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Förord 

Det här självständiga arbetet avslutar vår grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem 

vid Mittuniversitetet i Sundsvall och är skrivet under våren 2019. Till bakgrunden letade vi artiklar på 

varsitt håll för att skapa en bredd och ett djup inom ämnesområdet. Sedan skrevs alla delar av arbetet 

tillsammans, genom fysiska träffar och via videosamtal med ett gemensamt dokument. Insamling av 

de digitala spel-apparna och analysen av dem genomfördes gemensamt.  

 

Vi vill tacka Malin Norberg som gav oss idén och inspirationen till att använda ett multimodalt 

perspektiv i denna studie och har varit ett hjälpande stöd på vägen. Vi vill även rikta ett stort tack till 

vår handledare Catarina Arvidsson som med sina synpunkter och vägledning har hjälpt oss i 

skrivprocessen. Tack till Marcus Sundgren som hjälpt oss med tekniska frågor. Den största 

tacksamheten vill vi rikta till våra förstående och tålmodiga familjer och vänner som har stöttat oss 

under hela utbildningen samt all ovärderlig hjälp för att vi skulle lyckas med detta arbete. Slutligen vill 

vi tacka varandra, för ett bra samarbete där våra tankar och vår kunskap har skapat detta arbete 

tillsammans.  

 

-För att lyckas är skrattet det viktigaste! 
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Abstrakt 

I dagens samhälle utgör skärmtiden en stor del av barn och ungas fritid (Statens medieråd, 2017) och 

en majoritet av barnen tillbringar sin fria tid på fritidshemmet (Skolverkets elevstatistik, 2018). 

Skärmtiden inom skola och fritidshem ökar (Olin-Scheller och Roos, 2015) därmed kan det vara av 

intresse att undersöka vad eleverna möter i den digitala världen utifrån ett genusperspektiv. Studiens 

syfte var att analysera digitala spel-appar som eleverna har tillgång till under sin vistelse på 

fritidshemmet. Spel-apparna och dess karaktärer analyserades ur ett genusperspektiv med inspiration 

av en multimodal textanalysmodell. Det är intressant att undersöka karaktärernas genusframställning 

för att detta kan ske som ett informellt lärande i spelen och kan påverka elevernas uppfattningar på vad 

som anses som kvinnligt och manligt. Resultat visar att de kvinnliga och manliga karaktärerna gestaltas 

utifrån de stereotypa normer och föreställningar som finns av vad som upplevs kvinnligt och manligt. 

Kvinnliga karaktärer avbildas som passiva och oskuldsfulla eller framställs som kloka gamla gummor. 

De manliga karaktärerna tilldelas attribut som framställer dem som handlingskraftiga och aktiva såsom 

vapen och deras kroppshållning. I resultatet framkom det att karaktärerna kunde framställas som mer 

eller mindre betydelsefulla beroende på form och färgspråk av deras attribut.  

 

Nyckelord: Digitala spel-appar, fritidshem, genus, genusperspektiv, karaktärer, multimodal textanalys.  
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Inledning 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning uppmärksammade vi en stor variation i användningen av 

digitala verktyg i fritidshemsverksamheten, den stora variationen bekräftas av flera forskare (se t.ex. 

Grönlund, Wiklund och Böö, 2017; Sofkova, Hashemi och Cederlund, 2017). I dagens samhälle utgör 

skärmtiden en stor del av både vuxna och barns fritid, detta tas upp av Statens medieråd, (2017). Antalet 

barn och unga som tillbringar mer än tre timmar om dagen på internet har fördubblats och i åldrarna 

nio till tolv år har antalet nästan fyrdubblats under en tioårsperiod. Enligt Skolverkets elevstatistik 

(2018) framgår det att 56,9% av alla sex till tolvåriga elever i Sverige var inskrivna på fritidshem under 

2018 och 83,8% av eleverna i åldrarna sex till nio år. Det innebär att fritidshemmets verksamhet kan 

påverka en majoritet av Sveriges elever och såsom Olin-Scheller och Roos (2015) beskriver, sker det en 

ökning av skärmtiden även inom skola och fritidshem. Därmed är det betydelsefullt att pedagogiken 

inom digitala verktyg utvecklas. Olin-Scheller och Roos (2015) menar att det finns stora skillnader 

mellan skolor i Sverige för att kunna erbjuda elever en undervisning utifrån en digital grund. Samtidigt 

som Skolverket (2017) uppmanar alla som arbetar i skolan att beakta de möjligheter och risker som den 

ökade digitaliseringen kan leda till. Eftersom vi har intresserat oss för digitala verktyg inom 

fritidshemmets verksamhet så gav Tengberg (2009) oss inspiration till att undersöka hur genus 

framställs i digitala spel-appar. I Tengbergs undersökning analyserades texter som svenska elever 

möter i sin utbildning, utifrån hur kvinnor och män, flickor och pojkar framställs i texterna. För att vår 

studie skulle kunna visa hur genus framställs i digitala verktyg kom studiens inriktning att handla om 

digitala spel-appar och dess karaktärer.  

 

I digitala spel bygger barn upp lekar med gestaltningar utifrån de digitala spelens karaktärer som har 

tydliga traditionella könsroller (Huh, 2015). Flickor som spelar digitala spel behöver förhålla sig till 

komplexa könsföreställningar som kan kräva egenskaper som traditionellt sätt tillskrivs maskulint och 

feminint (Arthurs & Zacharias, 2007). Dessa könsmönster skapar svårigheter för flickor när de spelar 

digitala spel för att vinna samtidigt som de behöver kunna visa ömhet, omtänksamhet och en vilja att 

samarbeta (Arthurs & Zacharias, 2007). Spelkaraktärer framställs alltså ofta på ett snävt stereotypt sätt 

(Bryce & Rutter, 2002). Med tanke på att elever på fritidshemmet har tillgång till digitala spel-appar kan 

det finnas en fördel för personalen att skapa en förståelse för den digitala världen, både för sin egen del 

och för eleverna. Enligt Aarum Hansen, Björktomta och Svalastog (2017) kan det vara angeläget att 

vuxna som arbetar med barn och ungdomar behöver kunna förstå effekterna av det digitala samhället 

som de vistas i och då mer specifikt sociala medier. För att skapa en förståelse om hur barn och unga 

kommunicerar, interagerar och socialiserar på internet. Det kan också vara värdefullt att vuxna förstår 

riskerna med användningen av sociala medier för att kunna lära barn och ungdomar om olika 

förhållningssätt på internet. Det är betydelsefullt att utveckla nya metoder när man arbetar med barn 

och unga för att möta utmaningar i det digitala samhället (Aarum Hansen, et al., 2017). Det kan bildas 

en obalans i maktförhållandet mellan elever och lärare om lärare har en lägre teknisk kompetens än sina 

elever, detta kan leda till att lärares roll som kunskapsförmedlare ifrågasätts (Erixon, 2016; Sofkova 

Hashemi & Cederlund, 2017). Då skärmtiden utgör en större del av elevers vardag och ökar kan det 

vara intressant att undersöka vad elever möter i de digitala spel-apparna samt vad det betyder för 

fritidshemmen och skolan där även en ökning av skärmtiden sker.   
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Bakgrund 

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av forskning kring internetanvändning och digitala enheter 

samt hur användningen har ökat de senaste åren. Därefter återges hur digitalisering och 

kompetensutveckling har framskridit samt hur förutsättningarna skiljer sig åt inom skolan. Vidare 

diskuteras digitala spel och hur genusuttryck och gestaltning av karaktärer i digitala spel lyfts fram. 

Avslutningsvis ges en bild av kvinnors plats i den digitala spelvärlden. Rubrikerna är formulerade för 

att skapa struktur och en djupare förståelse inom området samt visa relevans för studiens kommande 

resultat. 

 

Internetanvändning och digitala enheter 

Forskning visar att barn har utvecklat en kompetens inom internetanvändning redan i första klass 

(Aarum Hansen, et al., 2017). I Sverige använder allt fler barn internet dagligen, och 

internetanvändningen ökar mest bland barn som är yngre än fyra år (Davidsson & Findahl, 2016). Tre 

av fyra tvååringar använder internet och en tredjedel av tvååringarna spenderar dagligen tid på 

internet, en bidragande orsak till den ökade internetanvändningen bland yngre barn har varit 

surfplattan (Davidsson & Findahl, 2016). Surfplattan är även den vanligaste spelenheten i Australien, 

där spelkonsolerna tidigare har varit dominerande (Mavoa, Carter & Gibbs, 2017). I dag är det ungefär 

lika många svenska kvinnor som män som använder internet (Davidsson & Findahl, 2016). Om man 

däremot ser till internetanvändningen världen över så är den ojämnt fördelad där männen representerar 

flest användare (Connell & Pearse, 2015). Det kan ha en bidragande orsak till varför män bedömer sig 

själva som mycket kunniga vad gäller digital teknik till skillnad mot kvinnor (Davidsson & Findahl, 

2016).  

 

Digitalisering och kompetensutveckling inom skolan  

Enligt Fransson, Lindberg och Olofsson (2018) startade integrationen av informationsteknik (IT) i 

svenska skolans läroplan i mitten av 90-talet. Där beskrevs hur lärares yrkeskår kunde förhålla sig till 

de samhällsförändringar som leder till nya förhållningssätt inom IT och att fokusområdet skulle 

innehålla kompetensutveckling för de anställda. I och med begrepps bytet från IT-integration till 

digitalisering var tanken att nytänk och kvalitet skulle kunna utveckla utbildningen samt att skolans 

läroplan skulle inkludera digitala perspektiv i samtliga ämnen. Målet med digitaliseringen var att alla 

elever och samtliga anställda inom skola och fritidshem skulle få en användbar digital kompetens. Trots 

målet kunde det bli svårt att uppnå utifrån de olika förutsättningar som skolor och individer har 

(Fransson, et al., 2018). Något som betonats i forskning (Grönlund, et al., 2017; Sofkova Hashemi & 

Cederlund, 2017) är att olika förutsättningar inte enbart finns i skillnader mellan skolor utan även 

mellan klasser, vilket kan grunda sig i varje enskild lärares inställning och kompetens kring digitala 

verktyg. Enligt Statens medieråd (2017) är landets skolor väl försedda med digitala verktyg och 

välutbildad personal. Olin-Scheller och Roos, (2015) visar dock det motsatta, att skolorna har 

begränsade möjligheter till digitala verktyg i undervisningen. Digitala verktyg används i tämligen låg 

grad under lektions undervisningen i Sverige (Rasmusson, 2016). Samtidigt menar Erixon (2016) att 

både elever och lärare verkar tro att undervisningen pågår som vanligt och på samma sätt som tidigare 

fastän de digitala verktygen har blivit en del av undervisningen. Förändringarna inom digitala verktyg 

som gradvis introduceras i undervisningen kan göra så att lärare inte hänger med i utvecklingen menar 

