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Finns det könsskillnader i datororienterad lekbeteende?

- observation av  dagisbarn i ålder från 1,5 år  till 3 år

Klaric Vanja / Jusufovic Merima



2

This paper presents the results of a study which compared usage of computer toy
 (a computer phone) between girls' and boys' in the year 1,5 to 3. Twenty
kindergarten children's behaviour, eleven boys nine girls, was observed for sixs

days. The outcome have shown the clear gender gap  in interest and the way to
use up computertoy. Girls less involved with a computer phone than boys, but
also  boys play computer games  at home more than girls do.  Independent
Samples Test  was used to determine differences between mean value in how
many times girls and boys: smile during the games, repeates a certain game, turn
around from computer game, look for help,  picking up the phonehorn without
encouragement and talking into phonehorn and how many games they start.

Datorn i barns liv är ämnet inom olika forskningsinriktningar, inte minst den
psykologiska. En av de förförståelser som finns när man ställer frågor om flickors och
pojkars datorbruk är att teknik är en manlig domän och symbol för manlig
könsidentitet. Medan pojkar och män skapar gemenskaper runt datorn, erbjuds flickor
och kvinnor gemenskaper i positioner som icke kunniga och icke intresserade av
datorer (Vestby citerad i Johansson, 2000).

Är flickor biologisk mindre  benägna att använda digital teknologi? Eller kan det
vara kultur som styr flickorna ifrån den digitala teknologin?

Den mest primitiva medvetna och omedvetna känslan av att tillhöra ett kön och
inte det andra definierar Stoller (1968) som grundläggande könsidentitet eller ”core
gender identity”. Beteende i relation till andra som grundlagts genom
könstillhörigheten kallar han könsrollsidentitet eller ”gender role identity”. Rogers och
Rogers (2001) påvisar att det finns två sätt att tala om könsskillnader, det ena är i
bemärkelsen  "biologiskt kön" och det andra är i bemärkelsen "socialt/kulturellt kön".

Fler forskare, skriver Servin (1999), utgår från att barn mellan 18 och 24
månader upptäcker könsskillnaderna. Hon refererar till tidigare studier om barns
lekbeteende i vilka man hittat att könsskillnaderna i barns lek också uppkommer vid
två årsålder. Till skillnad från de andra hittade Servin, Bohlin och Berlins (1999)
könsskillnader i lekbeteende vid ett årsålder. Alla dessa undersökningar visade att
flickor mest lekte med dockor och köksserviser, medan pojkar föredrog rörelse och
konstruktionsleksaker. Teorierna forskarna tar upp har den biologiska och den sociala
grunden. Den biologiska teorin är grundat på forskning om lekbeteende hos bland
annat flickor med den ärftliga sjukdomen Congenital Adrenal Hyperplasia, CAH
(Berenbaum & Snyder, 1990; Hines & Kaufman, 1994; Servin, 1999). Denna sjukdom
har bieffekten att barnen som foster producerat ovanligt höga doser av manligt hormon
vilket styr utvecklingen av hjärnan i manlig riktning. Den sociala teorin är däremot
grundat på forskning som visar att föräldrarna, syskon och jämnåriga reagerar mer
positivt på könsstereotypa lekbeteenden.

Psykologer har, från psykologiämnets begynnelse, hävdat att det finns skillnader
mellan kvinnor och män i hjärnans arkitektur. Argumenten för skillnaderna grundades
på observationen att kvinnors hjärnor tenderar att vara mindre än mäns. I slutet av
1960-talet började forskare undersöka möjligheten att kvinnors och mäns hjärnor är
olika organiserade. Förklaring ledde till hjärnbarkens  två hemisfärer vilka har olika
funktioner. Generellt ses den vänstra hemisfären som specialiserad på
språkfärdigheter, och den högra hemisfären ses som specialiserad på spatiala
färdigheter, dvs. färdigheter som rör rumsliga förhållanden (Rogers&Rogers, 2001).
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Forskningsdata tyder på att män och pojkar har en bättre spatial förmåga, medan
kvinnor och flickor är vanligen mer välutrustade verbalt, skriver Servin (1999).

Shawitz m. fl. (1995) använde en magnetisk resonans kamera för att kartlägga
den neurologiska aktiviteten i hjärnan medan män och kvinnor löste språkliga
problem. Kvinnor använde båda hemisfärerna, medan hos män konstaterades att
endast den vänstra hemisfären var aktiv när de arbetade med dessa problem. Kimura
(1987) föreslår att i spatiala uppgifter verkar män och pojkar ha en liten fördel i
förhållande till kvinnor och flickor. Geschwind och Galaburda (1987) menar att denna
skillnad frambringas av det extra testosteron som är i omlopp i det manliga fostret före
födseln, vilket minskar den vänstra hemisfärens tillväxthastighet och medför att den
högra hemisfären utvecklas snabbare (citerad i Rogers&Rogers, 2001).

Servin (1999) förklarar att det finns en biologisk förbereddhet som skiljer mellan
könen. I sin studie, vilken handlade om barns lekbeteende med könet som
utgångspunkt, kartlägger hon att redan vid nio månaders ålder gick det att se skillnader
mellan pojkarna och flickorna. Pojkarna tyckte oftare om leksaker som gör att man
kan leka med hög aktivitets nivå. Flickorna visade ofta att de har ett större socialt
intresse. Hon anser att resultatet tydde på att det manliga hormonet styr utvecklingen
av hjärnan på ett sätt som gör oss predisponerade för olika sorters beteenden. Sina
påstående stöder hon med resultat av en undersökning av lekbeteendet hos flickor med
den ärftliga sjukdomen Congenital Adrenal Hyperplasia, CAH.

”CAH-flickor” lekte mer med leksaker förknippade med rörelse och
konstruktion, jämfört med en kontrollgrupp. Ju högre doser av manligt könshormon
flickorna fick som foster, desto tydligare var det att de tyckte best om pojkleksaker,
pojkkamrater och ”rough-and-tumble play” (Berenbaum och Snyder, 1990; Hines och
Kaufman, 1994; Servin, 1999).

