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Abstrakt
Denna studie har som syfte att undersöka digitala verktyg ur ett genusperspektiv, hur
pedagogerna förhåller sig till dessa två områden och hur genus konstrueras i mötet med de
digitala verktygen. I studien har utgångspunkten varit forskning kring genusordning och
socialkonstruktionismen som innebär att vi lär av och med varandra och att olika strukturer och
normer påverkat vårat förhållningssätt till genus. Denna studie har grundat sig i intervjuer av
sex personer och två observationstillfällen. Resultatet visade att det råder viss osäkerhet kring
användningen av digitala verktyg vilket bidrar till en svårighet att använda dessa verktyg i
genusarbetet. Pedagogerna visar på ett medvetet tänk kring genus genom intervjuerna men som
i praktiken ibland faller i glömska, här kan tidigare erfarenheter styra hur de handlar. Resultatet
visar hur det kan skilja sig i den digitala världen och den fysiska miljön i verksamheten.
Avsaknaden av kompetens kring digitala verktyg gjorde att några av pedagogerna ansåg att de
hade större nytta av en extra personal istället för att köpa in digitala verktyg.
Nyckelord: digital kompetens, förskola, genus, genusperspektiv, pedagogik.
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Inledning
Även om det råder delade uppfattningar om de digitala verktygens roll och plats i dagens
samhälle, har de likväl kommit att bli en naturlig del av våra barns liv (Bjurulf, 2013). I enlighet
med läroplanen för förskolan Lpfö (Skolverket, 2016) ska barnen erbjudas olika sätt att uttrycka
sig på, dels genom estetiska ämnen såväl som tekniska. I ett förslag till den nya reviderade
läroplanen för förskolan, som bearbetas just nu, förespråkar Skolverket att digitaliseringen ska
finnas med som något barnen ska få möta i verksamheten för att erövra förståelse för
digitaliseringen de möter i vardagen (Skolverket, 2016).
Med genusperspektiv menas det att kritiskt granska och problematisera verksamhetens innehåll
utifrån vad som anses manligt och kvinnligt inom förskolans väggar (Wedin, 2014). Att utgå
från ett genusperspektiv handlar om att se på när och hur det görs skillnad utifrån kön och vilka
konsekvenser pojkar och flickor får när skillnader görs (Andersson Tegnér & Heikkilä, 2017).
Genus är ett område som bearbetats och diskuterats under en längre tid i förskolan och som
alltid är aktuellt. I och med den snabba digitala utvecklingen och det pågående arbetet med
digitaliseringsstrategier, är förskolans och förskollärares roll i användningen av digitala verktyg
i förskoleverksamheten viktiga undersökningsområden i sig själva. Utgångspunkten för det
pågående arbetet är den tilltagande digitaliseringen av förskolan inte en oberoende företeelse,
som står för sig själv, utan att denna behöver undersökas i ett vidare sammanhang, utifrån andra
perspektiv och värden. I detta uppsatsarbete undersöks digitaliseringen av förskolan, och
användningen av digitala verktyg i förskolan, utifrån ett genusperspektiv. Skolverket (2016)
slår fast att hur vi vuxna väljer att bemöta pojkar och flickor får en stor betydelse för hur barnens
uppfattning om typiskt manligt eller kvinnligt formas. Därför är det av stor vikt att förskolan
arbetar aktivt för att motverka traditionella könsmönster och könsroller. Genusperspektivet på
den rådande digitaliseringen i förskolan kan bidra med nya insikter när det gäller hur vi arbetar
idag, olika förbättringsområden och förslag på hur vi kan arbeta i framtiden.

Syfte och forskningsfrågor
Studiens syfte är att utifrån ett genusperspektiv visualisera och problematisera pedagogers
förhållningssätt och strategier vad gäller användningen av digitala verktyg i de pedagogiska
aktiviteterna med barnen i förskolans verksamhet.


Hur förhåller sig pedagogerna till relationen mellan genus och förväntningar om såväl
som faktisk användning av digitala verktyg i förskoleverksamheten?



Hur konstrueras genus i pedagogers och barns användning av digitala verktyg i
förskolan?
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Bakgrund
I bakgrunden ges först en överblick av de digitala verktygens värld och hur stor del det har i
vårt samhälle, följt av hur de digitala verktygen vuxit fram och används i förskolan. Därefter
lyfts de digitala verktygens komplexa förhållande olika verksamheter så som förskola och
skola. I bakgrunden lyfts även genus och genuspedagogik samt hur förskoleverksamhetens
förhållningssätt till genus diskuteras i litteraturen. Detta följs av ett försök att koppla samman
genus och digitala verktyg i förskolan.

Digitala verktyg
Digitala verktyg är ett samlingsnamn för olika verktyg som kan underlätta kommunikation och
samarbete dels barnen emellan men även mellan barn-vuxen och vuxna emellan. Det bidrar
även till att läromedlen kan nyttjas i digital form (NE, 2019).
Människorna i dagens samhälle är idag ofta väl insatt i digitala redskap i vardagen. Forsling
(2011) beskriver de människor som är födda före 1980 som digitala invandrare vilket då betyder
att de som är födda därefter är att betrakta som direktanslutna till en värld som ständigt
utvecklas gnom den pågående digitaliseringen. Vi lever nu i en uppkopplad värld som möjliggör
ständig kontakt med andra människor (Åström, 2015). Detta innebär därför att de som föds in i
samhället idag är väl bekanta med mobiltelefoner och andra digitala resurser vilka då används
dagligen. Med hjälp av digitala redskap kan vi snabbt nå människor över hela världen vilket
visar på att utvecklingen inom detta område har kommit långt (Bjurulf, 2013). Forsling (2011)
beskriver att det numera oftast finns något digitalt verktyg i barnens närhet redan innan födsel
i form av till exempel ultraljud och att de digitala verktygen sedan omger människan genom
hela livet i form av till exempel smartphones och TV. Vidare lyfter hon att det inte längre är
frågan om barnen ska se på exempelvis tv utan mer hur de digitala verktygen ska användas, vad
barnen ska få se och göra och hur länge (ibid.).

Användning av digitala verktyg i förskolan
Redan 2001 tillsatte regeringen ett beslut om att IT skulle bli en del i läroplanen och datorer
skulle införas i verksamheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv då det var så olika vilka som
hade tillgång till detta (Forsling, 2011). År 2004 var datorer ett verktyg som användes mycket
i förskolan, att användningen av datorer ansågs meningsskapande för barnen (ibid.). År 2012
tillsattes en digitaliseringskommission av regeringen till syfte att Sverige skulle bli bäst på att
använda sig av digitaliseringens många möjligheter (SOU 2016:89). Digitaliseringen påverkar
samhället och individen, för arbetsliv, utbildning och många fler sektioner och detta medför
enorma förutsättningar för utveckling. Kommissionens uppdrag gentemot förskolan innebär att
de stärker den pedagogiska effekten av hur verksamheter använder sig av digitala verktyg och
resurser i undervisningen (ibid.).
I enlighet med läroplanen i förskolan skall barnen i förskolan ges möjligheter att uttrycka sig
med hjälp av olika uttryckssätt, till exempel genom bild, drama, skriftspråk m.m. (Skolverket,
2016). Verksamheten ska arbeta för att alla barn får möjligheter till att utveckla sin förmåga att
förstå hur enkel teknik fungerar (ibid.). Ett förslag från Skolverket har gjorts om hur revidering
av läroplanen kan lyfta in tydligare mål om digitala verktyg och informations- och
kommunikationsteknik (IKT) i förskolan, detta för att förskola och skola ska förbereda alla barn
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för vårt allt mer digitaliserade samhälle (IT-pedagogen, 2017). Att införa de digitala verktygen
i förskolan bidrar till att barnen ges ytterligare ett redskap att uttrycka sig genom. Barns
utveckling och lärande ska i förskolan stimuleras och även stödja social gemenskap och
förbereda barnen för fortsatt utbildning (Skollagen, 2010:800). Utveckling och olika
fördjupningsområden i förskolans verksamhet är något som pedagogerna möter ofta. När
förändringar sker så krävs det att pedagogerna ställer sig frågorna varför, hur och vad dessa nya
arbetssätt och verktyg kan bidra med (Åström, 2014). De vanligaste digitala verktygen inom
förskolan lyfter Stigsdotter (2015) som lärplattor, datorer och smartphones vilka hon betonar
ska underlättar arbetet med delaktighet, kommunikation och samspel. Digitaliseringen är något
som ständigt kommer förändras beroende på hur samhället ser ut, därav behöver förskolor
ständigt utveckla kunskaper kring digitala verktyg för att kunna ge barnen möjligheter att erövra
de kunskaper som är nödvändigt just där och då, något som de valt att kalla adekvat digital
kompetens (Regeringen, 2017). I styrdokument står det att barnen ska ges möjligheter till att
utveckla kunskap till hur de digitala verktygen används och att hålla ett kritiskt och ansvarsfullt
förhållningssätt för att lägga grunden till att kunna använda dessa verktyg genom livet i olika
sammanhang (Skolverket, 2018).