Erixon (2016). För att lärare ska kunna följa utvecklingen behövs nya strategier inom pedagogik och 

didaktik utvecklas samt öka medvetenheten inom de digitala verktygen (Erixon, 2016). Om 
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utvecklingen inte skulle fortskrida kan en förändring av maktförhållandet mellan lärare och elever ske, 

där lärares digitala kompetens ifrågasätts och därmed deras roll som kunskapsförmedlare (Erixon, 2016; 

Sofkova Hashemi & Cederlund, 2017). Grönlund, et al., (2017) konstaterar att många verksamma lärare 

i dagens skolor utbildade sig innan digitala verktyg var en del av skolväsendet och det kan vara en 

anledning till att lärare uttrycker en viss osäkerhet kring undervisningen. Lärares brist på digital 

kompetens kan komma att fortgå i traditionella undervisnings mönster om inte en förändring sker 

(Grönlund, et al., 2017). Samtidigt menar Sofkova Hashemi och Cederlund (2017) att lärare strävar efter 

att utveckla elevernas digitala kompetenser så att digitala verktyg både blir en pågående process och 

målstyrt. Om lärare har en pedagogisk tanke och struktur i arbetet med elevernas digitala kompetens 

så främjas ett större antal elever eftersom att inlärningen sker både formellt och informellt (Sofkova 

Hashemi & Cederlund, 2017). Elever samarbetar, integrerar och hjälper varandra och interaktionen som 

då sker mellan eleverna framför skärmen förändrar deras sociala positioner (Kjällander, 2011). I digitala 

miljöer inspirerar elever varandra och accepterar snabbt nya förslag från andra, vilket innebär att 

nybörjare lär sig mer av erfarna elever (Kjällander, 2011). Det blir då relevant att lärare i sin yrkesroll 

kan hantera digitala spel och dess verktyg för att möta dessa tillsammans med eleverna. Lärares 

förhållningssätt och presentation av digitala spel-appar för eleverna är betydelsefull samt deras 

vägledning genom spel-apparnas utformning (Apperley & Walsh, 2012; Grönlund, et al., 2017). Palmér 

(2015) beskriver vikten av att lärare är kunniga inte bara inom ämnet utan också om hur digitala spel 

och appar fungerar. Ansvaret ska inte överlåtas på eleverna menar Grönlund, et al., (2017) fastän 

eleverna likväl framställs som att de kan och vet allt inom digitala verktyg. Bristen på lärares kunskap 

inom digitala verktyg kan medföra att skolan använder YouTube och Google apps i undervisningen 

istället för att använda pedagogiskt utformade verktyg (Grönlund, et al., 2017). Vad som utgör en bra 

app beror på vilket syfte den ska användas till i den specifika undervisningssituationen (Palmér, 2015). 

Valet av digitala appar kan ge konsekvenser för eleverna, som lärare bör vara medvetna om samt 

möjligheter och risker med de digitala apparna (Palmér, 2015). 

 

Digitala spel 

Apperley och Walsh (2012) konstaterar att när digitala spel spelas samlas människor runt tekniken. Det 

kan finnas en eller flera individer som spelar från olika platser över ett nätverk eller från samma rum 

enligt Apperley och Walsh, och när människor spelar spel tillsammans lär de sig av varandra. Kunskap 

och information om de färdigheter och tekniker som krävs för att lyckas med spelet delas ofta med 

andra spelare, men spelare tar även hjälp av observerande vänner (Apperley & Walsh, 2012). Kjällander 

(2011) menar också att en observerande vän kan ha den styrande positionen över spelaren som utför 

handlingarna i de digitala spelen. En aspekt för spelanvändarna är att vara medveten om de 

nyckelfaktorer som bestämmer spelarens status i förhållande till andra spelare och hur komplicerade 

dessa relationer kan vara (Apperley & Walsh, 2012). Utvecklingen inom digitala spel har inspirerats av 

sociala medier och dess verktyg, kombinationen har lett till en fortsatt hög spelanvändning och är en 

av anledningarna till att spelarna stannar kvar (Kowert & Oldmeadow, 2013). En annan aspekt som 

behåller spelanvändarna kan enligt Lynch, Tompkins & Van Driel & Fritz, (2016) vara förändringen i 

teknologin under 1990-talet då 3D-grafiken uppkom och karaktärernas utseende utvecklades och blev 

mer verklighetstrogna. I samband med utvecklingen började de kvinnliga karaktärerna gestaltas med 

mer sexuella drag, detta skedde främst inom genren stridsspel (Lynch, et al., 2016).  
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Genusuttryck och gestaltning av karaktärer i digitala spel  

Eilard (2004) och Tengberg (2009) skildrar hur genusnormer yttrar sig i litteratur och digitala miljöer 

som elever möter varje dag i skolan och bidrar till hur eleverna förhåller sig till vad som anses kvinnligt 

respektive manligt. Eilard och Tengbergs skildring bekräftas av Huh (2015) som har observerat hur 

yngre barn tar med sig olika spelsekvenser och karaktärer från digitala spel till sina lekar i vardagen. 

Barn karaktäriserar i sina rollekar flickor och pojkar utifrån hur spelen presenterar könen och vilka 

handlingar som hänger samman med respektive kön (Huh, 2015). Yngre barn kan förknippa färgerna 

rosa och blå till respektive kön innan barnen är medvetna om de biologiska skillnaderna (Connell & 

Pearse, 2015; Cunningham & Neil Macrae, 2011). Människor kan förenkla den komplicerade 

verkligheten genom att kategorisera andra människor efter klass, stereotyper och kan därmed dra 

allmänna slutsatser om andra människor (Eilard, 2004). Fron, Fullerton, Ford-Morie & Pearce (2007) 

belyser att genus och maktstrukturer finns inom teknik och digitala spel och upprätthåller vissa normer 

om spel som tenderar att underordna spelanvändare och spelstilar. Spelkonsolerna är konstruerade och 

anpassade för män även spelen är utformade av män för män, vilket leder till att barn och kvinnor 

marginaliseras av spelets utformning (Bryce & Rutter, 2002; Fron, et al., 2007; Perreault, Pearson 

Perreault & Jenkins, 2013). Detta kan resultera i att kvinnliga spelkaraktärer presenteras på ett snävt 

stereotypt sätt enligt Bryce och Rutter (2002) och Perreault, et al., (2013). Kvinnliga karaktärer framställs 

som prinsessor, kloka gamla gummor eller väntar på att bli räddade av en manlig karaktär vilket kan 

relateras till kvinnlig passivitet mot manlig handling (Bryce & Rutter, 2002; Lynch, et al., 2016). Detta 

styrks av Perreault, et al., (2013) som även menar att kvinnliga karaktärer kan avbildas som oskuldsfulla 

eller svaga och i behov av skydd, vilket då förstärker de traditionella könsrollerna.  

 

Kvinnors plats i den digitala spelvärlden 

Kvinnor kan ha svårt att hävda sig i den manliga digitala spelbranschen enligt Fron, et al., (2007). Ett 

exempel på det är när de manliga spelutvecklarna stred för att den kvinnliga spelkaraktären skulle bära 

bikini istället för löst sittande kläder som den kvinnliga spelutvecklaren argumenterade för (Fron, et al., 

2007). Spelutvecklare kan förminska karaktärernas betydelse i spelet genom att sexualisera karaktärerna 

istället (Lynch, et al., 2016). En kvinnlig spelkaraktär som Perreault, et al., (2013) omnämner är Lara 

Croft. Författarna menar att karaktären avbildas som kraftfull och intelligent men samtidigt 

medkännande och omtänksam. Personlighetsdragen blandar stereotypiska maskulina och feminina 

egenskaper för att förstärka en känsla av spänning (Perreault, et al., 2013). Lynch, et al., (2016) 

omnämner också den kvinnliga karaktären Lara Croft men menar att karaktären användes som en 

försäljningstaktik för att locka manliga spelare. En ny trend inom digitala spel är på ingång enligt 

Perreault, et al., (2013) som menar att kvinnliga karaktärer alltmer gestaltas som skickliga, självsäkra 

och mångfacetterade samt är med och påverkar spelets handling i allt större utsträckning. De 

egenskaper som till en början verkade vara positiva och fördelaktiga kom att förstärka en problematisk 

syn på kvinnor samt förstärka de traditionella könsrollerna. Även om de nya egenskaperna tillförde en 

problematisk syn på de kvinnliga karaktärerna så började allt fler kvinnor att spela digitala spel för att 

egenskaperna ändå förbättrades och därmed också spelupplevelsen (Perreault, et al., 2013). I och med 

den pågående ökningen av kvinnliga spelanvändare menar Arthur & Zacharias (2007) att flickor som 

spelar digitala spel ska kunna förhålla sig till komplexa könsföreställningar. Dessa könsmönster kan 

komma att skapa svårigheter för flickor i de digitala spelen när de spelar spelet för att vinna samtidigt 

som de ska kunna visa ömhet, omtänksamhet och en vilja att samarbeta (Arthur & Zacharias, 2007). 
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Sundèn (2010) anser att digitala spel vanemässigt kommer tolkas maskulint fortsättningsvis, om ingen 

förändring sker.  

 

Sammanfattning 
Användningen av digitala enheter ökar i alla åldersgrupper. Bland barn i yngre åldrar har surfplattan 

varit en bidragande orsak till att internetanvändningen ökar. Ökningen sker även inom skola och 

fritidshem och det innebär att lärare behöver utbildning och utveckla nya förhållningssätt och strategier 

samt öka medvetenheten inom de digitala verktygen. Det finns en problematik i detta eftersom skolor 

har olika förutsättningar och att lärarnas olika inställningar och kompetenser skiljer sig åt vad gäller 

digitala verktyg. I de digitala spelen som eleverna samlas kring sker ett formellt och informellt lärande. 

Förändringen av de digitala spelen under 90-talet framställde de kvinnliga karaktärerna på ett mer 

feminint och sexualiserande sätt än tidigare. Eleverna förhåller sig till vad som anses kvinnligt 

respektive manligt utifrån hur kvinnligt och manligt gestaltas i exempelvis olika digitala miljöer. Ofta 

presenteras kvinnliga karaktärer på ett snävt stereotypt sätt genom att de avbildas som oskuldsfulla 

eller är i behov att skyddas av en manlig karaktär. Dessa gestaltningar förstärker elevernas syn på vad 

som anses kvinnligt och manligt 
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Syfte 
Syftet med studien var att analysera nedladdade spel-appar på digitala enheter som eleverna har 

tillgång till inom ramen för fritidshemmets verksamhet. Specifikt fokuserar studien på hur genus 

framträder i spel-apparnas karaktärer. 

