par andra källor sägs att pojkar
gärna trycker på tangenterna på måfå för att se vad som händer (Carlid 1995, s. 18 ;
Jedeskog, Hyltén, Riis 1991, s. 69). Nissen menar att ett speciellt sätt att förhålla sig till
datortekniken, att vara intresserad av tekniken i sig, är så gott som uteslutande manligt.
Detta kallar han hackerkulturen och förklaringen han har är att detta förhållningssätt
skapades av män för män (1996, s. 153).

5.4 Datorspel

Datorspelen var inkörsporten till vårt arbete och blev även det vi huvudsakligen kom att
ha som jämförelsematerial mellan litteraturstudierna och den empiriska studien. De
könsskillnader som framkommit i litteraturen vad avser datorspel redovisas därför under
egen rubrik.Vi inleder med vad några av våra källor berättar om datorspel i allmänhet
och övergår sedan till de speciella spelen för flickor.

Det första datorspelet, Tennis for Two, uppfanns 1958 av en atomfysiker vid ett
kärnkraftslaboratorium i USA. Spelet gick ut på att studsa en boll med hjälp av små
fyrkanter. Forskaren hittade på spelet för att göra studiebesöken vid laboratoriet lite
roligare. Fyra år senare skapade några studenter vid Massachussets Institute of
Technology (MIT) ett spel som hette Spacewar och utspelades i rymden. Eftersom
datorer vid denna tid var mycket sällsynta, de förekom nästan uteslutande i militära och
vetenskapliga kretsar och kostade enorma summor, var det inte många som fick tillgång
till spelet. Det var först i början på 1970-talet som man började göra datorspel för
kommersiellt bruk. Det första hette Computer Space och var ett så kallat arkadspel.
Dessa fanns oftast i offentliga nöjeslokaler. Det första datorspelet för hemmabruk var ett
TV-spel som hette Magnavox. Trots sitt höga pris blev det en succé och fler producenter
började nu tillverka spel då de förstod vilken marknad som väntade (Fjellman &
Sjögren 2000, s. 20-21).

En förklaring till varför man (både barn och vuxna) spelar datorspel får man av Ulf
Gustavsson, psykolog med inriktning på datorspel. Han säger att det som lockar är att
man är deltagare i stället för att bara vara åskådare. Men han menar samtidigt, att det
precis som med TV-tittande, handlar om en slags verklighetsflykt. Varför fler barn än



vuxna spelar, beror enligt honom på att barn har svårare än vuxna för att koncentrera
sig. Barn har lättare för aktiviteter där de konkret deltar. Att läsa böcker är mer passivt
och passar vuxna bättre. Han anser att spela i normala mängder är utvecklande för barn.
De stimuleras att lösa problem som de stöter på i spelen. Att små barn kan få obehagliga
upplevelser av våldsspel, tror han. Barnen kan ha svårt att skilja dem från verkligheten
eftersom spelen ofta är så verklighetstrogna. Men han tycker att största problemet är att
spelandet missbrukas och blir en ersättning för vanlig mänsklig kontakt (Pettersson
1999, s. 11). Monica Fahrman, skolpsykolog, har delvis annan uppfattning. Hon menar
att datorer inte gynnar kreativitet eller problemlösning i grupp. Dagens barn behöver
träna sin sociala kompetens såsom samarbetsförmåga och empati. Dessa egenskaper
gynnas inte av datorer. Hon tycker att datorn kommer in alldeles för tidigt i barns liv.
Under de första skolåren behöver barn tränas i samspel med andra och datoranvändning
exempelvis i skolan kan gott vänta tills barnen kommer upp i högstadiet (Busk 1997, s.
14-15). Detta kan jämföras med flera andra artiklar där man oroar sig för att flickornas
datorintresse avtar i samband med puberteten (Forging a partnership between
technology and equity 1994, s. 15 ; Appleton 1999, s. 16 ; Tanaka & Hafner 1996, s. 82-
83).

Joseph Weizenbaum är professor i datavetenskap vid Massachusetts Institute of
Technology i USA. I boken ”Computer power and human reason” diskuterar han bl.a.
datorspelandets konsekvenser. Han menar att om man ägnar allt för mycket tid åt detta
tidsfördriv leder det till avtrubbande av känslorna. Han jämför TV-tittande och
datorspelande och tycker att det är betydligt mer allvarligt med våldsamma inslag i
datorspel jämfört med TV eftersom man aktivt deltar i spelandet och det är man själv
som dödar och begår andra våldshandlingar för att vinna eller komma vidare i spelet.
Detta leder till en djupgående avtrubbning av förståelsen och inlevelsen av ens egna
handlingar vad beträffar orsak och verkan. När man ser liknande händelser på TV är
man endast passiv åskådare och påverkas inte på samma sätt av våldet. Han drar
slutsatsen att tillräckligt psykiskt avtrubbade människor inte reflekterar över sitt
agerande i verkliga livet, man kopplar t.ex. inte ihop det man gör eller producerar i sitt
arbetsliv med de effekter dessa produkter får. Som exempel nämner han tillverkning av
krigsmateriel. Weizenbaum befarar att tillgången till datorer bl.a. i skolorna bidrar till
alltmer spelande och därmed alltfler psykiskt avtrubbade människor (1984, s. xv-xvii). I
en artikel i Råd & Rön säger Ingrid van’t Hooft, neuropsykolog på Astrid Lindgrens
barnsjukhus, att man funnit en skillnad mellan flickor och pojkar vad gäller medievåld.
Pojkar är mer attraherade av våld och de identifierar sig lättare med dem som utövar
våldet. Flickorna blir räddare. Hon menar också att våldet kan ge en avtrubbning av
känslorna. Ju mer våld man ser desto mer avtrubbning av känslorna. På frågan vad det
är i medievåldet som gör det så attraktivt säger hon att man kommit fram till att den som
tittar på ”action” får en kick av det (Lagergren 2000, s. [44]).

Sherry Turkle som är sociologie och psykologie doktor vid Harvarduniversitetet i
Cambridge, Massachusetts menar att datorer som används för att arbeta med ord, bild,
information och särskilt programmering medverkar till att personlighet och identitet
utvecklas. Hon säger att datoranvändning får igång både barns och vuxnas tankegångar
inom olika ämnesområden och skapar därmed nya möjligheter för människan att
utvecklas (Turkle 1987, s. 19). Turkle menar att identifikation genom handling är det
som fascinerar och att detta, precis som inom idrotten, leder till en koncentrerad och
laddad sinnesstämning. Det är just denna förändrade sinnesstämning man vill uppnå när
man spelar exempelvis videospel. För stressade människor är denna totala koncentration



ett sätt att koppla av (ibid, s. 100). Video-och datorspel har TV-mediets visuella effekter
men till skillnad från TV-tittande deltar man själv på ett annat sätt i och med att man
kan påverka vad som kommer att ske. Dessa spel är det första medium som kombinerar
de visuella effekterna med aktivt deltagande och just detta fenomen att man blir
personligt involverad tilltalar i synnerhet barn (Greenfield 1984, s. 100-101). Thomas
Malone, forskare vid Stanford universitetet i USA menar att tjusningen med datorspel är
det aktiva deltagandet. Man får omedelbar ”feedback” på det man gör. Datorspel är
därför lämpade i inlärningssammanhang då de innehåller tre viktiga komponenter:
utmaning, fantasi och nyfikenhet. Utmaningen består i att ett mål ska uppnås och
osäkerheten i om man lyckas med detta. Fantasin behövs för att göra själva
inlärningssituationen mer intressant och slutligen nyfikenheten är viktig då
inlärningssituationen bör innehålla något nytt och överraskande samtidigt som det inte
får vara alltför obegripligt (Loftus & Loftus 1983, s. 41-42). Fjellman och Sjögren
påpekar att datorspel i synnerhet attraherar barn för att grafiken, ljudet, spänningen och
känslan av kontroll är så stimulerande (2000, s. 4). De säger också att själva nöjet med
spel är att man får pröva på olika typer av problemlösning samt att tävlingsmomentet
och verklighetsflykten är tilltalande (ibid, s. 16-17). Tommy Isaksson skriver i ”Att
karda och data”, den första utvärderingen av projektet ”Framtidsbarn”, att han inte
tycker det är så konstigt att datorspel ofta förknippas med våld. Många av dem
innehåller onekligen våld. Han säger att datorspel är gjorda av pojkar för pojkar och
innehåller våld och action för pojkar. Isaksson menar också att spela datorspel ofta är en
gruppaktivitet och att barnen samarbetar för att få bra resultat. Han skriver att barnen
(läs pojkarna Isakssons anm.) byter hemliga koder som gör att man får evigt liv eller
hittar genvägar i spelen. Detta ger dem ett gemensamt intresse (Isaksson 1992, s. 100-
101). I Flisings första rapport ”Utvärdering av projektet Framtidsbarn” kan man läsa att
23 procent av flickorna och 41 procent av pojkarna ofta spelar datorspel och att 90
procent av pojkarna tycker att det är roligt medan 77 procent av flickorna svarar samma
sak. Pojkarna har oftare speldatorer hemma, 64 procent anger att det finns i hemmet mot
43 procent av flickorna (1996, s. 18-31). Även i boken ”Video kids” diskuteras varför
flickor inte är lika attraherade av att spela som pojkar är och hur de båda könen föredrar
olika typer av spel. Det refereras till en undersökning gjord av Morlock 1985 där det
visar sig att flickor föredrar spel som inte är så aggressiva och krävande utan mer
nyckfulla och att flickor exempelvis bryr sig mer om vilken typ av ljud som
förekommer i spelet än vad pojkarna gör. Boken handlar mest om videospel, vilket
framgår av titeln, och författaren kommer fram till att dessa spel är könsdiskriminerande
och oftast har manliga förebilder. Pojkar har därför ett större intresse av dem vilket inte
minst visat sig när man studerat besökande i s.k. spelhallar (video arcades). De få
kvinnor som besöker dessa inrättningar spelar nästan aldrig själva utan kommer oftast i
sällskap med någon manlig person. Om de själva spelar görs det i grupper med andra
flickor/kvinnor och det är mycket sällsynt att se ensamma flickor framför spelen. Före
hemdatorernas tid var det i dessa spelhallar som pojkar oftast kom i kontakt med
datorspel för första gången och eftersom flickor som besöker dessa hallar är så få så har
de oftast ingen eller mycket liten erfarenhet av liknande spel och hamnar således på
efterkälken gentemot pojkarna. Som efterföljare till dessa videospel kom Nintendo och
jämförbara spel där flickor, om de överhuvudtaget förekommer som rollfigurer,
framställs som hjälplösa och osjälvständiga varelser. Eftersom det oftast saknas
kvinnliga förebilder attraheras inte flickor av dessa spel på samma sätt som pojkar gör
(Provenzo 1991, s. 60-61). De senaste åren har det dock börjat komma speciella
datorspel för flickor, vilket vi berättar om i nästa avsnitt. Enligt några av våra källor så
föredrar både pojkar och flickor att spela tillsammans med någon eller några hellre än



att spela ensamma. Detta gäller i högre grad för flickor än för pojkar (Filipson 1989, s.
244 ; Johnsson-Smaragdi & Roe 1986, s. 64).

Fjellman och Sjögren beskriver i sin rapport hur utvecklingen gått mot ett mer socialt
spelande. Alltfler spelar mot varandra i nätverk via Internet. I rapporten berättas också
om grupper av spelare som träffas i speciella lokaler för att spela och umgås. Det är
nästan uteslutande män som ägnar sig åt denna typ av spelande men utvecklingen i USA
går mot fler kvinnliga deltagare (2000, s. 48-58). Den populäraste typen av datorspel
bland barn och ungdomar generellt är de som i Johnsson-Smaragdis rapport kallas
äventyrsspel och tävlingsspel. Av barnen anger 39 procent denna typ av spel som det de
föredrar. Därefter kommer krigsspel med 20 procent och sportspel med 13 procent. Det
finns dock stora skillnader både vad beträffar kön och ålder. Äventyrsspel och
tävlingsspel är populärast bland flickor. Dubbelt så många flickor som pojkar anger att
de föredrar denna typ av spel. Andra typer av spel som flickor gillar är spel där man lär
sig något och rit- och målarspel. För pojkar är den populäraste kategorin krigsspel följt
av äventyrsspel och tävlingsspel, sportspel samt bil- och flygplansspel. De spel som
föredras av pojkar är i regel inte särskilt populära bland flickor och tvärtom. Krigsspel
är populärast i åldern 9-11 år medan intresset för sportspel ökar med åldern. Spel som
man lär sig något av är populärast i 9-11-års åldern men avtar till förmån för spel där
man planerar saker. När ungdomarna själva fick uppge namn på populära spel fick man
till svar ca 175 med olika namn. De flesta spelen föreslogs endast av en person. Det spel
som oftast namngavs var Command & Conquer: Red Alert, i denna undersökning
redovisad som krigsspel, (uppsatsförf. anm.) då 10 procent av alla ungdomar uppgav
detta. Det var betydligt vanligare att pojkar nämnde detta spel och de flesta var mellan
12-16 år. Efter detta kom Super Mario och Back Packer som nämns av 4 procent
vardera och till övervägande delen av flickor. Flickorna spelar även gärna Tetris, vilket
nämndes av 7 procent (ingen pojke uppgav detta spel). För pojkarna var förutom
Command & Conquer: Red Alert även sportspel som FIFA och NHL97 populära
(Johnsson-Smaragdi 1998, s. 18-20). Tävlingsspelande på ett mer organiserat sätt är än
så länge inte särskilt vanligt även om det finns de som spelar professionellt. I USA finns
redan ligasystem och tävlingar för datorspel där man kan tjäna stora pengar. Denna typ
av spel förekommer även i Sverige men i mycket mindre skala och knappast med
pengar som drivkraft. De få som tävlingsspelar är nästan uteslutande unga pojkar fast
flickor skulle kunna hävda sig lika väl eftersom det i datorvärlden inte hänger på ens
fysiska attribut. Pojkar är helt enkelt mer intresserade av detta än vad flickor är
(Fjellman & Sjögren 2000, s. 59-63).
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I så gott som samtliga källor vi gått till kan man läsa att pojkar är mera roade än flickor
av datorspel. En förklaring som ges är att datorer och därmed datorspelen anses tillhöra
den manliga kulturen (Bradshaw & Clegg 1995, s. 167-175 ; Nissen 1996, s. 153 ;
Forging a partnership between technology and equity 1994, s. 15). Det är ju inte så
konstigt om man tänker på hur de kom till. De utvecklades i datorlabben på MIT
(Massachusett’s Institute of Technology) och andra tekniska högskolor och universitet.
Doktorander i datavetenskap, nästan uteslutande manliga, gjorde spelen till sig själva på
lediga stunder. Så de gjorde pojkleksaker (Tanaka & Hafner 1996, s. 82-83). Men det
har ändrat sig de senaste åren. Purple Moon är ett av företagen i USA som helt satsar på
att göra datorspel för flickor, speciellt i åldersgruppen 7-12 år. Det startades 1996 som



en följd av ett forskningsprojekt för att undersöka skillnaderna mellan hur flickor och
pojkar spelar. En av grundarna, Brenda Laurel, hade arbetat med att göra datorspel i
ungefär 20 år. Hon startade projektet 1992, tillsammans med David Liddle på Interval
Research. De ville försöka komma fram till vad flickor i den åldern ville ha för
datorspel (Maloney 1997, s. 104-106 ; Amer 1998, s. 24-26 ; Appleton 1999, s. 16). De
flesta trodde vid den tiden att datateknologi och därmed datorspel var någonting som
flickor inte var intresserade av (Amer 1998, s. 24-26 ; Himmelsbach 1998, s. 45). Laurel
och Liddle omfattade inte föreställningen att flickor inte är intresserade av datorer. Det
fanns inte någon i datorerna inneboende orsak till varför flickor inte skulle uppskatta
dem. Enligt dem berodde det i stället på att de program som fanns att köpa inte
intresserade flickorna (Himmelsbach 1998, s. 45). Laurel säger att flickor trivs med att
spela datorspel så länge som programmen stämmer överens med deras intressen. Men
både deras intressen och sociala strukturer skiljer sig fundamentalt från pojkars, säger
hon. De lärde sig bl.a. att pojkar oftare använder sig av öppen kamp, som exempelvis att
slå till en motståndare för att få makt medan flickor däremot ”tävlar” mera dolt
(Appleton 1999, s. 16). När de genomförde sin forskning, visste de från andra källor att
flickor var intresserade av att vårda samt av djur. Brenda Laurel trodde att det skulle
leda till ett spel med en magisk, hemlig trädgård där flickor kunde ta hand om växter
och djur och leka med älvor. Men i stället sa flickorna att de gärna ville komma till ett
hemligt ställe men inte för att ta hand om växter och djur utan för att få vara ensamma,
få vara tysta eller läsa. Flickorna talade också om att den övervägande orsaken till att de
inte tyckte om existerande video- och datorspel var för att de var tråkiga för att de
typiska superhjältekaraktärerna inte var tillräckligt komplexa personligheter. Inte för att
de var våldsamma. En flicka sa om ett spel att det var så dåligt att hon inte ens kunde
hitta på en historia om huvudrollsinnehavaren (Amer 1998, s. 24-26). Flickor visade sig
tycka om karaktärer som de kunde fantisera att de hade relationer med. Brenda Laurel
säger att pojkar är intresserade av vad en karaktär gör medan flickor intresserar sig för
varför (Appleton 1999, s.16). Purple Moon gör spel där spelaren får vara med och skapa
och utveckla rollfigurens liv. Man har bl.a. gjort spel om Rocket Movado, en
förpubertetsflicka som spelaren kan identifiera sig med. I ett av spelen är man (i
Rockets gestalt) den nya flickan i klassen och man ska bl.a. bestämma vem i klassen
hon kommer att bli ”bästis” med (Maloney 1997, s. 104-106).