Klyftor som följer med införandet av digitala verktyg
Införandet av digitala verktyg i verksamheten kan skapa klyftor i form av att olika grupper i
samhället inte har samma möjligheter till att erövra kunskap kring detta (Forsling, 2011). Det
kan även skapas klyftor i form av verksamhetens inställning till IKT då många valt bort detta
(ibid.). Saknas intresset och viljan att våga avspeglas detta på barnen och deras inställning till
användningen av digitala verktyg som i sin tur medför att barnens möjligheter till utveckling av
datakompetens och meningsskapande begränsas (Forsling, 2011). Bennett, Maton och Kervin
(2008) lyfter också svårigheten kring lärarnas kompetens, att de inte vet ifall verksamheterna
är beredd att ta emot och möta dessa elever utifrån deras kompetensnivå och behov kring de
digitala verktygen. Vidare beskriver författarna att eleverna har sådan färdighet kring detta
område så att lärarna som jobbar inte kan utmana eleverna så det skapas istället ett missnöje
hos eleverna. Yu, Ndumu, Mon och Fan (2018) lyfter fyra faktorer som är nödvändiga i relation
till IKT. Första faktorn är åtkomst av datorer, internetanslutning och att ha tillstånd till att
använda dessa. Följt av andra faktorn ,en intellektuell tillgång som avser att det är nödvändigt
att ha kompetens kring IKT. Den tredje faktorn handlar om att det behövs motivation till att
använda sig av IKT och därför även kontinuerligt utveckla sin kompetens kring detta. Den
fjärde faktorn handlar om att det krävs social tillgång som innebär innehav av olika hemsidors
medlemskap för att komma åt läromedel via internet (ibid.).
En återkommande komplexitet kring arbetet och införandet av digitala verktyg i verksamheten
är pedagogernas osäkerhet kring användningen. Denna komplexitet kan bidra till att verktygen
används som ett lekmaterial där lärande inte blir centralt (Forsling, 2011). Forskning visar att
pedagogers inställning, erfarenhet och intresse till digitala verktyg påverkar hur dessa integreras
i såväl verksamheten som till barnen (Forsling, 2011; Palaiologou, 2016). Vidare belyser
Forsling och Palaiologou hur det finns misstankar om att digitaliseringen påverkar barnens
fysiska aktivitet och att detta kan leda vidare till emotionell och social isolering (ibid.). Det är
av stor vikt att var och en som jobbar inom förskolan visar engagemang och besitter kompetens
kring vilket ämne det än berör för det är de som jobbar där som skapar förutsättningarna för
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lärande och utveckling hos barnen (Engdahl & Ärleman-Hagsér, 2016). Kompetensen kring de
digitala verktygen har därför stor betydelse för hur dessa sedan introduceras och används i
förskolan (Bjurulf, 2013; Engdahl & Ärleman-Hagsér, 2016). Det blir därför viktigt att som
pedagog ta ett steg tillbaka och fundera över vad det är som vill uppnås genom arbetet (ibid.).
Lundgren Öhman (2015) beskriver dem som inte fötts in i denna digitala värld som immigranter
till digitala verktyg, detta medför en utmaning då pedagogerna ska arbeta utifrån att de har ett
digitalt modersmål än fast de inte har detta med sig från födseln. Genom denna rädsla som kan
förekomma hos pedagogerna kan det medföra en dålig relation i verksamheten till de digitala
verktygen och begränsa barnen på grund av pedagogens syn. Detta synsätt och oro kommer
oftast från att personen är rädd för det okända och den snabba utvecklingen (ibid.).

Genus och genuspedagogik
Genus handlar om föreställningar om hur män och kvinnor förväntas vara och se ut (Bjurulf,
2013). Genus är något som inte är medfött, det är de föreställningar vi har om vad som är
manligt och kvinnligt (Wedin, 2014). Konstruerandet av genus sker i olika sammanhang
(Hirdman, 2007). Vidare beskriver Bjurulf att genom livet blir vi påverkade att agera utifrån
vad som anses normalt som kvinna eller normalt som man och var gränserna för det går. Detta
är något som är föränderligt eftersom vårt samhälle är föränderligt (ibid.). Färgval och vad
pojkar och flickor leker med är något som de själva ska få välja, men Bjurulf (2013) lyfter
frågan ifall det är något de själva valt i grunden eller är det ett val de gör för att passa in i normer
om hur de förväntas vara. Under förskoleåldern börjar barnen uppfatta vad som ses som manligt
och kvinnligt och i detta avseende blir därför förskolans roll ytterst viktig i detta område (Lenz
Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2014). Vidare belyser författarna hur viktigt språket är i
förhållande till genuspedagogiskt arbete, då olika ordval har olika laddning, betydelse,
värdering och förväntningar. Eidevald och Lenz Taguchi (2014) har genom enkäter sett att det
vanligaste sättet att förändra sin verksamhet utifrån ett genuspedagogiskt arbetssätt är att
antingen sträva efter könsneutralitet eller att bryta normen för vad som anses könsstereotypt för
flickor och pojkar både materialmässigt och i de lekar de leker.

Genus i förskolan
Begreppet genus framkommer inte i förskolans läroplan, men olika riktlinjer om kön och
jämställdhet står i den (Skolverket 2016). Det som läroplanen lyfter fram är att verksamheten
ska arbeta utifrån att det är jämställt mellan könen, att normer och värden är sådant som barnen
lär sig genom riktiga händelser, därav varför pedagogens förhållningssätt är av stor betydelse.
Ingen ska diskrimineras utifrån bland annat vilket kön personen har och heller inte begränsas i
sin utveckling på grund av detta. I verksamheten krävs det att pedagogerna synliggör sitt arbete
genom att granska och analysera hur de arbetar utifrån de sju diskrimineringsgrunderna; kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder (ibid.). Andersson Tegnér och
Heikkilä (2017) belyser att de flesta pedagoger som jobbar inom förskolan har någon gång
under de senaste tio åren fått någon fortbildning i hur verksamheten kan ha ett normkritiskt
förhållningssätt för att förutsättningarna för ett jämställt arbete ska kunna ta form. Jämställdhet
är betydelsefullt i en verksamhet vilket innebär att det är ett omfattande arbete med dels att
synliggöra hur pedagoger och barn förhåller sig till jämställdhetsarbetet, men även hur de ska
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välja var i verksamheten de ska börja granska sig själva (ibid.). Att vara kritisk innebär att vi
ständigt reflekterar, prövar och utforskar inom alla möjliga olika situationer (Hedlin, 2010). Ett
normkritiskt förhållningssätt innebär att vi ständigt ska granska oss själva för att inte av misstag
överföra normer som kan uppfattas som diskriminerande till andra människor. Det innebär att
vi istället för att se det som anses som onormalt vänder på det och är nyfikna på sådant som vi
i vanliga fall tar för givet, att vi genom att diskutera och granska normer så kan vi även förändra
synen på olika värderingar och normer (ibid.).
Genus skapas på olika nivåer som beskrivs i detta stycke. På en strukturell nivå handlar det om
hur vi gör olika stationer i till exempel en förskoleverksamhet med bland annat en dockvrå och
bilhörna (Wedin, 2014). En annan nivå som författaren lyfter är symbolisk nivå där vi ser olika
företeelser som kvinnligt eller manligt som till exempel att olika färger är förknippat med pojkar
eller flickor. Den tredje nivån som författaren lyfter är den individuella nivån som innebär att
genom pedagogers förhållningssätt och hur de bemöter flickor och pojkar skiljer sig åt (ibid.).
I enlighet med Skolverket (2016) är pedagogernas roll att ständigt arbeta för att ingen utsätts
för kränkande behandling, att vi alla är olika men lika värda. Alla människor har rättigheter och
skyldigheter och dessa ska tydligt synliggöras, likaså omsorg, hänsyn och jämställdhet. Ingen
ska utifrån sitt kön eller sin könsidentitet utsättas för diskriminering. Förskolan ska jobba efter
att normer om hur flickor och pojkar förväntas vara suddas ut och ge flickor och pojkar samma
möjligheter till att utvecklas utifrån dem själva (ibid.).

Digitala verktyg och genus i förskolan
Genuspedagogen Ann Lindquist uttrycker att vi inte ska glömma bort genus i den digitala
framväxten i förskolan (Lindquist, 2017). Hon belyser att IKT ska vara till för alla, att det är
viktigt att tänka på hur pojkar och flickor blir bemötta i olika situationer (ibid.). Forsling (2011)
beskriver tre olika aspekter att använda sig av digitala verktyg i förskolan vilka är; inlärnings-,
arbetslivs- och demokratiaspekten. Den första aspekten innebär att det kommer ytterligare sätt
att variera sitt arbetssätt, mer hjälp till barn i behov av särskilt stöd och förändringar i relation
barn-pedagog. Den andra aspekten, aspekten om arbetslivet, handlar om att ge barnen de
verktyg de kan tänkas behöva inför kommande yrkesliv. Den tredje aspekten handlar om att ge
rätt till en utbildning som är likvärdig för alla (ibid.). Lundgren Öhman (2015) drar utifrån
genomförda projekt slutsatserna att användning av mediepedagogik med IKT har stimulerar det
sociala samspelet som vidare leder till lärande och utveckling, ”vi blir vi i möten med andra.”
(Lundgren Öhman, 2015, s.18).
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Teoretiska utgångspunkter
Denna studie utgår från ett genusperspektiv och socialkonstruktionismen. Studien genomförs
med utgångspunkt från dessa teorier där vi omedvetet konstruerar genus i interaktion med
varandra. I detta kapitel lyfts även fem centrala begrepp för studien som även kommer användas
i transkriberingen till resultatet vilka är: språkets del i konstruerandet av genus,
kompensatoriskt, könsneutralt, könskoder och könsöverskridande.

Socialkonstruktionistiskt perspektiv
Dahlberg, Moss och Pence (2014) beskriver socialkonstruktionism som att världen är
konstruerad av oss själva tillsammans med våra medmänniskor. Vidare beskriver författarna att
vi tillsammans är medkonstruktörer av kunskap och identitet. En medkonstruktör innebär att vi
inte enbart får kunskapen överförd till oss utan vi är aktiva i konstruerandet av kunskap (ibid.).
Den viktigaste upplevelsen vi människor har är mötet mellan varandra i något som Berger och
Luckmann (1979) belyser som face-to-face-situationen. I denna situation inkräktar båda
individerna på varandras här och nu. Vidare beskrivs situationen som att människor emellan
ständigt påverkar varandra i detta möte, personerna utbyter uttrycksrörelser som även innebär
att varje uttrycksrörelse den ena gör påverkar den andre personen och vice versa. I denna
situation kan misstolkningar ske men den ger en chans att se den andres subjektiva känslor
genom maximalt antal symptom (ibid.). Då vi är i möte med varandra i en face-to-face situation
är det svårare att dölja likväl att fortsätta feltolka något än vad det är vid andra sociala möten
så som brevväxling eller telefonsamtal eller om vi befinner oss från ett längre avstånd från här
och nu situationen (ibid.).