 

Syftet konkretiseras av dessa forskningsfrågor:  

Vilka karaktärer förekommer och hur gestaltas de?  

Vilka föreställningar om genus förekommer och hur förmedlas föreställningar om kvinnligt och 

manligt? 
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Teoretisk utgångspunkt och forskningsmetod 
I detta avsnitt beskrivs den valda teorin och studiens ansats, designorienterat perspektiv och 

multimodalt perspektiv. I avsnittets början presenteras de två olika inriktningarna i det 

designorienterade perspektivet. Därefter diskuteras traditionellt lärande och digitalt lärande. 

Multimodalt perspektiv kommer beskrivas under rubriken ansats, under urval beskrivs hur 

urvalsprocessen genomförts för insamling av datamaterial och hur materialet reducerades i olika steg. 

Sedan beskrivs den multimodala textanalysmodellen som används i bearbetningen av analysen. 

Därefter återges hur förhållningssättet till de forskningsetiska principerna har följts, och slutligen 

diskuteras metodansatsen, den multimodala textanalysmodellen samt studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet. 

 

Designorienterat perspektiv 

Enligt Selander och Kress (2017) formuleras teoretiska begrepp, vilket innebär att man flyttar blicken 

något, för att kunna se utifrån nya perspektiv och kunna lyfta fram nya samband. Vår studie kommer 

att utgå från ett designorienterat perspektiv där genus står i fokus och spel-apparnas karaktärer 

kommer analyseras genom en multimodal textanalysmodell. Designorienterat perspektiv kan hjälpa till 

att urskilja olika företeelser och mönster samt skapa en sammanhängande förståelse. Ett 

designorienterat perspektiv är enligt Selander och Kress (2017) praktiskt för att medvetandegöra hur 

man kan förstå och agera i världen.  

 

Det designorienterade perspektivet fokuserar på lärande som kommunikation, teknikskapande 

aktiviteter, institutionell inramning och hur kunskap representeras i olika medier. Begreppet 

designorienterat perspektiv studerar hur förutsättningar för lärande skapas och hur man kan forma den 

sociala utvecklingen samt hur individer rekonstruerar information i andra sammanhang (Selander & 

Kress, 2017). I ett designorienterat perspektiv finns två olika inriktningar. Den första är design för lärande 

och handlar i huvudsak om lärandets plats (institutionell inramning) såsom rum, lokal eller byggnad 

samt normer och värderingar. Inriktningen innefattar även de nya rummen i den digitala världen samt 

de normer och värderingar som kopplas samman med digitaliseringen och multimodalitet (Selander & 

Kress, 2017). Innehållet i den andra inriktningen design i lärande, innebär att elevens lärande beaktas i 

hela sin bredd. Det handlar inte bara om de på förhand uppsatta målen utan det här sker även i 

informella aktiviteter. Genom ett designorienterat perspektiv finns möjligheter för eleverna att i en 

digital miljö tolka uppgifter. Detta sker samtidigt som de kommunicerar och interagerar med varandra 

i de digitala verktygen, som på så vis fångar lärandets helhet (Selander & Kress, 2017). Det informella 

lärandet som Selander och Kress (2017) beskriver kan kopplas samman med fritidshemmets verksamhet 

där det informella lärandet sker i hög grad.  

 

Sammantaget handlar designorienterat perspektiv om de två ovanstående inriktningarna men även hur 

det traditionella lärandet och det digitala lärandet bör mötas. I det traditionella lärandet kan det finnas 

svårigheter att se processens olika delar, det är ofta slutprodukten som bedöms menar Selander & Kress 

(2017). I det digitala lärandet är det lättare att göra bedömningar kontinuerligt under lärprocessens gång 

och varje lärmoment kan synliggöras och premieras. Designorienterat perspektiv hjälper till att urskilja 

olika företeelser och bilda en sammanhängande förståelse samt se mönster (Selander & Kress, 2017). 

Selander och Kress (2017) vill genom det designorienterade perspektivet fånga en enhetlig bild av 

lärande i en tid av förändring, detta medför nya villkor på kunskaper, kompetenser och förmågor. 
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Skolan som arena ser fortfarande inte allt lärande som lärande och därmed missas värdefull kunskap 

(Selander & Kress, 2017). Lärares kunskaper och läromedel riskeras att bli omodern om de inte 

kontinuerligt moderniseras. Där kopplar Selander och Kress det designorienterade perspektivet till 

multimodalitet som kan vara ett av verktygen för att synliggöra lärandet i alla olika sammanhang: 

 

“Multimodalitet tar sin utgångspunkt i de resurser av olika slag som finns till hands för att tolka världen 

och skapa mening. En meningsfull värld skapas genom de sätt på vilket vi tilldelar något en mening. 

Föremål, gester, ord och symboler betyder inte något i sig. Det får sin betydelse av det sociala 

sammanhang där de har skapats och där de används.” (Selander & Kress, 2017, s. 26).  

 

Selander och Kress (2017) beskriver hur deras teori designorientera perspektiv samverkar med ett 

multimodalt perspektiv och hur dessa begrepp förstås tillsammans: 

 

“Ett designteoretiskt, multimodalt perspektiv på lärande ser lärande som en ständigt pågående process i 

en mängd mikrosituationer. Man lär sig hela tiden genom att försöka se mönster i olika fenomen, genom 

att jämföra nytt med det man redan vet eller genom att omforma de begrepp och klassifikationer av 

fenomen och företeelser i världen som man redan har format.” (Selander & Kress, 2017, s.105).  

 

Genom teorin och ansatsen kan det informella lärandet synliggöras i de digitala spel-apparna vilket kan 

hjälpa oss att upptäcka och analysera genusframställningen i dem. 

 

Ansats  

Ansatsen i denna studie har lagt grund för de val som gjorts och för att bemöta studiens syfte och 

forskningsfrågor. Syftet var att analysera digitala spel-appars karaktärer som eleverna erbjuds inom 

ramen för fritidshemmets verksamhet, ur ett genusperspektiv. Denna kvalitativa studie utgår från ett 

designorienterat och multimodalt perspektiv. Teorin hjälper till att bygga upp studiens ansats 

(Rienecker & Stray Jørgensen, 2017). Den multimodala textanalysmodellen i studien utgår från ett 

designorienterat perspektiv och är inspirerad av Danielsson och Selander (2014). Det designorienterade 

perspektivet skapar ett samband mellan formellt och informellt lärande där det sista nämnda, informellt 

lärande är tätt sammanlänkat med fritidshemmet. Det informella lärandet sker hela tiden även om det 

inte uppmärksammas som just lärande (Selander & Kress, 2017) detta sker kontinuerligt i 

fritidshemmets verksamhet.  

 

Valet av att analysera spel-appar gjordes för att digitala verktyg tar allt större utrymme i barn och 

ungdomars fria tid. Skärmtiden ökar bland barn och unga men även inom fritidshemmets verksamhet 

där en stor andel av eleverna vistas. Vi ansåg att det var av intresse att undersöka vad eleverna möter i 

den digitala världen. Inspirationen av att undersöka hur genus framställs i digitala spel-appar och dess 

karaktärer kom utifrån Tengberg (2009) som undersökte hur genus framställs i läromedel. Ett 

multimodalt perspektiv utgjorde en användbar ansats som tillsammans med teorin designorienterat 

perspektiv skulle kunna besvara studiens forskningsfrågor. De digitala spelen räknas numer in i det 

vidgade begreppet litteratur enligt Selander och Kress (2017). Författarna förklarar hur litteraturgenren 

har utvecklats från berättelser i muntlig form till den tryckta skriften och fram till idag där digitala spel-

appar ingår och läsarna blir medaktörer i berättelsernas handling och utveckling.  
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Urval 

Studien har utförts med ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2018) av fritidshemmen och 33 stycken 

missiv skickades ut till ansvariga rektorer på skolor i mellersta Sverige där det bedrevs en 

fritidshemsverksamhet (se bilaga 1). Efter utlovad tidsaspekt togs kontakt via telefon med samtliga 

rektorer som inte besvarat missivet. Sammanlagt tackade nio stycken rektorer ja till att vi fick genomföra 

insamlingen av datamaterial på deras fritidshem samt informerade sin personal på fritidshemmet om 

vårt besök. Vi kontaktade fritidshemmen för att boka en tid som passade deras verksamhet. Av 

resterande rektorer uteblev svaret från åtta, de övriga 16 rektorerna valde att avböja medverkan. Den 

vanligaste anledningen enligt rektorerna var att fritidshemmen inte använde digitala verktyg i 

verksamheten. Stukát (2011) menar att en av de vanligaste anledningarna till bortfall är att man inte når 

de utvalda. För att minska studiens bortfall hade en första kontakt kunnat gjorts via telefon för att 

tydliggöra studiens syfte då ett mail är lätt att bortse ifrån. 

 

Det första urvalet av apparna gjordes med ett ändamålsenligt urval (Denscombe, 2018) detta gjordes på 

plats då samtliga fritidshem använde ipads och deras grundutbud av appar inte är nedladdade, därav 

valdes dessa appar bort. Totalt slutade det insamlade datamaterialet på 183 stycken appar och dessa 

reducerades genom fyra steg. Det insamlade datamaterialet reducerades för att skapa en god 

representation (Rennstam & Wästerfors, 2015). Genom det första steget reducerades de appar som 

förekom en gång i den insamlade datamaterialet. I det andra steget i urvalsprocessen användes ett 

ändamålsenligt urval på de kvarvarande 84 stycken apparna för att minska mängden datamaterial 

ytterligare. De appar som förekom två gånger i det insamlade datamaterialet sorterades bort, vilket 

resulterade i 18 stycken appar.  