Vad som verkar ha fått flickor att intressera sig för datorspel var Tetris, ett spel
bestående av pusselbitar. De ska sättas ihop för att försvinna från skärmen och därmed
leda till nästa nivå. Spelarna av detta spel är till ca 60 procent flickor och kvinnor. Laura
Groppe, vd för ett företag som gör datorspel för flickor, Girl Games Inc, tror att Tetris
stämmer väl överens med hennes förtags filosofi för “tjejspel”. Tetris skrämmer inte,
det har inte en massa regler och det finns få gränser. Sheri Graner Ray, chef för
produktutvecklingen på Her Interactive, ett annat företag i branschen, håller med. Hon
säger också att Tetris lyckats bland kvinnor eftersom man inte tävlar mot någon annan
än sig själv och att det inte innehåller några kampscener. Hon menar att när det gäller
datorspelsskapande måste man tänka på att det är tre områden där könen väsentligt
skiljer sig åt. Det är stimulering, konfliktlösning och belöning. En av företagets centrala
idéer är att män blir mer visuellt stimulerade än kvinnor. Kampscener, snabba biljakter
eller tävlingar orsakar ökad hjärtfrekvens, ökad adrenalinutsöndring, snabb
andhämtning och svettning hos män. När kvinnor visas samma racerbilstävling etc. som
män, förblir de lugna och svettfria. De stimuleras inte lika lätt visuellt men däremot
emotionellt. Om man visar en biljakt för en grupp män och kvinnor rycks männen med
och hejar på medan kvinnorna gäspar. Om man däremot sätter ett kidnappat barn i bilen



och visar en förtvivlad mor, blir kvinnorna känslomässigt engagerade och därmed har
datorspelsproducenterna nått dem (Miller 1997, s. 52-56). År av forskning om
könsskillnader i spelmönster visar att medan män och pojkar i allmänhet tycker om
tävlingssituationer där man antingen vinner eller förlorar, söker kvinnor och flickor
efter resultat som gagnar både spelaren och rollfigurerna i spelet. Att få höga poäng bl.a.
genom rollfigurernas kroppsstyrka är det som räknas för manliga spelare. Flickorna
tycker inte att detta är intressant (Miller 1997, s. 52-56 ; Tanaka & Hafner 1996, s. 82-
83). Efter år och miljoner dollar spenderade för att komma fram till vilken sorts spel
som attraherar kvinnor och flickor har en del, speciellt större företag, i stället börjat
marknadsföra könsneutrala produkter som spel för hela familjen. De små företagens
överlevnad är beroende av att även i fortsättningen markera skillnaderna mellan manligt
och kvinnligt. Graner Ray säger att det inte finns någon anledning att göra könsneutrala
spel eftersom det inte finns några könsneutrala människor. Ett av företagen, Girl Games,
fick 1995 bidrag av NSF (The US National Science Foundation) för att undersöka
könsskillnader och preferenser vad gäller datorspel. De lät några flickor i tonåren och
strax innan testa existerande spel och också skapa det ”häftigaste” spelet de kunde tänka
sig. De gjorde spel som var fyllda med personlighetstest, frågesporter och många
berättelser. Det finns inga ”skjutknappar”, poäng eller nivåer i ”tjejspel”. Flickor är
mera intresserade av att upptäcka och utforska än att vinna eller förlora. Så säger i alla
fall företagen som lagt ner miljoner dollar på forskning för att komma fram till speciella
datorspel för flickor (Miller 1997, s. 52-56). Vad gäller spel som inte tagits fram
speciellt för flickor så värderas ritprogram och könsneutrala spel som Myst och de om
Carmen Sandiego högt av flickorna. Myst är ett äventyrsspel där spelaren varken kan
döda eller bli dödad och i stället löser gåtor och jagar utelämnade ledtrådar och de om
Carmen Sandiego är geografi- och deckarspel. De säljer bägge ungefär lika mycket till
flickor och pojkar över åtta år (Miller 1997, s. 52-56 ; Tanaka & Hafner 1996, s. 82-83).
Att lansera speciella datorspel för flickor gick ganska trögt till dess att spelen om Barbie
kom. De blev en säljsuccé (Himmelsbach 1998, s. 45 ; Miller 1997, s. 52-56 ; Maloney
1997, s. 104-106). Mattel Media har tre spel om Barbie, ett är Barbie Cool Looks
Designer (Tanaka & Hafner 1996, s. 82-83). Det lanserades nyligen i Sverige och går ut
på att designa kläder åt Barbie. Sedan ska man låta henne visa upp dem på olika platser,
ta foton av henne i kläderna och samla dem i garderoben. Det går dessutom att skriva ut
mönster till kläderna om man vill tillverka dem själv  (Lefvert 1999, s. 17). Det här
programmet och liknande får kritik av skribenterna bl.a. för att understödja stereotypa
könsmönster och att de dessutom inte är kreativa eftersom de inte ger möjligheter till att
utveckla egna tankar och idéer (Appleton 1999, s. 16 ; Lefvert 1999, s. 17). Det fanns
visserligen program innan Barbie som riktade sig till flickor men de flesta var mera
edutainment (= education och entertainment) än rena förströelsespel. Flickor kunde lära
sig matematik och geografi och samtidigt ha roligt men för ren underhållning var det
bara jaga, skjuta och döda som gällde (Miller 1997, s. 52-56). I en av artiklarna vi läst
sägs att man kan ifrågasätta sådana här spel men man tycker att de har stort värde om
det får flickorna att fortsätta vara intresserade av datorer (Himmelsbach 1998, s. 45).

Om satsningarna för att lansera speciella datorspel för flickor skriver också den svenska
forskaren Py Kollberg i den tidigare nämnda artikeln i Forskning & Framsteg. Hon
menar att eftersom det plötsligt fanns datorspel som uteslutande vände sig till flickor
blev det nu tydligt att ”datorspel” tidigare hade betytt ”datorspel för pojkar”. Enligt
Kollberg har ”tjejspelen” det gemensamt att de i hög grad spelar på könsstereotyper.
Flickorna ska känna igen programmen på färger och ämnesval. Hon tycker att spelen
som Brenda Laurel utvecklade efter sin och David Liddles forskning är mindre



stereotypa än de om Barbie men påpekar att de rör sig i en utpräglad flickvärld. Hon
menar att problemet med de här spelen är just ”tjejstämpeln” och tror att flickornas
datoraktiviteter kan betraktas som att de inte håller på med ”riktiga” spel utan ”bara
tjejspel”. Kollberg ifrågasätter de speciella spelen för flickor eftersom hon menar att den
essentiella kvinnligheten som bl.a. Laurel utgick ifrån inte finns. Hon menar att den i
stället är en produkt av vår kultur och tid. Men samtidigt tycker hon att det är positivt att
”tjejspelen” har gett flickor nya förutsättningar framför datorn. Själv förespråkar hon
könsneutrala äventyrsspel som vänder sig till både pojkar och flickor med ett brett
spektrum av förebilder och teman. Det ger användarna av programmen möjligheter att
spegla sig i nya oförutsägbara pojk- och flickroller (2000, s.38-41).

5.5 Sammanfattning av litteraturstudien

De mest framträdande könsskillnader vi uttytt genom litteraturstudierna består av
skillnader i frekvens och tidsåtgång vid datorutnyttjande samt skillnader i vad man
använder datorn till. Pojkar med tillgång till dator hemma använder den både oftare och
längre än flickor. Enligt en rad undersökningar uppskattar flickor främst datorns
nyttoprogram medan pojkar mest ser till dess användning som ”nöjesmaskin”, det vill
säga för spel och annan förströelse. Pojkarna sägs också vara intresserade av datorn som
ett ”tekniskt objekt” och av att utforska tekniken. Inte i någon av våra källor sägs
detsamma om flickorna. Pojkarna har även enligt flera källor mycket bättre
självförtroende än flickorna vad gäller datorkunskaper. Detta avser både förmågan att
kunna tillägna sig kunskaper om datorer och vid den praktiska datoranvändningen.
Flickorna är också, kanske som en följd härav, försiktigare i sitt närmande till datorn.
De är snarare rädda för datorn som ”tekniskt objekt”. De vill hellre lära sig vad man kan
använda tekniken till än utforska den för dess egen skull. I vissa källor beskrivs
skillnader mellan pojkars och flickors val av datorspel och i några även orsakerna till
detta. Enligt undersökningar blir manliga individer mer visuellt stimulerade än
kvinnliga vilka i stället lättare stimuleras känslomässigt. Manliga spelare sägs också
föredra spel där man antingen vinner eller förlorar. Några av de spelkategorier pojkar
sägs föredra är krigsspel, äventyrsspel och tävlings- och sportspel. Nyttoanvändningen
går igen även i flickornas val av datorspel. De sägs föredra spel där man förutom att ha
roligt också får kunskaper i olika ämnen. De använder även gärna  rit- och målarspel.
De antas också uppskatta spel där man får vara med och utveckla rollfigurernas
personligheter. På ett ställe sägs att pojkar intresserar sig för vad en rollfigur gör medan
flickor intresserar sig för varför.
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Efter att ha rådgjort med vår handledare, bestämde vi oss för att göra undersökningen
gemensamt på ett bibliotek. Valet föll så småningom på Kungsbacka bibliotek som vi
bägge både läst och hört talas mycket om i positiva ordalag. Det positiva intrycket
bevarades och förstärktes ytterligare vid kontakter inför och vid besöken på biblioteket.
Vid första kontakten bestämdes preliminär tid för intervju med tre bibliotekarier som en
inledning till vår undersökning. Våra första besök ägde rum mellan den 9 och 11
december 1999. Vi började med ett längre samtal med tre av bibliotekarierna innan
biblioteket öppnade för allmänheten. Under eftermiddagen började vi våra
observationer som vi ser som en förstudie. Intervjuerna med barn och ungdomar gjordes
mellan den 6 och 8 april 2000. Intervjuerna gjordes under sex timmar vardera den första
och andra dagen och fyra timmar under lördagen då biblioteket har begränsat
öppethållande.

6.1 Platsen för undersökningen

Kungsbacka huvudbibliotek ligger i Kulturhuset Fyren i centrala Kungsbacka. Det är en
relativt välmående kommun 28 km söder om Göteborg. Befolkningsmässigt är det en av
landets snabbast växande, vilket främst beror på inflyttningen från Göteborg. Från 1950
till idag har invånarantalet ökat från knappt 17 000 till drygt 63 000. De flesta invånarna
(75 procent) bor i egenägda småhus och årsinkomsten ligger över riksgenomsnittet
(Kungsbacka kommun 1999). Även i statistiken över mediautlån ligger man över
riksgenomsnittet. I verksamhetsberättelsen för Kungsbacka kulturnämnd 1997 berättas
att man 1996 kom på fjärde plats i landet med 15,33 volymer per år och invånare,
riksgenomsnittet var 9,18.  Året därpå, 1997 sjönk det något för att 1998 åter stiga en
aning. På huvudbiblioteket lånade man 1998 ut 483 833 volymer
(Verksamhetsberättelse 1997, 1999). Huvudbiblioteket har öppet varje dag, måndag-
torsdag 10-20, fredag 10-16, lördag 11-15 och söndag 12-15 (söndagsstängt på
sommaren).

Kulturhuset Fyren där huvudbiblioteket är beläget är en mycket speciell byggnad.
Arkitektoniskt ser den ut som en fyr, fast lägre och tjockare. Själva formen och det
faktum att mitten av huset är öppet, utan tak mellan våningarna, ger ju speciella
förutsättningar för inredning, placering av media och verksamhet. Byggnaden är relativt
ny, invigdes i mars 1994. Vid planeringen av biblioteket kunde personalen som arbetade
där vara med och påverka. Tjänsterna är fördelade på 17 bibliotekarier, 14,2 assistenter
och 4 övriga (=lönebidragsanställda) räknat i heltidstjänster. Av dessa arbetar 5
bibliotekarier och 5 assistenter på huvudbiblioteket i Fyren och övriga på filialer och i
mobil verksamhet. Namnet Fyren är resultatet av en tävling och bygger naturligtvis på
byggnadens form men även på att ordet står för ljus, upplysning och vägledning samt av
ordet fyrs betydelse av munterhet, gyckel, upptåg och spratt. Själva namnet ger således
en fingervisning om vad huset innehåller (Kulturförvaltningen och Kulturskolan i
Kungsbacka 1994). Med ytterligare anspelning på namnet nämns i information om
biblioteket att det har en fyrdelad indelning enligt följande: 1. Kulturtorget som är
bibliotekets och hela husets centrum. Här ställs nyheter, aktuell debatt, skönlitteratur i
populära genrer, kassettböcker, videokassetter, cd-skivor och tidskrifter ut. 2.



Lånebiblioteket på entréplan där man hittar populära fackböcker, romaner och poesi.
Här finns också barn- och ungdomsavdelningen. I anslutning till barnavdelningen ligger
sagogrottan där man har sagostund varje lördag. 3. Läshallen en trappa ner har litteratur
på utländska språk. I hyllorna från golv till tak längs rummets rundade väggar finns
dessutom äldre skönlitteratur och tidskriftssamlingar. Sköna läsfåtöljer står i mitten
under dagsljuset ovanifrån. 4. Studiebiblioteket som ligger en trappa upp innehåller mer
vetenskaplig facklitteratur inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap. Här finns
också studieplatser, datorrum med ordbehandling och släktforskningsrum. Förutom
böcker, tidningar och tidskrifter kan man låna videofilmer som är avgiftsbelagda, cd-
skivor och i viss mån cd-rom. Biblioteket har ibland också författarträffar och barnteater
eftersom man förutom kunskap och information även vill förmedla avkoppling och
lustupplevelser (Kungsbacka kommun 1999).
Biblioteket verkar vara välbesökt. De gånger vi var där var det alltid folk på de olika
avdelningarna, något vi kunde iaktta även om vi mestadels höll till på barn- och
ungdomsavdelningen. På denna avdelning hade man olika aktiviteter för sig. En del
läste, andra spelade spel eller lekte. Det fanns lite leksaker som de mindre barnen gärna
använde medan föräldrarna läste eller tittade i hyllorna. De äldre barnen kom ofta i
grupper om två eller fler. Ibland stannade de kortare tider vilket vi tror beror på att de
hade raster eller håltimmar då det ligger flera skolor i närheten. En del var där långa
tider.

På barn- och ungdomsavdelningen på Kungsbacka bibliotek finns totalt fyra datorer.
Barndatorn, för de yngsta, har sjutton olika spel. På ungdomsavdelningen finns en dator
med tre spel samt Stora fondboken, i fortsättningen kallad Ungdomsdatorn. Precis
utanför denna avdelning står två äldre datorer som vi i fortsättningen benämner Young
Geniusdatorerna (namnet kommer från Young Genius Software AB, firman som
utvecklat spelen som finns på dessa två datorer). På båda dessa finns samma spel,
tjugosex olika som  lämpar sig för de lite äldre barnen som klarar av att sitta själva och
spela. Vi har dock sett att föräldrar också deltagit ett flertal gånger. Några rit- och
målarprogram fanns tyvärr inte på någon av datorerna, förutom ett
färgläggningsprogram som mest lämpade sig för yngre barn. Det finns också flera
Internet-uppkopplade datorer, men ingen av dessa kan anses stå inom barn- och
ungdomsavdelningen varför vi inte kunnat observera alla aktiviteter på dem. Utanför
barnavdelningen står ännu en dator som är till  för sökning i bibliotekskatalogen. Enligt
bibliotekarierna används den sällan av barn och ungdomar och eftersom den också är
ämnad för vuxna har vi inte bevakat den. Totalt finns sjutton olika datorer på
Kungsbacka huvudbibliotek. Förutom de ovan nämnda datorerna på barn- och
ungdomsavdelningen finns det fyra med Internet-uppkoppling, ett flertal med
bibliotekskatalogen samt några med andra typer av program som exempelvis Artikel-
Sök, Författarlexikon och Nationalencyklopedin. Alla datorer står utspridda lite här och
var på de tre våningsplanen vilket gjort att vi var tvungna att begränsa våra
observationer till de fyra som ligger inom barn- och ungdomsavdelningen dit vi antog
att de flesta i vår målgrupp skulle söka sig. Detta har medfört att vi missat ett antal barn
och ungdomar som kommit till biblioteket enbart för att söka på Internet. När det gäller
intervjuerna begränsade vi oss till tre datorer, Ungdomsdatorn och de två Young
Genius-datorerna. Vi valde att inte fråga några av dem som använde Barndatorn
eftersom vi tyckte att de var för unga. Ofta var de i sällskap med någon vuxen och
barnen kunde inte alltid själva varken bestämma vilka program de ville spela eller
hantera datorn utan hjälp. Vi antog, efter våra observationsdagar, att de flesta som
använde denna dator låg utanför vår målgrupp (barn och ungdomar i skolåldern).