Genusperspektiv
Lenz Taguchi, Bodén och Ohrlander (2014) beskriver utifrån tidigare forskning och
jämställdhetsarbeten om olika strategier och vad som anses vara ett traditionellt sätt att tala till
pojkar och flickor. Flickorna tilltalas ofta med komplexa långa meningar, med ett mer
förklarande språk och de ges utrymme till att tänka efter och försöka förstå. Flickornas beteende
förväntas även att förändras direkt efter en tillsägelse. Pojkarna tilltalas med korta och inte så
komplexa meningar med färre förklaringar och mindre tid att reflektera över dessa, de får mer
skäll och tillsägelser än flickorna. När pojkarna gjort någonting som anses vara fel så är
förväntningarna inte lika höga på direkt förändring. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt
perspektiv blir detta av betydelse då studien berör hur vi konstrueras tillsammans, hur
människor utifrån bland annat hur vi talar till varandra blir till pojkar och flickor.
Ett kompensatoriskt arbetssätt innebär att det faktiskt görs skillnad på pojkar och flickor, då
genom att flickorna ska få träna på maskulina egenskaper och pojkar får träna på feminina
egenskaper (Lenz Taguchi et al., 2014). Det kompensatoriska arbetssättet utgår från en stark tro
till att kön och genus förstås som en social konstruktion och är därför möjligt att förändras.
Målet med att arbeta utifrån detta är att de skillnader som utifrån social konstruktion skapas
mellan könen ska slätas ut och det bli mer likhet istället (ibid.).
Könsneutralitet innebär att både pojkar och flickor skall få samma möjligheter, behandlas lika
och att de ska få samma förutsättningar oavsett vilket kön personen har (Lenz Taguchi et al.,
2014). I detta arbetssätt ingår inte tänket att männen skulle kunna bli mer som kvinnor, men att
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kvinnorna ska kunna bli mer som män och därför fortsätter det manliga att värderas högre än
det kvinnliga. Utifrån detta kan denna strategi utgå från såväl ett särartstänkande, alltså att
kvinnor och män är olika, som en likhetsteori, att båda könen är lika (ibid.).
Material och rum kan ha olika koder, som benämns som könskoder (Lenz Taguchi et al., 2014).
De könskodade rummen är beroende av kön och där är det material samlat som riktar sig mest
mot det ena könet. Det är ofta detta som blir orsaken till varför pojkar och flickor leker på olika
ställen (ibid.).
Lenz Taguchi et al. (2014) lyfter ytterligare en strategi för arbete med jämställdhet vilket är
könsöverskridande som kan innebära att uppmuntran ges till flickor då de gör något fysiskt och
är tuff men att det samtidigt är tillåtet att hon gör detta iklädd klänning, det är okej att hon blir
smutsig när hon gör detta. Ett könsöverskridande arbetssätt mot pojkar kan handla om att de får
uppmuntran när de leker omhändertagande lekar eller om de vill prata om sina känslor.
Uppmuntran görs även utifrån denna strategi ifall barnen leker med de leksaker som traditionellt
ses som leksaker för det motsatta könet, och i leken uppmuntras de att överskrida normer som
leksakerna är ämnade för (ibid.).
Yvonne Hirdman anser att könsrelationer och genusrelationer är en övergripande process som
påverkas på olika nivåer i samhället (Arreman Erixon, 2005). Den visar hur vi osynligt har olika
regler och normer om genus, exempelvis vad som anses kvinnligt och manligt. Detta är något
som sker efter två principer i genusordningen (Wedin, 2014). De två principerna är att manligt
och kvinnligt hålls isär och att det manliga värderas högre än det kvinnliga. Den första principen
handlar om att vi ständigt kategoriserar både människor och material i kvinnligt och manligt,
att vi ser dessa som varandras dikotomier. Vidare beskriver Wedin (2014) att detta innebär att
vi hävdar att flickors och pojkars intressen och beteenden är motsatser till varandra. Ifall dessa
inte följer normen reagerar vi på det och pratar då om okvinnliga kvinnor och omanliga män.
Förskolan förstärker ofta dessa normer om vad som anses kvinnligt och manligt genom att
flickor anses vara mjuka och söta medan pojkar är hårda och tuffa. Flickorna förknippas då med
leksaker som är mjuka och söta så som dockor medans pojkarna förknippas med de hårda och
tuffa leksakerna som t.ex. bilar (ibid.).
Den andra principen som Wedin (2014) nämner är att det manliga värderas högre än det
kvinnliga. Det handlar om att det som män gör anses vara av mer värde än det som kvinnor gör.
Något som märkts av inom förskolans ramar är att pojkarna får mer av pedagogens
uppmärksamhet och tid än flickorna. Författaren belyser även att beteckningen pojkflicka är av
högre värde för en flicka än vad en pojkflicka är för en pojke och genom detta skapas en s.k.
över- och underordning för vad som mänskligheten känns naturligt. Genusordningen som
Wedin benämner skapas av samhällets strukturer på en gruppnivå som innebär att inte alltid
männen har högre status än kvinnorna utan att det kan skilja sig beroende på var vi granskar.
Viktigt att tänka på är att alla är med och påverkar och skapar genusordningen, oftast helt
omedvetna att vi gör det (ibid.).
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Metod
Denna studie bygger på kvalitativa metoder, vilket innebär bland annat att observationer och
intervjuer genomförts (Ahrne & Svensson, 2017). En kvalitativ metod ger forskaren utrymme
att anpassa sig efter hur det ser ut där data ska samlas in. Ett inslag av kvantitativ metod finns
då en mall gjorts utifrån studiens teorier för att sortera insamlad data. Till större del förhåller
sig forskaren till kvalitativ metod (ibid.). För att kunna dra slutsatser kring en studie måste
forskaren ha samlat in relevanta förutsättningar och argument för de slutsatser man drar. Detta
är något som görs genom datainsamling som därmed blir en viktig del i studien (Backman,
Gardelli, Gardelli & Persson, 2012). För att samla data med relevans för studiens syfte har en
förskola kontaktats som uttryckt sig arbeta mycket med digitala verktyg. Eriksson-Zetterquist
och Ahrne (2015) belyser att det är den forskningsfråga man har som bestämmer vilken typ av
grupp som ska intervjuas, som i detta fall är en förskola, och sedan bestämma sig exakt vem
inom förskolan som då ska intervjuas.

Kvalitativa observationer
När observationer genomförs i verksamheten kan riktiga händelseförlopp fångas och visa hur
pedagogernas förhållningssätt visas i praktiken (Backman et al., 2012). Att observera innan
pedagogerna intervjuas eller får en djupare inblick i vad studien berör gör att situationen som
observeras inte blir påverkad på samma sätt som om pedagogen hade fått veta vad mer exakt
som skulle observeras. Observationer bidrar med pedagogernas förhållningssätt i praktiken och
inte enbart deras tankar kring ämnet (ibid.). Utifrån studiens teori genomfördes observationer
för att se hur barn och pedagoger förhåller sig till varandra, utifrån socialkonstruktionismen är
alla medkonstruktörer och tillsammans konstrueras normer och värden (Dahlberg et al. 2014).
Genom att även utgå från Hirdmans teori om att vi omedvetet skapar normer och värden om
vad som anses kvinnligt och manligt är det av intresse att observera förhållningssättet de har
till varandra i en situation med digitala verktyg (Arreman Erixon, 2005).
Det finns olika sätt att genomföra en observation på där alla har för- och nackdelar beroende på
vilken situation du vill observera (Backman et. al., 2012). Datamaterialet i denna studie har
samlats in genom en icke deltagande observation för att observatören inte träffat barngruppen
och pedagogerna innan och för att situationen skulle påverkas så lite som möjligt utifrån detta.
En icke deltagande observation är något som Bjørndal (2005) kallar för en observation av första
ordningen. Författaren beskriver denna sorts observation som en observation av hög kvalitet då
den som observerar inte behöver dela sin uppmärksamhet mellan flera olika uppgifter. När en
observation ska genomföras krävs viss planering, vilket beror på vad som ska observeras. I
denna studie observeras förhållningssätt och utifrån detta har ett observationsschema gjorts för
att inte ha ett för brett fokus till det som ska antecknas (ibid.).

Kvalitativa intervjuer
För att ta del av pedagogernas perspektiv kring genus och digitala verktyg valdes intervjuer
som en metod. Intervjuer valdes utifrån att det går att få många personers reflektioner under en
kort tid (Eriksson-Zetterrquist & Ahrne, 2015). Bjørndal (2005) lyfter att fördelarna med en
intervju är att vi kan få en djupare förståelse av den intervjuades perspektiv. Vidare belyser
Bjørndal att det är genom samtalet vi har de bästa förutsättningarna att förstå den andre då både
samtal och intervjuer är flexibla och det går att styra samtalet mot det håll det syftar till. Det
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finns olika typer av intervjuer med olika grad av struktur, den intervjumetod som är relevant till
denna studie är en som tar hjälp av en intervjuguide men som ändå har flexibilitet i de frågor
som ställs (ibid.). Genom denna intervjumetod så finns en strukturerad mall med frågor som
ska beröras under intervjun, men den är ändå till viss del flexibel så att frågor kan utvecklas
eller byta ordning utifrån hur intervjun formas (ibid.). I en sådan intervjuform förhåller sig den
som intervjuar till det tema som berörs men är även öppen för ytterligare information kring
ämnet. Denna typ av intervju kallas kvalitativ intervju vilket innebär att den inte är så
strukturerad, den har istället många valmöjligheter (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Den
som intervjuar väljer hur många fasta frågor intervjun ska ha för att kunna komplettera med
öppna frågor kring ämnet så kan en bredare bild av den andres perspektiv kan synliggöras
(ibid.).