Parsons (1953) utgår från den psykoanalytiska teorin och avvisar att
könsskillnader kan förklaras i termer av biologi. Han menar att den maskulina
personligheten strävar mer mot övervikt för de instrumentella intressena, behoven och
funktionerna medan den feminina personligheten strävar mer mot att expressiva
intressen, behov och funktioner skall komma i första rummet. Ett viktigt bidrag till
utmaningen av det stereotypa tänkandet kring könsroller var utvecklingen av
androgynibegreppet på 1970-talet. I sökandet efter en mer sofistikerad modell av
könsroller definierar Cook (1985) androgyni som ”en balanserad kombination av både
maskulina och feminina egenskaper hos en given person”. Han ser androgyni som en
modell som kan begreppsliggöra likheter mellan könen och skillnader inom båda
könen (citerad i Rogers&Rogers, 2001). 

Frågor angående datorns införlivande i lekkultur är ständigt förekommande inom
barndomsforskningen. Man menar att i användandet av datateknik får barnen helt nya
möjligheter till abstrakt tänkande (Johansson, 2000). Loftus och Loftus (1983),
Kieslerm m fl (1985), Greenfield (1994) samt Greenfield  och Cocking (1996) kom
fram till att data och video spel leder barn till "computer literacy". Begreppet står för
den data kunnighet som utvecklas hos den breda almänhten med betoning på
användandet av datateknik. Övertygelsen är att även de som inte verkar inom
datateknik bör ha kännedom om området i  fråga (citerad i Cassell och Jenkin, 1998).
Att inte spela data spel  tidigt i barndomen ses av samma forskare som en nackdel vid
utvecklandet av barns "computer literacy" i senare ålder. Subrahmanyam, och
Greenfield (1998) påpekar att barn som leker med data och videospel utvecklar viktiga
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kognitiva färdigheter, såsom förmåga att bibehålla uppmärksamhet samt förmåga att
lättare orientera saker i rummet.

Föräldrarna känner sig skyldiga att anföra skäl (och några gör det) att det inte
finns något fel i att flickor är ointresserade av data spel, skriver Cassell och Jenkins
(1998). Kanske är det bara så enkelt att de inte tycker om datorer. Cassell och Jenkins
undrar om det inte är bra att flickor helt enkelt föredrar att spendera mer tid med andra
barn eller leka ute. Subrahmanyam och Greenfield (1998) är två
utvecklingspsykologer som med sina studier kom fram till att färdigheter att använda
datorer utvecklas olika hos pojkar och flickor uppenbarligen på grund av deras
"differential exposure to this medium" dvs. annorlunda inställning till denna medium.
Butler och Deborah (2000) påpekade skillnaderna i pojkarnas och flickornas sätt att
användanda  datorer. Enligt dessa författare visade flickorna större förmåga att
bibehålla uppmärksamhet genom att de föredrog mål orienterad data användning
medan pojkarna använde  dataleksaker som tillfällig lek.

Man måste bevisa att data och video spel inte är atraktiva för flickor, uppmanar
Cassell och Jenkins (1998). Forskarna refererar till flera studier vilka leder fram till att
datorer generellt används mer av pojkar än av flickor och anses också tillhöra mer
pojkar än flickor: I en av dessa studier som de refererar till (Lockheeds, 1991) fann
man att 5 procent av gymnasieflickor och 60 procent av gymnasiepojkar använder
dator utanför skoltid.  Andra undersökningar genomförda av Giaquinta, Bauer och
Levin (1991) samt Morlok m fl (1995) visade att män var mer intresserade av datorer
än kvinnor samt att män tycker mest om att arbeta med dator-relaterade uppgifter.
Flera studier gjorda av Giacquinta, Bauer och Levin (1991,1994); Ogletree och
Williams (1995) och Culleyy (1996) kom fram till  att  både pojkar och flickor
definierar dator som pojkarnas leksak. De fann att olikheter i flickornas och pojkarnas
tillgänglighet till datorer leder till olika attityder till teknologi. Även i förskolan ses
dator som någon pojkleksak, påstår Wilder, Mackie och Cooper (1997). Kiesler (1985,
s. 13) rapporterade också att det inte handlar om  pojkarnas medfödda intresse eller
skicklighet utan tillgänglighet till datorer. Här är hans beskrivning av en situatuion:

"Even in preschool, males dominate the school computers. In one
preschool, the boys literally took over the computer, creating a computer club and
refusing to let the girls either join the computer club or have access to the computer.
As a result, the girls spent very little time on the computer. When the teachers
intervened and set up a time on the schedule for sharing computer access, the girls
spent as much time on the computer as the boys… Apparently, girls can enjoy the
computer and do like to use it, but not if they have to fight with boys in order to get a
turn."                                                                  (citerad i Cassell & Jenkins,1998)

En studie gjord av Kubey och Larson (1990) visade att i åldern nio till femton år
spelades 80% av dataspel av pojkarna. En annan studie gjord av Beatos (1997),
påpekade att flickorna vill uppleva leken där de kan göra en emotionell och socialt
upptäckt som de kan relatera till sina egna liv (citerad i Subrahmanyam och
Greenfield, 1998). Subrahmanyams och Greenfields (1994) egna undersökningar
visade att pojkarna är mer vana att leka med dataspel. Enligt de är video spel i större
utsträckning pojkarnas tidsfördriv och hobby än flickornas. Men många dataspel görs
av män och har teman som återfinns i traditionell pojklek, tycker Casell och Jenkins
(1998). Samtidigt vänder man sig till ”barn”, det vill säga förväntas uppfatta dataspel
som könsneutrala och tilltala både flickor och pojkar, varnar samma forskare.
Johansson  (2000) påvisar att det finns tendenser till en ökad beköning av datorer och
dataspel. Ett exempel hon namnger är pojk- respektive flickdatorerna Hot Wheels och
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Barbie, som introducerades hösten 1999. Flickdatorn var rosa med blommor och
innehöll program om ridning, mode, maskinskrivning och ett matematikprogram.
Pojkdatorn var guldlackerad med eldsflammor och innehöll äventyrsspel och tre
matematikprogram.