Ungdomsdatorn var vi speciellt intresserade av eftersom vi vid vårt första besök
(observationerna) inte sett någon flicka alls som visade intresse för den här datorn.

6.2 Resultat av empirisk studie
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Vi inledde vårt besök på Kungsbacka bibliotek med ett längre samtal med tre av
bibliotekarierna. De berättade om bibliotekets tillkomst, filialer och annan verksamhet.
Budgeten är gemensam för allt material. Statistiken styr i viss mån inköpen av olika
medier. En del köps in på förslag från allmänheten. Ser man att visst material inte lånas,
köps färre titlar in, exempelvis har fackböcker för vuxna minskat. Man har många
fjärrlån och använder sig mest av Halmstad länsbibliotek för detta ändamål. SAB-
systemet med modifikation används för hyllplaceringen. På ungdomsavdelningen har
man blandat fack- och skönlitteratur i samma hyllor.

Vad gäller barns och ungdomars datoranvändning framkom det att pojkarna var ivrigare
att använda datorspelen när de var nya. Senare jämnade det ut sig. Samma förhållanden
gäller för Internet-datorerna. Ungdomsdatorn utnyttjas mest av pojkar. En inköpsgrupp
väljer vilka spel som ska köpas in. Vid tiden för vår undersökning hade man många nya
spel förutom på Young Genius-datorerna som är av äldre modell. För att använda
Barndatorn bör man boka tid annars riskerar man att bli bortkörd ifall någon annan
bokat in sig. Internet-datorerna bör också bokas då det är många som vill använda sig av
dem. De övriga datorerna inom barn- och ungdomsavdelningen sätter man sig bara vid
och stannar så länge man själv önskar. Vissa av spelen kan man låna hem men bara ett
spel i taget och högst i två veckor.

������5HVXOWDW�DY�REVHUYDWLRQHUQD

Totalt gjorde vi femton observationer på tre dagar vid Barndatorn. Nästan dubbelt så
många flickor som pojkar spelade vid denna dator, 13 flickor och 7 pojkar. Barnens
ålder varierade, enligt vår bedömning var de mellan två och tio år. Spelen på den här
datorn var ämnade för förskolebarn även om vi såg några som var äldre också. Elva av
de totalt 17 olika programmen spelades av någon eller några personer. Oftast var det ett
barn i taget vid datorn men i fyra av observationerna satt flera barn samtidigt. Barnen
satt vid datorn allt i från 5 min ända upp till 1 tim och 25 min. Både flickor och pojkar
satt kortare och längre tider. I genomsnitt spelade flickorna i ca 30 minuter och pojkarna
i ca 20 minuter.

Vid Ungdomsdatorn gjorde vi elva observationer. ”Svea Rike” spelades i åtta av
observationerna och ”BackPacker” i sex. Endast en observation gjordes för ”Myter och
legender”. ”Stora fondboken” fungerade inte vid våra besök och därför vet vi inte om
det fanns något intresse för den. Det var bara pojkar som använde denna dator,
sammanlagt var det tjugoåtta stycken som kom och gick. Vi uppskattade deras ålder till
mellan åtta och sexton år. Oftast spelade pojkarna i grupper om två eller flera. Endast i
två av observationerna satt en ensam person och spelade hela tiden. Pojkarna spelade
allt i från 5 min upp till 2 tim och 35 min. Vid den här datorn satt man oftast längre tider



i sträck, bara i två av observationerna satt man kortare tid än femton minuter. Vi såg
inte till några flickor som ens försökte få plats vid Ungdomsdatorn.

Totalt gjorde vi fyrtio observationer vid de båda Young Genius-datorerna under dessa
tre dagar. Det var fler pojkar än flickor som spelade, tjugonio respektive tjugotvå. Det
var något vanligare att pojkar spelade tillsammans med andra, men i de flesta
observationerna satt man ensam framför datorn. För pojkarna var ”Bomber och
bumlingar” (plattformsspel) det mest attraktiva. Femton noteringar gjordes för detta
spel. För flickorna fick ”Bomber och bumlingar”, ”Mattelandet” (lek- och lärspel),
”Snakewinder” (plattformsspel), ”Ordlek” samt ”Lekis 1” (lek- och lärspel) lika många
noteringar, tre vardera. Tjugotvå av de tjugosex spelen användes av någon eller några
spelare. Man spelade mellan ca 5 min och 1 tim och 25 min. I fjorton av
observationerna satt man kortare tid än 15 minuter, av dessa var 10 flickor. Totalt
spelade pojkarna i 7 timmar och 35 minuter medan flickorna spelade 3 timmar och 30
minuter. I genomsnitt spelade pojkarna ca 10 minuter längre än vad flickorna gjorde.

Vi gjorde totalt 79 observationer under våra tre första dagar på Kungsbacka bibliotek.
Fyra datorer bevakades, alla är placerade inom barn- och ungdomsavdelningen och står
nära varandra. 120 personer använde sig av dem, 43 flickor och 77 pojkar. Vi talade inte
om att vi höll på med observationer. Vi tog inte heller någon kontakt med dem vi
observerade annat än om de frågade oss något eller när datorerna hakade upp sig och vi
hjälpte till för att få igång dem igen. Vi försökte också göra observationer vid de två
Internet-uppkopplade datorerna som stod placerade vid ingången, inte långt ifrån barn-
och ungdomsavdelningen. De här datorerna var svårare att bevaka än de andra p.g.a. sitt
läge och vi missade därför en del besökare. Det var dessutom svårt att avgöra åldern. Vi
har därför valt att inte alls ta med dessa i vår undersökning.

������5HVXOWDW�DY�LQWHUYMXHUQD

Totalt intervjuades 30 personer, 15 flickor och 15 pojkar. Vi frågade alla som använde
Ungdomsdatorn och Young Genius datorerna under de tre dagar vi tillbringade på
biblioteket. Endast en person avböjde medverkan. Informanterna var födda mellan 1980
och 1992. Den äldsta var således 20 år och de två yngsta 8 år. De flesta var mellan 11
och 14 år. Eftersom många som använder sig av Barndatorn är så pass unga så tog vi
inte med dessa i våra intervjuer. Vår målgrupp är ju som tidigare nämnts barn och
ungdomar från skolåldern och upp till dess att man slutar gymnasiet (en pojke var tjugo
år men studerade fortfarande på gymnasiet). Vi begränsade målgruppen till skolbarn
och skolungdomar därför att vi vid våra observationer tyckte att de yngre barnen
behövde så pass mycket hjälp både med programmen och själva datorhanteringen att de
därför ofta blev påverkade av någon vuxen (föräldrar eller bibliotekspersonalen). De
fick också oftast rätta sig efter den som var med vad beträffar hur länge de kunde sitta
och spela. Barndatorn var bokningsbar för en timme i taget men det var sällan någon
satt så länge. Vår målgrupp blev därför de lite äldre, mer självständiga barnen och
ungdomarna. Vi ställde frågor om vad man använder datorer till, hur länge och hur ofta,
vilka program man gillar, varför man spelar datorspel, om man föredrar att spela i grupp
eller ensam och om man brukar använda Ungdomsdatorn någon gång. Den sista frågan
ställdes eftersom vi vid observationerna inte sett någon flicka som använde denna dator.
Däremot såg vi flera pojkar som ville spela men eftersom de som satt vid den ofta var
där längre tider så kunde alla pojkar som ville inte komma åt den. Frågan om man



föredrar att sitta ensam eller tillsammans med någon tog vi med för att vi på flera ställen
läst att det skiljer sig åt mellan könen. I Flisings andra rapport framkom det att det var
något vanligare bland pojkar än flickor att sitta ensamma vid datorn i skolan. Flickorna
var i större utsträckning tillsammans med en eller fler kamrater (Flising 2000). Även
Filipson och Johnson-Smaragdi & Roe  har uppmärksammat detta. De kommer fram till
att både pojkar och flickor föredrar att spela datorspel tillsammans med någon hellre än
att spela ensamma och att det gäller flickor i ännu högre grad än pojkar (Filipson 1989,
s. 244 ; Johnson-Smaragdi & Roe 1986, s. 64). Vid våra observationer kunde vi se att
det nästan alltid var fler pojkar som spelade tillsammans vid Ungdomsdatorn men vi
hade inget att jämföra med eftersom det inte var några flickor som spelade vid denna
dator under våra observationsdagar. Vi tyckte därför att det var intressant att få veta vad
de intervjuade barnen/ungdomarna föredrog.

Fig. 1

Nedan följer en redovisning av resultaten från intervjuerna fråga för fråga.

1. Vad brukar du använda datorer till? Spel, rit- och skrivprogram, söka information,
chatta, utforska tekniken, annat?

)OLFNRU
Av femton flickor svarade fem att de använde datorer bl.a. för ordbehandling, av dessa
uppgav en endast detta. Fem svarade spel varav en också ordbehandling och en
ordbehandling och uppslagsverk. Tre av flickorna uppgav endast spel som
användningsområde. Sju uppgav Internet, varav en Internet och e-mail, två  Internet och
chat, en Internet, hotmail (=e-mail), chat och sökning, en Internet och ordbehandling, en
Internet, sökning och ordbehandling samt en bara Internet. En flicka uppgav bara e-
mail. En av flickorna sa sig använda datorer till allting utan att specificera närmare. Nio
av flickorna svarade alltså att de använde datorer till mer än ett ändamål (inklusive
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flickan som svarade allting). Fem flickor säger att de använder datorer bl.a. för
skolarbetet.

3RMNDU
Fjorton av pojkarna sa att de använde datorer för spel, fem av dem uppgav endast detta
användningsområde. Fyra pojkar använde Internet, varav tre också uppgav spel och en
spel, chat och skolarbete. Sex av pojkarna sa sig använda datorer för ordbehandling. En
spel, sökning och ordbehandling, en annan spel, chat, ladda ner musik och
ordbehandling, ännu en spel och ordbehandling och en annan ordbehandling, spel,
presentationsprogram (Power Point), hemsidor och e-mail. En sa ordbehandling för
skolarbetet och spel samt en skriva i bemärkelsen ordbehandling. Den sista uppgav bara
detta område.

Fig. 2

2a. Hur ofta använder du datorer? 2b. Hur länge använder du datorer vid varje tillfälle?

)OLFNRU
Sex flickor uppgav att de använde datorer varje dag, två nästan varje dag och en
varannan dag. Tre satt framför datorn två gånger per vecka, en uppgav flera gånger per
vecka, en några gånger per vecka och en annan en gång per vecka. Vid varje tillfälle
tillbringades allt från tjugo minuter upp till en timme framför datorn. Nio av flickorna
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brukade sitta en timme åt gången medan tre satt 30 minuter. Två satt tjugo minuter och
en i fyrtio minuter. Flickorna satt i genomsnitt 5,3 timmar per vecka.

3RMNDU
Tre av pojkarna använde datorer varje dag och två nästan varje dag, tre uppgav
varannan dag, en ibland, inte varje dag. Tre satt två gånger i veckan, två satt en gång per
vecka. En pojke uppgav att han satt så pass sällan som en gång varannan vecka. Fyra av
pojkarna satt i ca två timmar per gång, en mellan sex och åtta timmar, en två till tre
timmar och en annan minst tre timmar. En pojke satt ca en timme när han spelade spel
och kortare tid, ca tjugo minuter, för ordbehandling. Två av pojkarna satt mellan fyrtio
och fyrtiofem minuter per tillfälle. Två tillbringade mellan en och en och en halv timme
framför datorn och en annan uppgav ca femton minuter (fast vid detta tillfälle satt han
drygt en halvtimme och spelade efter intervjun). En uppgav att han satt olika länge för
spel och Internet men vi fick aldrig veta hur länge och slutligen var det en som inte
visste inte hur länge han brukade sitta. Genomsnittstiden för de intervjuade pojkarna var
9,2 timmar per vecka men det saknas alltså uppgifter för två av pojkarna, en som satt
varje dag, olika länge för Internet och spel och den andre som använde datorer ibland
men inte visste hur länge han satt varje gång. Detta medför att pojkarnas genomsnittstid
alltså var längre än 9,2 timmar per vecka.

Fig. 3
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Fig. 4

3a. Varför sitter du just vid den här datorn? 3b.Vilket spel spelar du just nu?

)OLFNRU
Två av flickorna som intervjuades satt vid Ungdomsdatorn medan övriga använde sig
av någon av de två Young Genius-datorerna. Åtta av flickorna satt här för att de väntade
på något (musikskolan, föräldrar/syskon, Internet-datorerna eller bussen). Fem av
flickorna kom för att det var roligt att spela eller att just dessa spel var roliga. En flicka
visste inte varför hon satt här och en annan för att datorn var ledig just när hon kom.
Åtta av flickorna spelade Bomber och bumlingar. En spelade Loopy (plattformsspel), en
Stavningsstafetten och en ett frågespel. Två satt vid Ungdomsdatorn och båda spelade
BackPacker. En hade inte hunnit börja spela innan intervjun och vi glömde kolla vad
hon spelade sedan. En vet vi inte vad hon spelade.

3RMNDU
Sju av pojkarna uppgav att de satt här för att de väntade på något (spela teater,
föräldrar/syskon/mormor/kompis eller bussen). En av dem skulle också lämna tillbaka
en bok. Sex av pojkarna satt här för att de tycker att det är kul att spela. En visste inte
varför han satt här och en annan ville prova spelen eftersom han aldrig använt dem
förut. Bomber och bumlingar spelades av nio pojkar. En spelade Snakewinder och en ett
glostestspel, svensk-engelskt. Av de fyra pojkar som satt vid Ungdomsdatorn spelade
tre BackPacker och en Svea Rike.
4a. Brukar du använda de andra datorerna här på Kungsbacka bibliotek också?
4b.Vilka?
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)OLFNRU
Tretton av flickorna satt vid Young Genius-datorerna och två vid Ungdomsdatorn vid
intervjutillfället. Sex av dem brukar inte använda någon annan dator än Young Genius
som de satt vid under intervjun. Fem brukade även använda Internet-datorerna (fyra satt
vid Young Genius och en vid Ungdomsdatorn) och en uppgav dessutom
Ungdomsdatorn och Barndatorn och en annan Young Genius-datorerna. En av dem som
använde Young Genius sa att hon ibland också använde Ungdomsdatorn och en annan
som satt vid den senare uppgav att hon även brukade använda Young Genius ibland. En
flicka svarade bara Ja utan att specificera sig. Endast en uppgav att hon brukade
använda sig av bibliotekskatalogen.

3RMNDU
Elva pojkar satt vid Young Genius datorerna och fyra vid Ungdomsdatorn. Sex av
pojkarna brukade inte använda de andra datorerna än den de satt vid under intervjun (tre
satt vid Young Genius och de andra tre vid Ungdomsdatorn). Fyra brukade använda
bibliotekskatalogen (alla satt vid Young Genius-datorerna). En av pojkarna använde sig
av den som är ledig (satt under intervjun vid Ungdomsdatorn) och en annan brukade
spela på Barndatorn men satt vid intervjutillfället vid Young Genius. Bara två uppgav
Internet-datorerna (båda satt vid Young Genius) och slutligen var det en pojke som sa
”Ja, Ungdomsdatorn men den är tyvärr ofta upptagen. Jag gillar BackPacker”.

5. Har du använt Ungdomsdatorn någon gång?

)OLFNRU
Fem av flickorna spelade ofta på Ungdomsdatorn därför att de gillar spelen där, flera
nämnde speciellt BackPacker. Tre hade spelat på denna dator en gång varav en uppgav
att hon gillar BackPacker och en annan att hon inte gillar spelen. Sju hade aldrig spelat
på den. En av dessa flickor visste inte om att den fanns, och två var inte intresserade.
Totalt hade alltså åtta av flickorna provat Ungdomsdatorn någon gång.

3RMNDU
Sex hade använt Ungdomsdatorn men en av dem gillar inte spelen där medan fyra säger
sig göra just detta, två nämner speciellt BackPacker och en säger att den tyvärr ofta är
upptagen. Hela fem pojkar visste inte att den fanns men alla fem skulle ha använt den
om de vetat om den (vilket bekräftas av vad vi såg när vi upplyst dem om detta, flera
gick direkt dit och kollade om datorn var ledig). Av de övriga fyra svarar tre nej utan
kommentarer medan en säger sig inte vara intresserad av spelen.

6. Varför spelar du datorspel?

)OLFNRU
Nästan alla (14) flickor säger att det är ”roligt” eller ”kul” att spela. Den femtonde, som
inte anser sig intresserad, tycker dock att BackPacker är lärorikt.
Flickorna spelar datorspel av olika anledningar, två när de inte har något annat att göra,
en annan tycker att det är ”kul med nya grejor”, en spelar ofta hemma och ytterligare en
tycker att det är spännande och att ”man lär sig saker”.

3RMNDU
Även fjorton av pojkarna säger att det är ”roligt”, ”skojigt”, ”kul” att spela datorspel. En
säger sig gilla att spela ”för att man får tänka och man lär sig saker”. Även en annan



pojke tycker att man lär sig något genom spelen. Fyra nämner att det är bra som
tidsfördriv och en tycker att det är underhållande.