Forskningsetiska principer
Vetenskapsrådet (2002) lyfter fyra huvudkrav som forskaren förhållit sig till genom studien.
Dessa kallas för informationskravet, vilket innebär att alla inblandade ska få information om
studiens syfte som de fick genom samtyckesbrev. Samtyckesbrevet, som innebär att alla
deltagare har rätt att själva bestämma över sin medverkan i studien. De som vill delta skriver
under samtyckesbrevet men kan när som helst även välja att inte delta. Konfidentialitetskravet,
som innebär att inga uppgifter förvaras så oberörda kan ta del av dessa samt nyttjandekravet
som handlar om att vi endast får använda insamlade uppgifter om enskilda personer endast i
forskningsändamål. Alla uppgifter har enbart behandlats i forskningssyfte, varken förskolans
namn eller deltagares riktiga namn har använts så att de förblir anonyma. Pedagogerna sorteras
utifrån pedagog 1-6 genom studiens resultat.

Urval
Förskolan som besöktes befinner sig i Västerbotten och består av sju avdelningar med totalt
130 barn där de olika avdelningarna var åldersindelade. De intervjuade personerna bestod av
fem kvinnor varav tre är förskollärare och två barnskötare, samt en man som är förskollärare.
Denna förskola valdes för dem uttryckt sig arbeta med digitala verktyg vilket krävs utifrån
studiens syfte. Alla inom förskolans väggar var av intresse att intervjuas och observeras då alla
är inblandade i hur genus konstrueras, därigenom kunde verksamheten själv utse vilka
pedagoger som fanns tillgängliga för intervju.

Genomförande
Inför studien togs kontakt med en pedagog som jobbar på den utvalda förskolan för att få
godkännande att genomföra studien där. Förskolan kontaktades igen för att bestämma tid och
plats, och för att delge studiens syfte och frågeställningar, att intervjuer och observationer
kommer göras. I samband med avstämning om tiden skickades ett samtyckesbrev till
vårdnadshavare ut (bilaga 1). Innan observationerna gjordes fick barnen i verksamheten chans
att träffa mig i egenskap av studiens ägare, i avsikt att jag i den kommande rollen som
observatör inte skulle påverka situationerna allt för mycket (Backman et al., 2012).

Studiens observationer
En observation av första ordningen kräver förberedelser, att materialet är förberett i form av
minst två pennor och anteckningsblock, det observationsschema som är till observationerna är
med och inspelningsutrustning är väl förberedda, men även att observatören är mentalt
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förberedd (Bjørndal 2005). Allt detta har varit väl förberett innan observationstillfällena. När
ett observationsschema utifrån en mall från Bjørndal (2005) gjorts blir det lättare att sedan
bearbeta materialet (bilaga 2). Vid ett sådant schema är det bra att notera vilka som är
deltagande och vad som ska hända i situationen (ibid.). Två observationstillfällen genomfördes
i situationer där barn och digitala verktyg interagerat med varandra tillsammans med en
pedagog. Fokus under dessa tillfällen har varit att observera pedagogernas förhållningssätt
under kortare tillfällen för att det insamlade materialet skulle vara möjligt att transkriberas i
mån av den tid som fanns för studien. Under observationerna användes penna och
observationsschemat enligt bilaga 2 samt ljudinspelning som stöd. När observationerna gjordes
valdes en plats i närheten för att hinna se och för att ta upp ljudinspelning med bra ljud, intog
en icke deltagande roll för att hinna anteckna allt som sågs.

Studiens intervjuer
Intervjuer har sedan gjorts med sex pedagoger, varav två av dessa är de som medverkat i
observationerna. Intervjuerna gjordes enskilt på förskolan och varade i 15-30 minuter. Dessa
fokuserade på hur pedagogen själv ansåg att deras förhållningssätt kring genus och digitala
verktyg var. Intervjufrågorna utgick från frågorna på bilaga 3 samt att samtliga intervjuer
spelades in med ljudinspelning.
För att uppnå en mättnad av intervjuer till en studie krävs minst 6 intervjuer (ErikssonZetterquist & Ahrne, 2015). En mättnad av insamling innebär att ett mönster av svaren i
intervjun kommer fram, att det tydligt visar att svaren på frågorna är ganska lika varandra.
Ljudinspelning till intervjusituationer är en fördel då det är svårt att hinna skriva ner allt på
papper. Författarna lyfter att det är lämpligt att i början av inspelningen förklara syftet med
intervjun och samtidigt få personens godkännande att samtalet spelas in vilket gjordes vid
intervjuerna. En nackdel i att använda inspelning kan vara att tekniken strular, så om samtal ska
spelas in är det lättast att det görs med enkla hjälpmedel som intervjuaren får se till att det
fungerar innan intervjun (ibid.).

Bearbetning, tolkning och analys
Rennstam och Westerfors (2015) beskriver hur sortering, reducering och argumentering av data
kan gå till. Det är utifrån dessa steg denna studie har bearbetats. En sortering innebär att redan
vid datainsamlingen sträva efter att få så relevant material som möjligt då det inte är mängden
data som är av betydelse utan innehållet (ibid.). Utifrån intervjufrågor och observationsschema
får studien relevant material. Vidare beskriver författarna att det är viktigt att försöka ta rollen
som om du inte redan kände till materialet för att försöka se något nytt. Något som är viktigt att
veta är att analytikern har begrepp från den teori hen är mest insatt i som kan styra sorteringen
(Rennstam & Westerfors, 2015). Reducering innebär att material väljs bort som inte är relevant
efter sorteringen gjorts och det är en balansgång mellan att inte välja bort för mycket då det
krävs stöd från insamlat material till studien för att inte ge en missvisande bild samtidigt som
allt som är relevant till studien inte kommer få plats (ibid.). Vidare belyser författarna att det är
viktigt att en spridning mellan de olika insamlingarna ligger som stöd för analysen så den inte
bygger på svar från en enda person från datainsamlingen.
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När sorteringen och reduceringen är gjord finns ett material fokuserat på området studien
omfattar och utifrån bakgrunden och teori kan analytikern argumentera för sina
forskningsfrågor (Rennstam & Westerfors, 2015).
Analysbegrepp
Med inspiration från observationsschemat och utifrån de centrala begreppen för denna studie
sorteras det insamlade materialet. Ljudinspelningarna från intervjuerna lyssnades igenom och
skrevs till korta stycken för att lätt hitta tillbaka för att lyssna igen. Under dessa kategorier
skrivs delar ur observationer och intervjuer in för att kopplas till varandra. Reduceringen
kommer automatiskt in i denna process då allt som blivit sagt i intervjuer och det som setts i
observationer inte passar in under kategorierna eller studiens syfte. Som nämnt ovan är det i
detta skede det är viktigt att se på materialet som om du inte kände till det sedan innan.
Utifrån studiens syfte och bakgrund kommer materialet analyseras utifrån fem centrala begrepp
med hjälp av Lenz Taguchi, Bodén och Ohrlander (2014). Det första begreppet är språkets
komplexitet då språket anses vara den mest centrala strategin av hur vi arbetar med jämställdhet.
Ett kompensatoriskt perspektiv är det andra begreppet vilket innebär att pojkar och flickor ges
möjligheter till att träna på det motsatta könets egenskaper. Tredje begreppet är könsneutralitet
som handlar om att oavsett kön ska vi behandla alla lika och att alla ges samma förutsättningar.
Könskodat är det fjärde begreppet som innebär att material och miljöer är kodat särskilt för
flickor eller för pojkar, många förskolor har utifrån detta valt att byta namn på miljöer som till
exempel byta från dockvrån till lägenheten. Sista begreppet är könsöverskridande vilket menas
att det som är könskodat till flickor och pojkar har valts att blandas eller placeras i närheten av
varandra för att locka barnen till att leka med sådant som de vanligtvis inte leker med (ibid.).
Det insamlade materialet tolkas utifrån det som pedagogerna säger i intervjuerna och deras
förhållningssätt i observationerna. Det är dock svårt att tolka någons erfarenheter och normer i
olika situationer så det är viktigt att poängtera att tolkningarna som gjorts i resultat kan tolkas
på olika sätt.
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Resultat
Utifrån de intervjuer och observationer som gjorts, synliggörs olika strategier dels utifrån det
som pedagogerna pratade om i intervjuerna och det som skedde i praktiken genom
observationerna. Dock framkom inget tydligt arbetssätt hur pedagogerna arbetar med både
digitala verktyg och genus i verksamheten, så i denna studie är utgångspunkten att
observationerna gjorts i situationer där digitala verktyg var aktiva. Pedagogerna visade på att
de kritiskt granskar sitt förhållningssätt kring genus men på grund av viss osäkerhet kring hur
de kan jobba med digitala verktyg påverkas detta till att bli ett mer generellt arbete med digitala
verktyg i ett genusperspektiv. Det visar sig olikheter kring hur mycket de digitala verktygen
används i barngrupper där äldre och yngre barnen var på olika avdelningar. Osäkerheten
framkom tydligare bland pedagoger verksamma i barngrupperna med de yngre barnen.

