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BAKGRUND

Tanken att studera flickors datoranvändande fick jag när jag läste boken Does
Jane compute? (Furger, 1998) där flickors förhållande till datorer beskrivs på
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ett mycket negativt sätt. I korthet menar Furger att man i dagens samhälle
enbart uppmuntrar pojkar att använda datorn. På så sätt förhindras flickor att
utveckla ett datorintresse och därmed att utveckla nödvändig datorkunskap för
framtiden. Detta leder till att flickorna inte hänger med i dagens snabba tekniska
utveckling, menar författaren. Förhållandena som beskrivs grundar sig på
samhället i USA och jag började fundera över hur det ser ut i Sverige och hur
forskning och litteratur beskriver svenska förhållanden.

Furger (1998) anser alltså att man i dagens amerikanska samhället bemöter
flickor och pojkar olika när det gäller deras kontakt med datorer. Därför blev jag
nyfiken på hur det ser ut i ett tidigare skede, när barnen är små. I svensk
forskning har man tittat på språkliga könsskillnader i de lägre åldrarna. Man har
funnit skillnader i vuxnas beteende mot flickor respektive pojkar redan vid
barnens födsel. Genom röstläge och tonfall behandlas flickor som små, svaga
och underlägsna i jämförelse med pojkarna (Einarsson/Hultman, 1984). Redan i
tvåårsåldern påverkar vi vuxna barnens val av aktiviteter, genom att uppmuntra
dem att välja en viss aktivitet och vissa leksaker. När barnen kommer till skolan
är de alltså inga oskrivna blad utan är redan starkt påverkade av sin köns-
tillhörighet. (Einarsson & Hultman, 1984)

Svensk forskning har också visat att skillnaderna i bemötande beroende av kön
fortsätter i skolans klassrum. En undersökning visade att i en klass, som dess
lärare uppfattade som flickdominerad, tog pojkarna mer initiativ till elev –
lärare kontakt än vad, enligt läraren, de dominanta flickorna gjorde (Granström/
Einarsson, 1995). Else-Marie Staberg hävdar att anledningen till detta ofta är att
flickorna håller sig till de oskrivna regler som gäller i klassrummet, medan
pojkarna tar sig större friheter genom att till exempel prata utan att ha fått ordet
genom handuppräckning (Granström/Einarsson, 1995). Lärares bemötande av
elever i klassrummet påverkar deras möjlighet till utveckling av kunskap. Som
blivande grundskollärare blev jag nyfiken på hur eventuella skillnader i
bemötande kan påverka flickors och pojkars datoranvändande i skolan, men
även hur situationen på fritiden kan se ut.

Ser man till dagens tekniskt drivna svenska samhälle krävs mycket av varje
individ. På stort sett alla arbetsplatser fordras idag datorvana. Vi har blivit
beroende av datorer och de kommer att få allt större betydelse (Isaksson, 1992).
För att klara kraven och bli attraktiv på den svenska arbetsmarknaden krävs
utbildning. Detta lägger ett stort ansvar på skolan och dess lärare. Med tanke på
Furgers bok (1998), vuxnas tidiga påverkan och datorns betydelse i samhället,
blev jag nyfiken på om man kan se några skillnader i flickors och pojkars
datoranvändning. Jag var också nyfiken på hur eventuella skillnader kan se ut
och om situationen är så negativa som den framställs av Furger (1998).
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När det gäller upplägget av min uppsats har jag valt att först redovisa resultaten
från min litteraturstudie, sedan resultaten från min skolstudie. I en samman-
fattande analys utgår jag från mina skolstudieresultat och jämför dessa med
resultatet från litteraturstudien. I en avslutande diskussion reflekterar jag över
mina samlade resultat och funderar över mitt arbete i stort.

SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING

Syftet med mitt arbete är att få en inblick i flickors datoranvändning i skolan
och på fritiden under deras skolår. Genom en empirisk studie i en svensk skola
och en studie av nationell och internationell litteratur söker jag nå mitt syfte.
För att få en helhetsbild av situationen väljer jag också att göra jämförelser med
pojkars datoranvändning samt söker orsaker till eventuella skillnader.