7. Vilket/vilka spel tycker du är bäst? (Gäller även spel som inte finns på Kungsbacka
bibliotek. Se även bil. 2)

)OLFNRU
Åtta av flickorna tycker om resespel (geografispel) och alla nämner BackPacker.
Tre nämner bara detta spel. De övriga fem uppger också andra spel. En säger action-
spel som Worms, en annan säger Sims (strategispel), ännu en tycker om krigs- och
äventyrsspel samt Redneck rampage (action), en tycker om DX ball game och slutligen
en annan som uppger äventyrsspel som exempelvis Myst. Sims säger sig också två
andra flickor gilla, båda nämner bara detta spel som de uppger vara ett ”byggspel där
man bygger hus eller saker”. En flicka tycker om äventyrsspel och labyrintspel, en
krigsspel och speciellt Red Alert samt familjespelet Teazle, en flicka tycker om alla
spel. En säger sig gilla Disney-spel och en annan äventyrsspel och frågespel. Flickorna
spelar för att de tycker att ”man lär sig saker”, ”gillar att resa”,  ”det är roligt” eller för
att ”det är spännande och kul”.
Sex av flickorna uppger alltså bara ett spel eller en typ av spel. Tre namnger inga spel
utan säger bara vilken kategori av spel de gillar. Totalt namnger flickorna nio olika spel.

3RMNDU
Pojkarna namnger betydligt fler spel, tjugo olika nämns. De flest av pojkarna uppger
flera spel eller flera kategorier. En pojke tycker om Theme Park World för att det är
roligt och The Sims eftersom han gillar att bygga och båda dessa spel handlar om att
bygga saker enligt honom själv. En annan pojke föredrar actionspel som exempelvis
Half Life och Unreal Tournament. Han tycker också om strategispel som Tiberian Sun.
Han ”gillar när det händer saker - blinkar och går fort - gillar svåra spel”. En tredje
nämner två strategispel, Star Craft och Brood War samt science-fiction spel om aliens.
Även han tycker om svåra spel där man måste tänka. Rayman och Hugo samt rymdspel
nämns av en annan pojke. Actionspelet Age of Empire samt Holocaust (vi är osäkra på
stavning och genre då vi inte kunnat hitta detta spel någonstans) där man bygger ett
nöjesfält nämns av en som favoritspel. En pojke säger att han ”gillar actionspel och
sportspel, inte tjejspel”. Han ger inga exempel. Även nästa pojke säger sig tycka om
actionspel som GTA 2 och Need for Speed 4 vilket är ett bilspel. En annan uppger
action- och strategispel utan att namnge något. Han gillar svåra spel. Krigsspel som
Opposing force, Half Life och Star Craft föredras av en annan pojke. (Half Life uppges
vara actionspel och Star Craft strategispel av en tidigare pojke). En tycker om rollspel
och historiska spel och nämner Svea Rike som exempel. Ännu en nämner krigsspel som
favorit och tycker speciellt mycket om Delta Forces. Skjutspelet Bond samt Dropper
som är ”det bästa på bibliotekets datorer” nämns av en pojke. En annan tycker om
äventyrsspel som Gabriel Knight och ännu en uppger actionspelet GTA. Den sista
pojken tycker om krigsspel och strategispel och nämner Command & Conquer som
exempel.

8. Sitter du helst ensam eller tillsammans med någon?

)OLFNRU
Nio flickor sitter helst ensamma framför datorn. Fyra vill hellre sitta tillsammans med
någon annan och en uppgav att det inte spelade någon roll. En av flickorna vill helst



vara ensam när hon kollar sin e-post men annars sitter hon gärna tillsammans med
andra.

3RMNDU
Sex pojkar sitter helst ensamma och lika många säger att det inte spelar någon roll. De
sitter lika gärna ensamma som tillsammans med någon annan. En pojke ville sitta ensam
när han spelade actionspel men tillsammans med andra när det gällde andra typer av
spel. En uppgav att han helst sitter ensam framför sin dator men gärna ihopkopplad med
andra datorer och på så sätt kunde han ändå spela ihop med andra. Bara en pojke
uppgav att han helst satt tillsammans med någon.

6.3 Sammanfattning av intervjuerna

Nästan alla pojkar gillade att spela spel mot 1/3 av flickorna. Pojkarna nämnde mer än
dubbelt så många spel jämfört med flickorna. Några fler flickor än pojkar chattade och
använde e-post. Vad beträffar Internet var det nästan lika många pojkar som flickor som
använde detta. Flickorna använde i större utsträckning datorer för skolarbetet. Pojkarna
satt vid varje tillfälle betydligt längre tid än vad flickorna gjorde. En av dem satt ända
upp till åtta timmar per gång (han använde datorn ett par gånger per vecka). En annan
satt i gengäld bara femton minuter varannan vecka. Flickorna satt aldrig längre än en
timme i sträck. Flickorna tillbringade mellan fyrtio minuter upp till sju timmar per
vecka och pojkarna mellan sju minuter och flera ända upp till fjorton timmar per vecka.
I genomsnitt satt flickorna 5,3  timmar/vecka och pojkarna mer än 9,2 timmar under
samma period.

Vad beträffar frekvensen var det dubbelt så många flickor (sex stycken) som använde
datorn varje dag. Om man slår ihop svaren för varje dag och varannan dag/nästan varje
dag jämnar det ut sig (nio flickor och åtta pojkar).
Hälften av alla satt här för att de väntade på något (åtta flickor och sju pojkar) och elva
(fem flickor och sex pojkar) för att de tycker att det är roligt att spela spel. Två (en av
varje kön) visste inte varför de satt framför datorerna. Bomber och bumlingar är det
mest använda spelet, sjutton personer (åtta flickor och nio pojkar) spelade detta spel. På
Ungdomsdatorn är BackPacker populärast och spelades av fem personer (två flickor och
tre pojkar). Spelen på denna dator är alla tre av den karaktären att man kan sitta väldigt
länge vilket gör att inte så många hinner spela på den under en och samma dag. Tolv av
de intervjuade (lika många av varje kön) använde aldrig någon annan dator än den de
satt vid när vi talade med dem. Tretton flickor och elva pojkar satt vid Young Genius-
datorerna, två flickor och fyra pojkar vid Ungdomsdatorn. Sju brukade använda
Internet, de flesta (fem) var flickor. Arton uppgav att de även använde andra datorer än
den de satt vid för tillfället. Både pojkar och flickor tycker om spelen på
Ungdomsdatorn. Betydligt fler skulle ha använt den om de vetat om att den fanns.

Nio av flickorna och sex av pojkarna sitter helst ensamma framför datorn. Nästan
hälften (sex) av pojkarna tyckte inte att det spelade någon roll medan bara en flicka
uppgav samma svar. En pojke och fyra flickor spelade helst tillsammans med någon
annan. Några ville sitta ensamma ibland och tillsammans med andra ibland beroende på
vad de gjorde.
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I detta kapitel kommer vi att diskutera de resultat vår undersökning gett. Först försöker
vi analysera vad resultaten i litteraturstudien egentligen innebär, dvs. se om vi fått några
svar på frågorna vi hade. Vi kommer också att jämföra det vi kommit fram till genom
litteraturstudierna med vad vi fått fram genom de kompletterande empiriska
undersökningarna på Kungsbacka bibliotek. Resultaten från våra undersökningar ställs
även i relation till de teoretiska utgångspunkter angående könsskillnader som vi haft.
Sist i kapitlet görs en sammanfattning där vi också redovisar våra slutsatser.

Metoderna vi använt oss av har i stort sett fungerat för att ge svar på de frågor vi hade.
Genom litteraturundersökningen har mycket av det vi undrade över klarlagts men inte
allt. De olika källornas resultat stämmer inte alltid överens med varandra och ibland blir
det inte något entydigt svar på frågorna. Den empiriska undersökningen har också
besvarat de flesta frågor vi hade inför den. Vi hade utifrån förutsättningarna på det
undersökta biblioteket inte intentionen att få svar på alla delfrågor. Vi såg den som en
kompletterande undersökning. Som tidigare nämnts behandlar den i huvudsak
datoranvändning för nöjes skull på ett bibliotek. Vid en kritisk granskning i efterhand
inser vi att intervjufrågorna borde varit mer ingående för att kunna ge uttömmande svar.
Vi tror också att vi skulle lyckats öka insamlandet av mängden information om vi hade
haft möjlighet att tillbringa ytterligare tid på biblioteket. Vi vill poängtera att vi inte haft
intentionen att man ska dra några generella slutsatser av vår undersökning. Vi har
försökt att förhålla oss kvalitativt till resultaten i litteraturundersökningen även om flera
undersökningar vi läst om presenterat kvantitativa data. Dessutom gäller resultaten från
undersökningarna vi läst om i flera fall ett litet antal personer och detta gäller även vår
egen empiriska undersökning.

7.1 Skillnader i pojkars och flickors datoranvändning

Den övergripande frågeställningen vi hade var:

Skiljer sig pojkars och flickors datoranvändning åt och i så fall hur?

Under respektive rubrik nedan diskuterar vi de svar vi fått på delfrågorna vi hade i vår
frågeställning. Rubrikerna överensstämmer i stort sett med dem i resultatredovisningen
av litteraturstudien. Under de rubriker där resultat från den empiriska undersökningen
finns diskuteras även de och jämförelser görs med resultaten från litteraturstudien. De
relateras också till de teoretiska utgångspunkter som vi haft angående könsskillnader.
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Det har varit svårt att utifrån de texter vi läst få en klar uppfattning om huruvida det
verkligen finns några könsskillnader i datorintresset och attityderna till dem. I flera
källor har vi funnit redogörelser för att det finns skillnader mellan könen både i attityder
till datorer och intresset för dem. Chen kom fram till att det fanns skillnader mellan
flickor och pojkar, särskilt vad beträffar inställning till datorer och deltagande i kurser i



datorprogrammering (1987, s. 200, 212). Flickorna i Shashaanis undersökning visade
mindre intresse såväl av att lära sig hur datorer fungerar som att använda dem. De hade
också i mycket högre grad än pojkarna negativa attityder till datorer (1993, s. 172-174).
I rapporten ”Barn, bibliotek, datorer” berättas också från flera av delprojekten om att
flickor visat mindre intresse av att arbeta med datorer (Bergström 1995, s. 44-45 ;
Raptidou 1995, s. 49). Men i andra undersökningar framkommer få könsskillnader i det
allmänna datorintresset eller i intresset av att använda datorer. Barnen sägs i allmänhet
vara positiva till att använda datorer (Flising 1996, s. 29 ; Holmqvist & Martín-
Levander 1995, s. 21 ; Unenge & Unenge 1997, s. 28). Däremot visar de två senare
undersökningarna att pojkar använder datorer oftare (Holmqvist & Martín-Levander
1995, s. 21 ; Unenge & Unenge 1997, s. 16). Några studier har också försökt ta reda på
om barnen och ungdomarna har könsstereotypa åsikter om datoranvändning. I
Shashaanis undersökning var pojkarnas åsikter i högre grad könsstereotypa (1993,
s.173, 176). Även i ett par av de andra undersökningarna finns frågor som kan hänföras
till detta ämne. Pojkar respektive flickor tillfrågas om sitt eget och det motsatta könets
datoranvändning. De flesta av de 24 eleverna i Holmqvist och Martín-Levanders
undersökning svarade att de tycker att pojkarna och flickorna i klassen använder datorn
lika mycket i skolan. Ingen av pojkarna tycker att flickorna använder datorn mer än
pojkarna. Fem flickor liksom fyra av pojkarna, anser att pojkarna använder datorn mer
än flickorna (1995, s. 22-23). Flickorna i Starenviks undersökning tror att pojkar
använder datorer mer än flickor. De tycker också att pojkar spelar våldsammare spel
och är modigare, dvs. vågar pröva sig fram mer än flickor (1996, s. 39-41). De två
senare undersökningarna utgår visserligen från ett väldigt litet material och i den senare
ingick bara flickor men vi tycker ändå att de pekar på att föreställningar om
könsskillnader finns. Shashaanis undersökning är betydligt större, där ingick ca 1 750
elever. Forskaren Py Kollberg varnar dock för att tolkningarna av forskningsresultat i
undersökningar angående ungdomars attityder till datorer är beroende av forskarnas
egna föreställningar (2000, s. 39).

Eftersom det gått några år sedan datorerna på allvar gjorde sin inmarsch i samhället kan
man fundera på om intresset för och inställningen till datorer förändrats med tiden. Om
man jämför två texter med nästan 15 år emellan där pojkar och flickor har uttalat sig om
sitt förhållande till datorer ser man att i den äldsta, från 1985, hade nästan alla flickorna
negativa uppfattningar om datorer och t.o.m. upplevde dem skrämmande. De flesta av
pojkarna var däremot positivt inställda till datorer (Olstedt 1985, s. 15-17). Enligt
Johnsson-Smaragdi, vars undersökning är betydligt nyare, är barn och ungdomar oftast
positivt inställda till datorer, pojkar något mer än flickor. Endast 20 procent är öppet
kritiska och anser att datorer hindrar folk från att tänka själva. Här finns praktiskt taget
ingen skillnad alls mellan pojkar och flickor (1998, s. 22). Men även om flickornas
rädsla och främlingskap inför datorer försvinner med tiden så har inte andelen kvinnliga
studenter på IT-utbildningarna ökat. Dessa utbildningar har blivit flera men andelen
kvinnliga studenter sjunker stadigt. I artikeln ”Tjejer nobbar grabbarnas IT” säger
författaren till en rapport där detta framkommer att det beror på att IT betraktas som ett
mansområde. Orsaken till detta är att flickor har svårt att identifiera sig med
hackerkulturen och att det nästan inte finns några kvinnliga förebilder (Ritzen 1998, s.
2-3). Det måste ju innebära att de unga kvinnorna har en föreställning om att man måste
tillhöra hackerkulturen för att gå där. Är det som resultaten från ett av de redovisade
projekten i ”Barn, bibliotek, datorer” visade, att pojkarnas intresse ökade kraftigt men
flickornas långsamt (Raptidou 1995, s. 49)? Då finns det ju plötsligt väldigt många
yngre män med stort försprång vad gäller datorvana- och kunskaper. Även om



flickornas betyg räcker till känner de sig chanslösa. De vågar sig inte in i denna
hackerkultur. I artikeln ”Killar har också varit nybörjare” anges en annan orsak. Den
intervjuade menar att när barnen introduceras för datorer är pojkarna först framme, de
har lärt sig att det är OK att ta för sig medan flickorna väntar på sin tur. Om deras tur
alls kommer så står det då en pojke bakom ryggen och tittar på och skrattar åt den
”dumma bruden” som bara gör fel. Flickorna hamnar på efterkälken och tappar till slut
intresset (Rost 1999, s. 8).

I flera av källorna sägs att efter tioårsåldern avtar flickornas datorintresse samtidigt som
pojkarnas ökar. Att det inte finns några program som intresserar flickor i den åldern
antas vara en orsak. Innan dess uppskattas ritprogram, könsneutrala spel samt lek- och
lärprogram mycket av flickorna (Tanaka & Hafner 1996, s. 82-83). Men det ges även
djupare förklaringar till att flickornas datorintresse avtar i samband med puberteten och
strax före. Det är också då de tappar intresse för matematik, naturvetenskap och teknik.
En orsak till könsskillnaderna antas vara att datorer, liksom matematik och
naturvetenskap, uppfattas tillhöra den manliga domänen. Flickor i puberteten känner sig
ängsliga för att delta i och ha kompetens inom dessa områden (Forging a partnership
between technology and equity 1994, s. 15). Könsforskaren Anne Mette Kruse föreslår
delvis könsåtskild undervisning och berättar om sina undersökningar där hon jämfört en
flickskola med könsblandade skolor. När flickorna var utan pojkar kunde de utveckla ett
större spektrum av aktiviteter och roller och få det räknat som feminint. Fysik och
elektronik hörde här till det kvinnliga medan de ämnena i den könsblandade skolan
räknades som pojkämnen och konsekvent valdes bort eller var lågprioriterade av
flickorna (Nordahl 1998, s. 89-90). Om flickornas avståndstagande från teknik och
datorer kan man också läsa i en artikel av forskaren Py Kollberg. Hon säger att
skillnaderna i pojkars och flickors datoranvändning blir tydliga i tonåren. Hon menar att
det beror på att det viktigaste under dessa år är att skapa sig en identitet och att vi då är
extra känsliga för vad som uppfattas som manligt och kvinnligt. Både hon och Jörgen
Nissen säger att det inte hjälper att många kvinnor i dag använder datorer i sitt arbete.
Datorn är ändå förknippad med män och manlighet i våra föreställningar och de
könsladdade attityderna kring datorer blir avgörande för hur man förhåller sig till
tekniken (Kollberg 2000, s. 38). Nissen menar att den främsta förklaringen till varför
datortekniken framstår som ett manligt område beror på historiska och kulturella
faktorer (1996, s. 143). Han hävdar dock att det främst är hackerkulturen som är så gott
som uteslutande manlig. Med hackerkultur avser han ett speciellt sätt att förhålla sig till
datortekniken, att vara intresserad av tekniken i sig. Den förklaring han har är att detta
förhållningssätt skapades av män för män. Han påpekar vidare att om man följer denna
kulturs framväxt så är den länkad till aktiviteter som betraktas som manliga. Denna
latenta manlighet menar han att flickorna snabbt upptäcker (1993, s. 84-99 ; 1996, s.
153).