Att aktivt bryta strukturer och normer
Pedagogerna visar genom intervjuerna en medvetenhet om normer kring hur pojkar och flickor
blir bemötta, att pojkarna vanligtvis är de som sticker ut och tar för sig och kan därför i många
fall få gå före flickorna. Pedagogerna beskriver att de vill bryta detta genom att pojkarna inte
alltid får komma fram genom att de hörs mest utan enligt pedagogerna försöker de skapa samma
möjligheter för alla barn. Dock framkom inget arbetssätt som särskilt uppmärksammar arbetet
mellan de digitala verktygen och genusperspektivet även om de använder sig av digitala verktyg
dagligen.

Ett könsöverskridande arbetssätt
Pedagogerna ser det som en fördel för dem att de har en kvinna, en digitalista, som ansvarar för
det digitala. Pedagogerna tycker det är en fördel för de vill visa för barnen att det inte endast är
men som är intresserade av tekniken. De visar på en förståelse att det finns olika yrkesgrupper
som fler män eller fler kvinnor arbetar i och är aktiva i att visa att det inte betyder att det endast
är kvinnor eller män som kan jobba med det. Pedagogerna beskriver att de vill uppmuntra
barnen till att våga testa leka med de leksaker som anses vara en norm för det andra könet.
”…ibland kan vi se att flickor har ett intresse för dockor, då kan vi försöka lyfta in så
att olika leksaker går in i varandra som till exempel dinosaurier i dockhuset. Tempot
dras ner om det skulle varit överlägset flickor i en grupp, vi har en överlägsen pojkgrupp
som det blir mycket spring i, antingen försöker vi då skapa utrymme till flickorna eller
så blir det så att de börjar ta för sig själva” (Pedagog 1, intervju).
Pedagog 1 berättar genom intervju att de arbetar med att uppmuntra till lek med olika leksaker
genom att förflytta leksaker som i vanliga fall inte brukar befinna sig i den miljön. ”Det är inte
på något sätt så att vi har tagit bort någonting eller har förändrat, det är bara att vi har tagit in
det i hela verksamheten att i dockhuset bor det troll och dinosaurier.” (Pedagog 2, intervju).
Detta nämns i fler intervjuer med pedagogerna och genom detta visar de att de har en
medvetenhet om att det oftast finns ett mönster i vad pojkar och flickor gärna leker med. De
vill utmana barnen till att vilja leka med det motsatta. De arbetar även aktivt med att skapa
diskussioner i barngruppen genom att en manlig pedagog brukar bryta sådant som anses manligt
och kvinnligt genom att bära en rosa tröja eller nagellack för att se ifall barnen kommenterar
detta. ”Jag brukar ha det som anses tjejigt så som till exempel nagellack, ibland påpekar barnen
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nagellacket, men annars brukar inte barnen påpeka så mycket. Någon gång har barnen sagt att
jag inte kan ha nagellack varpå jag svarar att det kan jag visst!” (Pedagog 4, intervju).

Att aktivt ha ett kompensatoriskt förhållningssätt
”Hade pojkarna suttit mer med tekniken hade jag väl funderat hur jag skulle få in flickorna i
det” (pedagog 2, intervju). Pedagogerna visar en medvetenhet att intressen kan variera mellan
olika områden, att försöka väga upp där de ser att antingen pojkar eller flickor visar ett större
intresse till och försöka locka det andra könet att vilja testa. ”Om man ställer frågan rakt ut så
är det pojkarna som tar för sig, jag tycker det är bra att de visar vad de vill men det är viktigt
att ge alla möjligheter till att få ta för sig” (pedagog 6, intervju).
I observation 1 samtalar pedagogen med en av flickorna, flickan pekar på sitt knä och visar
pedagogen att det är ett hål där varpå pedagogen säger ”Ja ser du! Då måste du be pappa laga
det! Eller kanske mormor!” (pedagog 6, observation 1). Pedagogen visar en medvetenhet om
rådande normer genom att bryta normen och nämna pappan först. Pedagogerna pratar om att ge
barnen möjligheter till att våga utforska och testa sig fram för att kunna finna sig själv.
”Flickorna är oftast väldigt flickiga när de kommer hemifrån, sen om det är självvalt eller styrt
det vet jag inte, men att vi ändå kan ge dom möjligheter att testa gegga och kladda…”(Pedagog
5, intervju).

Ett undermedvetet arbetssätt
Trots ett medvetet arbetssätt kring genus och digitaliseringen kan tidigare erfarenheter och
normer lysa igenom och komma fram i pedagogernas sätt att tala och agera i olika situationer.
Egna erfarenheter kanske visar att en själv inte anser att det inte är genusstyrt hur duktiga pojkar
och flickor kan vara på att använda eller intressera sig för digitala verktyg, men att de egna
erfarenheterna även innefattar ett undermedvetet förhållningssätt. Pedagogerna kan falla
tillbaka till ett individtänk där alla har ett fritt val att utgå från vad de själva anser är roligt och
intressant och inte att dessa val grundar sig på strukturer och normer.

Det kompensatoriska förhållningssättet glöms bort i fysiska arbetet
Två pojkar var duktiga på att ta för sig i denna situation då en pedagog frågar vem som
vill börja sitta med surfplattan. Genom att pojkarna tog för sig fick de också vara de
som fick sitta etta och tvåa i kön till att spela (situation från observation 1).
Utifrån intervjuerna nämner några av pedagogerna att ifall pojkarna gapar och skriker skulle de
inte få hjälp först eller uppmärksamhet utifrån det utan att de istället skulle jobba
kompensatoriskt kring detta så att pojkarna bromsas och flickorna får chans att komma fram. I
denna situation faller det kompensatoriska arbetssättet i glömska trots att pedagogerna visar på
en medvetenhet kring hur de vill jobba, invanda mönster och normer tar över. Det
kompensatoriska arbetssättet faller i glömska och pojkarna får ibland sin vilja fram genom att
höras mest trots att pedagogerna visar en medvetenhet för den specifika handlingen. Det
kompensatoriska arbetssättet var inte aktivt när pojkarna från observation 1 fick surfplattan av
pedagogen för att de tog för sig och sa först att de ville börja med den. När pedagogen sedan
frågar en tredje gång och en av flickorna svarar att det är hennes tur så frågar pedagogen om
det är så, vilket gör att flickan ångrar sig och säger det är den andra flickans tur att spela. Denna
situation kan dels vara det omedvetna och dels ett slumpmässigt ifrågasättande från pedagogens
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sida. I observation 1 är det en av pojkarna som vid två tillfällen byter plats när det är någon
annans tur att spela, pojken tar för sig för att han vill se så bra som möjligt och blir inte heller
stoppad utan får sin vilja igenom.
Vid båda observationerna visar sig pojkarna väldigt framåt och vill gärna styra och flickorna
hamnar lite i bakgrunden. I situationen där de turas om med plattan visar det sig genom att en
av pojkarna vid ett flertal tillfällen försöker påverka den som spelar, pojken förflyttar sig även
vid varje byte för att kunna se så bra som möjligt. Vid situationen där barnen dansar till musik
och ser sig själv på väggen är det en av pojkarna som försöker visa de andra vad han anser att
de ska göra till den effekt som visar sig på overheadduken just då. Samma pojke försöker få
med sig en grupp andra barn som spelar ett spel i samma rum utan att lyckas, pojken ber även
självmant om att byta effekt att röra sig till vilket ingen av de andra barnen gör. Pedagogen i
situationerna påpekar inget och bromsar inte någon för att någon annan ska få möjlighet att
komma fram, vilket exemplifierar styrkan i gamla vanor och normer.

Alla är individer och ska ses som det
Fyra treåriga barn fick sitta med surfplattan i en soffa och turas om att spela 4 minuter var.
Pedagogen frågar barnen ”vem ska börja spela?” varpå Elias säger direkt att han vill så då fick
han börja sitta med surfplattan, han valde en applikation med bamsespel. Sittordningen skapade
barnen själva och sett framifrån sitter de i denna ordning: Elias, Maja, Frida och Felix. Felix
som sitter längst till höger flyttar sig så han sitter bredvid Elias som fick börja spela, han sätter
sig på den sidan där inget barn sitter. Nu sitter båda pojkarna bredvid varandra och båda
flickorna bredvid varandra. Barnen får en bit frukt, men den som spelar får vänta med
frukten.(situation från observation 1)

Utifrån situationen ovan visar det att pedagogen förhåller sig könsneutralt i att ställa frågan
öppet till barnen och ge dem möjlighet att välja. Genom intervjuerna framkom det att
pedagogerna uttrycker sig att vara könsneutrala genom att det inte spelade någon roll om du var
flicka eller pojke, att du är en egen individ som måste få bli bemött så som du är ”Då de är så
här små måste man ge alla möjligheter, de kanske inte vet vem dom är än och då måste man ge
dom förutsättningar att finna sig själv” (pedagog 6, intervju). Pedagogerna var eniga om att de
såg varje barn som en egen individ och att de blir bemötta utifrån det. Alla får möta de digitala
verktygen lika mycket oberoende av vilket kön du har. Pedagogerna nämnde att intresset till
tekniken inte skilde sig mellan pojkar och flickor ”Alla ska få hålla i paddan och vara den som
styr både flickor och pojkar.”(pedagog 1, intervju). En tolkning utifrån observationen är att en
av pojkarna visar ett större intresse då han väljer att förflytta sig till en plats där han såg bättre.
Det är många av pedagogerna som lyfter att de ser alla som individer och att de genom det
synsättet jobbar könsneutralt, dock kan det vara svårt att hålla ett könsneutralt arbetssätt i ett
samhälle som är fullt av normer och strukturer som påverkar oss från många olika håll.