Mina frågeställningar är:

§ Hur utnyttjar flickor skolans datorer och har de tillgång till datorer i
hemmet?

§ Finns det skillnader mellan flickors och pojkars datoranvändning och hur
ser de i så fall ut?

§ Vad kan eventuella skillnader bero på?

LITTERATURGENOMGÅNG

När det gäller min litteraturstudie, där behandlad litteratur är av varierad ålder,
vill jag påpeka att hänsyn måste tas till den ständiga utvecklingen inom IT-
området, vilket gör att forskningsresultat snabbt föråldras och situationen
förändras (Pedersen, 1998). Med tanke på just detta har jag, med två undantag,
valt litteratur som inte är äldre än 10 år.

Datorintresset i ett historiskt perspektiv

Sett i ett historiskt perspektiv har den viktigaste drivkraften i samhälls-
utvecklingen varit tekniken vilket får konsekvenser för samhällsinvånarna,
enskilt och i grupp (Sundin i Appelberg/Eriksson, 1999). Sundin menar att för
att förstå det moderna samhället, i ett manligt och kvinnligt perspektiv, måste
man ha kännedom om hur tekniken bidragit till samhällets utveckling. Trots
vävstolar, tvättmaskiner och matberedare (som väl framstår som typisk kvinnlig
teknik, min anm.) har tekniken historiskt ansetts vara manlig vilket också
påverkat datortekniken mot samma riktning. Sundin (i Appelberg/Eriksson,
1999) pekar på 20- och 30-talens manliga radioamatörer som tog sin hobby på
djupaste allvar och jämför dem med dagens Internet surfare. Nissen (1993) gör
liknande jämförelser och menar att den grupp människor som föll för det tidiga
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teknikintresset, som till exempel kortvågsradio, också faller för datortekniken,
vilket alltså i båda fallen är företrädesvis män (Nissen, 1993).

Haddon (i Nissen, 1993) menar att en av vägarna till datorn som fritidsintresse
gått via videospelen, vilka var datorspelens föregångare och senare blev det
vanligaste användningsområdet för hemdatorn. Han menar också att det är mer
tillåtet för män att ha ett fritidsintresse som tar tid från annat, vilket gjort det
lättare för män att utveckla ett datorintresse. Haddon (i Nissen, 1993) menar
dessutom att datorintresset inte passar kvinnor eftersom deras val av syssel-
sättning på fritiden är en förlängning av vad de gör i arbetet och vardagen.
Einarsson/Hultman (1984) menar att det snarare är så att kvinnorna traditionellt
hänvisas till sysselsättning inom familjen. När de söker sig utanför denna sfär
värderas de, på grund av omgivningens könsbetingade värderingar, inte lika
högt som männen (Einarsson/Hultman, 1984). De traditionella könsrollerna
leder och missleder oss att skapa förväntningar på oss vuxna och på våra barn,
och vi håller dem vid liv genom att uppfylla förväntningarna. För att nå en
förändring måste vi bli medvetna om våra ärvda mönster, menar Einarsson &
Hultman (1984).