Om man ställer de här resultaten i relation till den litteratur vi kallat våra teoretiska
utgångspunkter tycker vi att mycket vad gäller intresse och attityder, inklusive
könsstereotypier kan spåras till de könsroller som finns i samhället. I Bjerrum Nielsen
och Rudbergs bok kan man ju bl.a. läsa hur viktigt det är för både barnen och deras
omgivning att de tillhör ett visst kön och för barnen att ta reda på vad det innebär (1991,
s. 12, 28, 120). Det hävdas också att även om föräldrar inte vill medverka till att befästa
rådande könsroller så kan de göra det omedvetet ändå, mycket p.g.a. sin egen
uppfostran (ibid, s. 34-35). Ingemar Gens tar ett exempel på hur djupt rotade våra
könsrollsuppfattningar är. Han berättar om föräldrar som talat om för honom att de gett



sina söner dockor men att pojkarna ”kört bil” med dem i stället för att leka docklekar
med dem. Han tror att de skulle blivit skräckslagna om sönerna hade uppfört sig som
flickor (1998, s. 24). Han säger att kön till största delen är en social egenskap och en
produkt av förväntan (ibid, s. 7). Följande text pekar också på detta: Frances Grundy
anser att intresset för datorer och självförtroendet när det gäller att använda sig av dem
grundläggs i mycket tidig ålder. Pojkar får leksaker som hjälper dem att bli bra på att
konstruera saker samtidigt som de lär sig hur de fungerar. De vuxna förebilderna som
barnen identifierar sig med har även de olika roller. Det är nästan uteslutande män som
lagar bilar och hushållsapparater medan kvinnornas kunskaper ofta bara räcker till att
trycka på någon knapp för att få igång dessa apparater. Dessa olikheter när det gäller
uppfostran leder till att pojkar har ett större intresse för datorer och användningen av
dem (1996, s. 13-19). Att pojkarna verkar ha ett större intresse för tekniken i sig kan
säkert ha både kulturella och biologiska förklaringar. Ett par av de texter vi läst berättar
ju att det finns väsentliga skillnader mellan hur en typisk pojkes respektive en typisk
flickas hjärna är organiserade och fungerar. Det sägs att pojkar och män allmänt sett är
bättre inom de logisk-matematiska och tekniska områdena (Levander 1993, s. 44 ;
Nordahl 1998, s. 10, 19).

Vi tycker inte att vi fått något entydigt svar på om pojkars och flickors intresse för och
attityder till datorer skiljer sig åt men i många undersökningar framkommer att det finns
skillnader även om de inte är särskilt markanta. Vad gäller skillnaderna som redovisas i
flera källor är det svårt att veta om orsakerna är socialisationsberoende, av biologisk
natur eller en blandning av bägge.
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Att pojkar tillbringar mer tid än flickorna vid datorn sägs i så gott som samtliga av våra
källor. Chen såg stora skillnader i användandet av datorer hemma. Pojkarna satt framför
sina datorer nästan dubbelt så mycket som flickorna under en vecka. Pojkarna använde
också oftare datorer hos vänner och bekanta och deltog oftare i datorklubbar i skolan
(1987, s. 200, 210). Hans undersökning är visserligen ganska gammal men tendensen
verkar hålla i sig även i senare undersökningar. Några visar att en större andel pojkar än
flickor använder datorn varje dag (Holmqvist & Martín-Levander 1995, s. 21 ; Unenge
& Unenge 1997, s. 16, 30). I en fritidsvaneundersökning i Göteborg fick ungdomarna
svara på en fråga angående datoranvändning över huvud taget. Vid första
undersökningstillfället, 1996, var det 9 procent av pojkarna och 14 procent av flickorna
som aldrig använde dator. I den senaste undersökningen, 1999, var siffrorna 2 procent
för pojkarna och 4 för flickorna. På frågan om de använde datorer 3 gånger eller mer per
vecka svarade vid första tillfället 42 procent av pojkarna och 20 procent av flickorna att
de gjorde det. År 1999 hade siffrorna ändrats till 63 procent för pojkarna och 32 procent
för flickorna. Bägge könen har ökat sin datoranvändning men pojkarnas är fortfarande
mycket större, åtminstone vad beträffar ”storanvändarna” (Frivan 2000). Vi kan bara
spekulera i vad den generella ökningen beror på. Var någonstans de undersökta barnens
och ungdomarnas datoranvändning sker vet vi inte men förekomsten av datorer i
hemmen, i skolan och på biblioteken har ökat kraftigt. Vad gäller att spela datorspel är
skillnaden stor mellan pojkar och flickor. Pojkar spelar i drygt en timme per dag medan
flickorna ägnar en kvart om dagen till denna aktivitet. Enligt Johnsson-Smaragdi spelar
pojkar i 10-11-års åldern spel längst tid, ca 70 minuter om dagen medan 15-16-åriga
flickor spelar minst, ca 10 minuter. Äldre barn och ungdomar använder oftare datorer än



vad yngre gör och pojkar oftare än flickor (1998, s. 16- 17). I Peter Anderssons rapport
om användning av Internet och e-post framkommer det att män både sitter oftare och
längre uppkopplade än vad kvinnor gör (2000, s. 6, 14-15). Men flickor och kvinnor
knappar in på det manliga försprånget i Internetutnyttjande. Enligt ”Nyheter från
Vetenskapsradion”, som sändes den 13 juli 2000, har de amerikanska kvinnorna gått om
männen i fråga om Internetanvändning och står nu för 51 procent av den sortens
datoranvändning. Även fritidsvaneundersökningen i Göteborg visar på denna tendens
(Frivan 2000).

Vår undersökning på Kungsbacka bibliotek visar även den att pojkarna använder sig av
datorer längre tid än flickorna. Däremot inte oftare, dubbelt så många flickor (sex) som
pojkar (tre) i vår empiriska undersökning använde sig av datorer varje dag. Vid vår
förstudie (observationerna) satt pojkarna också längre tid än flickorna, utom vid
Barndatorn där flickorna satt något längre tid än pojkarna.
Varför skulle pojkar och män använda sig av datorer både oftare och längre än flickor
och kvinnor? Återigen kan man relatera till hur viktigt det är både för barnen och deras
omgivning med vilket kön de tillhör (Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991, s. 12, 28, 120).
I det sammanhanget är det viktigt att sysselsätta sig med ”rätt” saker, sådant som de
andra av samma kön leker med och som de vuxna tycker är riktigt (Gens 1998, s. 24).
Gens tar också upp att flickor är dåliga på att tillgodose sina egna behov och kanske inte
heller tillåts att göra det (ibid, s. 25). Det kan ju innebära att pojkar och män tillåts att ha
tid för ”onyttiga” saker medan kvinnor och flickor inte får det. Exempel på detta är att
det på flera ställen talas om att pojkar och män ser datorn som ett redskap för att
tillgodose behoven av fritidssysselsättning och nöje (Miller 1997, s. 52-56 ; Carlid
1995, s. 18-19). Flickor och kvinnor ser den i stället som ett verktyg för läxor och arbete
(Miller 1997, s. 52-56 ; Tanaka & Hafner 1996, s. 82-83).

I den litteratur vi läst sägs att pojkar spenderar mera tid på datoranvändning än vad
flickor gör. Av de källor som redovisar användningsfrekvens framgår det att pojkarna
använder datorer oftare än flickorna.Vår egen undersökning på Kungsbacka bibliotek
visade dock inte det. Däremot använde pojkarna i undersökningen datorerna längre tid
åt gången än vad flickorna gjorde. Att pojkarna lägger ner mera tid på datoranvändning
än flickorna verkar utifrån våra studier mest vara socialisationsberoende men det kan
naturligtvis finnas ett större, biologiskt betingat intresse i botten.
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Flickornas tilltro till den egna förmågan att kunna använda datorer är enligt våra källor
mycket sämre än pojkarnas. Flera av undersökningarna visar att det är vanligare att
pojkarna tycker att deras datorkunskaper är goda (bl.a. Holmqvist & Martín-Levander
1995, s. 28 ; Flising 1996, s. 28). I Holmqvist och Martín-Levanders undersökning
skulle barnen ange hur duktiga de tyckte de var på att använda dator. De flesta pojkarna
markerade siffran 7 på en skala från 1 (dålig) till 7 (bra). Av flickorna markerade de
flesta siffran 3. Sju flickor markerade siffrorna 6 och 7. Av dessa var det sex som hade
datorkunskap som ”elevens val” (1995, s. 28). Av Flisings första rapport om projektet
”Framtidsbarn” framgår också att det var vanligare att pojkarna i undersökningen tyckte
att de var mycket duktiga på olika datoraktiviteter (1996, s. 28). I uppföljningsrapporten
tyckte hela 67 procent av pojkarna att de var jätteduktiga på att spela datorspel mot 38
procent av flickorna. I de andra datoraktiviteterna framkom inga större könsskillnader



(2000, s. 33). Flickorna i Shashaanis undersökning visade större ängslan och hade sämre
självförtroende vad beträffar datoranvändning än pojkarna. Shashaani menar att liten
eller ingen tilltro till den egna förmågan att kunna lära sig använda datorer är ett hinder
för datoranvändning. Flickorna var rädda för att använda datorer och kände sig hjälplösa
när de gjorde det (1993, s. 173, 176). I Hardman och Fitzpatricks undersökning visade
pojkarna sin självtillit och dominans mera handgripligt. De tog kontrollen över retur-
och piltangenterna som skulle användas, de t.o.m. föste undan flickornas händer från
tangentbordet för att ha kontrollen själva. Även bland de äldre barnen dominerade
pojkarna vid det datorbaserade testet men ingen av de äldre eleverna försökte ta fysisk
kontroll över tangentbordet. Vid den andra, icke datorbaserade uppgiften var det ingen
skillnad i dominans mellan könen (Fitzpatrick & Hardman 2000, s. 440). Innan de löste
uppgifterna skulle de besvara några frågor angående sina datorkunskaper och liknande.
De äldre flickorna (9-åringarna) svarade att de trodde att både pojkar och flickor har
samma kunskaper och färdigheter att arbeta med datorer men att de själva var sämre än
andra och saknade därmed tilltro till sin egen förmåga (ibid, s. 443). Detta framkom
även i Shashaanis undersökning (1993, s. 173, 176). Jenny Nilsson berättar från
projektet ”Informationsteknologi på folkbibliotekens barnavdelningar” om när ca 100
mellanstadiebarn under en månad fick chans att pröva spelet ”De mystiska tecknen” på
Värmdö bibliotek. Efteråt ombads de besvara frågor om spelet och komma med
synpunkter på det. Hon skriver att många pojkar som hade svårt att klara spelet ändå
svarade att det var lätt men att många flickor som lätt, lugnt och metodiskt tog sig
igenom det svarade att det var svårt (Nilsson 1995, s. 61).

Det är inte i alla källor det reflekteras över och talas om att det finns skillnader i pojkars
och flickors tilltro till den egna förmågan vid datoranvändning och i datorrelaterade
kunskaper. Där det görs är det pojkarna som har den bästa självtilliten på området (bl.a.
Fitzpatrick & Hardman 2000, s. 440, 443 ; Nilsson 1995, s. 61 ; Shashaani 1993, s. 173,
176). Det kan återigen kopplas till våra könsroller och vad det innebär att vara pojke
eller flicka (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991, s. 12, 28, 120). Hit hör vad vi lärt oss att
pojkar respektive flickor ska vara bra på och bör sysselsätta sig med (Bjerrum Nielsen
& Rudberg 1991, s. 179-185 ; Gens 1998, s. 18). Det handlar också om förväntningar
från omgivningen och en själv (Gens 1998, s. 23-24). Jenny Nilssons rapport tycker vi
är ett både tänkvärt och utmärkt exempel på detta.

I de texter där självförtroendet i förhållande till datorkunskaper tas upp framkommer det
att pojkarnas är mycket bättre än flickornas. Det gäller också förmågan att tillägna sig
dem. Vi tror att det främst har socialisationsberoende orsaker. Men som i de tidigare
frågorna så kan naturligtvis ett större intresse och en större fallenhet för teknik på
biologiska grunder ligga bakom.
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I Holmqvist & Martín-Levanders undersökning visar det sig att pojkarna oftast tar första
initiativet när man sätter sig vid datorn. Men flickorna är sedan bättre än pojkarna på att
lösa uppgifterna eftersom de är noggrannare och uthålligare (1995, s. 32, 40-41). Detta
nämns på flera andra ställen. I rapporten om projektet ”Informationsteknologi på
folkbibliotekens barnavdelningar” skriver Lena Lundgren att flickor också har ett annat,
mera passivt sätt, att närma sig datorerna och behöver inledningsvis en grundligare
genomgång. De vill veta mera om hur man gör och vad man kan göra och behöver



också få veta att allt inte försvinner om man trycker fel. När de kommit igång blir de
ofta duktigare än pojkarna och har mera tålamod att pröva olika lösningar (Lundgren
1995, s. 90). Från delprojektet ”CD-ROM i Upplands-Bro” skriver Birgitta Carlid om
några iakttagelser vad gäller pojkar och flickor. När man skulle ha visning för
skolklasser ockuperade pojkarna redan från början stolarna framför datorn. De flesta var
ganska självsäkra framför datorn och tryckte gärna på tangenterna på måfå för att se om
något skulle hända. Vad gällde flickorna var de ofta avvaktande i början även om det
var en klass som arbetade med datorer i skolan (Carlid 1995, s. 18-19). I rapporten från
den statliga satsningen på datoriseringen i ungdomsskolan 1988-1991 noterade lärare
flickornas noggrannhet och uthållighet, vilket innebar att de fullföljde uppgifter på ett
bättre sätt än pojkarna (Riis 1991, s. 69). I en delrapport som kom före huvudrapporten
citeras en pojke vid en mellanstadieskola som säger att ”Det är kul att trycka på fel
knapp för då upptäcker man mycket”. Enligt författarna lyckas han därigenom fånga det
som många av lärarna i projektet menat när de berättade om skillnader mellan pojkars
och flickors agerande vid datorn (Jedeskog, Hyltén, Riis 1991, s. 52).

Enligt de flesta källorna är pojkarna mer förutsättningslösa, ivrigare och djärvare än
flickorna i sitt sätt att närma sig datorer. Man kan dra paralleller från deras beteenden
vid datorn till barnpsykiatern Zlotniks beskrivning av hur några åtta månader gamla
barn bekantar sig med nya saker. Hur man då ser skillnader i könens sätt att närma sig
och undersöka nya saker. Pojkarna behandlar sina leksaker ”pojkaktigt”, de hamrar med
dem, plockar isär dem och böjer dem. Flickorna behandlar sina på ett ”flickaktigt” sätt,
dvs. intimt, de studerar dem och vänder dem då mjukt och försiktigt (Nordahl 1998, s.
11-12). Pojkarnas iver inför datorer kan även bero på att de har större begåvning och
därmed intresse när det gäller teknik (Levander 1993, s. 42-43 ; Nordahl 1998, s. 19).
Vi får också från första början lära oss att teknik och därmed datorer är något pojkar ska
vara intresserade av och är bättre på än flickor (Bjerrrum Nielsen & Rudberg 1991, s.
179-185 ; Gens 1998, s. 24). Flickornas mera avvaktande sätt att närma sig datorer kan
därför även vara en följd av flickornas sämre självförtroende i samband med
datoranvändning. Att flickorna när de väl vant sig vid datorer är duktigare på att klara
av de uppgifter de ska göra kan säkert också ha flera orsaker. Zlotnik säger att flickor
utvecklas mycket snabbare på alla plan (ibid, s. 13-15). Därför är de helt enkelt mognare
än pojkar och detta tror vi säkert kan påverka deras olika sätt att använda datorer. De är
mogna nog att kunna koncentrera sig och genomföra uppgiften de får vilket kanske inte
pojkarna är och kan.

Av de källor vi studerat framgår det att pojkarna är mer förutsättningslösa, ivrigare och
djärvare i sitt sätt att närma sig datorer. De har sedan behövt mera hjälp efter ett tag. När
flickorna väl vant sig vid datorerna har de blivit bättre än pojkarna på att lösa uppgifter
de fått och också behövt mindre hjälp med datorerna än pojkarna. Vi tror att
anledningen till skillnaderna är en kombination av socialisationsberoende och
biologiska orsaker.
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I vissa undersökningar relateras inte tillgången till dator i hemmet till könsskillnader
utan mera till socioekonomiska förhållanden (Nelander & Lindgren 1998, s. 2-3 ;
Unenge & Unenge 1997, s. 14-15). Andra källor visar på könsskillnader. I en
amerikansk rapport framkommer det att familjer där det ingår pojkar oftare har datorer.