Kafai (1998) refererar till Goldsteins och Provenzos studier som gav belägg till
existens av könsskillnader när det gäller barns data spel intresse, användande och
prestationsförmåga. Dessa skillnader framträdde påtagligt, menar Kafai, i hennes egen
undersökning vilken handlade om vad nio-tio-åringar skulle vilja ha i sitt data spel.
Studien gav flickorna och pojkarna ett tillfälle att kreera sina egna data spel. Resultat
visade inte bara att flickor föredrog mindre våldsama spel utan upptäckte att flickorna
och pojkarna gjorde helt olika sort av spel, spelkarakter och spelets värld. Olikt
flickornas spel handlade pojkarnas spel om strid mellan det goda och det onda. Medan
de flesta av pojkarnas lekar frambringade jagande och utforskande, var lekar skapade
av flickor mest lugna såsom äventyrslek, skicklighet/sport samt play and plug. Spelets
värld gjord av flickor och pojkar var antingen satt i imaginära platser eller i mer
realistikt och välbekant sammanhang. Kafai  fann att sex av åtta flickor använde
vanligt familjär miljö såsom skolrum, skidbacke, flygplats eller spindelnät. Däremot
hade sju av åtta pojkar  fantasi miljö såsom imaginär stad, ö eller land. Hon drog också
slutsats att kommersiella spel liknande Nintendo inte är intressanta för flickor därför
att flickor inte tycker om spelet, dess innehåll och inte heller dess våldasamma inslag.

Utgångspunkt för detta arbete var fler studier i vilka man fann könsskillnader i
intresse samt användande av datorer hos äldre barn. Vår undersökning har fokus på
små barn.  Forskare bevittnade könsskillnader i småbarns vanliga lekbeteende, redan
från nio månaders ålder (Servin, 1999). Syftet med denna studie var att bidra till
ökning av kunskap om hur tidigt könsskillnader i datororienterad lekbeteende kan
spåras. Vi observerade om flickor och pojkar i åldern 1,5 - 3 år visade sig vara lika
intresserade av att leka med en (för dem) helt okänd dataleksak samt hur de lekte med
dataleksaken. Eftersom det handlade om en helt ny (för dessa barn) dataleksak med ett
könsneutrallt innehåll utgick vi ifrån att flickor och pojkar skulle kunna vara lika
intresserade att leka med datatelefonen men att olikheter i användandet kan
uppkomma. Med hjälp av bakgrundsdata försökte vi också antyda  eventuella orsaker
som kan ligga bakom könsskillnader, i fall att sådana påträffats. Frågorna vi sökte svar
på var:

1. När det gäller tillgänglighet till datorer hemma finns det några skillnader
mellan flickor och pojkar?

2. Tillbringar barnen lika mycket tid vid dator hemma dagligen?
3. Visar flickorna och pojkarna likadana attityder i leken med datatelefonen,

dvs agerar de på samma sätt medan de leker med dataleksaken?
4. Väljer flickorna och pojkarna samma typer av lekar?
5. Skiljer de sig i sin svarande på uppmaningar genom att trycka på knappar

och att lyfta upp telefonluren?
6. Kan man spåra olikheter i föräldrarnas inställning till det tidiga dator

användandet (vid ett års ålder)?
7. Föredrar flickor och pojkar samma leksaker i den vanliga leken hemma?
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Metod

Deltagare

I studien deltog tjugo dagis barn i ålder mellan 1,5 och 3 år (9 flickor och 11
pojkar). Förutsättningen var att barnen inte tidigare hade lekt med leksaken som
användes i undersökningen.

Mätinstrument

Det finns två typer av hem elektroniska spel: console och PC. Console spel spelas
med ett  tv set med en "converter box”. Nintendo NSES är en console system som Sega
Saturn och Sony Playstation. Å andra sidan är PC spel laddad i vanliga personal dator
och startas som alla andra software. I denna studie användes ett PC spel, nämligen en
interaktiv telefon som anslutas till vanlig personal dator med Windows. Den är gjord för
barn i ålder 1-3 år. Program och spel (vilka anses vara könsneutrala) har utvecklats i
samarbete med barnpsykologer och barnpedagoger.

Lektelefonen (bilaga 3) omfattar en telefonlur som barnet kan lyfta för att tala
med en figur vilken reagerar på barnets röst, och 12  tryckknappar som kommunicerar
med datorn (se bilaga). Barnet trycker på någon av de tolv stora telefonknapparna för att
välja någon av de roliga aktiviteterna: leka tittut; härma ljud; lära sig om fordon och hur
de låter; lösa gåtor; sjunga visor; se en gård och dess vyer och höra gårdens alla ljud
samt känna igen former, ljud, föremål, färger och kroppens olika delar. Ljudaktiverad
teknologi gör att barnet kan styra vad som händer på skärmen genom att tala i
telefonluren. Knapparna har tre nivåer med aktiviteter. Tredje nivå har valts eftersom
barnet, på denna nivå, kan påverka vad som händer på bildskärmen med sin röst.
Figurerna reagerar på barnets röst och uppmuntrar henne eller honom att, ringa, lyssna,
prata och leka. Bilder på knapparna gör de tio lekarna lätta att identifiera. I leken Elmos
bondgård presenteras olika djur. Barnet ombeds att härma djurens ljud i telefonen. I
Tittut leken gömmer sig Big Bird i sitt rum eller i trädgården. Barnet uppmanas att hitta
honom. Efteråt ringer han och, som i den vanliga tittut leken, visar sig och säger:
"Tittut, här är jag!" Gymnastik med Elmo är en lek där Elmo sjunger en sång om
kroppens olika delar medan han gör gymnastik. Därmed uppmanas barnet att känna igen
och peka ut olika kroppsdelar. Barnet ombeds att måla olika föremål genom att trycka
på tre färgknappar (röd, blå, gul). Så känner barnet igen och får möjligjet att måla med
de tre färgerna. Med klossarna bygger Big Bird ett klosstorn eller ett långt tåg. Barnet
hjälper till genom att svara på uppmaningen dvs. lyfter upp telefonluren och säger: "Fler
klossar!" Att köra en cykel, en bil eller ett tåg genom att tala i telefonen är vad leken
tranportfordon erbjuder. Formerna lär barnet olika formers namn samt att urskilja dess
utseende och känna igen de i vanliga situationer. Överraskningsleken väcker barnets
nyfikenhet med uppmaningen att trycka på knappen för att se vad som händer. I den
nionde leken får barnet en chans att höra en kort saga om en flicka och en hundvalp.
Barnet uppmuntras att tala i luren. Om barnet svarar då kommer valpen springande. Och
i den sista leken sjunger favoritfigurerna en visa tillsammans och uppmuntrar barnet att
sjunga med dem.