Flickors förhållande till datorer i dag i jämförelse med pojkars

Kopplingar görs också ofta idag mellan datorer och matematik, elektronik och
andra tekniska ämnen (Turkle i Nissen, 1993) och många menar alltså att
eftersom pojkar föredrar dessa tekniska ämnen så dras de också till datorer
(Appelberg/ Eriksson, 1999 och Nissen, 1993). Ser man på flickors fritids-
sysselsättningar i sin helhet skiljer de sig från pojkarnas. Många flickor vill
ägna sig åt att läsa, rita, lyssna på musik eller spela ett instrument och har inte
tekniska intressen (Appelberg/ Eriksson, 1999). Orsaker till flickornas val av
aktiviteter kan man bland annat finna i flickornas krav på sociala kontakter
genom språklig kommunikation, gärna i en väninnerelation med en bästa vän.
Pojkarna, å andra sidan, leker i större grupper och tävlar där med varandra på
olika sätt. Leken kräver sällan en språklig kommunikation, utan utrycker sig
istället till exempel i orddueller, där röststyrkan är ett viktigt medel (Einarsson/
Hultman, 1984). Flickor väljer också ofta en ”nyttig” syssla som fritidsaktivitet,
och väljer hon att arbeta med datorn i skolan så är det för att följa upp ett redan
startat arbete (Furger, 1998). Att sitta vid datorn och spela datorspel är däremot
inte ett naturligt val för flickorna (Appelberg/Eriksson, 1999). Datorn tros ses
som ett verktyg för flickor men som en leksak för pojkar (Furger, 1998), där
pojkarna testar sig fram medan flickorna håller sig till det välkända (Hoyles,
1988).

När det gäller många flickors ovilja att spela datorspel finns också andra orsaker
än att flickors intressen riktar sig åt annat håll. Dataspel är gjorda av pojkar för
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pojkar… hävdar Isaksson (1992 s 100) och påpekar att datorspel ofta förknippas
med våld. Furger (1998) är av samma åsikt och skriver att flickor kan spela
krigsspel, men de vill inte. Vill flickor ha ett datorspel som är anpassat för dem
finns bara några få ”gulliga” spel som man snart växer ifrån, menar Furger
(1998) vidare. På spelavdelningen i en affär i San Fransisco möts hon av detta:

Taking up two full rows are the animated 3-D action games, with
names such as Hell Bander or Pray for Death. The boxes feature
Arnold Schwartzeneggar-types armed to teeth, or wicked-looking
women dressed in short, tight clothes.(Furger, 1998, s 45)

90 % av CD-romutbudet i San Fransisco-affären består av sport-, militär-, och
actionspel. Spelen är alltså för pojkar men också med pojkar. Finns flickor med,
räddas de av en pojke eller underhåller en pojke (Furger, 1998).

Furger (1998) menar att flickor, av olika anledningar, har ett lågt intresse för
datorer i jämförelse med pojkar. Deras möjligheter att kunna konkurrera i
dagens tekniskt drivna samhälle är därför små. Den amerikanska skepsisen mot
kvinnligt datorintresse beror enligt Furger (1998) på att det amerikanska
samhället uppmanar pojkar att utföra tekniska göromål men leder flickorna bort
från tekniken. Hon hävdar att detta leder till flickornas bristande intresse och till
att flickor i jämförelse med pojkar inte i samma utsträckning som pojkar är med
i datorklubbar, inte använder datorn lika mycket i hemmet och inte spelar lika
mycket datorspel. (Furger, 1998)

Man har också visat att pojkar använder skolans datorer mer än flickor (Jensen
& Kleve, Pelgrum & Plomb i Unenge & Unenge, 1997). Men det är inte bara i
skoldatorsalarna man ser den tendensen utan också i datorklubbar, högre
datorutbildning och bland datortekniker där flickorna lyser med sin frånvaro.
Hoyles (1988) har kommit fram till detsamma och menar att detta leder till
nackdelar för flickorna när det gäller deras datorkunskapsutveckling.

Flickors självförtroende och status

Furger (1998) anser alltså att flickornas brist på datorvana är ett stort problem.
Hon jämför det med 1970-talets debatt om pojkar som dåliga läsare. Frågan
man ställde sig då var, Varför kan inte Johnny läsa? Hon skriver:

It´s time to ask a new question, to marshal our resources to face a
new challenge, one that, like Johnny’s low verbal scores, affects
half the children in the United States. Individually and collectively,
we need to ask, “Does Jane compute?”