Det är också vanligare att pojkar deltar i ”sommardatorläger” (Forging a partnership
between technology and equity 1994, s. 15). Även Flisings första rapport om projektet
”Framtidsbarn” visar på skillnader i datortillgång. Av flickorna var det 33 procent mot
20 procent av pojkarna, som saknade datorer hemma. Speldator fanns hos 64 procent av
pojkarna och 43 procent av flickorna. Vad beträffar arbetsdatorer var det ingen skillnad
mellan könen (1996, s. 18-19). Enligt Johnsson-Smaragdi är det inte lika vanligt att
flickor har datorer hemma. Bland de äldsta pojkarna har så många som tre fjärdedelar
dator hemma mot knappt två tredjedelar för flickorna. Det är mer än dubbelt så många
pojkar som flickor som har en egen dator. Datorinnehavet ökar med åldern och för
åldersgruppen 15-16 år har 43 procent av pojkarna och 15 procent av flickorna egna
datorer (1998, s. 7-9). Att det finns en dator där man vistas behöver inte innebära att
man har tillgång till att använda den. Det framkommer i flera källor. I en artikel som
handlar om verksamhet med datorer på ett dagis säger personalen att de har märkt att
pojkarna är mest aktiva vid skärmen. Om inte de vuxna styrde turordningen så skulle
flickorna få stå tillbaka. De har enligt personalen svårare att ta för sig (von Essen 1999,
s. 6-7). I Flisings senare rapport om projektet ”Framtidsbarn” framkommer det att
datorinnehav i familjen inte behöver vara samma sak som att ha tillgång till dator.
Datorn kan tillhöra någon annan i familjen och man får kanske inte lov att använda den
(2000, s. 13). Men här är det samma förhållanden för bägge könen. Däremot har
könsskillnaderna som beskrevs i Flisings första rapport nästan helt försvunnit. En orsak
tros vara att det vid den förra undersökningen var många pojkar som hade speldatorer
hemma. De flesta har nu i stället datorer som går att använda både för spel och som
nyttodatorer (ibid, s. 14).

Vid vår undersökning på Kungsbacka bibliotek hade vi ingen fråga om detta men
utifrån sett så hade pojkarna och flickorna samma tillgång till bibliotekets datorer. Av
samtalet med bibliotekarierna framkom dock att när datorerna var nya på biblioteket
användes de nästan uteslutande av pojkar. Detta gällde både när man först fick
speldatorerna och när man senare fick de Internetuppkopplade datorerna. Om det
berodde på att det dröjde innan flickorna upptäckte datorerna, först inte vågade sig på
att pröva eller om de kände sig ovälkomna av pojkarna, visste inte personalen. Bristen
på intressanta program kan vara en annan begränsning av datoranvändningen. I flera
artiklar betonas att det framför allt finns ett större utbud av program som tilltalar pojkar.
De får därför större vana vid datorer (Appleton 1999, s. 16 ; Tanaka & Hafner 1996, s.
82-83). En orsak kan vara att de flesta program fortfarande görs och utvecklas av män.
Doug Glen, chef för Mattel Media, menar att det inte är så konstigt eftersom den
interaktiva underhållningen föddes i datorlabben på Massachusetts Institute of
Technology och liknande universitet och högskolor. En undersökning som ovannämnda
företag gjort visar att föräldrar köper fyra gånger så många spel till sina söner som till
sina döttrar (Tanaka & Hafner 1996, s. 82-83).

De skillnader vi funnit i källorna kan man återigen relatera till föreställningarna om vad
pojkar respektive flickor ska sysselsätta sig med, både bland barnen och deras föräldrar
(Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991, s. 120, 122 ; Gens 1998, s. 24). Det kan också vara
en förklaring till att det enligt flera källor är vanligare att köpa datorer, då speciellt
speldatorer, till pojkar.

Även om några källor visar på att den faktiska tillgången till datorer är större för pojkar
än för flickor så tycker vi inte att tendensen är tillräckligt tydlig. Men tillgång till dator
kan ju innebära mer än att datorn finns hemma, man kanske inte får använda den eller



vågar. Att flickornas datoranvändning hämmas av bristen på intressanta program nämns
också. Än så länge så finns flera program, mest spel, som tilltalar pojkar mer än flickor.
Resultaten från Flisings undersökningar visar att en utjämning av könsskillnaderna skett
p.g.a. att familjerna nu i högre utsträckning skaffat mångfunktionella datorer som kan
användas både för spel- och nyttoprogram.
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Flickorna arbetar med bild- och formprogram medan pojkar mera dras till de program
och spel som innehåller action. Flickor är mer intresserade av kreativa program och
särskilt program som har något att lära ut eller som förutsätter strategiskt tänkande.
Detta framkommer i en statlig utredning (Ungdomens IT-råd 1996, s.15, 75). Att flickor
föredrar program som är nyttobetonade medan pojkarna helst använder datorn för nöje
och förströelse, dvs. för spel eller att bara utforska tekniken sägs i många av våra källor
(bl.a. Miller 1997, s. 52-56 ; Nissen 1996, s. 145-146 ; Tanaka & Hafner 1996, s. 82-
83). Maria Klawe, som länge forskat om kön och datorer, säger att vad som verkligen
tilltalar flickor är program där de känner att de uträttar något. De ser datorn som ett
redskap att lära sig med (Tanaka & Hafner 1996, s. 82-83). Rena Upitis uttrycker sig på
liknande sätt. Hon säger att kvinnor och flickor ser datorer som ett verktyg för arbete
och läxor. Det är också vanligare enligt henne att pojkar och män ser datorer som ett
redskap för fritidssysselsättning och nöje. De dras också mer till spel, säger hon. Hon är
forskare på lek- och lärprogram som hjälpmedel inom matematik- och
naturvetenskapsundervisningen (Miller 1997, s. 52-56). Liknande resultat framkommer
även i projektet ”Informationsteknologi på folkbibliotekens barnavdelningar”. Birgitta
Carlid säger att flickorna helst vill kunna använda informationen de söker fram till
något, undantaget är gulliga djurbilder. Hon gjorde också iakttagelsen att pojkar och
män hade större benägenhet att slå sig ner framför datorn för nöjes skull (1995, s. 18-
19). Även i delprojektet ”Datorverkstad i Hallonbergen” berättas om skillnader i
programval. Flickorna använde ett ritprogram en del men de spelade också gärna spel.
Populärast var ett enkelt äventyrsspel. Pojkarna spelade mycket spel, de började ofta
med enkla ”skjuta-hoppa-dödaspel” för att sedan övergå till mer avancerade och oftast
mindre våldsamma äventyrsspel (Bergström 1995, s. 45). I Holmqvist & Martín-
Levanders undersökning är största skillnaderna i vad man använder datorn till i
skrivandet respektive spelandet. Alla flickorna uppgav att de brukar använda datorn för
att skriva, vilket inte alla pojkarna gjorde. Samtliga pojkar svarade att de brukar
använda den för spel. För flickorna kom spel på tredje plats, samma plats som skriva för
pojkarna. För både pojkar och flickor kom rita på andra plats (1995, s. 25).

Fritidsvaneundersökningen i Göteborg visar att i viss sorts datoranvändning har
skillnaderna mellan könen ökat medan den minskat i annan. När man jämför resultaten
från 1996 och 1999 kan man se att av pojkarna som aldrig använde Internet har andelen
minskat från 57 till 19 procent. De som använder Internet ofta har blivit fler. År 1996
var det 11 procent som använde Internet tre gånger eller mer per vecka och i den senaste
undersökningen hade det ökat till 35 procent. Bland flickorna har Internetanvändningen
ökat ännu mer. I den första undersökningen var det hela 70 procent av flickorna som
aldrig använde Internet, i 1999 års undersökning var det 20 procent. År 1996 svarade 4
procent av flickorna att de använde Internet tre gånger eller mer per vecka. I den senaste
undersökningen hade det ökat till 23 procent. Undersökningen tar också upp
användning av datorer till spel. I den första undersökningen svarade 11 procent av



pojkarna och 20 procent av flickorna att de aldrig spelade datorspel, år 1999 var
siffrorna 5 respektive 11 procent. År 1996 svarade 41 procent av pojkarna och 17
procent av flickorna att de spelade datorspel 3 gånger per vecka eller mer. I
undersökningen 1999 hade siffrorna ökat till 58 procent för pojkarna och 20 procent för
flickorna (Frivan 2000). Enligt den här undersökningen är flickorna snart i kapp
pojkarna när det gäller Internetanvändning. Vad gäller datorspelande ligger pojkarna
långt före flickorna, speciellt om man jämför dem som spelar ofta. I en artikel i Borås
tidning sägs att all tillgänglig forskning visar att män och kvinnor, flickor och pojkar
använder datorer på olika sätt. Den berättar bl.a. om en stor undersökning bland 200 000
nätanvändare i 15 europeiska länder som visar på tydliga skillnader mellan manliga och
kvinnliga Internetanvändare. Det framkommer att kvinnor använder Internet för att söka
information och annan nyttoanvändning medan män främst använder det för spel och
underhållning (Lignell 2000, s. 6). Könsskillnaderna verkar enligt den här studien vara
desamma vid Internetutnyttjande som vid annan datoranvändning. Kvinnornas
användning av Internet är nyttobetingad medan männens mera är för nöjes skull. Att
nyttan står i fokus för kvinnors Internetanvändning visar även den undersökning som
OPK, en ideell förening för kvinnor i IT-branschen, gjort. Enligt den är e-post,
informationssökning och nyheter det som kvinnor prioriterar högst. Men det
framkommer även att shopping och umgänge är viktiga anledningar till att kvinnor
surfar (Olsson 2000).

I de källor vi studerat har vi hittat flera exempel på att pojkar använder sig av datorn för
att utforska tekniken. Vi har inte sett någonstans att flickor intresserar sig för den som
tekniskt objekt. Forssblad skriver att pojkar gärna vill lära sig mer än enbart att spela,
till exempel programmering (enl. Qvarsell 1991, s. 71). Men�att programmera och göra
egna webbsidor är inte särskilt vanligt. De relativt få som gör det är oftast pojkar i
tonåren (Johnsson-Smaragdi 1998, s. 21-22). I ett par andra källor sägs att pojkar gärna
trycker på tangenterna på måfå för att se vad som händer (Carlid 1995, s. 18 ; Jedeskog,
Hyltén, Riis1991, s. 69). Att vara intresserad av tekniken i sig är så gott som uteslutande
manligt enligt Nissen. Detta kallar han hackerkulturen och förklaringen han har är att
detta förhållningssätt skapades av män för män. Han påpekar vidare att om man följer
hackerkulturens framväxt så är den länkad till aktiviteter som betraktas som manliga
(1996, s. 153).

Vid våra intervjuer på Kungsbacka bibliotek frågade vi ungdomarna vad de brukade
använda datorer till. Fem av femton flickor svarade att de använde datorer bl.a. för
ordbehandling. Fem svarade spel. Tre av flickorna uppgav endast spel som
användningsområde. Sju uppgav Internet. Fjorton av de femton pojkarna sa att de helst
använde datorer för spel, fem av dem uppgav endast detta. Sex pojkar använde Internet.
Sex av pojkarna sa sig använda datorer för ordbehandling, en uppgav bara detta område.
Det var bara en som nämnde egna webbsidor, en pojke som var född 1981.

Om man relaterar till våra teoretiska utgångspunkter och försöker hitta förklaringar till
skillnader i programval och i sättet att använda datorer hittar vi mest
socialisationsberoende och psykologiska orsaker men även biologiska. Flickor vill
gärna vara duktiga, lydiga och hjälpsamma och därmed få de vuxnas uppskattning och
beröm. Men också de vuxna har förväntningar på att flickor ska klara sig bättre själva
och även kunna hjälpa till med olika sysslor (Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991, s. 111-
112). Mycket av deras duktighet och lydnad sägs bero på att de är rädda för att modern
eller någon annan viktig person i deras närhet ska dra undan sin kärlek om de inte



uppför sig på detta sätt (Gens 1998, s. 25). För flickor är nära relationer mycket viktiga
(Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991, s. 5, 104-105, 111 ; Gens 1998, s. 25). Flickorna
och deras omgivning tycker och förväntar sig att de ska göra nyttiga saker, vilket inte
pojkarna behöver göra. Pojkarna däremot har förväntningar på sig att alltid vara aktiva.
Det upplevs oroande när de inte är det (Gens 1998, s. 33-34). Detta kanske är orsaker
till varför flickor använder datorer till nyttiga ting och pojkar som tidsfördriv och för att
roa sig. De biologiska orsakerna hänger samman med pojkarnas användning av datorn
för att utforska den som tekniskt objekt. Enligt psykiatrerna Zlotnik och Levander har
pojkar fördelar begåvningsmässigt när det gäller teknik (Levander 1993, s. 42-43 ;
Nordahl 1998, s. 19)

I de flesta av våra källor redovisas könsskillnader i val av program och viljan att
utforska datorns möjligheter. Om man sammanfattar dessa mycket kort kan man säga att
könsskillnaderna handlar om att använda datorn som hjälpmedel för att uträtta nyttiga
göromål för flickorna, kontra som nöjesmaskin, för pojkarna. Orsakerna till
könsskillnaderna tycker vi mest verkar vara socialisationsberoende. Undantaget är
pojkarnas intresse för och användning av datorn som tekniskt objekt. Detta tror vi kan
ha både biologiska och socialisationsberoende orsaker.
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Enligt många av våra källor skiljer sig flickors och pojkars tycke och smak åt när de
väljer vilka datorspel de vill spela. Men det är svårt att få en klar bild över vilket eller
vilken sorts spel som pojkar respektive flickor föredrar. Ibland skiljer sig resultaten åt.
Till viss del beror det på att de olika spelkategorierna eller -genrerna inte kallas likadant
överallt. Att många spel dessutom kan sägas tillhöra flera genrer gör inte saken lättare.
Enligt Johnsson-Smaragdis undersökning är äventyrsspel och tävlingsspel populärast
bland flickor. Dubbelt så många flickor som pojkar anger att de föredrar denna typ av
spel (1998, s. 18-20). Att flickor skulle föredra tävlingsspel kan ju verka motsägelsefullt
både om man jämför med våra teoretiska utgångspunkter (se längre ned) och med
följande källor: Det sägs att år av forskning om könsskillnader i spelmönster visar att
män och pojkar i allmänhet tycker om tävlingssituationer där det viktiga är att vinna
eller förlora (Miller 1997, s. 52-56 ; Tanaka & Hafner 1996, s. 82-83). Kvinnor och
flickor söker i stället efter resultat som gagnar både spelaren och rollfigurerna i spelet.
Sheri Graner Ray, chef för produktutvecklingen på ett företag som satsar på ”tjejspel”
säger att Tetris, ett plattformsspel bestående av pusselbitar som ska sättas ihop, lyckats
bland kvinnor eftersom man inte tävlar mot någon annan än sig själv. Detta är spelet
som verkar ha fått flickor att intressera sig för datorspel, långt innan ”tjejspelen”.
Spelarna av detta spel är till ca 60 procent flickor och kvinnor (Miller 1997, s. 52-56).
Det sägs inte vad som menas med tävlingsspel i Johnsson-Smaragdis undersökning. Är
det sig själv eller någon annan man tävlar mot? Även i Johnsson-Smaragdis
undersökning sägs att flickorna gärna spelar Tetris, vilket nämndes av 7 procent, ingen
pojke uppgav detta spel. Andra typer av spel som flickor gillar är spel där man lär sig
något och rit- och målarspel (1998, s. 18-20). Detta framkommer också i den tidigare
citerade statliga utredningen där det sägs att flickor är mer intresserade av kreativa
program som bild- och formprogram Andra program som nämns där är sådana som har
något att lära ut samt sådana som förutsätter strategiskt tänkande. Här är vi återigen inne
på flickornas nyttobetonade användning av datorn.



Pojkar dras enligt samma utredning till de program och spel som innehåller action
(Ungdomens IT-råd 1996 s. 15, 75). Om man med action menar spel där det händer
mycket och som skapar spänning, med eller utan våld, stämmer detta överens med vad
som sägs på flera andra ställen. Enligt Johnsson-Smaragdis undersökning är den
populäraste kategorin för pojkar krigsspel, följt av äventyrsspel, tävlingsspel, sportspel
samt bil- och flygplansspel (1998, s. 18-20). I den här undersökningen sägs att de
populäraste spelen bland pojkar är krigsspel och de innehåller ju mycket våld. Att
pojkar skulle vara mer intresserade av spel som innehåller våld har vi hittat på ett par
andra ställen. I den första ”Att karda och data” verkar inte utsagan vara så väl
underbyggd. Tommy Isaksson som skrivit den här första boken om projektet
”Framtidsbarn” säger att många av datorspelen innehåller onekligen våld. Han säger att
datorspel är gjorda av pojkar för pojkar och innehåller våld och action för pojkar
(Isaksson 1992, s. 100). Nästa källa som är betydligt nyare och där uttalandet har
forskningsunderlag känns allvarligare. Ingrid van’t Hooft, neuropsykolog på Astrid
Lindgrens barnsjukhus, säger att man funnit en skillnad mellan flickor och pojkar vad
gäller medievåld. Pojkar är mer attraherade av våld och de identifierar sig lättare med
dem som utövar våldet. Flickorna blir räddare. Hon menar också att våldet kan ge en
avtrubbning av känslorna. Ju mer våld man ser desto mer avtrubbning av känslorna. På
frågan vad det är i medievåldet som gör det så attraktivt säger hon att man kommit fram
till att den som tittar på action får en ”kick” av det (Lagergren 2000, s. [44]).