Två observationsmallar (bilaga 1) var underlag för insamling av information om
barnens agerande med dataleksaken. Den ena mallen hjälpte till att följa hur många
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gånger barnen: sökte hjälp, vände sig, gick ifrån leksaken, avslutade leken eller log åt
samtliga lekar. Barnens respons på uppmaningar att trycka på knapparna och att lyfta
upp telefonluren  följdes också med hjälp av denna mall. Med hjälp av den andra mallen
samlades information om hur många lekar flickor och pojkar påbörjade, hur många
gånger de valde samtliga lekar, i vilken ordning det skedde samt om barnen gav någon
kommentar eller om något barn gjorde något speciellt.   Föräldrarna bjöds också att fylla
i ett frågeformulär (bilaga 2). Den gav en inblick i barnets sociala situation samt dator-
och lekvanor hemma. Vi  förde även våra egna anteckningar.

Tillvägagångssätt

Undersökningspresentation ( följebrev - bilaga 3) delades ut till föräldrarna på
flera dagis i en stor svensk stad. Information om undersökningens syfte samt
konfidentiellitet framfördes vid den första kontakten.

Villigheten att delta och tillåtelse att observera barnen bestämde vilken dagis samt
vilka barn som kom i undersökningen.  Barnobservationerna pågick i 6 dagar. Barnen
observerades i 15 minuter medan de själva utforskade leksaken i ett lekrum på dagis. De
själva bestämde om dagis personal skulle vara med. Bara en pojke och en flicka lekte
utan att någon av personalen var närvarande.

Det enskilda barnets intresse uppmärksammades genom att titta på hur barnet
lekte. Dessutom följdes hur barnen reagerade på muntliga anvisningar samt vilka lekar
barnen reagerade mest på dvs om barnen valde vissa lekar några gånger.

Med hjälp av två observationsmallar registrerades barnens agerande. I vår roll
som distanserade observatörer, (dvs utan att hjälpa till)  var vi närvarande som åskådare
till barnens lek och försökte bara att återge deras agerande. Vårt intresse var att se om
det fanns skillnader i användande av datatelefon, dvs om det fanns skillnader i hur
många gånger flickor och pojkar: sökte hjälp, lyfte upp telefon luren utan uppmaning,
pratade i telefonluren, log medan de lekte samt hur många lekar de påbörjade. På så sätt
fick man en inblick i barnens aktivitet men också i visat intresse för denna dataleksak.
Genom att följa hur många gånger barnen valde samtliga lekar registrerades också deras
intresse för innehåll i vissa lekar.

Bearbetning och analys

Insamling och analys av data av både kvantitativa och kvalita slag sammanställdes i
tabeller, grafer samt utsagor. Vid den kvantitativa ansatsen bearbetades data med SPSS 11.0.
Jämförelse mellan medelvärdena gjordes med Independent Samples T-test. Vid den
kvaliatativa  ansatsen gjordes en tolkning av information och slutsatser uttrycktes klart.  Från
det  insamlade materialet framgick på vilka grunder den redovidasade tolkningen valts.
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Resultat

De observerade barnen är i genomsnitt 2,6 år gamla (tabell 1) och bor tillsammans
med båda föräldrar i villaområde (18 av 20).

     Tabell 1.  Flickornas och pojkarnas ålder  (medelvärde och standardavvikelse i år)

Flickor Pojkar
M             s     M               s

Ålder 2.4 0.55 2.8 0.34

Tillgänglighet till dator och datoranvändande hemma

Alla  barn hade tillgång till datorn hemma samt föräldrarna vana att bruka den, dvs
ingen skillnad i tillgänglighet mellan flickor och pojkar påträffades. När det gäller det
dagliga datoranvändandet hemma (tabell 2) var skillnaderna påtagliga och gick i
riktningen att pojkarna (30 min.) lekte i genomsnitt mer än flickorna (8,6 min.). En av sju
flickor och fyra av åtta pojkar spenderade dagligen 60 minuter vid dator. Alla föräldrarna
svarade inte på frågeformulär (för två flickor och tre pojkar saknades uppgifter).

Tabell 2.  Medelvärde och standardavvikelse för hur många minuter dagligen
                 flickorna och pojkarna leker med datorn hemma

Flickor Pojkar
M             s     M               s

Minuter 8.6 22.6 30.0 32.1

Agerandet i leken med datatelefonen

Olikheter i flickornas och pojkarnas agerande i leken med dataleksaken påträffades
(tabell 3). I jämförelse med flickorna var pojkarna mer aktiva i att påbörja fler lekar samt log
och pratade i telefonluren fler gånger än flickor. Å andra sidan uppmärksammades flickornas
aktivitetsförsprång i att lyfta upp telefonluren utan uppmaning.
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Det var pojkarna som sökte mer hjälp. Dock vände sig flickorna oftare från
datatelefonen. De största skillnaderna i genomsnitt  registrerades i antal påbörjade lekar (26
för pojkarna  gentemot flickornas 9.33)  samt i  antal leende under leken (pojkarna log 12.82
gånger  medan  flickorna gjorde det 2.44 gånger). Stora olikheter visades i själva användandet
av dataleksaken. Tre flickor påbörjade inte alls någon lek utan bara satt och tittade på skärmen
under tiden. Dock alla pojkar påbörjade ett viss antal lekar, men bara två av dem slutförde
alla lekar (tre pojkar påbörjade 54, resp. 43 och 32 lekar utan att slutföra någon). Däremot
slutförde alla flickor förutom en (fem av sex) sina påbörjade lekar.