Den digitala kompetensens komplexitet
Det framkom utifrån några intervjuer att de pedagogerna visade en osäkerhet kring hur de kan
använda sig av de digitala verktygen. Att de digitala verktygen sågs som något som barnen
kunde sitta med en stund för att underlätta arbetet och inte något som inkluderades i det som de
jobbade med. I och med detta synsätt blir det svårt för pedagogerna att jobba med de digitala
verktygen utifrån ett genusperspektiv. ”Antingen är vi inte där än som pedagoger, eller så är vi
inte tillräckligt intresserad. Det fungerar mer som ett hjälpmedel för oss som pedagoger till att
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göra pedagogiska dokumentationer, och praktiska lösningar fungerar bättre för oss som
pedagoger” (pedagog 1, intervju).

De digitala verktygens tillskrivna betydelse
Alla är lika intresserade av paddan, men jag personligen har inte fått någon utbildning på vad
jag kan göra med dem. Vi har en projektor på varje avdelning men sen vad man gör med den,
men jag tycker vi kunde ha lagt pengarna på en till kollega istället. (pedagog, 5 intervju)

En pedagog vill hellre att pengarna läggs på en till kollega då de anser sig vara underbemannade
större delar av dagen. De digitala verktygen användes som en extra pedagog där barnen får sitta
själva och jobba med olika applikationer istället för att ha en närvarande pedagog som är aktiv
i användningen. En annan pedagog lyfter istället att det är viktigt att alla känner sig trygga med
ny teknik och att det därför är viktigt att dem finns i verksamheten ”Det är viktigt att alla känner
sig trygga med ny teknik, vi måste ju ge alla samma förutsättningar att erövra denna kunskap
att hantera tekniken för att de ska känna sig trygga senare i livet med skola och i arbetslivet.”
(pedagog 6, intervju). Pedagogerna pendlade mellan fördelar i att införa digitala verktyg och att
det blir mycket nytt att lära sig. Det är lika viktigt att killar får möta digitala verktyg som för
tjejerna. ”Vi har det fortfarande på leknivå men barnen kan förstå programmering, så det inte
blir en grej i skolan att kanske killarna har mer erfarenheter av det utan att vi alla jobbar med
det” (pedagog 2, intervju). Pedagogerna visar här att de tycker att det är viktigt att både killar
och tjejer får samma möjligheter till att möta digitala verktyg.

Osäkerhet i arbetet med digitala verktyg kopplat till genus
Pedagogen 5 jobbar på en avdelning med de yngre barnen, alltså de mellan ett och tre år. Flera
av pedagogerna som jobbar med de yngre barnen nämner komplexiteten med att hinna lära sig
verktygen när de är underbemannade, och en pedagog säger ”de är ju så små, det är jättesvårt
att få nån …. det är det här dagliga som är.” (pedagog 5, intervju). Svårigheten att anpassa
verktygen till de minsta barnen gör det ännu svårare att koppla digitala verktyg ur ett
genusperspektiv. De som jobbar med de yngre barnen nämner att de i första hand ser surfplattan
som ett hjälpmedel för dem själva genom att de kan ta kort på sagor för att visa i storbild medan
de läser sagan så alla ser bra. Pedagogerna jobbar oftare med hela gruppen än sitter med några
få barn åt gången.
”Har inte tänkt något särskilt vid planeringar, har inte behövt tänka på det” (pedagog 2,
intervju). Genom intervjuerna visade det sig att pedagoger glömmer bort att tänka att varje
moment följer strukturer och normer. Digitala verktyg kommer in i verksamhetens alla delar,
liksom de normer som finns kring genus, här faller det lätt in i ett undermedvetet arbetssätt där
de inte lika kritiskt granskar sitt förhållningssätt mot såväl genus som digitaliseringens växande
närvaro i verksamheten. ”Det handlar mer om vad jag vill göra med appen med barnen, sedan
tänker man väl inte genus överhuvudtaget.” (pedagog 4, intervju)
Pedagogerna jobbar kompensatoriskt vid olika situationer, med lek av olika leksaker och när
barnen visat intresse för olika saker. Däremot vid användandet av digitala verktyg och
applikationer nämner en av pedagogerna att de inte vill använda applikationer som anses vara
typiskt för pojkar eller flickor, att det skulle använda sig av pedagogiska applikationer som
barnen kan lära sig något av. ”Här på avdelningen använder vi upplevelseappar, pusselappar
och mycket musikappar, vissa appar kan jag tycka att de där ska vi inte ha, prinsessappar till
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exempel. Vi har appar för lärande, annat får de göra hemma” (pedagog 3, intervju). En pedagog
nämner att i allt de gör kring digitala verktyg behöver de styra upp innehållet och inte bara se
på lastbilar eller prinsessor, att de begränsar utbudet beroende på vad det är.
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Diskussion
Under denna rubrik kommer studiens metod att granskas med både för- och nackdelar som det
medfört. Därefter kommer diskussionen från studiens resultat.

Metoddiskussion
Inom ramarna för denna studie har intervjuer och observationer genomförts i en
förskoleverksamhet för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor. Ett problem med
intervjuer kan vara att det är svårt att tolka vad den intervjuade egentligen menar med det hen
säger (Ericsson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Det är även en svårighet att de som intervjuas säger
en sak och i praktiken gör annorlunda. Det utgör en av anledningarna till varför observationer
valdes som ytterligare metod förutom intervjuer i denna studie. Observationer är dock inte
heller utan utmaningar. Det som kan vara svårt under observationer är observatörens närvaro,
hur placeringen görs och hur aktiv eller inaktiv observatören är i situationen. Backman et al.
(2012) belyser att i en icke deltagande observation kan situationen påverkas på ett annat sätt än
vid en deltagande observation, observatören behöver inte dela sin närvaro med de som befinner
sig i situationen och kan därför koncentrera sig på att observera (ibid.). Vid en deltagande
observation blir situationen bland annat påverkad av att observatören inte är känd av de som
observeras och kan leda till att de som ska observeras blir nervösa eller blyga och situationen
inte alls handlar om det som observatören vill observera. I denna studie valdes den icke
deltagande observationen som kan göra att det blir svårt för observatören att se alla händelser i
situationen då allt ses på avstånd (Bjørndal, 2005). Metoden för studien kan utvecklas för en
starkare validitet genom att utföra fler intervjuer för att uppnå en mättnad som Ericsson
Zetterquist och Ahrne (2015) betonar är mellan sex och åtta personer. Studien kunde även
styrkas genom att i metoden valt att utföra videoobservationer som då hade fångat
kroppsspråket hos de deltagande tillsammans med vad de säger och gör. Forskaren hade då haft
lättare att analysera språket, som har fått en orättvis del i denna studie, genom videoinspelning
hade det varit möjlig att analysera flera gånger ur olika synvinklar för att ha möjlighet att
upptäcka sådant som inte uppfattas direkt med ögat och en mer djupgående analys av de
inblandades interaktioner hade varit möjlig (Eidevald, 2017). Videoobservationer är bra till att
se den tysta kommunikationen. Det hade gett en fördel till att kunnat se tillfällen och situationer
som är lätta att annars gå miste om då den endast blir sedd en gång eller kanske ingen gång då
observatören mest troligt är upptagen med papper och penna och kanske tittar bort just då
(ibid.). Fördelen med ljud– och videoinspelning är att situationen finns sparad och går inte
förlorad i vårt begränsade minne (Bjørndal, 2005).
Videoobservationer är tidskrävande jämfört med andra metoder då det kan ta längre tid att få
tillstånd till att filma. Detta för att bearbetningstiden av materialet från de samlade
videoinspelningarna tar lång tid, eftersom både ljud och bild behöver analyseras (Eidevald,
2017). På grund av den begränsade tiden för studien valdes inte videoobservationer som en
metod då den metoden hade lett till att analysen av videoinspelningarna hade varit tvungen att
genomföras på observationsplatsen då videoinspelningar inte får lämna den verksamhet den
filmas i (Eidevald, 2017). Utifrån faktorerna tid och tillgång till material blev det en orimlig
metod för denna studie. Istället togs ljudinspelningar vid både observation och intervjuer för att
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kunna lyssna och få korrekta citat. På detta sätt förstärka minnet från situationerna och det gör
det möjligt för observatör/intervjuledare att vara mer närvarande.
I studien har språket fått ett förhållandevis litet utrymme, då språket anses utgöra en stor del i
arbetet med samt förhållningssättet till genus. Utifrån den metod som valts har det varit svårt
att fånga pedagoger och barns kroppsspråk i relation till studiens syfte. Med videoobservationer
som metod hade språket kunnat ges större utrymme i studien då både faktiska tilltal och
kroppsspråken hade synliggjorts i en film som kan ses om och om igen. Därigenom hade analys
kring språket gett ett större analytiskt djup att kritiskt granska.
Valet att göra observationer innan intervjuerna var för att minska risken att de aktiva
pedagogerna skulle låta de specifika intervjufrågorna styra eller influera interaktionen med
barnen. Detta upplägg kan på så sätt sägas ha stärkt studiens trovärdighet. Genom att genomföra
både intervjuer och observationer där de båda förstärktes med ljudinspelning så ökar även
studiens validitet (Ericsson-Zetterqvist och Ahrne, 2015). Däremot är det som nämnt tidigare
svårt att tolka meningen i vad som sägs och görs i såväl intervjuerna som i
observationssituationerna. Denna studie är alltså tolkad av mig som ägare av studien vilket
innebär att beroende av vem som utför studien och var den utförs påverkar resultatet. Det i sin
tur behöver inte nödvändigtvis påverka studiens tillförlitlighet, då insamlat material skulle
kunna analyseras på lika villkor och ge liknande resultar.

Resultatdiskussion
I resultatdiskussionen diskuteras olika övergripande teman som framträtt i den vidare
bearbetningen av resultatanalysen och litteraturen. Ett tema som diskuteras är förhållandet
mellan digitala verktyg och pedagogernas kompetens och vad det har för innebörd i
genusarbetet. Därefter diskuteras intresset till digitala verktyg och ifall det går att välja bort att
fördjupa sig inom detta i förskolan. Resultatdiskussionen kommer även beröra hur pedagogerna
aktivt kan vara normbrytande och ifall de digitala verktygen kan befinna sig utanför de
strukturer och normer som råder i samhället.