I flera av våra källor framkommer det att det forskats intensivt för att komma på vilken
typ av spel flickor föredrar. Forskningen har till stor del initierats av
datorspelsproducenter i USA och även utförts där. Av det vi läst har vi förstått att det
utvecklats en vedertagen uppfattning om hur ”tjejspel” ska vara. Laura Groppe, vd för
ett företag som gör datorspel för flickor, tror att Tetris stämmer väl överens med hennes
förtags filosofi för tjejspel. Tetris skrämmer inte, det har inte en massa regler och det
finns få gränser. Sheri Graner Ray, från ett annat företag i branschen, håller med och
tillägger att det inte innehåller några kampscener. Hon menar att när det gäller
datorspelsskapande måste man tänka på att det är tre områden där könen väsentligt
skiljer sig åt. Det är stimulering, konfliktlösning och belöning. En av företagets centrala
idéer är att män blir mer visuellt stimulerade än kvinnor. Om man visar en biljakt för en
grupp män och kvinnor rycks männen med och hejar på medan kvinnorna gäspar. Om
man däremot sätter ett kidnappat barn i bilen och visar en förtvivlad mor, blir kvinnorna
känslomässigt engagerade (Miller 1997, s. 52-56). Att få höga poäng bl.a. genom
rollfigurernas kroppsstyrka är det som räknas för manliga spelare. Flickorna tycker inte
att detta är intressant (Tanaka & Hafner 1996, s. 82-83). Bland de spel som inte tagits
fram speciellt för flickor så värderas ritprogram och könsneutrala spel som Myst och de
om Carmen Sandiego högt av flickorna. Myst är ett äventyrsspel där spelaren varken
kan döda eller bli dödad och i stället löser gåtor och jagar utelämnade ledtrådar och de
om Carmen Sandiego är geografi- och deckarspel. De säljer bägge ungefär lika mycket
till flickor och pojkar över åtta år (Miller 1997, s. 52-56 ; Tanaka & Hafner 1996, s. 82-
83). Detta stämmer ju överens med tidigare refererade svenska undersökningar (se ovan,
Johnsson-Smaragdi 1998 och Ungdomens IT-råd 1996).

Flickors intresse för människor och relationer återspeglas också i deras syn på datorspel.
När man i en undersökning frågade flickor vad de tyckte om existerande video- och
datorspel fann man att de inte var så populära men inte beroende på att de var
våldsamma. Flickorna tyckte att de var tråkiga för att de typiska superhjältekaraktärerna
inte hade tillräckligt sammansatta personligheter. Undersökningen kom också fram till



att pojkar är intresserade av vad en karaktär gör medan flickor intresserar sig för varför
(Appleton 1999, s.16). Företagen som tar fram ”tjejspel” har tagit fasta på flickors
intresse för människor och relationerna dem emellan. De gör flera spel där spelaren får
vara med och skapa och utveckla rollfigurens liv (Maloney 1997, s. 104-106). Ett av
företagen lät några flickor i tonåren och strax innan testa existerande spel och också
skapa det ”häftigaste” spelet de kunde tänka sig. De gjorde spel som var fyllda med
personlighetstest, frågesporter och många berättelser (Miller 1997, s. 52-56). Det sägs
att försäljningen av datorspel för flickor gick ganska trögt till dess att spelen om Barbie
kom. De blev en säljsuccé (Himmelsbach 1998, s. 45 ; Miller 1997, s. 52-56 ; Maloney
1997, s. 104-106). Berodde det på att flickorna då förstod att det här måste vara spel för
just dem eftersom Barbiespel knappast kunde vända sig till pojkar? Eller att Barbie
redan var en välkänd och omtyckt figur och man kunde fortsätta docklekarna fast på
datorskärmen? I en av artiklarna vi läst sägs att man kan ifrågasätta sådana här spel men
man tycker att de har stort värde om det får flickorna att fortsätta vara intresserade av
datorer (Himmelsbach 1998, s. 45). Om satsningarna för att lansera speciella datorspel
för flickor skriver också den svenska forskaren Py Kollberg. Hon menar att eftersom det
plötsligt fanns datorspel som uteslutande vände sig till flickor blev det nu tydligt att
”datorspel” tidigare hade betytt ”datorspel för pojkar”. Enligt Kollberg har ”tjejspelen”
det gemensamt att de i hög grad spelar på könsstereotyper. Flickorna ska känna igen
programmen på färger och ämnesval (2000, s. 40-41).

Vid våra intervjuer på Kungsbacka bibliotek kunde vi inte utan att fråga ungdomarna
iaktta några skillnader i valet av datorspel. Åtta av flickorna spelade ”Bomber och
bumlingar”, ett plattformsspel. Det var populärt även bland pojkarna och spelades av
nio stycken. När vi frågade om ungdomarnas favoritspel fann vi vissa skillnader. Bland
pojkarna var actionspel populärast, åtta av de femton pojkarna angav den kategorin
bland sina favoritspel. Det är också det de tycker enligt en del av våra litteraturkällor
(Ungdomens IT-råd 1996, s. 15 ; Lagergren 2000, s. [44]). Räknar man även krigs- och
vissa sportspel hit blir det några flera. Av de femton flickorna var det en som uppgav ett
actionspel bland favoriterna och två som sa att de tyckte om att spela krigsspel. Bland
flickornas val kom strategispelen först. Elva av flickorna hade strategispel bland sina
favoriter mot sex av pojkarna. Detta stämmer ju överens med vad som sagts tidigare
(Ungdomens IT-råd 1996, s. 75). När vi gjorde våra intervjuer var det flera flickor än
pojkar som sa att de uppskattade ”BackPacker”. Men när vi var där och gjorde vår
förstudie var det bara pojkar som satt vid datorn där det spelet fanns (och i sex av
observationerna spelades just detta spel). Äventyrsspel föredrogs av flera flickor än
pojkar (fyra mot en). Skillnaden är liten men stämmer med uppgifterna i
litteraturundersökningen (Johnsson-Smaragdi 1998, s. 18-20 ; Miller 1997, s. 52-56 ;
Tanaka & Hafner 1996, s. 82-83). Vad gäller de andra spelkategorierna fann vi inga
nämnvärda skillnader. Tyvärr fanns inga rit- och målarprogram, förutom
färgläggningsprogram för små barn. Det hade varit roligt att se om det var flickorna som
föredrog dem i enlighet med vad som hävdas i våra litteraturkällor.
Resultaten från undersökningarna stämmer överens med de teoretiska utgångspunkterna
i flera fall men inte i alla.

Att pojkar skulle tycka om tävlingsspel stämmer med vad de beteendevetare vi läst
hävdar. Ingemar Gens menar att pojkar alltid tävlar. I nästan varje handling finns ett
sådant moment. Han exemplifierar med några: Att komma först in i bilen, att få största
jordgubben m.m. Tävlan mellan far och son om vem som kommer först upp om den ena
åker hiss och den andra går, är enligt honom vanligt. Hos flickor uppmuntras tävlan



däremot sällan. Tvärtom ska deras aktiviteter vara solidariska. Ett ständigt mätande med
varandra vore förödande i flickornas tvåsamhetsförhållanden. Det är enligt Gens mycket
svårt att få flickor att tävla (1998, s. 36-37). I Bjerrum Nielsen & Rudbergs bok sägs att
vad man från socialantropologisk forskning vet om skillnaden mellan typiska flick- och
pojklekar är att i pojklekar står angrepp och försvar i centrum och att vinna eller förlora
är en mycket viktig sak. I flicklekar är vinnaraspekten mindre tydlig men
förlustaspekten finns där. Det gäller att bli duktig på att utföra aktiviteten för att inte
vara förlorare (Sutton-Smith, se Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991, s. 182). Det sägs
också i flera artiklar att medan män och pojkar i allmänhet tycker om tävlingssituationer
där det viktiga är att vinna eller förlora, söker kvinnor och flickor efter resultat som
gagnar både spelaren och rollfigurerna i spelet (Miller 1997, s. 52-56 ; Tanaka & Hafner
1996, s. 82-83). Men enligt vissa undersökningar uppskattar även flickor tävlingsspel
(Johnsson-Smaragdi 1998, s. 18-20). Vid vår undersökning i Kungsbacka var det bara
ett par ungdomar av bägge könen som nämnde tävlingsspel. Det var inte heller många
som nämnde sportspel. Detta stämmer inte överens med Johnsson-Smaragdis
undersökning där dessa spel tillhör pojkarnas favoritspel (1998, s.18-20). Att pojkar
skulle föredra sportspel kan man delvis föra till deras lust att tävla med varandra. Dessa
spel handlar ju också om tävlan och att vinna eller förlora. Men man kan också hänvisa
till föreställningarna om vad pojkar respektive flickor anses ska sysselsätta sig med,
både enligt sig själva, varandra och de vuxna (Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991, s. 179-
185). Man kan även tänka sig att räkna in sportspelen bland actionspelen eftersom det
händer mycket och är väldigt spännande.
Strategispelen var flickornas favoritkategori i vår undersökning på Kungsbacka
bibliotek. Det var elva flickor mot sex pojkar som hade dem bland sina favoriter. Enligt
psykiatern Zlotnik är pojkar och män allmänt sett snabbare och bättre än flickor inom
det logisk- matematiska området (Nordahl 1998, s. 19). Om pojkar är mera logiska än
flickor borde de ha fördelar när det gäller att spela strategispel. Men även flickor verkar
ha sinne för strategiskt tänkande. I sitt kamratumgänge använder de sig av raffinerade
strategier för att utveckla intimitet med den flicka de helst vill bli ”bästis” med (Bjerrum
Nielsen & Rudberg 1991, s. 170). I litteraturen hävdas på ett ställe att flickor jämfört
med pojkar är mer intresserade av program som förutsätter strategiskt tänkande
(Ungdomens IT-råd 1996, s. 75). I ett par artiklar har vi också läst om vilka spel
flickorna uppskattar bäst bland de som inte är gjorda speciellt för dem. De är bl.a. Myst
som beskrivs som äventyrsspel samt spelen om Carmen Sandiego som nämns som
geografi- och deckarspel. De kräver bägge strategi för att komma vidare i spelet (Miller
1997, s. 52-56 ; Tanaka & Hafner 1996, s. 82-83).

Actionspel var populärast bland pojkarna på Kungsbacka bibliotek när vi frågade dem
om deras favoritspel. Åtta av de femton pojkarna angav den kategorin bland sina
favoriter. Räknar man krigs- och vissa sportspel hit blir det några fler. Av de femton
flickorna var det en som uppgav ett actionspel bland favoriterna och två som sa att de
tyckte om att spela krigsspel. Det är den typen av spel pojkar föredrar enligt en del av
våra litteraturkällor (Ungdomens IT-råd 1996, s. 15 ; Lagergren 2000, s. [44] ; Miller
1997, s. 52-56). Vi tycker oss hitta förklaringar till detta på flera ställen i våra teoretiska
utgångspunkter. Gens hävdar att det upplevs oroande när pojkar inte gör någonting. De
förväntas hela tiden vara aktiva. Flickor får gärna ägna sig åt passiva ensamaktiviteter
som bokläsning utan att någon tycker det är konstigt. Han menar vidare att våld är också
något vi förväntar oss av pojkar. Vi har inget absolut förbud mot pojkars våld utan litar
till att de ska lära sig att inte slåss urskillningslöst (1998, s. 33-35). Om en pojke är
aggressiv och bråkig accepterar föräldrarna detta i viss utsträckning eftersom de vet att



han inte kan rå för att han är sådan. Om däremot en flicka visar samma beteende har de
lättare att ingripa eftersom de vet att flickor inte behöver vara sådana (Haavind, se
Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991, s. 35). Detta tycks även gälla det fiktiva våldet. När
pojkarna ser på våldsfilmer och spelar de mest groteska datorspel, säger vi inte nej. I
stället försöker vi förmå dem till en sorts balans, att få dem att se och spela annat också
(Gens 1998, s. 35). En annan anledning till att pojkar uppskattar actionspel mer än vad
flickor gör kan vara att de lättare blir visuellt stimulerade (Miller 1997, s. 52-56). Detta
kan i sin tur bero på att de är mer begåvade på det konstnärliga området och saker som
har med detta att göra, bl.a. tredimensionellt tänkande och rumsuppfattning (Levander
1993, s. 43 ; Nordahl 1998, s. 19).

För flickor är relationer mellan människor mycket viktiga (Bjerrum Nielsen & Rudberg
1991, s. 104-105, 187, 223 m.fl.). Under skoltiden riktas flickors intressen speciellt mot
väninnegruppen och främst ”bästisen”. Men de är även intresserade av att ha personliga
relationer till lärarna och intresserar sig för ämnen där sådant tas upp (Bjerrum Nielsen
& Rudberg 1991, s. 223). Även Gens skriver att för flickor är relationer av stort intresse.
Han menar också att om det är materiella ting som lockar pojkar så är flickorna
konsumenter av upplevelser. Även TV-serier som behandlar de här ämnena är de mest
populära. Det intressanta är inte vad folk gör utan hur de behandlar varandra och varför
(1998, s. 69). I en tidigare nämnd artikel sägs just att pojkar är intresserade av vad en
karaktär gör medan flickor intresserar sig för varför (Appleton 1999, s. 16).
Litteraturundersökningen visar att företagen som tar fram ”tjejspel” är medvetna om
flickornas intresse för människor och relationer. En konsekvens av detta är att de gör
flera spel där spelaren får vara med och skapa och utveckla rollfigurernas liv (Maloney
1997, s.104-106). Inget av de i litteraturen omnämnda ”tjejspelen” uppgavs av flickorna
i vår undersökning på Kungsbacka bibliotek men flera nämnde ”The Sims” som sitt
favoritspel. Det är, förutom att vara ett strategispel, just ett sådant spel där man får vara
med och skapa rollfigurernas liv.

Det är svårt att få en klar bild av könsskillnaderna i val av datorspel trots att de finns
enligt många av våra källor. Ibland skiljer sig resultaten åt och programmen kallas inte
likadant överallt. Vissa skillnader går dock att se. Pojkarna dras till de program och spel
som innehåller action. Detta stämmer också överens med vår empiriska undersökning.
Det sägs också att män och pojkar i allmänhet tycker om spel med tävlingssituationer
där det viktiga är att vinna eller förlora. Flickors intresse för människor och relationer
återspeglas också i deras syn på datorspel. Spel där spelaren får vara med och skapa och
utveckla rollfigurernas liv är populära. Flickorna uppskattar även spel som kräver
strategiskt tänkande. Detta framkom också vid våra intervjuer. De sägs också tycka om
ritprogram. Äventyrsspel hävdas i vissa källor föredras av flickorna medan de på andra
ställen sägs vara favoritspel för bägge könen. De orsaker man kan finna till skillnaderna
i val av datorspel verkar mest vara socialisationsberoende men det går även att hitta
biologiska orsaker till vissa.

7.2 Sammanfattning av kapitlet

Vi tycker inte att vi fått något entydigt svar på om det finns några skillnader i pojkars
och flickors intresse för och attityder till datorer. De redovisade resultaten skiljer sig åt
men många undersökningar visar på skillnader även om de ibland är små. I flera äldre
undersökningar visade flickorna mindre intresse för datorer och mer rädsla för att



använda sig av dem. Dessa skillnader verkar ha minskat på senare år. Orsakerna till de
skillnader som framkommer i en del källor kan vara socialisationsberoende, av
biologisk natur eller en blandning av bägge. Vi kan inte säga att det finns könsskillnader
i tillgången till datorer. I början var det dock betydligt vanligare att pojkar hade egna
datorer, främst speldatorer. Sedan det blivit vanligare med flerfunktionella datorer i
hemmen har dessa förhållanden ändrats. Däremot finns åtminstone än så länge flera
program som tilltalar pojkar mer än flickor. De tydligaste könsskillnader vi uttytt av
litteraturstudien består i huvudsak av skillnader i frekvens och tidsåtgång när man
använder datorn samt skillnader i vad man utnyttjar den till. Även vår empiriska
undersökning visade att pojkarna använde datorer längre tid åt gången än flickorna.Vad
beträffar frekvensen var det omvända förhållanden när det gäller de ungdomar som
använde dator varje dag. Utifrån våra teoretiska utgångspunkter tycks pojkarnas större
tidsanvändning till datoraktiviteter vara socialisationsberoende men det kan också
finnas ett större, biologiskt betingat intresse i botten. Enligt en rad undersökningar
uppskattar flickorna främst datorns nyttoprogram medan pojkarna mest ser till dess
användning som ”nöjesmaskin”, det vill säga för spel och annan förströelse. Pojkarna
sägs också vara intresserade av datorn som ett ”tekniskt objekt” och av att utforska
tekniken. Orsakerna till könsskillnaderna tycker vi mest verkar vara
socialisationsberoende. Pojkarnas intresse för och användning av datorn som tekniskt
objekt tror vi dock kan ha både biologiska och socialisationsberoende orsaker.
Pojkarnas självförtroende vad gäller datorkunskaper sägs i flera källor vara mycket
bättre än flickornas. Det avser även förmågan att kunna tillägna sig kunskaper om
datorer såväl teoretiskt som praktiskt. Vi tror att det främst har socialisationsberoende
orsaker. Men ett större intresse och en större fallenhet för teknik på biologiska grunder
kan även ligga bakom. Flickorna är också, kanske som en följd av sämre
självförtroende, försiktigare i sitt närmande till datorn. Vi tror att anledningen till
skillnaderna är en kombination av socialisationsberoende och biologiska orsaker. De är
snarare rädda för datorn som ”tekniskt objekt”. De vill hellre lära sig vad man kan
använda tekniken till än utforska den för dess egen skull.