Tabell 3. Medelvärde och standardavvikelse för hur många gånger agerade flickorna och pojkarna i
leken med dataleksaken

                           Flickor         Pojkar

                                                     M            s                            M             s                t             p

Vände sig
från dataleksaken                         4.11        3.55                       3.00           3.46         0.71        0.49

Sökte hjälp                                   1.33        2.55                       1.45           1.92         -0.12       0.91

Lyfte upp telefonluren
utan uppmaning                           5.44        6.13                       4.27            3.64         0.53       0.60

 Pratade
i telefon                                        1.89        3.82                       2.27            4.00        -0.22      0.83

Log                                              2.44         4.0                        12.82          13.64       -2.20*   0.04

Antal påbörjade
 lekar                                             9.33         8.72                       26.00          17.13       -2.64*  0.02

Upprepade
en lek                                          2.44          2.70                       5.55            3.48         -2.19*    0.04

� Signifikans skillnad vid test på signifikans nivå 5%
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Valet av samtliga lekar

Skillnaden i vilken lek flickorna och pojkarna föredrog framträdde påtagligt
(tabell 4). Pojkarna dominerade i leken Färgerna. I genomsnitt valde de denna lek
9.55 gånger. En av pojkarna valde själv denna lek 25 gånger och en annan 22 gånger,
medan flickorna tillsammans lekte samma lek 15 gånger. Dock visade flickorna sitt
största intresse för Hundvalpen leken, vilken de valde 2.56 gånger i medeltal.

En lista över flickornas mest spelade lekar var i följande ordning: Hundvalpen
(2.56), Överraskning (1.78), Färgerna (1.67), Sjunga en visa (1.00)…. Däremot
pojkarnas intresse tog någorlunda annorlunda riktning: Färgerna (9.55), Överraskning
(3.82), Formerna  (2.00),  Klossar (2.00)….

             Tabell 4. Medelvärde för hur många gånger flickorna och pojkarna valde samtliga lekar

                              

                                                                    FLICKOR                                   POJKAR SKILLNAD          TOTALT

           (M
1
)                                              (M

2
)                          (M

2
   -  M

1
)                          (M)

Elmos bondgård                        0.55                           1.27                     0.72                    1.00

Tittut med Big Bird                   0.11                          1.27                      1.16                    0.75

Gymnastik med Elmo                0.56                         1.73                       1.17                   1.20

 Färgerna                                    1.67                         9.55                       7.88                   6.00

 Klossar                                      0.22                         2.00                       1.78                   1.20

 Transportfordon                        0.11                          1.82                      1.71                   1.05

  Formerna                                  0.55                          2.00                      1.45                  1.40

  Överraskning                            1.78                         3.82                       2.04                 2.90

  Hundvalpen                              2.56                          1.45                   - 1.11                  1.95

   Sjunga en visa                         1.00                          1.82                      0.82                  1.45



11

Svarandet på uppmaningarna

I leken med datorn uppmanades barnen från de olika figurerna att lyfta upp
telefonluren samt att trycka på knappar. De hade möjlighet att lyfta upp telefonluren
/trycka på knappar - efter den första, andra  eller tredje uppmaningen. Mest
tilldragande för barnen var att trycka på knapparna. Skillnader i hur många gånger
flickorna och pojkarna behövde uppmanas för att reagera uppmärksammades. De är
tydliggjorda i tabell 5 och 6.

Flickorna svarade i genomsnitt mycket mindre på den första uppmaningen än
pojkarna i att lyfta upp telefonluren. Medelvärde (M) och standardavvikelse (s) för
flickorna var 0.89/1.53 och för pojkarna 2.91/3.78. Några större skillnader efter den
andra och tredje uppmaningen samt i ignorans på uppmaningarna att lyfta upp
telefonluren påträffades inte.

Tabell 5.  Medelvärde och standardavvikelse för hur många gånger flickorna och
pojkarna lyfter upp telefonluren efter de tre uppmaningarna

                                          Flickor                                Pojkar
                                      M                s                                  M             s
Första                           0.89           1.53                              2.91         3.78

Andra                           0.11           0.33                              0.18         0.40

Tredje                           0.22           0.67                              0.09         0.30

Ingen reaktion              1.11           1,54                              1.00         1.34

Efter den första uppmaningen i att trycka på knapparna reagerade igen flickorna mycket
mindre än pojkarna. Medan medelvärde (M) och standardavvikelse (s) för flickorna var
2.56/3.54 var siffror för pojkarna 5.73/5.75. Och det var också flickorna som ignorerade
mer uppmaningarna att trycka på knapparna. I genomsnitt (M/ s)  gjorde de det 2.56/ 2.12
gånger gentemot pojkarnas 0.73/ 1.27 gånger. Men alla dessa skillnader uppnådde inte
signifikans.

Tabell 6.  Medelvärde och standardavvikelse för hur många gånger flickorna och
pojkarna trycker på knapparna efter de tre uppmaningarna

                    Flickor      Pojkar
                                      M               s                            M                  s
Första                           2.56            3.54                      5.73           5.75

Andra                           0.33            0.70                      0.45           0.68

Tredje                           0.00            0.00                     0.00            0.00

Ingen reaktion              2.56            2.12                      0.73           1.27
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Föräldrarnas inställning till det tidiga användandet av datorer

 I motsats till skillnaderna mellan flickornas och pojkarnas datoragerande hade
flickornas och pojkarnas föräldrar inte olika inställningar till barnens tidiga (vid ett års
ålder) användande av datorer. De är nästan eniga i sin uttryckta negativitet (tabell 7).
Deras yttrande om det är tidigt att leka med dator vid ett års ålder är tagna från
bakgrundsdata som vi fick genom föräldraformuläret. Tabell 7 sammanfattar hur
flickornas och pojkarnas föräldrar reagerade :

Tabell 7.  Föräldrarnas inställning till den tidiga datoranvändandet (vid ett års ålder)

Flickornas föräldrar: Pojkarnas föräldrar:

”…inte så pedagogiskt, ensidigt.” ”Tanken är inte tilltalande
känslomässigt, helt enkelt!”

”Det finns mycket bättre alternativ” ”Han behöver utveckla andra
färdigheter först, så som språk…
 Lagom att börja när han är 4 år.”

”OK! Om barnet av nyfikenhet vill
prova men inget som vi vuxna
behöver introducera vid 1 års ålder.”

”Inte de fysiska förutsättningarna,
 har nog svårt att uppfatta orsak och verkan.”

”Hon skall först upptäcka
 världen, verkligheten.”