 

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar, laddades de 18 apparna ner i det tredje steget 

och karaktärernas roll i apparna granskades. Genom dessa reduceringar framkom det fem appar som 

var nedladdade på flest fritidshem samt att deras karaktärer var framträdande i spelen. Dessa var King 

of Math Jr, Puppet Pals Pocket, Hill Climb Racing 2, Fix the factory och Scratch Jr. Avslutningsvis 

gjordes ännu ett ändamålsenligt urval av de fem apparna för att få fram de två appar som hade mest 

framträdande karaktärer, vilket var av relevans för denna studie. Dessa två var King of Math Jr. och 

Puppet Pals Pocket.  I spelet King of Math Jr. fanns tio karaktärer att välja på, varav fem kvinnliga och 

fem manliga, för att reducera analysmaterialet gjordes ett slumpmässigt urval. Karaktärernas profilbild 

skrevs ut och lades i två olika skålar en för kvinnliga karaktärer och en för manliga, sedan drogs en 

karaktär från varje skål och dessa karaktärer ingick sedan i analysen. Ett slumpmässigt urval gjordes 

även för att visa två exempel från Puppet Pals Pockets köpversion, vilda westernkategorin och 

zombiekategorin. Genom vår urvalsprocess har vi fått fram två stycken spel-appar. Dessa spel-appar 

har framträdande karaktärer och är de två spel-appar som flest elever inom urvalsområdet kan möta 

under deras vistelse i fritidshemmets verksamhet.   

 

Databearbetning och analys  

Den multimodala textanalysmodellen som studien har utgått ifrån är utformad av Danielsson och 

Selander (2014) som presenterar de fyra huvudkategorierna och dess innehåll i modellen. Bilden är 

tagen ur Danielsson och Selander (2014, s.43).  
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Övergripande struktur och 

iscensättning 

Anslag, sekvensering och tematisk 

orientering 

Tillsammans uppmärksamma 

textens olika delar och vad de var 

för sig erbjuder Vad erbjuder olika visuella 

resurser? 

 

 
Samspel mellan textens delar 

Visuell närhet och kongruens 

mellan verbaltext och andra 

semiotiska modaliteter 

Tillsammans reflektera över 

samspelet mellan olika resurser och 

vilken bild av kunskapsområdet 

som blir central i texten Innehållslig kongruens mellan olika 

begrepp, beskrivningar och 

förklaringar 

 
 

Verbaltbildspråk 

 
Vilka liknelser och metaforer 

används? 

Tillsammans ”ta isär” innehållet i 

bildspråket. Hur långt ”sträcker 

sig” analogierna och hur väl 

fungerar det för innehållet 

 
Värderingar 

Explicita värderingar Tillsammans diskutera aspekter 

som rätt/fel, vi/de, 

manligt/kvinnligt, 

uttalat/underförstått etc. 

Implicita värderingar, t.ex. i 

metaforer och illustrationer 

 

De fyra huvudkategorierna består av övergripande struktur och iscensättning, samspel mellan textens 

delar, verbalt bildspråk och värderingar. Modellen är förhållandevis omfattande och beroende på vilket 

område och vilken avsikt en undersökning har, behövs nödvändigtvis inte alla delar i modellen 

användas (Danielsson & Selander, 2014).  För att besvara studiens syfte och frågeställningar inom den 

givna tidsramen valdes kategorierna övergripande struktur och iscensättning samt värderingar. Valet 

att använda dessa kategorier motiveras genom att övergripande struktur och iscensättning 

uppmärksammar det digitala spel-apparnas olika delar. Studien fokuserar på hur genus framträder i 

spel-apparnas karaktärer vilket tydligt anknyts till kategorin värderingar i den multimodala 

textanalysmodellen. 

 

Övergripande struktur och iscensättning  

En viktig del för meningsskapandet är illustrationer, det är därför en grundläggande del att granska 

dem närmare. Ett sätt är att titta på vad som tydligt uttrycks, vad som lämnas underförstått och 

eventuella förgivet taganden i illustrationerna (Danielsson & Selander, 2014). En lämplig utgångspunkt 

för att skapa sig en första uppfattning om text och bild är att studera dess övergripande struktur. I denna 

kategori används begreppet iscensättning för att ta fasta på hur text och bild uppmanar till läsning samt 

hur text och bild erbjuder ett innehåll (Danielsson & Selander, 2014). I begreppet iscensättning finns 

anslag och tematisk orientering. “Att se till textens anslag handlar om att utifrån en snabb överblick ge sig 

en bild av vad det är för typ av text som möter läsaren, vilka förväntningar vi får på texten [...]” 

(Danielsson & Selander, 2014, s. 44). I den tematiska orienteringen undersöks innehållet, dess 

utgångspunkt och vad som är centralt i texten. Något annat som kan studeras är form och färg variationer 

och hur det kan skapa ett intryck av vad som är viktigt eller oviktigt. En verklighetstrogen framställning 

respektive en schematisk skildring fokuserar på olika egenskaper (Danielsson & Selander, 2014). Med 

hjälp av enbart färg kan vissa egenskaper framhävas och minimera andra, genom att använda 

kontraster mellan färger såsom skarpa eller bleka, varma och kalla toner. Beroende på visuell 

framskjutenhet placeras olika element på en skala från betydelsefull till betydelselös (Danielsson & 

Selander, 2014). Tillsammans med form och färg kan symboler vara betydelsefulla. Hur symboler 

används kan inverkar på vår värdering och inställning till den information vi möter i text och bild 

(Danielsson & Selander, 2014). 
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Värderingar 

Värderingar kan uttryckas både explicit och implicit. De värderingar som kan uttryckas explicit är minst 

problematiska för dessa framställer värderingarna på ett tydligt sätt (Danielsson & Selander, 2014). Det 

är svårare med de implicita värderingarna då de kan döljas väl i framförallt illustrationer, för att belysa 

dessa kan man studera stereotypa föreställningar och nedlåtande attityder (Danielsson & Selander, 

2014).  

 

Kategorin verbalt bildspråk i modellen lämpade sig inte utifrån våra forskningsfrågor, däremot hade 

kategorin varit användbar om studien fokuserat på spelen i sin helhet och inte karaktärernas 

framställning. Likaså valdes samspel mellan textens delar bort för där fokuseras sambandet mellan textens 

olika rubriker, brödtext och bilder. 

 

Genomförande 

Ett bekvämlighetsurval av fritidshemmen gjordes för att fritidshemmen i sig inte var intressanta för vår 

studie samt att vi skulle kunna utföra insamlingen tillsammans. Det var de redan nedladdade digitala 

apparna som fanns på fritidshemmens digitala enheter som var det väsentliga för vår studie. Ett missiv 

via mail skickades ut till fritidshemmens rektorer i två kommuner i mellersta Sverige. Rektorerna fick 

förfrågan om vi fick komma till deras fritidshem och dokumentera verksamhetens nedladdade appar. 

Insamlingen av appar genomfördes gemensamt under två dagar på de deltagande fritidshemmen där 

en fritidspersonal mötte upp oss på bestämd tid och plats för att ge oss tillgång till de digitala enheterna. 

Vissa av fritidshemmen vi besökte hade ordnat ett eget rum åt oss där vi kunde anteckna och fotografera 

de digitala apparna. Medans vi på några andra fritidshem antecknade och fotograferade apparna i den 

pågående verksamheten. Vi antecknade apparnas namn med penna och papper samt fotograferade 

apparnas framsida med mobilkamera. Detta gjordes för att rätt appar skulle laddas ner vid analysen. 

De handskrivna anteckningarna kodades så att ingen utomstående skulle förknippa apparna med 

respektive fritidshem. Fotografierna på apparna fördes över till ett USB-minne med kodlås.  

 

Ändamålsenliga urval gjordes av spel-apparna där reduceringen resulterade i två stycken spel-appar. 

Sedan utfördes analysen av spel-apparnas karaktärer i två omgångar utifrån den multimodala 

textanalysmodellen inspirerad av Danielsson och Selander (2014). I den första analysomgången 

granskades spel-apparnas övergripande struktur, detta för att närma sig och skapa sig en bild av 

helheten i spel-apparna. Det framkom då hur spel-apparna presenterade sina karaktärer och vilka 

iscensättningar spelanvändarna möter. Utifrån textanalysmodellen studerades spelens funktion och 

innehåll. Exempelvis blev det tydligt vilka karaktärer spelanvändaren kunde välja på och vilka 

funktioner karaktärerna hade i spelet. Därefter studeras den tematiska orienteringen där vi fokuserade 

på hur karaktärerna framställdes. Något som studerades ingående var form och färg då detta tydligt 

framhävdes i spel-apparna. Genom att titta på form och färgvalen på de olika karaktärerna och deras 

attribut visualiserades skillnaderna mellan karaktärernas handlingskraft. Exempelvis framställdes 

karaktärerna i Puppet Pals Pocket genom form och färg som kan förknippas med respektive kön. 

Genom analysen av visuell framskjutenhet framkom det skillnader mellan vad som var betydelsefullt 

för de kvinnliga respektive manliga karaktärerna vilket gav dem mer eller mindre betydande roller. 

Symbolerna i de analyserade spel-apparna var fåtaliga, dock skiljde sig symbolerna åt ur ett 

genusperspektiv där den kvinnliga karaktären hade mjuka former på sin symbol medans den manliga 

karaktären hade hårda och stilrena.  
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I den andra analysomgången fokuserade vi på explicita och implicita värderingar. Det första vi gjorde 

var att titta på de explicita värderingarna eftersom de framställs på ett tydligare sätt. För att tolka de 

olika värderingarna ur ett genusperspektiv fokuserades analysen på likheter och skillnader mellan 

kvinnliga och manliga karaktärer samt deras tilldelade attribut. Därefter tolkades de implicita 

värderingarna mellan de kvinnliga och manlig karaktärerna. För att komma underfund med de dolda 

värderingarna framkom det att bakgrundsmotiven, attributens positioner samt att karaktärernas 

kroppshållning spelade en central roll för att synliggöra dessa värderingar. Exempelvis framkom det 

att karaktärernas kroppspositioner och attribut kunde förmedla vilka handlingar som karaktärerna var 

kapabla till att utföra. Karaktärernas kroppspositioner och attribut framställde även karaktärerna som 

passiva eller aktiva i sina roller. 

 

Forskningsetiska överväganden  

Vetenskapsrådets publikation Forskningsetiska principer (2002) beskriver individskyddskravet som 

redogör för fyra huvudkrav som forskare behöver förhålla sig till. Studien har även utgått från 

Vetenskapsrådets publikation God forskningssed (2017).  