(Furger, 1998 s xiii)
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När flickorna använder datorn menar Furger (1998) att de är osäkra och inte
vågar testa sig fram på samma sätt som pojkar gör. Detta medför att pojkarna så
småningom lyckas nå dit de vill och deras självförtroende höjs, på bekostnad av
flickornas. En orsak till detta kan finnas i flickors önskan att nå perfektion
genom att vara noggranna och metodiska, tvärtemot pojkarnas innovativa,
experimenterande sätt att handskas med datorn. Flickorna går också mer
försiktigt tillväga och frågar hellre någon än riskerar att göra fel (Furger, 1998).
Man kan till och med se att flickorna frågar fast de egentligen gjort handlingen
flera gånger och faktiskt vet hur de ska göra (Appelberg/Eriksson, 1999). Inte
ens om en flicka är duktig på datorer har hon självförtroende nog att kunna
erkänna det, inte ens för sig själv, menar Furger (1998). Det finns en oskriven
lag som säger att det är pojkar som ska vara bra på datorer, inte flickor. En
pojke som är duktig på datorer får hög status bland kompisarna. För en flicka
med samma kunskaper är det inte alls så. Det är inte ”coolt” att vara flicka och
vara bra på datorer, snarare tvärtom (Furger, 1998). Mellström (i Pedersen,
1998) har liknande tankar och menar att det kan vara en konflikt att vara
kvinna/flicka och samtidigt datorintresserad.

Hoyles (1988) menar att för att lyckas med att förändra flickors attityd till
datorer måste förändringar ske på flera håll; hemma och i skolan. I ett dator-
matematikprojekt i London, SMILE, arbetade man mot traditionella könsroller.
Det man lyckades med, ansåg projektledarna, var att för flickorna som deltog i
projektet, skapa positiva känslor inför datorn och glädje över sina framsteg. För
att nå detta använde man sig bland annat av följande strategier:

§ ge tillfälle till laborativt arbete, enskilt eller i grupp
§ ge utrymme för olika inlärningsstilar i klassrummet
§ ge flickorna kvinnliga förebilder och en positiv bild av flickor som

datoranvändare
§ ge tillfällen där flickor kan utvidga sina arbeten via datorn
§ tillåta flickor att utnyttja resurserna för att passa deras inlärningsstil

Genom deras arbetssätt förändrades dessutom pojkarnas tidigare negativa bild
av flickornas möjligheter vid datorn till en positiv bild. (Hoyles, 1988)

Statusperspektivet kan kopplas samman med att både flickor och pojkar redan i
tidig ålder värderar egenskaper som traditionellt hänförs det egna könets
domäner högre än egenskaper från det andra könet. Den som överskrider dessa
domäner betraktas med misstro (Einarsson/Hultman, 1984). De svenska
forskarna Appelberg och Eriksson (1999) menar att både internationella och
nationella undersökningar visar att skillnaden mellan pojkars och flickors
förhållande till datorer är stora och dessutom mycket befästa. De hävdar att
skillnaderna inte finns hos de riktigt små barnen men visar sig redan i fyra-
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årsåldern. Då dyker tankar upp om vad flickor och pojkar kan och bör göra
(Appelberg/Eriksson, 1999). Crook (i Unenge/Unenge, 1997 och Trots i
Pedersen, 1998) hävdar att skillnaderna inte finns i förskolan alls, utan växer
fram under de första skolåren. Av detta skulle man kunna ledas till att dra
slutsatsen att skolan frambringar skillnaderna. Einarsson och Hultman (1984)
menar dock att barnen redan när de börjar skolan har full insikt i att de tillhör ett
visst kön och därför anpassar sina aktiviteter efter vad den vuxna omgivningen,
ofta omedvetet, leder dem att välja. De menar att vuxna särbehandlar flickor och
bemöter dem med överbeskydd och kontroll. Detta leder till att flickorna inte
strävar efter självständighet utan bara söker uppskattning för sin brist på
självhävdelse. Barnen söker dessutom förebilder inom sitt eget kön i sina val av
aktiviteter (Einarsson/ Hultman, 1984) och kvinnliga förebilder med dator-
intresse finns det allt för få av (Hoyles, 1988, Isaksson, 1992 och Jedeskog,
1993). Könstillhörighet är en grundläggande egenskap i varje människas
personlighet, menar Einarsson och Hultman (1984), vilket alltså också påverkar
barnen starkt i deras val av aktivitet.