”Datorn kommer nu i leken tids nog,
eftersom vi lever i en datoriserad
värld. Men det finns andra saker att
leka med.”

”Jag anser att de är för små.” ”Klarar ej musen.”

”En vanlig PC är inte ergonomisk
för ett litet barn, musen alldeles för
stor, tangentbord helt fel, strålning
från skärm ej nyttig för hud för vuxen,
borde vara sämre för barns känsliga hud.”
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Aldrig leker med dockan
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Den vanliga leken hemma

I den vanliga leken påträffades könsstereotypt lekbeteende, dvs könsstereotypt val
av leksaker. Enligt föräldrarna föredrar flickor att leka med dockan dagligen, medan
pojkar tycker mest att leka med bilar.

          Diagram 1. Barnen leker dagligen  Diagram 2. Barnen leker dagligen
                                     med dockan med bilar
                                    (1-flickor; 2-pojkar) (1-flickor; 2-pojkar)

          Diagram 3. Barnen leker aldrig                                                            Diagram 4. Barnen leker aldrig
                                     med dockan                                                                                             med bilar
                                    (1-flickor; 2-pojkar)                                                                                (1-flickor; 2-pojkar)
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                Tabell 8.  Leksaker vilka barnen leker hemma med

                            Dagligen                   Ng. gång i veckan               Mera sällan                         Aldrig
Leksaken  F P F P F P F P
Dockan 6 0 0 2 1 3 0 3

Vattenlek-
saker

1 0 3 7 3 1 0 0

Cykel 2 2 4 3 1 2 0 1

Klossar 2 3 5 2 0 3 0 0

Bilar 1 7 3 1 2 0 1 0

Matservis 3 3 3 1 1 2 0 2

Sand 4 3 3 3 0 2 0 0

Traktorn 0 3 2 3 4 1 0 1

Målar
verktyg

5 3 1 3 1 1 0 1

Studsmatta 2 0 1 0 2 2 2 6

Båtar 0 1 2 5 3 2 2 0

F - flickorna
P - pojkarna

Diskussion

Flera studier har rapporterat könsskillnader i attityder och användande av
datorer hos äldre barn (Butler  Deborah, 2000; Cassel & Jenkins, 1998; Kafai, 1998;
Subrahmanyams & Greenfields, 1994). Som möjliga bakomliggande orsaker antyder
man olikheter i flickornas och pojkarnas tillgänglighet till datorer samt att data spel
görs av män och har teman som återfinns i traditionell pojklek eller att flickor helt
enkelt föredrar att spendera mer tid med andra barn (Cassel & Jenkins, 1998; Kafai,
1998).

Redan från nio månaders ålder uppmärksammade forskare könsskillnader i
barns vanliga lekbeteende (Servin, 1999). Det påstods att flickor lekte mest med
dockor och visade ett större socialt intresse samt att pojkar föredrog rörelse och
konstruktionsleksaker dvs. tyckte om leksaker som gör att man kan leka med hög
aktivitets nivå (Servin, 1999; Servin. & Bohlin. & Berlin, 1999). Förklaringarna går åt
två hål: den biologiska och den sociala teorin. Den biologiska teorin är grundat på
forskning om lekbeteende hos flickor med CAH, dvs medföd högnivå av det manliga
hormonet androgen vilket styr utvecklingen av hjärnan. ”CAH-flickor” lekte mer med
pojkleksaker och pojkkamrater och föredrog ”rough-and-tumble play”. Den sociala
teorin är grundat på forskning som visar att föräldrarna, syskon och jämnåriga reagerar
mer positivt  på könsstereotypa lekbeteende.

 Syftet med denna studie var att undersöka om könsskillnader i datororienterad
lekbeteende kan spåras hos yngre barn. Vi ville se: om det fanns olikheter i flickornas
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och pojkarnas tillgänglighet till datorer, om barnen tillbringade lika mycket tid vid
dator hemma dagligen,  om flickorna och pojkarna visade likadana attityder i leken
med datatelefonen, om barnen föredrog samma typer av lekar, hur de svarade på
uppmaningar genom att trycka på knappar och att lyfta upp telefonluren, om
föräldrarna hade samma inställning till det tidiga dator användandet (vid ett års ålder)
samt om flickor och pojkar använde samma leksaker i den vanliga leken hemma.

Vår tanke var att följa tvååringar eftersom forskare utgår från att barn redan i
åldern mellan 18 till 24 månader uppvisar könsskillnader i lekbeteende (Servin, 1999).
Föräldrarnas villighet att barnen observeras bestämde att 20 barn i ålder mellan 1,5
och  3 år (9 flickor och 11 pojkar) kom i undersökningen. Flickorna  i vår studie var
något yngre än pojkarna (tabell 1). Förklaring kan vara att flickor mognar snabbare
vilket gör att skillnaderna suddas bort. Vi fick veta att alla barn hade tillgång till
datorn hemma. Undersökningen visade att fyra av åtta pojkar gentemot en av sju
flickor spenderar 60 minuter dagligen vid datorn hemma. Detta stödjer studier som ger
belägg till att pojkarna är mer vana att leka med dator, dvs att dataspel är i större
utsträckning pojkarnas tidsfördriv än flickornas (Cassells och Jenkins’, 1998;
Subrahmanyams och  Greenfields, 1994). Även om tillgänglighet till dator var likadan
för alla använde pojkar datorn hemma mer än flickor (tabell 2). Cassells och Jenkins’
(1998) teori om tillgängligheten till datorer som eventuell orsak till flickornas och
pojkarnas olika attityder till teknologi har ej fått något stöd i denna studie. Likaså,
föräldrarnas attityder har inte funnits påverka de observerade könsskillnaderna i
datoranvändande eftersom alla föräldrarna hade en negativ inställning till barns tidiga
dator användning (tabell 7).