 

Vi har tagit hänsyn till informationskravet där forskaren ska informera de tillfrågade deltagarna i studien 

om studiens syfte, deltagarnas uppgift och att det är en frivillig medverkan samt deras rätt att avbryta 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Se Bilaga 1. I samtyckeskravet skall forskaren inhämta 

uppgiftslämnarnas samtycke, vilket i denna studie avser rektorernas samtycke till insamling av 

datamaterial på deras fritidshem (Vetenskapsrådet, 2002). Se Bilaga 1. I studien har konfidalitetskravet 

använts genom att anteckningarna har kodats för att inte vara igenkänningsbara och kunna kopplas till 

fritidshemmen i denna studie. Det digitala insamlade datamaterialet har lagrats på ett USB minne med 

kodlås, så att ingen obehörig har tillgång till informationen (Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet 

innebär att det insamlade materialet endast får används för denna studie och inte andra vetenskapliga 

ändamål eller lånas ut för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002). De uppgifter som insamlats till 

studien stannar således hos oss tills dess att studien är godkänd och därefter raderas och förstörs det 

insamlade materialet. Se bilaga 1. Alla uppgiftslämnare som efterfrågade forskningsresultatet 

garanterades att få ta del av slutprodukten (Vetenskapsrådet, 2002). I resultatavsnittet presenteras 

analysen med text och skärmdumpar, med hänvisning till citaträtten i upprättshovslagen (SFS 

2018:1099). Där framgår det att citaträtten är teknologi neutral och att digitalt material får användas i 

ett analogt arbete. Detta för att på ett konkret sätt visa vad spelanvändarna möter i de digitala spel-

apparna (Sverrisson, 2015). 

 

Metoddiskussionen  

I denna del diskuteras hur vår ansats påverkar trovärdigheten och tillförlitligheten i studien. 

Begreppet multimodalitet är en relativt ny term i den pedagogiska diskursen (Selander & Kress, 2017). 

Modellen som använts i denna studie analyserar mer än bara skriven text, den kan även användas på 

digitala medier, illustrationer och färgskalor. Det finns olika typer av textanalyser, exempelvis kan man 

som forskare utforma frågor till texten för att besvara forskningsfrågorna (Boréus, 2015).  

 

Studien utgår från en redan utformad multimodal textanalysmodell, den ansåg vi kunna besvara 

studiens syfte och frågeställningar.  Modellen är omfattande vilket gör att man kan välja olika delar av 
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modellen och ändå få en bredd och en stabil grund att analysera utifrån. Valet att analysera spel-appar 

utifrån en multimodal textanalysmodell var något som vi ansåg skulle kunna bli en utmaning då vi inte 

hade någon tidigare erfarenhet. Vår okunskap hanterades genom att läsa relevant litteratur som berörde 

studiens ansats och teori samt studera hur tidigare forskning använt sig av multimodala textanalyser. 

Genom att hålla ett kritiskt, ifrågasättande och reflekterande förhållningssätt utifrån modellen och dess 

begrepp under analysarbetet, hjälpte det oss att tolka genusperspektiven i spel-apparna. 

Analysmodellen följdes för att skapa en neutralitet och distans för att minimera den egna medverkan i 

analysen (Ahrne & Svensson, 2015). Vid en första anblick av den multimodala textanalysmodellen 

upplevdes den strukturerad och ganska enkel. Efter inläsning av ansats och teori framkom 

tolkningssvårigheter inom kategorierna. Genom att följa den multimodala textanalysens modell samt 

ha ansatsens och teorins begrepp närvarande när vi tolkade spel-apparna i de olika kategorierna, 

underlättades analysen av karaktärernas gestaltningar. I analysmodellen valdes två kategorier bort för 

att de inte skulle bidra till att besvara studiens syfte och frågeställningar samt med hänsyn till 

tidsaspekten. Ett bekvämlighetsurval gjordes av fritidshemmen, för att fritidshemmens medverkan i 

studien inte hade någon relevans, då de endast förmedlade information om de nedladdade spel-

apparna. Innan insamlingen av datamaterialet påbörjades så var det ovisst om hur omfattande 

datamaterialet skulle komma att bli.  

 

Totalt innehöll insamlingen av datamaterialet 183 stycken spel-appar vilket innebar en stor mängd data. 

I en kvalitativ studie kan inte allt insamlat material visas, det behöver reduceras (Rennstam & 

Wästerfors, 2015). Spel-apparna reducerades utifrån ett ändamålsenligt urval. Detta ansåg vi vara 

nödvändigt för att minska antalet spel-appar och ändå få fram de spel-appar som en större andel elever 

kan möta under sin fritidshems vistelse. Vi gjorde det ändamålsenliga urvalet i tre omgångar för att 

kunna ha ett rimligt antal spel-appar och för att kunna granska karaktärernas roller i spelen. Slutligen 

användes ett slumpmässigt urval för att analysera några av karaktärerna i de två spel-apparna som 

framkommit av urvalsprocessen. Syftet med reduceringen var att skapa ett bra urval av materialet på 

ett rättvist sätt (Rennstam & Wästerfors, 2015).  

 

Denna studie avser specifikt dessa nio fritidshem och är inte representativ. Resultatet berör vilka spel-

appar som eleverna kan möta inom ramen för fritidshemmets verksamhet på de utvalda fritidshemmen 

i studien. Vår ansats har gett oss en uppfattning om vilka föreställningar och gestaltningar av genus 

som eleverna kan komma att möta i den digitala spelvärlden. I denna studie kan den multimodala 

textanalysmodell som användes återupprepas, men man kan dock inte förvänta sig samma resultat, 

eftersom de digitala spel-apparna utvecklas och förändras kontinuerligt samt att fritidshemmen kan 

förändra utbudet på enheterna.  

 

 

 

 
 

 



 

 17 

Resultat  
I denna del av arbetet presenteras resultatet av studien. Utifrån den multimodala textanalysmodellen 

som inspirerats av Danielsson & Selander (2014) kommer resultatets delar att presenteras samt besvara 

studiens forskningsfrågor. Begreppen som används i resultatdelen är: övergripande struktur där vi 

utgått från begreppen anslag och tematisk orientering. Sedan beskrivs iscensättning och värderingar 

där det är strukturerat med begreppen: form och färgval, symboler, visuell framskjutenhet, explicita 

värderingar och implicita värderingar. Syftet med studien var att analysera nedladdade spel-appar på 

digitala enheter som eleverna har tillgång till inom ramen för fritidshemmets verksamhet. Specifikt 

fokuserar studien på hur genus framträder i spel-apparnas karaktärer. 

 

Vilka karaktärer förekommer och hur gestaltas de?  

Vilka föreställningar om genus förekommer och hur förmedlas föreställningar om kvinnligt och 

manligt? 

 

Genom urvalsprocessen framkom de två spelen Puppet Pals Pocket och King of Math Jr. mest frekvent 

samt utifrån hur spelkaraktärerna gestaltas. De analyserade spelens presentation i resultatdelen skiljer 

sig åt i utformning och upplägg. Puppet Pals Pocket presenteras först där analysen av karaktärerna 

presenteras i löpande text. I King of Math Jr. presenteras analysen av en kvinnlig och en manlig karaktär 

i alla deras utvecklingsnivåer utifrån analysbergreppen. Användningen av skärmdumpar som 

presenteras i resultat delen hänvisas till citaträtten i upphovsrättslagen. Efter varje spel kommer en 

sammanfattande analys. 

 

Puppet Pals Pocket 

Spelet riktar sig till barn i åldern fyra år och uppåt. Spelet går ut på att skapa sin egna unika föreställning 

med hjälp av färdiga karaktärer och bakgrunder samt en inspelning av sin egna röst. Grundutbudet 

som är gratis startar med sju stereotypa karaktärer. Vill användaren nyttja andra karaktärer tillkommer 

en avgift. 

 

Övergripande struktur  

De sju karaktärerna som finns med i grundutbudet är en prinsessa, en riddare, en fe, en häxa, en korp, 

en ekorre och en drake. Karaktärerna har förutbestämda kläder och det finns ingen möjlighet att 

påverka attributen. Spelanvändaren kan regissera när, var och hur karaktärerna ska komma in i 

handlingen, det går att förstora och förminska karaktärerna samt spegelvända dem. På enheten där 

spelet är nedladdat kan bilder från kamerarullen användas för att skapa nya karaktärer och bakgrunder. 

På förstasidan urskiljs en teaterscen i bakgrunden, där finns tre alternativ att välja på: Titta på sparade 

föreställningar, skapa en ny föreställning och fler karaktärer. Sidan upplevs som neutral och mystisk 

samt att alla instruktioner och texter är på engelska. Trots att instruktionerna är på engelska är det lätt 

att förstå i vilken ordning föreställningen skapas. De tre bakgrunder som finns att välja på är förknippad 

med de sju karaktärerna, såsom slott där prinsessan och riddaren skulle kunna bo. Skogen där man kan 

finna ekorren, korpen, fen samt häxan och grottan som är fylld med guld kan sammankopplas som 

drakens hem. Spelets övergripande struktur inger en känsla av en redan förutbestämd föreställning 

utifrån karaktärernas attribut och de bakgrunder som finns att tillgå. En anledning till att utbudet är 

begränsat kan bero på att spelet riktar sig till barn i yngre åldrar.  

 



 

 18 

Iscensättning och värdering 

De två kvinnliga karaktärerna, prinsessan och fen har färgstarka kläder i rosa och blått. De manliga 

karaktärerna och djuren är mörkt klädda i svart, brunt, grått, grönt och mörkrött. Utifrån färgerna som 

karaktärerna har, skapas en ljus och mörk sida. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Polished Play LLC. (2017). Puppet Pals Pocket  
 

Prinsessan har en rosa klänning som framhäver hennes midja och späda kropp samt bär en silvrig tiara 

med en rosa diamant, långa rosa handskar och ett vitt pärlhalsband. Dessa attribut skildrar prinsessan 

som en passiv karaktär utan handlingskraft, den enda kraft hon har är att hålla upp sin egen klänning. 

Med den klädseln som prinsessan tilldelats har hon en begränsad rörelseförmåga och möjlighet till 

aktivitet. Prinsessans ansikte porträtteras som att hon visar underkastelse. Fen framställs som en 

gammal liten, vithårig gumma. Kroppsformen framhävs inte genom klädseln som består av en blå blus, 

kjol och kofta samt ett par nätta röda skor. Hennes attribut som visar att hon är en fe är vingar på hennes 

rygg och en trätrollstav i handen. Ansiktsuttrycket framställer fen som glad och lycklig. 