Datorintresse hos pojkar och flickor har behandlats på ett annat sätt av Nissen
(1993). Han intresserar sig för datorhackers (personer med mycket djupt
intresse och kunskap om datorer, egen anm.) och konstaterar att det i hacker-
världen saknas kvinnor. I en datorklubb med 100 medlemmar fanns ett gäng på
15-20 medlemmar som var de mest aktiva, alla var pojkar. Furger hävdar
samma sak. En grupp elever som studerades delades in i grupper efter deras
datorkunskap. Sammanlagt fanns 12 flickor och alla grupper utom en hade
flickmedlemmar, nämligen ”hackergruppen” (Furger, 1998).

Samhällets ansvar

Skolan
Datortekniken är ett kunskapsområde i skolan som inte fungerar på ett
tillfredsställande sätt hävdar Nissen (1993). Några pojkar som deltagit i Nissens
underökning säger: Någon dataundervisning att tala om menar sig ingen ha sett
till i grundskolan eller gymnasiet. (s 309). Visserligen är detta uttalande gjort av
mycket duktiga ”datorpojkar”, vilket betyder att de redan har stor kunskap inom
området, men de hävdar att skolan spelat en mycket blygsam roll för deras
datorkunskaper. Det de har lärt sig har de lärt sig själva. (Nissen, 1993)

Om man ser till skolans styrdokument säger Läroplanen (Lpo 94, 1998) om
datorundervisningen och sådant som kan påverka den att:

Skolans uppdrag är:
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…Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort
informationsflöde och en snabb förändringstakt (s 7)

Mål att uppnå när det gäller kunskaper:

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola
…
§ kan använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och

lärande…(s 12)

Riktlinjer när det gäller elevers ansvar och inflytande:

Läraren skall
         …

§ verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme
i undervisningen…(s 15)

Riktlinjer gällande skolan och omvärlden:

Alla som arbetar i skolan skall
      …
§ bidra till att motverka sådana begränsningar i elevens studie- och yrkesval om

grundar sig på kön…(s 17)
(Lpo 94, 1998)

Den svenska grundskolans läroplan trycker alltså bland annat på att läraren ska
verka för att flickor och pojkar får lika stort utrymme i undervisningen.
Eftersom det har visat sig att den så kallade recitationsformen, som är en del av
den traditionella undervisningen, är en arbetsform som, på gott och ont, envist
bitit sig fast i den svenska skolan (Carlgren, 1997), läggs ett stort ansvar på
läraren när det gäller jämlikhet i klassrummet. Denna undervisningsform
innebär nämligen att läraren ställer frågor och eleverna svarar (Carlgren, 1997).
Att läraren har stor makt i klassrummet, visar också Gustavsson (i Granström/
Einarsson, 1995) med sin klassrumsstudie. Den visar bland annat att:

§ undervisningen domineras av läraren
§ läraren bestämmer vem som får tala

Det finns också studier som visar att lärare inte alltid lyckas nå målet att alla
elever ska få lika stort utrymme och inflytande. En studie, där barn fick arbeta
med tekniska uppgifter och uppgiften, metoden och materialet skulle anknyta
till barnens erfarenheter, visade ingen skillnad mellan flickors och pojkars
engagemang och förmåga. Däremot noterades att lärarna hade en tendens att
uppmuntra pojkarna att konstruera och flickorna att agera medhjälpare



12

(Appelberg/Eriksson, 1999). Liknande erfarenheter har Hoyles (1988), som
menar att lärare pushar pojkar mer än de pushar flickor och att de ser olika på
flickors och pojkars förmåga att lösa problem framför datorn. På detta sätt tar
pojkarna över datorn mer och mer och flickorna halkar ännu mer efter, anser
Hoyles.