Digitala verktyg och pedagogers kompetens
Studien visade på det komplexa förhållandet mellan digitala verktyg och ett genusperspektiv på
så sätt att många pedagoger inte reflekterat så mycket över dessa två områden tillsammans.
Pedagogerna har verktygen men uttrycker sig, i alla fall i de mindre barngrupperna, inte fått
utbildning inom digitala verktyg i tillräcklig utsträckning för att använda dessa mer än generellt
i förskolan. Flera pedagoger i undersökningen ansåg sig sakna kompetens i användning av de
digitala verktygen. Detta är något som Forsling (2011) lyfter som en av de klyftor som kan
uppstå i införande av digitala verktyg inom olika verksamheter. Kompetensbristen visar sig
bland annat genom svårigheten att se värdet av teknikinvesteringar, i synnerhet när dessa ställs
mot personalanskaffning. Finns inte tryggheten och kompetens hos personalen kring
användningen av digitala verktyg blir det svårt att kunna använda dessa i arbetet med genus
(ibid.). Eftersom läroplanen blir tydligare kring IKT så blir det verksamhetens skyldighet att
barnen ges möjligheter att få möta dessa verktyg. Detta innebär att det ställs ett outtalat krav på
att pedagogerna visar ett intresse att vilja lära sig detta för det är ingenting som går att komma
runt. Ett problem som kan uppstå i uppbyggnaden av ett mer digitaliserat samhälle och förskolor
är att de som är födda före denna tid, de så kallade digitala invandrarna, inte har samma kunskap
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från grunden kring digitala verktyg (Forsling, 2011). De har inte kommit in i den digitala
världen på samma sätt som de barn som nu befinner sig i förskola och skola som i sin tur ofta
kan mer än de som är födda före 1980. Många av förskoleverksamheters personal tillhör just
denna kategori, dvs digitala invandrare (ibid.).

I stridens hetta riskerar läroplanen att glömmas
I denna verksamhet finns en digitalista, som har inriktning till det digitala verktygen, detta
innebär inte att det IT-pedagogiska arbetet sker av sig självt och som något fristående, särskilt
inte i en verksamhet där de olika ämnena går in i varandra. Normer och strukturer håller sig inte
inom olika ämnesgränser utan de finns där oavsett vad vi gör. Förskolans läroplan belyser såväl
skrivelser om normer och värden som IKT, och bådadera har pedagogerna att förhålla sig till
(Skolverket, 2016). Det framstår som utmanande och svårt att tänka och använda digitala
verktyg ur ett genusperspektiv (Regeringen, 2017). En av anledningarna till detta kan vara att
genus inte fått så stort utrymme i digitaliseringen som fokuserar att barnen får lära sig adekvat
digital kompetens. Med adekvat digital kompetens avses att kompetensen alltid kommer
förändras utifrån hur samhället förändras och det går inte att fastställa exakt vad barnen kommer
behöva lära sig i framtiden (ibid). Det blir därför viktigt att som pedagog vara både förankrad i
nuet och riktad mot framtiden i en strävan efter att ge barnen möjligheter att utveckla adekvat
digital kompetens. Att visa intresse och ha kompetens kring ett ämne är ytterst viktigt för att
skapa förutsättningar för barnen att lära sig och utvecklas (Bjurulf, 2013; Engdahl & ÄrlemanHagsér, 2016). Barnen ska genom autentiska erfarenheter få möta normer och värden
(Skolverket, 2016). Det är därför viktigt att pedagogerna är närvarande, väl insatta i ämnet och
visar intresse för och även kunna vara närvarande och aktiva när barnen möter normer och
värden även i användningen av de digitala verktygen. Forsling (2011) framför tre argument
varför de digitala verktygen är viktiga att möta tidigt i förskolan. De första rör
inlärningsaspekten där barnen får ytterligare ett sätt att uttrycka sig, utmanas och utvecklas. Det
andra gäller yrkeslivet, då de digitala verktygen är en stor del av samhället och därför även
framtida skolgång och yrkesliv. Det tredje berör den demokratiska aspekten, närmare bestämt
att alla har rätt till likvärdig utbildning (ibid.). Utifrån dessa aspekter kan det fastslås att en brist
på intresse påverkar den likvärdiga utbildningen genom att de verksamheter som de mindre
intresserade och engagerade pedagogerna befinner sig i bemöter digitala verktyg annorlunda än
de verksamheter som har intresserade pedagoger, dels kan det innebära en menlig inverkan på
barnens möjligheter till framtida lärande och etablering i samhället. De digitala verktygen
behöver bli till något annat än ett lekmaterial utan aktiv pedagog (Forsling, 2011). De behöver
också bli till något annat än verktyg som reproducerar och upprätthåller ojämlika strukturer och
normer.

Pedagogers möjligheter till att vara aktivt normbrytande
Några pedagoger i studien uppmärksammar fördelen med att ha en man till kollega som agerar
normbrytande genom att bära klassiskt kvinnliga accessoarer och färger samt att de såg det som
en fördel med en kvinnlig digitalista, att även det är normbrytande. Då pedagogerna ansåg att
digitala verktyg betraktas som ett mer manligt intresse så kan även pedagogerna som var
kvinnor välja att vara normbrytande och inta de digitala verktygen som något positivt.
Pedagogerna uttryckte sig arbetade mer aktivt i barngrupperna med mannens normbrytande
möjligheter än kvinnans eftersom de aktivt ville skapa diskussioner i barngruppen kring att män
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kan bära färgen rosa och nagellack. Kvinnornas möjligheter till att vara normbrytande nämndes
endast verbalt och ingen nämnde hur de kunde arbeta med detta aktivt i barngruppen. Mannens
närvaro ansågs medföra tillfällen att skapa diskussioner i barngruppen genom sina
normbrytande drag. Att arbeta med digitala verktyg ansågs vara ett manligt intresse medan
kvinnornas möjligheter till att vara normbrytande i arbetet med digitala verktyg inte ses på
samma sätt utifrån hur pedagogerna uttryckt sig. I likhet med Wedins (2014) och Arreman
Erixons (2015) tankar om genusordningen avspeglar detta med att det manliga värderas högre
än det kvinnliga. Värderingsskillnaderna kan hävdas få till följd att de kvinnliga pedagogerna
inte ser – eller värderar – egna möjligheter att gå emot rådande strukturer och verka
normbrytande, utan nöjer sig med att positionera mannen som den betydelsefulle ur ett
normbrytande perspektiv. Detta blir ytterst viktigt att ha i åtanke i arbetet med genus inom alla
verksamheter då vi med utgångspunkt i en socialkonstruktionistisk syn på tillvaron både skapar
och upprätthåller skeva genusroller och strukturer i förskoleverksamheten. Detta genom vårt
sätt att agera och underlåta att agera såväl som hur vi talar eller väljer att inte tala om vissa
företeelser och förhållanden.