I leken med datatelefonen agerade barnen olika. Pojkarna påbörjade fler lekar,
pratade mer i telefonluren och sökte hjälp fler gånger. Dessutom log pojkarna  mycket
mer än flickor. Emellertid tre av nio flickor lekte inte alls, vilket kan vara en indikation
att flickorna visade mindre intresserade av att leka (tabell 3). Som Subrahmanyams
och  Greenfields (1998) påpekar kan orsaken vara deras ”differential exposure to this
medium” eller kanske föredrar flickor helt enkelt att spendera mer tid med andra barn
och ute påvisade Cassells och Jenkins’. Å andra sidan slutförde alla flickor förutom en
sina påbörjade lekar (de fem av sex). Dock hade alla pojkar en stor antal påbörjade
lekar, men bara två pojkar slutförde sina lekar. Dessa resultat stödjer Butlers och
Deborahs (2000) teori att pojkarna använder datorer som tillfällig lek medan flickor
föredrar mål orienterad data användning.

I motsats till Johansson (2000) och Cassells och Jenkins’ (1998) påpekande att
dataspel har teman som återfinns i traditionell pojklek har dataleksak som användes i
vår undersökning ett könsneutralt innehåll. Även här föredrog flickor och pojkar olika
typer av lekar (tabell 4). Flickorna spelade leken Hundvalpen mest. I denna lek fick
barnet en chans att höra en kort saga om en flicka och en hundvalp. Barnet
uppmuntrades att tala i luren. Däremot visade pojkarna sitt största intresse för
Färgerna. I den ombeds barnet att måla olika föremål genom att trycka på tre
färgknappar (röd, blå, gul). Som Kafai (1998) också påvisade tyckte flickor mest om
lekar med familjär miljö, som de kunde relatera till sina egna liv,  medan pojkarna
gillade lekar med utforskande innehåll. Det här stämmer ganska väl med den
biologiska teorin som stödjer könsskillnader i barns vanliga lekbeteende dvs. att pojkar
tyckte oftare om lekar i vilka man kan leka med hög aktivitets nivå och flickorna
visade ofta att de har ett större socialt intresse (Servin, 1999). Stöd för den biologiska
teorin hittas också i barns val av leksaker hemma. Enligt föräldrarna föredrar flickor
att leka med dockan dagligen, medan pojkar tycker mest att leka med bilar (diagram 1,
2, 3 och 4).
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Flickorna visade sig mindre intresserade än pojkarna i att svara på
uppmaningarna att trycka på knapparna samt att lyfta upp telefonluren (tabell 5 och 6).
Men som Cassell och Jenkins, (1998) uppmanar måste man bevisa att flickornas
ointresse, dvs. att dataspel inte är attraktiva för flickorna. Just flickornas visat
passivitet måste vi förtydliga med hjälp av vår ”observerande efter observation”.  De
tre flickor som satt och tittade på skärmen under hela observationstiden (i 15 minuter),
påbörjade inte någon lek, reagerade inte genom att vinka eller säga något till figurerna
på skärmen och inte heller lyfte de upp telefonluren. Det verkade att de helt och hållet
var uppslukade av att titta vad som händer på skärmen. Efter observation fick de lite
hjälp. Alla tre började skratta och reagera aktivt genom att sjunga och visa på
kroppsdelar. En av de blev så ivrig med tiden, att hon  lekte tjugofem minuter efter
observation. Då imiterade hon, svarade i telefon, löste gåtan, skrattade  och till och
med  tryckte på tastatur flera gånger. En stor förändring i agerandet med dataleksaken
skedde på så kort tid.

Det var inte någon nyhet att vi fann skillnader mellan flickornas och pojkarnas
samspel framför dataskärmen. Det är kanske så att manliga personligheten strävar efter
att uppfylla instrumentella intressen och behov medan hos den feminina
personligheten kommer expressiva intressen och behov i första rummet (Rogers &
Rogers, 2001). Vilket utrymme ett enskilt barn har att konstruera sig själv som
könsvarelse i en datakontext beror också på  vilka självpresentationer som är socialt
acceptabla, uppmanar Johansson (2000). Att ge uppmärksamhet åt olikheter samt på
vilka olika sätt de kan tolkas är en nödvändighet. Olika teorier ger olika förklaringar
om skillnaderna mellan könen. Det är omöjligt att reda ut vad som är biologins bidrag
och vad som beror på en mängd andra faktorer vilka förmedlas socialt och kulturellt,
menar Stoller (1968). Det finns en biologisk förbereddhet som skiljer mellan könen,
men det är upp till oss vad vi gör med den, påpekar Servin (1999).

Denna studie visade att könsskillnader i datororienterad lekbeteende kan spåras
redan i ålder mellan 1.5 och 3 år. Även här visades dator som pojkarnas leksak, fast
både flickorna och pojkarna hade samma tillgång till dator hemma. Flickorna och
pojkarna föredrog också olika typ av lekar i ett könsneutralt innehåll. Bakom
skillnaderna i detta fall ligger alltså inte olikheter i flickornas pojkarnas tillgänglighet
till datorer och inte heller den pojktypiska spelinnehållet vilket påvisas vara orsaker till
könsskillnader i dator användandet hos äldre barn. För vidare forskning återstår att
svara på frågorna: Är flickor biologisk mindre benägna att använda digital teknologi?
Eller kan det vara kultur som styr flickorna ifrån den digitala teknologin?

Ja, och varför skall man överhuvudtaget införliva datorn i barns lekkultur så
tidigt, dvs. redan vid ett års ålder?

Därför att den ger barn nya möjligheter till abstrakt tänkande, leder barn till
”computer literacy”, utvecklar barns kognitiva färdigheter såsom förmåga att bibehålla
uppmärksamhet samt att lättare orientera saker i rummet (Cassells & Jenkins’, 1998;
Johansson, 2000; Subrahmanyams &  Greenfields, 1998).
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Bilagan 1
Observationsmall 1

BARN  nr. ………….                                                                             Flicka /Pojke:   ………..   år;

Dag och datum: ………………………………………………              Observations tid: ………………  -   ………………

Vid det  första mötet (under de första 2 minuterna) med leksaken gör barnet så :

1. Söker inte alls hjälp
2. Söker hjälp
3. Sitter och tittar på leksaken
4. Vänder sig bort från leksaken

Söker hjälp under leken (när och hur länge var och en intervention pågår?).

Minuter:     1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15

Vänder sig bort från leksaken (när och hur länge det pågår?):

Minuter:     1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15

Går ifrån leksaken (när och hur länge avbröt varar?):

Minuter:     1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15

B– börjar
S – slutar

Elmo uppmanar (hur många gånger?): ……………………………………………………………………………………….