När det gäller innehållet i skolans datorkurser anses det vara anpassat för pojkar
(Hoyles, 1988) vilket kan vara en av anledningarna till att man vid en under-
sökning fann att det är fem gånger så många 16-åriga pojkar mot flickor som
går datorkurser (Hoyles, 1988). För att lyckas vända trenden måste läraren, med
hänsyn till sin klass och skolsituation, bestämma sig för hur tekniken kan
utnyttjas för att uppnå sina pedagogiska mål. Det är då man kan se olika
didaktiska möjligheter som leder till bra undervisning för alla elever, menar
Hoyles (1988). En bra grundläggande datorutbildning som är speciellt vikt för
flickor anser Pedersen (1998) måste till eftersom skolan kan få en kompensa-
torisk roll för de flickor som inte har tillgång till, eller vill använda, datorn i
hemmet.

Isaksson (1992) är mycket kritisk till hur den svenska skolan lyckas med nya
företeelser, såsom datorn. Han hävdar att skolan fortfarande är anpassad efter
jordbrukssamhället där eleverna får karda ull men inte använda datorn. Isaksson
menar att lärarrollen måste förändras och att lärare frångår förmedlings-
pedagogiken. Läraren måste också inse att han/hon inte längre kan kunna allt
(Isaksson, 1992 och Jedeskog, 1993). Isaksson menar också att det behövs fler
datorkunniga kvinnor som kan fungera som förebilder för flickorna.

Hemmet
När det gäller tillgång till dator i hemmet hänvisar Qvarsell (i Cronholm/
Hultgren, 1998) till en studie som visar att pojkar ofta har egen dator hemma
medan flickorna får nöja sig med bröders eller kompisars datorer. En
amerikansk undersökning av 100 sjuåringar visade att det främst är pojkarna
som har en egen dator och att de använde den. De barn som inte har en dator
hemma är oftast flickor, hävdar Furger (1998), vilket gör att glappet mellan
barnen med och barnen utan datorfärdigheter blir allt större (Furger, 1998).
Detta speglar sig i en undersökning bland år 6 elever där 85 % av pojkarna
provat på datorspel men bara 33 % av flickorna (Isaksson, 1992). Furger (1998)
varnar också för att de barn som inte har dator i hemmet får det svårt i skolan
eftersom de inte har fått chansen till kunskap och självförtroende vid en dator.

Tendensen att det är pojkarna som använder datorerna i hemmen kan man ana
även i de vuxnas hemsituation. I en enkätundersökning som gjordes 1995, som
var en del av projektet Datorn i Grundskolan (DIG-projektet), nämner en del
elever att det bara är papporna som använder datorn i hemmet (Unenge &
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Unenge, 1997). Detta styrks även av annan forskning, som visat att pojkarna
tillsammans med papporna delar datorn i hemmet (Culley i Unenge/Unenge,
1997 och Björkman i Cronholm/Hultgren, 1998). Statistiska Centralbyråns
undersökning 1995 visar att 40 % av kvinnorna använder datorn i hemmet
”sällan” mot männens betydligt lägre 19 % (Unenge/Unenge, 1997).

Furger (1998) menar att ett stort ansvar för flickornas utveckling när det gäller
användning av datorer ligger på föräldrarna, främst mammorna. Genom sitt
ringa intresse för hemtekniken, såsom videon och datorn, är de ett dåligt
föredöme för sina döttrar, menar hon. Mammorna behöver inte vara specialister
inom datorområdet utan bara visa att de vågar och är intresserade. Det räcker
alltså inte med att öka flickornas kunskaper om datorer, det krävs ett ökat stöd
både i skolan och i hemmet (Furger, 1998). Hoyles (1988) hävdar också att
föräldrarnas inställning måste förändras. I hemmet uppmuntras pojkar att
använda datorer mer än vad flickorna uppmuntras och fler pojkar än flickor har
datorer i hemmet. Föräldrarna måste pusha flickorna att bli duktiga så pojkarna
förändrar sin attityd till dem. Om flickorna lyckas i ett datorarbete ökar
självförtroendet, vilket visar sig genom ökat självförtroende även i kommande
datorarbeten (Hoyles, 1988).