 

Riddaren framställs som en rakryggad och bredaxlad man. Hans muskler framhävs av kläderna som 

sitter tajt på kroppen, bortsett från den mörkröda och ärmlösa yttertunikan. Attributen som visas är en 

silvrig riddarhjälm, en stor sköld gjord av trä, ett svärd och ett långt och spetsigt spjut med ett rött band 

knutet runt om. Dessa attribut skildrar riddarens handlingskraft genom att hans utrustning visar 

kapacitet och förberedelse för försvar. Riddaren stoltserar med ett brett leende. Övriga fyra karaktärer 

har inte en framträdande roll istället tillhör de en ljus och mörk färgskala. Exempelvis framställs ekorren 

som söt och gullig med blåa ögon, trots försvarsställningen, medan draken visar sig kraftfull och 

skräckinjagande med sina röda ögon. Dessa fyra karaktärer har inget attribut utan kan ses som attribut 

i sig själva. Utifrån bilden är det svårt att avgöra om den gröna karaktären med grå kappa och huva är 

en kvinnlig häxa eller en manlig trollkarl. Det man däremot kan konstatera är att karaktären tillhör den 

mörka färgskalan och den svarta korpen framställs som lömsk. Den mörka färgskalan kan förknippas 

med ondska och att det är något riddaren ska försvara prinsessan mot.  

 

I köpversionen finns det totalt 96 stycken karaktärer att välja mellan varav 19 stycken är kvinnliga 

karaktärer. Ingen av de kvinnliga karaktärerna är placerade längst fram i bilden där de olika 

köpalternativen i appen presenteras. Överlag har de kvinnliga karaktärerna endast tilldelats ett fåtal 

attribut och om de har det så tillför dem inte något till karaktärernas handlingskraft.  
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     Polished Play LLC. (2017). Puppet Pals Pocket                                             Polished Play LLC. (2017). Puppet Pals Pocket 

 

Exempelvis har kvinnan i kategorin vilda western en handväska medan männen har skjutvapen och 

ammunition som attribut. I zombie kategorin framställs männen som läskiga, även kvinnan framställs 

läskig med ett avhugget huvud under armen. Men istället för att förstärka det skrämmande utseendet 

på den kvinnliga zombiekaraktären förskönas hon med en blomma som placerats där huvudet skulle 

sitta. Sammanfattningsvis matas spelanvändarna av traditionella stereotypa karaktärer där kvinnorna 

framställs passiva och sköra. Medans männen framställs som handlingskraftiga och utrustade med 

många attribut som inger respekt.  

 

Sammanfattande analys 

I spelet framställs de kvinnliga karaktärerna feminina med klänning och kjol. Fen har tilldelats en 

trollstav som visar att hon kan trolla och bidra till handlingen i berättelsen. Prinsessans tilldelade 

attribut är smycken och handskar som inger ett passivt intryck som leder till en försynt och 

tillbakadragen roll i berättelsen. Riddarens har en mängd attribut som framhäver hans handlingskraft 

och ändamål i berättelsen. De övriga karaktärerna finns med för att riddaren ska kunna utföra sitt 

ändamål samt skydda prinsessan. I köpversionen finns ett större antal manliga karaktärer med fler 

framträdande attribut än de kvinnliga. Framställningen av dessa kvinnliga och manliga karaktärer kan 

eleverna möta i fritidshemmets verksamhet inom urvalsområdet. 

 

King of Math Jr. 

King of Math Jr. är ett matematikspel i medeltida miljö där användaren klättrar på samhällsstegen 

genom att lösa matematiska uppdrag. Spelet startas genom att välja en kvinnlig eller manlig karaktär, 

användaren uppmanas att bemästra spelet för att bli drottning eller kung på matematik. Spelet 

rekommenderas från fyra år och uppåt men är avsedd för sex- till åttaåringar. Spelanvändaren bör vara 

läskunnig för att förstå instruktionerna och för att klara uppdragen. 

 

Övergripande struktur  

I början av spelet vet inte spelanvändaren vad som förväntas mer än att spelet handlar om matematik. 

I spelets första uppdrag samspelar både text och färgglada illustrationer med varandra. Spelets 

övergripande struktur går i neutrala färger såsom brunt och beiget. Till varje matematiskt uppdrag visas 

alltid fyra olika svarsalternativ. Spelanvändaren får omedelbart reda på om svaret är rätt eller 

fel.  Föremål som visas är exempelvis röda tärningar, gula citroner, porträtt av barn som har olika hud, 

ögon och hårfärger, djur eller färgglada matematiska symboler. Under spelets gång utvecklas 

karaktärerna och får ett nytt utseende vid varje nivå. I startutbudet finns tio stycken bönder av olika 

karaktärer varav fyra kvinnliga och fyra manliga samt en tiger och en björn, som kommer utvecklas i  
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spelets olika nivåer. Det finns en variation av karaktärerna där användaren kan välja mellan olika typer 

av hud-, hår- och ögonfärg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                          Oddrobo Software AB. (2012). King of Math Jr 

 

Iscensättning och värdering 

Tigern står på raden av kvinnliga karaktärer och har långa ögonfransar, en blond lugg samt en lila rosett 

i luggen. Hon har en lila blus där ett vitt linne syns under den uppknäppta blusen. Tigern har samma 

kroppsform som de kvinnliga karaktärerna och formade bröst. Björnen står på samma rad som de 

manliga karaktärerna och har en orange/röd lugg samt har en likadan kroppsform som de fyra männen. 

Alla kvinnliga bönder har uppkavlade ärmar på sina blusar som går i ljusa färgtoner. De manliga 

bönderna har långärmade tröjor i mörka färgtoner. Männen har en bredare kroppsstorlek än kvinnorna 

medans kvinnorna har större huvuden än männen. Överlag har kvinnorna mindre näsor än männen 

samt markerade hakor.  

 

Bönder 

Dessa två karaktärer valdes ut genom slumpmässigt urval och följs genom alla utvecklingsnivåer. 

Bönderna har beskrivits i stycket ovanför och den kvinnliga karaktären kommer vara bilden till vänster 

och den manliga till höger i resultatdelen.   

 

 

                                                   Oddrobo Software AB. (2012). King of Math Jr.  

Spelmännen                                                                                                           
Form och färg: Det är samma bakgrund både i form och färg bakom 

de två karaktärerna. Kvinnan och mannen har en rosa fjäder i sin 

hatt, karaktärerna har långt utsläppt hår och har ett glatt leende. 

Färgen på karaktärernas kläder skiljer sig åt, kvinnan har en vit och 

lila klänning samt en röd hatt medans mannen har en blå skjorta med 

vit krage och en blå hatt. Visuell framskjutenhet: Den manliga 

spelmannens luta är mer färgstark så att instrumentet framträder 

tydligare. Värderingar: De har samma typ av instrument och båda 

upplevs redo att spela på dem. Men mannens luta ger ett intryck             Oddrobo Software AB. (2012). King of Math Jr. 
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av att han är aktivare och att hans instrument upplevs som värdefullare än kvinnans. De färger som 

både den kvinnliga och manliga spelmannen har på sina kläder och hattar inger en bild av könstypiska 

färger.   

 

Alkemister 

Form och färgval: Den kvinnliga och manliga profilbilden har likadan 

bakgrund och samma färg på attributen. De har båda svarta tröjor på 

sig. Bakgrunds motivet ser likadant ut men färgerna i bakgrunden 

skiljer sig åt och ljuset på den kvinnliga alkemistens ansikte är 

starkare. Hon har ett blått huckle, ett stort örhänge i färgerna grönt 

och guld samt ett rött pärlhalsband. Den manliga alkemisten har 

brunt skägg, en svart tuppkam med rakade sidor samt uppdragna 

axlar. Visuell framskjutenhet: Den kvinnliga karaktärens huvud är             Oddrobo Software AB. (2012). King of Math Jr 

större än mannens och därmed döljs attributen på hyllan i bakgrunden. Värderingar: Attributen på den 

kvinnliga alkemistens profilbild döljs av hennes huvudform. Därmed framträder fler attribut på den 

manliga alkemistens hylla vilket kan inge ett betydelsefullare intryck till mannens fördel. Genom 

bilderna framhävs det att kvinnans utseende är viktigare att visa än hennes attribut. Karaktärerna ser 

sura och otrevliga ut och båda håller händerna på samma sätt. Utifrån karaktärernas sura och otrevliga 

min blir framställningen av alkemisterna nedlåtande.  

  

Trollen                                                                                                               
Form och färgval: Deras bakgrunder har samma färg och 

utformning. Båda trollen är gröna och håller i en brun 

vandringsstav. De har ett varsitt träörhänge, silversmycke i håret 

och bruna baraxlade kläder. Både det kvinnliga och manliga trollet 

har vårtor på näsan. Det som skiljer trollen åt är att det kvinnliga 

trollet har gröna ögonbryn till sitt rosa hår. Hon har ett halsband 

och markerade ögonfransar. Det kvinnliga trollet har en grå-vit 

topp under klänningen. Det manliga trollet har lila ögonbryn till 

sitt lila hår och fläckar i pannan. Visuell framskjutenhet: Det                     Oddrobo Software AB. (2012). King of Math Jr. 

kvinnliga trollet har välvårdade tänder och står med ena handen i sidan medans det manliga trollets 

tänder har gått av samt är få. Det manliga trollet står med ena armen ut i luften. Värderingar: Mannen 

framställs som ett fulare troll än kvinnan då han har en sönderriven klädsel, smutsigt ansikte och trasiga 

tänder. De maskulina dragen hos det manliga trollet är nedtonade. Det kvinnliga trollets drag framhävs 

genom attribut och ljussättning som bidrar till ett feminint intryck såsom ett halsband, en löst hängande 

håruppsättning som framhäver hennes långa hår, ögonfransar samt lyster i ansiktet. En explicit 

värdering hos det kvinnliga trollet som har tilldelats rosa hår och hennes position med handen i sidan 

framhäver hennes feminina drag. 
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Riddarna 

Form och färgval: Den kvinnliga och manliga riddarens bakgrunder är 

lika både i färg och motiv. De har båda en silvrig riddarrutrustning, 

de har samma attribut såsom borst på hjälmen, en sköld och ett svärd. 

Skillnader som framträder är att den kvinnliga riddaren har en 

rödblå lång borst medans mannen har en kort röd borst på hjälmen. 

Symboler: Deras sköldar skiljer sig åt genom att hon har en snirklig 

målning av en blå drake på sin guldfärgade sköld. Han har en stilren 

blå sköld med matematiska symboler. Visuell framskjutenhet:                       Oddrobo Software AB. (2012). King of Math Jr.      

De båda riddarna har samma kroppsposition vilket framhäver deras jämbördighet. Däremot framträder 

den manliga riddarens svärd tydligare genom en blank och skinande färg vilket ger ett 

handlingskraftigt intryck och en aktivare karaktär. Den kvinnliga riddaren har istället ett gulbrunt 

svärd som smälter samman med färgerna i profilbilden vilket leder till att hennes vapen blir oväsentligt. 