Svarar inte på Elmos uppmaningar (hur många ggr?): …………………………………………………………………….

Pratar i  telefonluren (hut många gånger?):………………………………………………………………………………….
                             Ler  åt *                                                   Avslutar  leken

1. Elmos bondgård
2. Tittut med Big Bird
3. Gymnastik med Elmo
4. Färgerna
5. Klossarna
6. Transportfordon
7. Formerna
8. Överraskningen
9. Hundvalpen
10. Sjung en visa
� Registreras varje gång barnet ler, även om det sker flera gånger under samma lek

Vid vilken uppmaning svarar på genom att:

                                             Trycka på  knappen                                    Lyfta upp telefonluren
Första

Andra

Tredje

Svarar inte alls
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Bilagan 1
Observationsmall 2
BARN  nr. ………….                                                                             Flicka /Pojke:   ………..   år;

Dag och datum: ………………………………………………              Observations tid: ………………  -   ………………

   I vilken ordning (1,2,3…) väljer barnet de enskilda knapparna :

           ∑
11. Elmos bondgård
12. Tittut med Big Bird
13. Gymnastik med Elmo
14. Färgerna
15. Klossarna
16. Transportfordon
17. Formerna
18. Överraskningen
19. Hundvalpen
20. Sjung en visa
21. Lyfter upp telefonluren utan uppmaning

Om barnet kommenterar olika lekar
(vilka)?…………………………………………………………….………………………….

 Vad säger barnet?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Barnet gör något speciellt (vad?)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Bilagan 2
Föräldrafrågeformulär

Ditt barn är:                pojke                 flicka

Är Du:   yngre än 20 år     mellan 21-30                      över 30 år?

Är Den andre   yngre än 20 år     mellan 21-30                      över 30 år?
föräldern:

Bor Ditt             hyreslägenhet       bostadsrätt                              villa?
barn i:

Bor ditt barn:     med mamma        med pappa          med båda föräldrar?

Ditt barn har :        inga syskon          ett syskon          två eller flera syskon

Vilka kön
förekommer
i syskonskara:                   flicka                  pojke                                             bägge könen

Syskonens ålder                …………….                   …………….                                ……………………

Är det för
tidigt att  ett barn
börjar leka med    ja  nej
dator vid ett års ålder?

I fall att Du svarat ja,
kan Du ge en kommentar varför?  …………………………………………………………………………………

Använder Ni (föräldrar)             ja                                                nej
 dator hemma?

Använder Ditt barn dator  ja nej
 i leken hemma?

Spenderar Ditt barn
i leken med dator 0 min. 1 - 60 min.                1 - 2 timmar                  mer än 2 timmar
dagligen:
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Vad leker Ditt barn med:

Dagligen Någon gång i veckan Mera sällan         Aldrig

Dockor

Vattenleksaker

Cykel

Klossar

Bilar

Matservis

Sand

Traktor

Målarverktyg

Studsmatta

Båtar

Pussel

Bollar

…………..

…………..

…………..

………….
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Följebrev

 Vi är två studenter som läser psykologi vid Högskolan Trollhättan/Uddevalla och för tillfälle
skriver en C-uppsats vilken handlar  om hur tvååringar reagerar på en helt ny leksak - en datatelefon.
Fokus ligger på skillnader mellan flickornas och pojkarnas agerande, nämligen om pojkarna är mer
benägna att utforska och om flickorna är mer benägna för social lek.

Vår studie är uppbyggd i två delar. Den första delen (huvuddel) utgörs av att observera barnen
medan de leker med datatelefon i deras naturliga lekmiljö (Daghem eller Öppenförskola). Datortelefon
är gjord för barn i ålder 1-3 år. Den omfattar en telefonlur som barnet kan lyfta för att tala med en
figur vilken reagerar på barnets röst och 12 stora, färgrika, tryckknappar som kommunicerar med
datorn (se den andra bladen). Knapparna har tre nivåer med aktiviteter. Tredje nivå skall väljas i
undersökningen, eftersom barnet på denna nivå påverkar vad som händer på bildskärmen med sin röst,
vilket gör aktiviteterna mer intressanta. Detaljrika bilder på knapparna gör lekar lätta att identifiera.
Figurerna reagerar på barnets röst och uppmuntrar henne eller honom att, ringa, lyssna, prata och leka.
Program och spel har utvecklas i samarbete med framstående barnpsykologer och barnpedagoger.

Du som är förälder bestämmer om Du vill vara närvarande eller inte, medan barnet leker. Den
andra studiedelen (hjälpdel) utgörs av att Du som förälder fyller upp en kort frågeformulär angående
din inställning till dataleksaker samt din inställning hur viktiga överhuvudtaget leksaker är för
barnetslek.

"En förstudie - hur en tvååring kan reagera på en okänddataleksak - har jag gjort tillsammans
med min 19-månader gammal flicka" , Vanja (se nedan).

Viktigt för oss är att så snart som möjligt få veta om Du och Ditt barn vill stödja denna
undersökningen med sin deltagande. Din samtycke kan Du lämna till Daghems- eller Öppenförskolans
personal eller ringa direkt till oss. Även om Du beslutar att ingå i undersökningen eller påbörjar den
har Du full rätt att efteråt ändra dig. Du kan alltså när som helst avbryta din deltagande eller välja att
göra bara en del av den.

Endast vi, som arbetar med denna studie, har tillgång till uppgifterna. Resultatet i form av en
rapport får Du hem i brevlådan i fall Du vill det. Uppgifterna kommer att redovisas så att inte någon
enskild person kan spåras och kommer inte att användas i något annat syfte.

Med vänliga hälsningar :

Vanja Klaric & Merima Jusufovic

Vanja Klaric    (tel. 031 - 48 88 19)
e-mail: vanja_klaric@hotmail.com

Merima Jusufovic  (031 - 48 22 72)
e-mail: merima@hotmail.com

Bilagan 3

Högskolan Trollhättan/Uddevalla
Institution för individ och samhälle
Vänersborg
Tel.  0521 - 26 40 00
Fax  1521 - 26 40 99
Psykologi C