Ljuspunkter

Mina hittills redovisade litteraturstudieresultat har visat att flickor inte får
samma stöd i sin datoranvändning vilket påverkar deras datorkunskap. Jag har
dock funnit några positiva delar. Jedeskog (1993) hävdar till exempel att flickor
efter en tid lär sig behärska datorn bättre än pojkarna just för att de är mer
noggranna. I en annan svensk studie (Starenvik, 1996) hävdar både pojkar och
flickor att flickorna var säkrare på datorer eftersom pojkarna hela tiden måste
göra om på grund av sina misstag. Även här visade det sig nämligen att
pojkarna själva provar sig fram medan flickorna är mer försiktiga och
noggranna. Starenvik (1996) hävdar dock att den försiktighet hon såg hos
flickorna inte tydde på säkerhet, snarare tvärtom. När det gäller flickors
försiktighet framför datorn så har flickorna en tendens att nedvärdera sina egna
datorkunskaper, vilka alltså visat sig vara större än flickorna själva trott.
Pojkarna, däremot, övervärderar i vissa fall sin förmåga (Appelberg/ Eriksson,
1999).

Haddon menar också att även om man försöker framhäva skillnader mellan
könen så är det uppenbart att det finns entusiastiska kvinnliga datoranvändare
som regelbundet använder datorer. (Haddon i Nissen, 1993) Han menar att
föreställningen att flickor inte använder datorer är starkt överdriven. Skillnaden
ligger i att flickornas användning är mindre synlig än pojkarnas.
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Det är i svaret på frågan om varför den inte är synlig som vi finner
att datatekniken är länkad till tidigare aktiviteter som betraktats
som manliga. Denna latenta manlighet upptäcker flickor snabbt.
(Haddon i Nissen, 1993 s 74)

Dessa tankar om datorn som en manlig företeelse kan också ge fördelar för
flickorna, menar Nissen, eftersom pojkdominansen sätter större press på
pojkarna än flickorna. Flickorna har då chansen att, utan press, närma sig datorn
och kunna våga göra bort sig. (Nissen, 1993) Att kopplingen som tidigare ofta
gjorts mellan matematik och datorkunskap försvinner mer och mer, i och med
att datorer används allt oftare utanför det matematisk-naturvetenskapliga
området, kan också ses som ett steg mot att ta bort den manliga stämpeln.
Därmed kanske tekniken som ett manligt fenomen kan förändras till fördel för
kvinnor/flickor (Pedersen, 1998).

Även inom olika former av datorspel finns ljuspunkter, menar Furger (1998),
från interaktiva dagböcker till spel där smarta flickor har huvudrollen. Hon
menar att det nu finns förutsättningar för flickor som inte fanns för några år
sedan, vilket bådar gott för framtiden även om flickspel inte är hela svaret på
problemet. Internet ser hon också som en möjlig väg att nå flickors datorintresse
(Furger, 1998).

Att flickor använder datorn som endast ett hjälpmedel när arbetet så kräver är
kanske inte heller så negativt. Jämför man med pojkarnas ofta helt uppslukande
datorintresse kan pojkarnas datoranvändande snarast verka skadligt. (Pedersen,
1998). När flickorna väl sätter sig in i informationsteknikens mysterier blir de
snabbt förtrogna med tekniken och kommer ifatt pojkarna, menar han.
Flickornas beteende kan då ses som mer moget och kan i det perspektivet anses
som en tillgång istället för brist (Clarke i Pedersen, 1998).
Pedersen skriver:

Kvinnor och kvinnliga perspektiv kan ha något speciellt att tillföra
teknikutvecklingen. Målet behöver inte vara att kvinnors inställning
till informationstekniken måste sammanfalla med männens.