Värderingar: Hjälmen är anpassad efter mannens ansiktsform vilket gör att kvinnans ansiktsform inte 

överensstämmer med hjälmen och därmed marginaliseras kvinnan. Deras borst på hjälmarna skiljer sig 

åt i längd och kan vara synonymt med deras respektive frisyrer. De båda riddarnas sköldar har 

symboler där den kvinnliga riddarens sköld har mjuka former i sin symbol mot mannens stilrena och 

hårda symbol. De mjuka formerna inger ett passivare intryck än de hårda formerna. Den manliga 

riddaren ler ett stort vitt och brett stoltserande leende medans kvinnan ler lite svagt. Mannens leende 

ger ett intryck av att vara trygg i sin roll som riddare.  
 

Alver                                                                                                                 
Form och färgval: Bakgrunderna har samma motiv och färg. De båda 

alverna har stora alv öron, deras hår ligger stramt mot huvudet, 

båda har en grön cape som hålls ihop av en guldfärgad brosch i 

form av ett löv. Den kvinnliga alven har en kortärmad rosa 

klänning med en vit långärmad tröja under. Den manliga alven har 

en lång brun rock med en huva och ett brunt ordensband med 

guldaktiga inslag. Visuell framskjutenhet: Den kvinnliga och 

manliga alven håller en blå fågel i sin vänstra hand och har ett nöjt 

leende. Fågeln kan symbolisera karaktärernas närhet till naturen.         Oddrobo Software AB. (2012). King of Math Jr. 

En olikhet mellan alverna som kan urskiljas är en hårlock som faller fram i ansiktet på den kvinnliga 

alven vilket ger henne ett feminint intryck. Värderingar: De båda karaktärerna har tunikor på sig men 

den manliga alven har ett ordensband. Ordensbandet symboliserar att han är av högre grad vilket i sin 

tur marginaliserar kvinnan. Kvinnor kan också bära ordensband och det används vanligtvis som ett 

attribut till högtidsdräkter. Om både kvinnan och mannen hade ett varsitt ordensband skulle 

karaktärerna blivit jämlika.  
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Drakar 

Form och färgval: En likadan bakgrund med samma färgsättning och 

motiv syns bakom drakarna. Den kvinnliga och manliga 

drakkaraktären är gröna med taggar på huvudet och vingarna. De 

har en pilformad svansspets, huggtänder och taggar på kinderna. 

Visuell framskjutenhet: De båda karaktärerna står med armarna 

korslagda i brösthöjd och har markeringar där ögonbrynen ska sitta. 

Avvikelsen mellan den kvinnliga och manliga draken är att hon har 

ögonfransar och att skuggningen i ansiktet gör så att ansiktsformen 

framträder tydligt. Det som framträder mest hos den manliga                  Oddrobo Software AB. (2012). King of Math Jr 

drakens ansikte är hans kraftiga näsborrar och att hans ansikte är ljusare. Värderingar: Eftersom båda 

karaktärerna blir drakar så är det inget som hindrar dem från att bli just precis drakar. Vad tillför de 

olika skuggningarna och tydliga ögonfransar mer än att man ska kunna kategorisera de båda drakarna 

utifrån könstillhörighet.  

 

Prinsessa och Prins                                                                                                                   
Form och färgval: Bakgrundsmotivet är lika i form och färg. Prinsessan 

och prinsen har en guldkrona på huvudet med röda diamanter runt 

om. Olikheter som kan iakttas är att prinsessan har en kortärmad 

ljusgul klänning med lila midjeband som har gul utsmyckning på och 

långa vita handskar. Prinsessans krona har mer runda former än 

prinsens spetsformade krona. Prinsen har en vit skjorta med 

mörkgrön väst, röd cape och ett brunt bälte med guldspänne samt en 

guldbrosch. Visuell framskjutenhet: Både prinsessan och prinsen står 

leende i en glasad dörröppning, stoltserande med en framsträckt              Oddrobo Software AB. (2012). King of Math Jr. 

arm och den andra armen böjd i sidan vilket ger ett välkomnande intryck. De har båda en varsin groda 

sittandes på huvudet vilket upplevs som en annorlunda plats för en groda att sitta på. Värderingar: 

Grodorna som sitter uppe på prinsessans och prinsens huvuden kan sammankopplas till flera sagor där 

prinsessan ska kyssa en groda för att få sin prins. I spelet får även prinsen en groda på huvudet men 

det framgår tydligt att det är en kvinnlig groda. Prinsens groda upplevs som feminin utifrån explicita 

värderingar då grodan har långa ögonfransar och rött läppstift samt en nätt guldkrona. Prinsessans 

groda upplevs som maskulin och har en bredare guldkrona på huvudet. Kronorna som prinsessan, 

prinsen och de båda grodorna bär skiljer sig åt i form och storlek. På prinsessans krona är formerna mer 

rundade än på prinsens krona vilket ger ett mjukare intryck av henne. Prinsens krona är spetsig med 

större diamanter vilket symboliserar kraftfullhet. Grodornas kronor skiljer sig åt i storlek då den 

manliga grodan har en krona runt hela huvudet och den kvinnliga grodan har en liten krona för att ge 

utrymme åt hennes ögon och ögonfransar. Genom att låta utseende aspekter ta större plats hos den 

kvinnliga grodan blir det tydligt att attributen nedtonas för att istället framhäva feminina drag.  
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Häxa och trollkarl 

Form och färgval: Häxan och trollkarlen har samma motiv i 

bakgrunden. De har en vit tunika, ett varsitt halsband och likadan 

kroppsform. Något som skiljer de två karaktärerna åt är att häxan 

har lila hår med tunna ögonbryn i samma färg. Trollkarlen har 

svart hår med buskiga svarta ögonbryn och svart skägg. Häxan har 

rosa läppstift och ett grönt halsband, trollkarlen har ett blått 

halsband. Visuell framskjutenhet: Både häxan och trollkarlen ser arga 

ut med öppna munnar. Deras händer är i samma position, 

uppsträckta med en blixt mellan händerna. Tillsammans med               Oddrobo Software AB. (2012). King of Math Jr 

deras arga ansiktsuttryck och armarna uppsträckta i luften inges en form av galenskap. Värderingar: 

Under alla utvecklingsnivåer har den kvinnliga karaktären inte haft något läppstift, men i denna 

profilbild som är övervägande neutral förstärks de feminina dragen med rosa läppar. Karaktärerna häxa 

och trollkarl kan inte i implicita värderingar placeras jämbördigt. Det finns generella skillnader mellan 

en häxa och en trollkarl i vad de kan åstadkomma genom deras magiska krafter. Det finns en 

maktobalans mellan benämningarna häxa och trollkarl, där häxa har en mer negativ klang kopplat till 

historien. Medans trollkarlar är vanligt förekommande i film och sagor som en kraftfull och mäktig 

karaktär.     

 

Drottning och Kung 

Form och färgval: Motivet i drottningens profilbild har mjukare 

former och ljusare färger, vilket ger ett harmoniskt, fridfullt och 

vackert intryck. Landskapet som skymtas i bakgrunden är 

levande. Kungens bakgrund upplevs som en farlig plats genom 

de mörka färgerna som är genomgående i motivet och de 

spetsiga formerna som föreställer bergstoppar. Både drottningen 

och kungen har varsin cape och spira i guld. Drottningen har 

uppsatt hår, gröna örhängen, ett guldhalsband och en 

mörkrödklänning. Kungen har svart skägg och capen är klädd           Oddrobo Software AB. (2012). King of Math Jr 

med en vit päls som har svarta prickar. Han har en röd skjorta med ljusgrön väst och en guldkedja över 

bröstkorgen. Drottningen och kungens kronor har samma form. Visuell framskjutenhet: Drottningens 

spira ger intrycket av att vara mindre än kungens spira, detta kan bero på att drottningens spira är 

vinklad framåt vilket gör så att hennes spira minimaliseras. Symboler: Både drottningen och kungen har 

matematiska symboler på sina kronor, däremot är kungens krona betydligt högre och spetsigare vilket 

kan symbolisera mer makt. Värderingar: Den vita katten som drottningen håller i sin famn framställer 

henne som varsam och ofarlig medans kungen står med handen i ena sidan och stoltserar med sin spira 

vilket framställer kungen som en mer inflytelserik karaktär. Genom de olika bakgrundsmotiven kan 

dolda värderingar såsom makt och erövring förmedlas på kungens profilbild medans drottningen får 

en mer passiv roll.   

      

Sammanfattande analys                
I spelet utvecklas karaktärerna i olika nivåer och de kvinnliga och manliga får samma titel i nivåerna 

förutom explicita värderingar som framträder vid titlarna prinsessa och prins, drottning och kung samt 

häxa och trollkarl. Skillnader finns mellan de kvinnliga och manliga karaktärernas gestaltningar i  
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nivåerna. Överlag framställs kvinnorna som renare och mer oskuldsfulla samt att deras attribut inte är 

lika uttrycksfulla och framträdande som männens. Männens attribut är färgstarkare vilket är en visuell 

framställning och ger ett mer handlingskraftigt intryck. Som till exempel i titeln spelman där mannens 

luta har en gul färg och framträder tydligare än kvinnans träfärgade luta. De kvinnliga karaktärerna 

har överlag mer utmärkande anletsdrag än männen. Ett exempel där fenomenet framträder är att 

hjälmen har en bättre passform till mannens ansikte i titeln riddare. Dessa framställningar i de olika 

nivåerna av kvinnliga och manliga karaktärer i spelet kan eleverna möta i fritidshemmets verksamhet 

inom urvalsområdet.  
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Diskussion 
Under denna del diskuterar vi det mest intresseväckande och centrala delarna i vårt resultat och ställer 

det mot tidigare forskning vad gäller genusframställning i digitala spel. Avslutningsvis presenteras 

förslag till fortsatt forskning. Skärmtiden utgör en allt större del av elevers vardag och ökar inom 

fritidshemmet och skolan. Det kan då vara av intresse att undersöka vad elever möter i de digitala spel-

apparna samt vilken påverkan det kan ha för fritidshem, skola och lärare.  