Ett inaktivt norm- och strukturbrytande förhållningssätt till digitala verktyg
De digitala verktygen har i denna studie till största del representerats av surfplattor samt olika
applikationer och spel inom verksamhetens väggar. Utifrån studiens resultat framstår det som
sannolikt att dessa digitala verktyg löper risk att i förskolan omedvetet placeras som någonting
som befinner sig utanför strukturer och normer, men som samtidigt ändå har en stark koppling
utifrån våra egna uppväxter och erfarenheter. Många av pedagogerna vill inte använda sig av
vissa applikationer då de handlade om stereotypiska könsroller som exempelvis prinsessor, eller
riddare eller något annat tema på applikationen. De plockar inte bort stereotypiska leksaker i
verksamhetens miljö utan där vill de plocka in det som bryter av det typiska för just den platsen,
men i surfplattan uttrycker de att de inte vill använda vissa applikationer utan sådant fick barnen
hålla på med hemma. Wedin (2014) beskriver att inom förskolan skapas genus dels genom att
dela in miljön i olika teman så som dockvrå och bilhörna. Denna verksamhet har uttryckt sig
vilja blanda dessa typiska områden på förskolan, men i surfplattan vill pedagogerna endast ha,
som de uttrycker sig, pedagogiska applikationer. Applikationerna får alltså inte innehålla
prinsessor eller maskiner. Med detta synsätt hamnar de digitala verktygen utanför deras
normbrytande förhållningssätt, då de i sin verksamhet försökt locka till att leka med annat än
vad de vanligtvis gör. Detta gör att de digitala verktygen mer eller mindre omedvetet blir
föremål för ett könsneutralt tänk där strategier och normer inte finns. Vilket i sin tur riskerar
leda till att pedagogerna endast betraktar barns möte med och användningen av digitala resurser
som något företrädesvis individuellt.
Förskolepedagogerna berättade hur de aktivt väljer att placera normbrytande leksaker med
varandra så barnen lockas att vilja leka med andra saker än vad de vanligtvis väljer, utifrån ett
kompensatoriskt arbetssätt. En surfplatta med olika applikationer skulle även den kunna
användas till ett kompensatoriskt arbetssätt, men då krävs det att pedagogerna har mer
kompetens och intresse till digitala verktyg och att de intar ett genusperspektiv i arbetet med
surfplattorna. Avsaknaden av kompetens och därmed en känsla av otrygghet i användningen av
digitala verktyg framstår i studien som ett uppenbart problem, men detta behövs inte alltid för
att visa ett intresse och för att fortsätta jobba som förut och endast plocka in olika verktyg i det
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som redan är planerat inom verksamheten. Genom ett kompensatoriskt arbetssätt kan vissa
strukturer och normer brytas men det finns ändå normer utifrån tidigare erfarenheter som kan
påverka förhållningssättet. För att det ska vara normbrytande krävs ett ständigt normkritiskt
tänk i verksamheterna. Normer är svåra att nå, det är något som aldrig blir färdigarbetat, det är
ett komplext område. Lenz Taguchi et. al. (2014) påpekar att det genom kompensatoriskt
arbetssätt görs skillnad mellan det manliga och kvinnliga. Genom det tankesättet ligger de
normer och strukturer som finns i samhället kvar eftersom det finns någon sorts grund i vad
som anses manligt och kvinnligt, där pojkar och flickor ska träna på det som anses typiskt för
det motsatta könet, vilket kan göra att ett kompensatoriskt arbetssätt inte räcker till. Ett
könsneutralt arbetssätt innebär att pedagogerna väljer att se varje individ som sin egen, att
strukturer och normer inte finns, trots att de alltid finns där. Det kan göra att arbetet med ett
jämställt samhälle istället fortsätter i samma anda, utifrån de sedan länge etablerade och
förhärskande normer och strukturerna. Att vara ständigt normkritisk innebär att ständigt
upptäcka och återupptäcka rådande strukturer och normer och att finna nya, möjliga sätt för hur
dessa kan brytas och bearbetas.
De lättillgängliga digitala verktygen blir allt viktigare i våra liv och verksamheter. Det är därför
viktigt att reflektera över att de dels är skapade av människor, som tillfört tekniken sina egna
personliga normer och värden, dels implementeras i sociala sammanhang där tekniken bidrar
till att både förstärka och förändra rådande aktiviteter och interaktioner. Pedagogerna i denna
studie visade en medvetenhet till de normer och strukturer som finns och att de aktivt arbetar
med att bryta dessa. En aspekt av deras normbrytande arbetssätt var det kompensatoriska
arbetssättet. Trots denna medvetenhet tycks det svårt att upprätthålla ett konsekvent genusarbete
i det praktiska pedagogiska arbetet, inte minst med den digitala tekniken. Pojkarna gavs
företräde till den digitala tekniken medan flickorna blev tillfrågade samma fråga flera gånger
så att de blev tveksamma på de svar de gav första gången. En pedagog som är kvinna värnade
om det sociala omsorgsmässiga i form av att de hellre valt en extra kollega framför införandet
av mer IKT i förskolan, därigenom förstärks synen på att IKT ses som något manligt. En
pedagogisk verksamhet som utgår från ett individorienterat- och centrerat tankesätt har svårt att
aktivt bryta strukturer och normer.
Syftet med studien har varit att undersöka hur pedagogerna förhåller sig till relationen mellan
genus och de digitala verktygen i förskoleverksamheten samt hur genus konstrueras i
pedagogers och barns användning av digitala verktyg. Utifrån resultatet visade det sig att det
råder en viss osäkerhet generellt kring arbetet med digitala verktyg, vilket har gjort det svårare
för pedagogerna att kunna sammankoppla det med ett genusperspektiv. Resultatet visade även
att i möten med de digitala verktygen har det manliga värderats högre genom att pojkar ges
företräde. Pedagogerna som var kvinnor värnade om det sociala och omsorgsmässiga i form av
att de hellre valt en extra kollega framför införandet av mer IKT i förskolan. I och med att
studien även utgår från socialkonstruktionistiskt perspektiv är pedagogernas förhållningssätt
ytterst viktigt då vi genom detta lär av och tillsammans med andra (Dahlberg m.fl., 2014). Hur
pedagoger i denna studie förhåller sig till digitala verktyg och genus kommer att avspegla sig i
hur barnen konstruerar genus i sin sam- och framtida användning av digitala verktyg.
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Implikationer
Osäkerhet inom de digitala verktygen ger konsekvenser för arbetet med genus. Om pedagoger
är osäkra kring de digitala verktygen kan det lätt bli att de används generellt som en leksak
istället vilket gör det svårt för verksamheten att koppla samman med genusarbetet.
Det krävs att den styrande nivån visar tydlighet i hur verksamheterna tar sig an nya inriktningar
och ger möjligheter till digital kompetensutveckling, som skapar trygghet bland förskollärarna
att kreativt arbeta med digitala verktyg i riktning mot läroplanens mål och grundläggande
värden. Inom förskolan har förskollärare ansvaret att se till att deras verksamhet förhåller sig
till och bedrivs i enlighet med läroplanen. Läroplanen revideras genom åren och nya mål och
riktlinjer tillkommer vilket även innebär att det blir nytt för verksamheterna att ställa sig till.
Det är då viktigt hur de nya tillskrivelserna i den reviderade läroplanen tas emot då ett positivt
mottagande kan leda till att det tas emot positivt av hela arbetslaget och inte blir en börda för
verksamheten att förhålla sig till. Studien visar ur ett genusperspektiv på att de digitala är ett
outforskat område det var svårt att hitta tidigare forskning till området, detta gör det ännu
viktigare att som förskollärare omfamna hela läroplanen och inte i detta fall enbart digitala
verktyg eller genus.

Förslag till fortsatt forskning
Det hade vara intressant att möta mer forskning kring detta, det har varit svårt att hitta bakgrund
från tidigare forskning kring just digitala verktyg ur ett genusperspektiv. Det skulle även vara
intressant att läsa om de digitala verktygens betydelse i arbetet med genus i förskoleverksamhet.
Då de digitala verktygen visade sig lite främmande i denna verksamhet skulle forskning, inom
förskolans verksamhet, om hur de digitala verktygen tas emot och hur verksamheter arbetar
med dessa i praktiken vara något att få läsa mer om.
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Bilaga 1 Informerat samtycke
En studie om digitala verktyg ur ett genusperspektiv
Hej! Mitt namn är Nina Söderholm och jag går förskollärarutbildningen via Luleå Tekniska
Universitet. Jag håller på att genomföra mitt examensarbete som handlar om förhållandet
mellan digitala verktyg och ett genusperspektiv. Därmed är jag i behov att besöka en förskola
som har jobbat en del med digitala verktyg för att jag ska kunna samla in data utifrån mitt syfte.
Jag kommer genomföra intervjuer med pedagoger och även observera i barngruppen där
digitala verktyg är en del i aktiviteten. All information jag får i min insamling kommer
behandlas så att förskola, barn och pedagoger förblir anonyma och all data kommer endast
bearbetas av mig som student. När min studie är färdig och godkänd kommer materialet att
raderas.
När jag gör min datainsamling hos er kommer jag hålla ett etiskt förhållningssätt utifrån
Vetenskapsrådet (2002) http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf . Det innebär att medverkan är
frivillig och alla som deltar kan när som helst välja att avbryta sin medverkan. Det innebär även
som nämnt ovan att inga personuppgifter eller förskolan kommer namnges i studien.
För att jag ska kunna göra mina observationer behöver jag nu samtycke från vårdnadshavare att
godkänna att deras barn får medverka.
Vi frågor och funderingar kan jag nås på telefon: xxx-xxxxxxx eller mejl: xxxx
Här nedan finner du kryssalternativ för om ditt barn får delta eller ej!
Lämnas till personal senast X/X–2018
 JA! Mitt barn får observeras
 NEJ! Jag vill inte att mitt barn observeras
Barnets namn:

Vårdnadshavares underskrift:

Tack på förhand!

Bilaga 2 Observationsschema
Datum:

Tid:

Person:

Beskrivning: Vad sägs? Vad händer?

Agerande/tilltal
(ges utrymme)
Förhållningssätt,
beröring, tonläge,
beskrivningar
Både mellan barn
och vuxna

Ta
plats

utrymme/

Po/fl mest aktiv i
användandet av
digitalt verktyg,
vem tar för sig?

Normernade/
särskiljande
Uttryck
för
värdering
av
manligt/kvinnligt?
Särskiljs manligt
och kvinnligt?
Tillskrivs
flickor/pojkar
olikheter
(intressen,
egenskaper
behov)?

Situation:

Positionering
(Till vad? Till
vem)
Till
vad
blir
pojkar/flickor
i
situationen
(expert,
hjälplärare,
behövande, etc)?
Blir man individ
eller
kön?
Positionerar sig
barnen själva
Innehållet
Vad
arbetar
barnen
med?
Vilka
normer
finns i spelet,
bilderna? Vilka
exempel lyfts i
samtalen/
genomgångarna?

Övrigt som kan
beröra studien

Bilaga 3 Intervjufrågor
Vad innebär genus för dig som pedagog?
Vad grundar du ditt eget genusperspektiv på?
Varifrån hämtar du inspiration och stöd i genusarbetet? (Får fram ev. policy och dokument,
men också egna efterforskningar och världsbilder på detta sätt…)
Vilken roll spelar arbetslaget för ditt förhållningssätt till och arbete med genus?
Kan bli ev. följdfrågor:
Har ni något gemensamt underlag i hur ni i arbetslaget förhåller er till begreppet genus i
förskolan?
Om ja, hur har ni kommit fram till det?
Om nej, varför inte?
Hur jobbar ni med barnen för att synliggöra ett genusperspektiv?
Kan du berätta om någon händelse eller insats – eller aha-upplevelse – som du tycker
fångar/beskriver detta arbete/denna strävan?
Vilka utmaningar har du upplevt i arbetet med genus?
Vilka kopplingar ser du mellan genus och arbetet med digitala verktyg?
Vilka aspekter upplever du viktigast att jobba med när det gäller genusperspektiv på
användningen av digitala verktyg?
Hur har du inspirerats till dessa kopplingar och reflektioner?
I vilken utsträckning präglas ditt arbete med och planeringen av aktiviteter med digitala verktyg
av ett genusperspektiv? Kan du berätta något om detta eller dela med dig av något exempel på
hur det kan se ut?
Vilken betydelse har digitala verktyg för arbetet med jämställdhet i förskolan?
Fortsätt ställa frågor som ”Hur menar du med det? Kan du förklara mer? Osv”