Det har varit svårt att få en klar bild av hur pojkars och flickors val av datorspel ser ut
men skillnader finns enligt flera källor. Enligt undersökningar blir manliga individer
mer visuellt stimulerade än kvinnliga vilka i stället lättare stimuleras känslomässigt.
Manliga spelare sägs också föredra spel där man antingen vinner eller förlorar medan
kvinnliga spelare uppskattar spel där både de själva och rollfigurerna i spelet gynnas av
resultaten. Nyttoanvändningen går igen även i flickornas val av datorspel. De sägs
föredra spel där man förutom att ha roligt också får kunskaper i olika ämnen. De
använder även gärna rit- och målarspel samt spel som kräver strategiskt tänkande. De
antas också uppskatta spel där man får vara med och utveckla rollfigurernas
personligheter. På ett ställe sägs att pojkar intresserar sig för vad en rollfigur gör medan
flickor intresserar sig för varför. Resultaten från våra intervjuer angående ungdomarnas
favoritspel stämmer väl överens med dem i litteraturundersökningen. Actionspel
föredrogs av de flesta pojkarna och strategispel av de flesta flickorna. Flera av flickorna
sa också att deras favoritspel var ett där man bygger upp och utvecklar rollfigurernas liv
och personligheter.

Vi tycker att vi på flera punkter kan säga att vi funnit könsskillnader i förhållandet till
datorer. Men vi tycker oss också ana en förändring i takt med tiden, åtminstone vad
gäller attityderna till datorer. Dels om man jämför äldre och nyare undersökningar och



dels beroende på de iakttagelser vi gjorde bland de yngre barnen på Kungsbacka
bibliotek. Det vore roligt att undersöka detta närmare.
Att vi velat hitta förklaringar till de könsskillnader vi funnit beror på att vi tycker att det
är viktigt om man ska arbeta med barn och datorer på ett bibliotek. Det kan vara bra att
veta om man ställer sig frågan huruvida man ska styra tillgången till datorerna eller inte.
Eller om man undrar om man ska ha separata flick- och pojkgrupper vid
användarundervisning. Likadant om man frågar sig vilka program man ska köpa in.
Eller hur man kan visa på alternativ till de spel man tycker är för våldsamma.
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Finns det skillnader mellan flickor och pojkar vad beträffar deras användning av datorer
och hur ser dessa i så fall ut? Denna fråga intresserade oss och vi ville därför försöka ta
reda på hur det förhåller sig. Vi sökte svar på om det finns skillnader i förhållande till
datoranvändning vad gäller följande aspekter: intresse och attityder, självförtroende och
sättet att närma sig datorer, användningsmönster vad gäller frekvens och tidsåtgång,
samt val av datorspel och andra program.

Undersökningen består av två delar, en litteraturstudie och en kompletterande empirisk
del. Vår metod är en blandning av kvantitativ och kvalitativ undersökning.
Litteraturstudiens huvudsakliga källor är texter ur böcker, rapporter, statliga
utredningar, uppsatser, avhandlingar, tidningar och tidskrifter. Den empiriska
undersökningen består av intervjuer med barn och ungdomar på Kungsbacka bibliotek.
Intervjuerna gjordes med trettio barn och ungdomar. Det finns inga nyttoprogram på de
datorer där vi gjorde våra intervjuer utan alla kom dit för att spela datorspel. En
förstudie i form av observationer gjordes. Vi har begränsat oss till att undersöka barn
och ungdomar från det de börjar skolan till dess att de slutar gymnasiet.

Uppsatsen inleds med de teoretiska utgångspunkter vi haft för att finna orsaker till
könsskillnader i allmänhet. Biologiska, sociala och kulturella olikheter tas upp. De
skillnader som framkommer i denna litteratur är främst att flickor är mer försiktigt lagda
än pojkar. De undersöker och handskas med saker på ett mjukare sätt. Personer och
relationer är också mycket viktigare för flickor än för pojkar. Pojkar är mer hårdhänta
och prövar sig fram på ett mer vågat sätt. De visar dessutom ett större intresse för teknik
och är mer tävlingsinriktade. De ovan beskrivna skillnaderna är inte enbart biologiskt
betingade utan är även en följd av uppfostran och förväntningar, dvs.
socialisationsberoende.

De könsskillnader som tydligast framkommer i litteraturstudien är följande: Pojkarna
tillbringar mer tid än flickorna vid datorn. Flickornas självförtroende vad gäller
datorkunskaper är mycket sämre än pojkarnas. Pojkarna är mer förutsättningslösa,
ivrigare och djärvare i sitt sätt att närma sig datorer. När det sedan gäller att uppnå
resultat visar det sig att flickorna är mer noggranna och har större tålamod att slutföra
vad de påbörjat. Skillnader finns också i nytto- respektive nöjesanvändning av datorn.
Kvinnor och flickor utnyttjar oftare datorer som ett verktyg för arbete och läxor och
som ett redskap att lära sig med. Det är vanligare att pojkar och män ser datorer som ett
redskap för fritidssysselsättning och nöje. De dras också mer till spel. Tillgången till
dator i hemmet relateras på några ställen inte till könsskillnader utan mera till
socioekonomiska förhållanden. Andra källor visar på könsskillnader, främst för att
pojkar har egna speldatorer. Det framkommer också att en utjämning av
könsskillnaderna skett p.g.a. att familjerna nu i högre utsträckning skaffat
mångfunktionella datorer som kan användas både för spel- och nyttoprogram. En del
resultat visar att flickorna har mindre intresse både av att lära sig hur datorer fungerar
såväl som att använda dem. De har också i högre grad än pojkarna negativa attityder till
datorer. Men i andra undersökningar framkommer inga könsskillnader i det allmänna
datorintresset eller i intresset av att använda datorer. I flera av källorna sägs att i
samband med puberteten avtar flickornas datorintresse samtidigt som pojkarnas ökar.
Vid denna tid tappar flickorna även intresset för matematik, naturvetenskap och teknik.



En orsak till könsskillnaderna antas vara att datorer, liksom matematik och
naturvetenskap, uppfattas tillhöra den manliga domänen. Det är svårt att få en klar bild
över vilket eller vilken sorts spel som pojkar respektive flickor föredrar men några
skillnader har vi uttytt: Män och pojkar tycker i allmänhet om spel med
tävlingssituationer där det viktiga är att vinna eller förlora. Flickor däremot föredrar spel
där man lär sig något och rit- och målarspel. De sägs också tycka om spel som handlar
om relationer mellan människor.

Vår empiriska undersökning visade följande: Pojkarna var mer förtjusta i att spela spel
medan flickorna också ofta använde datorer till skolarbete, chat och e-post. Pojkarna
kände även till många fler datorspel än flickorna. Vad gäller val av datorspel föredrog
de flesta pojkarna actionspel medan en övervägande del av flickorna nämnde
strategispel. Pojkarna brukade också sitta framför datorn betydligt längre tider jämfört
med vad flickorna uppgav. Däremot kunde vi inte konstatera några nämnvärda
skillnader i hur ofta man använde datorer. Eftersom underlaget för intervjuerna är så
litet (15 pojkar och 15 flickor) kan man inte dra några generella slutsatser men
tendenserna är desamma som framkommit i litteraturstudierna.

Vi tycker inte att vi fått något entydigt svar på om pojkars och flickors intresse för och
attityder till datorer skiljer sig åt. De resultat vi tagit del av skiljer sig åt. Det är svårt att
veta om orsakerna till de skillnader som redovisas är socialisationsberoende, av
biologisk natur eller en blandning av bägge. Enligt litteraturkällorna spenderar pojkarna
mera tid på datoranvändning än vad flickorna gör. Där användningsfrekvens redovisas
använder pojkarna datorer oftare än flickorna. Vår empiriska undersökning visade dock
inte det. Däremot använde pojkarna datorerna längre tid åt gången än vad flickorna
gjorde. Utifrån våra studier verkar skillnaderna mest vara socialisationsberoende men
det kan naturligtvis finnas ett större, biologiskt betingat intresse i botten. Att pojkarnas
självförtroende i förhållande till datorkunskaper är mycket bättre än flickornas
framkommer i de texter där det tas upp. Orsakerna tror vi främst är
socialisationsberoende. Men ett större intresse och en större fallenhet för teknik på
biologiska grunder kan även ligga bakom. Pojkarna är enligt våra källor mer
förutsättningslösa, ivrigare och djärvare i sitt sätt att närma sig datorer än flickorna. De
har sedan behövt mera hjälp efter ett tag. Flickorna har sedan de vant sig vid datorerna
blivit bättre på att lösa uppgifter och behövt mindre hjälp med datorerna än pojkarna.
Skillnaderna tror vi beror på en kombination av socialisationsberoende och biologiska
orsaker. Några källor visar på att den faktiska tillgången till datorer är större för pojkar
än för flickor men vi tycker inte att tendensen är tillräckligt tydlig. Att flickornas
datoranvändning hämmas av bristen på intressanta program nämns. Än så länge finns
flera program, mest spel, som tilltalar pojkar mer än flickor. Resultat pekar på en
utjämning av könsskillnaderna p.g.a. att familjerna nu i högre utsträckning skaffat
mångfunktionella datorer som kan användas både för spel- och nyttoprogram. Om man
kort sammanfattar könsskillnaderna i val av program och viljan att utforska datorns
möjligheter kan man säga att könsskillnaderna handlar om att använda datorn som
hjälpmedel för att uträtta nyttiga göromål, kontra som nöjesmaskin. Det första gäller för
flickorna och det senare för pojkarna. Orsakerna till könsskillnaderna verkar mest vara
socialisationsberoende. Undantaget är pojkarnas intresse för och användning av datorn
som tekniskt objekt. Detta tror vi kan ha både biologiska och socialisationsberoende
orsaker. Vad gäller skillnader i val av datorspel är det svårt att få en klar bild av dem
trots att de finns enligt många av våra källor. Vissa skillnader går dock att se. Pojkarna
dras till de program och spel som innehåller action. Detta stämmer också överens med



vår empiriska undersökning. Det sägs också att män och pojkar i allmänhet tycker om
spel med tävlingssituationer där det viktiga är att vinna eller förlora. Flickors intresse
för människor och relationer återspeglas i deras syn på datorspel. Spel där spelaren får
vara med och skapa och utveckla rollfigurernas liv är populära. Flickor uppskattar även
spel som kräver strategiskt tänkande. Detta framkom också i vår empiriska
undersökning. De sägs också tycka om ritprogram. Äventyrsspel hävdas i vissa källor
föredras av flickor medan de på andra ställen sägs vara favoritspel hos bägge könen.
Utifrån våra teoretiska utgångspunkter finner vi mest socialisationsberoende orsaker till
skillnaderna men det går även att hitta biologiska.
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%LODJD��

Datorspelsindelning enligt litteraturkällor, datortidskrifter och spelbutiker



Det finns ingen vedertagen indelning av spel och därför ser det lite olika ut beroende på
var vi hämtat uppgifterna. Varken Fjellman & Sjögren eller Johnsson-Smaragdi tar upp
alla spel som nämndes i vår undersökning. De har dock gjort en egen indelning som ska
täcka alla typer av spel på marknaden. I de datortidskrifter vi läst och de spelbutiker vi
besökt har vi försökt hitta de spel som barnen/ungdomarna i våra intervjuer nämnde
men inte lyckats fullt ut. Några av spelen har vi därför inte kunnat bedöma då vi endast
har en titel som kanske inte ens är korrekt p.g.a. att vi hört fel eller att uppgiftslämnarna
angett fel titel och/eller kategori.

)MHOOPDQ�	�6M|JUHQ�DQYlQGHU�GHQQD�LQGHOQLQJ�

$FWLRQVSHO –  stor och bred genre med fler underindelningar. Karakteristiskt är att det
händer saker. Författarna delar upp dessa spel i följande kategorier: förstapersonsspel
(man ser världen ur spelkaraktärens ögon), tredjepersonsspel (man ser sin spelkaraktär
utifrån), shoot’em-ups (man ska skjuta ner det mesta som syns på bilden), beat’em-ups
(man ska slå ner motståndaren)
5DFLQJVSHO går ut på att köra olika typer av fordon så fort man kan
6SRUWVSHO�ex. fotboll, golf, snowboard och biljard
6WUDWHJLVSHO finns i många olika former. Det gemensamma är att man i dessa spel ska
bedriva långsiktig planering, tänkande och taktik. Det kan handla om militär strategi, att
bygga upp affärsimperium eller hela städer. Spelen är icke-våldsamma och lite mer
komplicerade än många andra genrer.
6LPXODWRUVSHO går ut på att man ska få en hyfsat realistisk upplevelse av hur det känns
att köra olika typer av fordon som exempelvis jetflygplan eller stridsvagnar. Det krävs
inlevelse och närvarokänsla för att spela dem.
3ODWWIRUPVVSHO�går ut på att styra den karaktär man gestaltar till nästa nivå och samla på
sig så många poäng som möjligt på vägen
bYHQW\UVVSHO�RFK�UROOVSHO. Egentligen två olika genrer men som är mycket lika till sin
karaktär. Man föreställer en eller flera personer och spelet går ut på att lösa problem och
föra historien vidare. Inlevelsen är viktigare än att vara snabbast eller skjuta flest.
Skillnaden mellan spelen är att i rollspelet kan man välja att utveckla olika förmågor
och egenskaper under spelets lopp medan karaktären man gestaltar i äventyrsspelet är
mer statisk.
3XVVHOVSHO�RFK�EUlGVSHO är enkla små spel som är lätta att förstå och som går snabbt att
spela.
/HN��RFK�OlUVSHO (edutainment) är en blandning av underhållning och pedagogik och
riktar sig ofta till lite yngre barn.

-RKQVVRQ�6PDUDJGL�J|U�I|OMDQGH�LQGHOQLQJ�

bYHQW\UVVSHO�RFK�WlYOLQJDU
.ULJVVSHO
6SRUWVSHO
%LO��	�IO\JSODQVVSHO
6SHO�PDQ�OlU�VLJ�QnJRW�DY
6SHO�GlU�PDQ�SODQHUDU�VDNHU
.QHS��	�NQnSVSHO
5LW��	�PnODUVSHO



0RGH��	�GHVLJQVSHO

,QGHOQLQJ�HQOLJW�GDWRUWLGVNULIWHUQD�3&�*DPHU��6SHO�I|U�DOOD��6XSHU�3OD\�RFK�6XSHU
3RZHU�(gäller endast de spel som nämns i våra intervjuer):

$FWLRQ
bYHQW\U
6WUDWHJL
5DFLQJ
6lOOVNDSVVSHO�IDPLOMHVSHO
3ODWWIRUP
0RWRU
.ULJVVSHO
$FWLRQ�VWUDWHJL

,QGHOQLQJ�HQOLJW�GH�WYn�VSHOEXWLNHUQD�VRP�EHV|NWHV�L�6WRFNKROP
(gäller endast de spel som nämns i våra intervjuer):

7UDGLWLRQ�DQYlQGH�GHVVD�LQGHOQLQJDU�
bYHQW\U�EDUQ
6WUDWHJL
$FWLRQ
5DFLQJ
0\VWHULHVSHO�lYHQW\U
.ULJVVSHO�VWUDWHJL
6LPXODWRU�PDQDJHPHQW
.QHS�RFK�NQnS
3ODWWIRUP
6WUDWHJL�VLPXODWRU

cKOpQV�EHQlPQGH�GH�VSHO�YL�KLWWDGH�KRV�GHP�VRP�I|OMHU�
6NMXWVSHO
6WUDWHJL
bYHQW\U
%LOWlYOLQJ
)DPLOMHVSHO
3ODWWIRUP�EDUQ
%DUQVSHO
%LOWMXYVSHO



%LODJD��

Datorspel som finns nämnda i intervjuerna



Bilaga 2

Action Racing Krigsspel Strategi Motor Plattform Äventyr Familje Vet ej Flickor Pojkar

Age of empire                       X      X 1
BackPacker      X 8
Bond      X 1
Brood war      X 1
Command & conquer      X 1
Delta forces      X       X      X 1
Disney       X 1
Dropper      X 1
DX ball game       X 1
Gabriel Knight       X 1
GTA 2       X       X 2
Half life       X 2
Holocaust       X 1
Hugo       X 1
Myst       X 1
Need for speed 4       X       X 1
Opposing force       X 1
Rayman       X 1
Red Alert       X       X 1
Redneck rampage       X 1
The Sims       X 3 1



Action Racing Krigsspel Strategi Motor Plattform Äventyr Familje Vet ej Flickor Pojkar

Starcraft                       X 2
Svea rike       X 1
Teazle               X 1
Theme park world       X 1
Tiberian sun       X       X       X 1
Unreal tournament       X       X 1
Worms       X       X 1

Ovanstående indelning är en blandning av vad som nämnts i litteraturen, vad barnen/ungdomarna själva sagt och
indelningen i de två butiker vi besökt.