 

Det informella lärandet 

När spelet King of Math Jr. är avklarat och spelanvändaren har segrat blir man antingen en kvinnlig 

karaktär som står och myser med sin katt eller en manlig karaktär som stoltserar på vad som skulle 

kunna vara ett slagfält där man har segrat. När elever möter detta i slutet inger det en väldigt tydlig 

bild av vad som förväntas av en flicka eller pojke som har klarat av spelet. Pojkar ska stoltsera och aktivt 

visa att man vunnit. Medans flickor ska vara nöjda och luta sig tillbaka på ett passivt sätt utan att skryta 

om vinsten (Bryce & Rutter, 2002; Lynch, et al., 2016). Detta kan leda till ett likartat beteende hos elever 

som kan förekomma i andra situationer i deras vardag när de till exempel klarar uppgifter i olika 

läromedel. Genom att medvetandegöra dessa normer som framträder i spelen kan lärare eventuellt 

förebygga den bild som elever får matat i den informella delen av de digitala spel-apparna. Under 

fritidshemmets verksamhet kan lärare låta flickor öva på att kliva ur sina passiva roller och ta för sig 

mer i de aktiviteter som erbjuds. Vad kan det leda till när elever växer upp om vi inte försöker 

medvetandegöra och förändra dessa normer. I det andra analyserade spelet, Puppet Pals Pocket är 

övervägande delen av karaktärerna män. Elever i yngre åldrar kanske inte reflekterar över detta men 

det kan komma till uttryck i deras fria lek (Huh, 2015). Det är därför viktigt hur vuxna i elevers 

omgivning agerar kring elever och de digitala spel som elever spelar. Det kan även vara betydelsefullt 

för elever att lärare som använder digitala verktyg ser till helheten i innehållet och inte bara till själva 

lärmomenten. Med det menas att det informella lärandet som sker i spel- apparna är av lika stor vikt 

att ta upp till diskussion med elever för att på så sätt få eleverna att bearbeta det de möter och kanske 

inte reflekterar över i så stor utsträckning (Selander & Kress, 2017). Det kan vara viktigt och 

betydelsefullt att föra diskussioner om det som normaliserats för elever i spelen, vad gäller kvinnliga 

och manliga ideal. Om dessa ideal lyfts upp och konkretiseras kan det bidra till en samhällsförändring 

där jämställdhet mellan kvinnor och män kan öka. Denna studie synliggör skillnader mellan könen 

genom karaktärerna, vilket kommer återupprepas i nya digitala spel om ämnet inte lyfts upp och 

diskuteras, kommer ingen förändring att ske. Det kan vara svårt att påverka spelindustrin men som 

grundlärare kan man vara med och påverka hur elever uppfattar och tar ställning till de traditionella 

könsrollerna som framhävs i spel-apparnas informella lärande.  

 

I Skolverket (2017) beskrivs det att alla vuxna inom skolan ska arbeta för att motverka de traditionella 

könsmönsterna. I yrkesrollen som lärare är det betydelsefullt att uppmärksamma, reflektera och 

diskutera traditionella könsroller med sina elever och kollegor. Genom att problematisera och föra 

diskussioner med kollegor kan det skapa en gemensam grund att utgå ifrån och på så vis arbetar alla 

mot samma mål. Eftersom skolan och fritidshemmet ska följa med i digitaliseringen blir det av lika stor 

vikt att arbeta med och diskutera traditionella könsmönster som elever möter i den digitala världen. 

Palmér (2015) beskriver också vikten av att lärare är kunniga inte bara inom ämnet utan också om hur 

digitala spel och appar fungerar. Det är även väsentligt att se bortom det appen är avsedd till för att 

uppmärksamma de explicita och implicita värderingarna som vanligtvis förekommer i elevers spel-
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appar. När elever använder och spelar dessa spel kan det vara betydelsefullt för lärare att engagera sig 

i elevers diskussioner och synpunkter på spelen. Elever samarbetar, integrerar och hjälper varandra och 

interaktionen som då sker mellan elever framför skärmen förändrar deras sociala positioner (Kjällander, 

2011). Detta kan vara en central del för fritidslärare att uppmärksamma, för att förstå det sociala 

samspelet och interaktionen som sker mellan elever, även i andra sammanhang.     

 

Speldesignens inverkan på elever   

Djurkaraktärer presenteras vanligtvis inte alltid som djur utan delas in i en kvinnlig eller manlig 

kategori. Tigern och björnen kan ha placerats med de kvinnliga respektive manliga karaktärerna för att 

som Eilard (2004) beskriver att människor gärna vill placera och kategorisera andra för att förenkla en 

komplicerad verklighet. Eftersom kategorierna delas in i kvinnliga och manliga karaktärer kan det bli 

svårt för elever att relatera till dessa två. De kan känna igen sig själva i vissa avseenden i de manliga 

karaktärerna samtidigt som elever kan hitta likheter av sig själva i kvinnliga karaktärer. Om djuren 

istället hade framställts som djur hade det förenklat valet för de elever som inte känner en tillhörighet 

till något av de båda könen. Heteronormen i de digitala spel-apparna förstärks av att prinsen har 

tilldelats en kvinnlig groda, kvinnligheten utmärker sig med rött läppstift på grodans mun och 

prinsessan har tilldelats en manlig groda. Elever matas genom implicita värderingar av heteronormen 

där det framställs som naturligt att kvinnor och män hör samman. Det kan påverka de elever som 

använder spelen där både flickor och pojkar får föreställningen om att flickors ansikte och utseende är 

viktigare än vad de klarar av att göra. Eftersom kvinnor i de digitala spelen framställs som passiva kan 

det vara en roll som flickorna även intar i andra sammanhang och aktiviteter under deras vistelse i 

fritidshemmet. Istället kan pojkar få intrycket av att de ska klara av alla svårigheter de möter och att de 

har en mer framträdande roll som pojke, vilket kan innebära att pojkar själva upplever att de ska ta mer 

plats i lekar och aktiviteter de deltar i på fritidshemmet. Elever kan ta med sig kvinnliga och manliga 

roller in i sina lekar och aktiviteter, detta är något som bekräftas av Huh (2015) som även menar att 

handlingar i leken som elever utför inspirerats av digitala spelkaraktärer.  

 

Utifrån det resultat vi fått fram från de två digitala spel-apparna som var vanligt förekommande på 

fritidshemmen i denna studie blir genus skillnaderna mellan spelens kvinnliga och manliga karaktärer 

tydliga och de traditionella könsrollerna förstärks i spelen. Enligt Danielsson och Selander (2014) är det 

värdefullt att diskutera med elever om de explicita och implicita värderingar som framträder i spelen. 

Genom att synliggöra värderingarna kan traditionella könsmönster uppmärksammas i andra 

vardagliga aktiviteter och i dessa situationer inspirera elever till ett aktivt ställningstagande. Spel-appar 

som har framträdande karaktärer med redan tilldelade attribut kan vara hämmande för elevers fantasi 

och kreativitet. Fron, et al., (2007) styrker att genus och maktstrukturer finns inom teknik och digitala 

spel och upprätthåller vissa normer om spel som tenderar att underordna spelanvändare. Detta ger 

elever en bild av vad kvinnliga respektive manliga karaktärer förväntas leva upp till.  Det är värdefullt 

för lärare i elevernas omgivning att motverka de traditionella könsmönsterna som framträder och som 

elever formas av.    

 

Slutsats  

Med denna studie menar vi att alla vuxna som arbetar med barn och unga och då specifikt lärare i 

fritidshem har en viktig uppgift att bemöta det informella lärandet som sker i elevers digitala spel-

appar. Varje gång det laddas ned en ny spel-app på fritidshemmet kan vuxna tillsammans med elever 
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diskutera och synliggöra de implicita och explicita värderingar som framträder. Lika viktigt är det att 

tillsammans med kollegor diskutera nya spel-appar som ska laddas ned på fritidshemmets enheter. 

Detta för att alla ska utgå från en gemensam grund för att kunna diskutera och presentera spel-apparna 

för elever på ett likartat sätt, för att bidra till ett förbyggande arbete mot de traditionella könsmönsterna. 

Vad har framställningen av kvinnor och män i de digitala spelen för inverkan på hur elever ser på 

kvinnligt respektive manligt i framtiden. Lärare överlag har en viktig uppgift att ta sig an för att kunna 

påverka uppfattningar av de traditionella könsmönstren.  

 

Fortsatt forskning 

Tidigare studier visar hur mycket som händer mellan människor under tiden digitala spel spelas 

(Apperly & Walsh, 2012; Kjällander, 2011). Eftersom det sker en ökning av skärmtiden på fritidshem 

och skola kan det vara intressant att se hur eleverna samspelar och skapar sociala relationer med hjälp 

av de digitala spelen. En utveckling av denna studie skulle kunna vara att undersöka hur spelen 

påverkar eleverna samt deras syn på kvinnligt och manligt. Det vore intressant att genomföra 

observationer när eleverna spelar de digitala spelen och studera hur de agerar och kommunicerar med 

varandra. Fortsättningsvis skulle man kunna genomföra gruppintervjuer med eleverna där man pratar 

om spelen och traditionella könsroller och hur eleverna uppfattar genusperspektiven.  
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Bilaga 1 
Hej! 

Vi är två studenter som heter Carolin Melin och Lynn Engstrand. Vi läser sista terminen på 

Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem vid Mittuniversitetet i Sundsvall och 

kommer under denna termin utföra vårt självständiga arbete inom ämnet pedagogik. 

 

Syftet med vårt självständiga arbete är att undersöka hur genus framträder i appars design. För att 

samla in datamaterial till vårt arbete kommer vi personligen besöka ett antal fritidshem för att 

dokumentera vilka digitala appar som är nedladdade på enheten. Det insamlade materialet kommer vi 

sedan analysera utifrån genusperspektiv. 

 

Vi kontaktar Dig för att vi vill göra ett besök på fritidshemmet där du är rektor för ett kort besök och att 

vi får en presentation av en ipad eller dator som används av elever under fritidshemsverksamheten. Vi 

vore tacksamma om vi får göra ett besök hos er under vecka 15. 

 

Studien kommer att genomföras utifrån de etiska krav som vetenskapsrådet utformat.  

Det insamlade materialet kommer endast att användas i denna studie och kommer att förstöras efter att 

examensarbetet är klart. Vår färdiga uppsats kommer att finnas tillgänglig via Mittuniversitetet.  

 

Undersökningen fokuserar på innehållet i appar, vilket innebär att det inte är skolan eller den enskilda 

personen som tar emot oss som i sig kommer att vara intressanta för oss när vi gör ett besök hos er.   

 

Vi önskar få svar via mail av dig innan torsdag vecka 14 för att få bekräftelse på ditt samtycke. Givetvis 

kan du kontakta oss om du har några frågor eller synpunkter. 

 

För att försäkra oss om att ni har mottagit vårt brev kommer vi att kontakta er under fredag vecka 14. 

Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss. 

 

Vänlig hälsning Carolin och Lynn 

 

Lynn: Tel. 070-652 22 85 eller mail: lyen1600@student.miun.se 

Carolin: Tel.  070-268 72 35 eller mail: came1501@student.miun.se 

mailto:came1501@student.miun.se
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