                                                    (Pedersen, 1998, s 39)

Att flickor inte söker sig till datorutbildningar på grund av dess manliga profil
har redan tagits upp, men för att förändra detta måste flickors krav på menings-
fulla aktiviteter vid datorn spegla sig i datorutbildningarna för att locka dem dit.
(Pedersen, 1998)

METOD FÖR SKOLSTUDIEN
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För att få svar på mina frågor har jag dels studerat litteratur, dels gjort en
mindre studie bland elever i en år 7-9-skola. Studien jag genomfört är en
etnografisk beskrivande och tolkande fallstudie (Kullberg, 1996) som genom-
fördes under hösten 2001. Det som var viktigast för mig i valet av skola var att
där skulle finnas en datorsal där eleverna får tillbringa sina raster och eventuella
håltimmar, vilket det alltså gör på skolan där jag genomförde min studie. Det
var just under dessa förhållanden som jag ville studera eleverna, när de själva
valt att sitta vid datorn och själva kunde välja vad de ville göra.

Skolan jag valt, som har cirka 300 elever, ligger i ett område inom Norrköpings
stadsgräns och området har vad jag kallar ”blandat boende”, det vill säga det
finns både villor, radhus och hyreshus. Jag har inte tagit hänsyn till elevernas
socioekonomiska tillhörighet i min studie.

Skolans datorsal ligger i mitten av skolan där elever ständigt strömmar förbi och
ibland tittar in eller sätter sig vid en dator. Rummet är ganska trångt, men där
får plats 23 datorer (plus en för undervisande lärare). Maskinerna står två och
två i tre rader, vissa har hörlurar medan andra inte har det. Alla är uppkopplade
mot Internet. Eleverna har egna lösenord som måste användas för att kunna
komma in i datorn, inte bara för Internet, utan även för andra funktioner. I
datorsalen arbetar en relativt nyanställd man som är ansvarig för datorsalen (jag
kallar honom Björn). Bland annat hjälper han till vid problem med datorerna
och se till att de regler som finns följs. Björn har inte en pedagogisk utbildning
utan är anställd med tanke på sin tekniska utbildning och sina datorkunskaper.

Björn berättade också om reglerna som är följande:

Skolans datorer är i första hand till för skolarbete. Följande prioriteringsregler
ska följas:

1. Lektion
2. Skolarbete
3. Övrigt

Det betyder att vid lektion, det vill säga när en klass är bokad för datorsalen,
måste övriga lämna salen. Dessutom måste en elev som vill använda en dator
för sitt skolarbete lämnas plats för detta, även om hon eller han kommer när alla
datorer är upptagna (av annan aktivitet än skolarbete). Vid varje dator får endast
en person befinna sig, ingen stående bredvid. Inga mobiltelefoner får finnas i
datorsalen.

När det gäller regler för själva datoranvändandet finns följande regler:
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Personer som använder skolans datorer måste visa respekt för andra personer
och deras egendom. Detta gäller även personer och egendom på skolan.

Datorn är ej avsedd för att användas till någon form av olaglig eller kränkande
verksamhet. Detta innefattar även program, filer och hemsidor. Bland detta kan
inräknas snifferprogram, MP3 och pornografi.  (Anslag i datorsalen)

Om en elev skolkar från en lektion och istället sitter i datorsalen blir han/hon
avstängd därifrån i ett antal veckor. En lista finns uppsatt på väggen med namn
och till och med den vecka avstängningen gäller.

Sedan gäller givetvis dessutom samma regler som finns i resten av skolan, till
exempel att man inte skriker och svär, att man inte använder könsord och att
man inte har snus i munnen eller keps på huvudet.

De prioriteringsregler som gäller för datorsalen gjorde att jag fick anpassa mina
studiepass där efter vilka tider som inte var bokade av en lärare för sin klass.
Jag hade alltså ingen chans att själv välja till exempel förmiddagstider eller
eftermiddagstider.

En följd av att jag valt tider då eleverna har rast eller håltimmar blev att det
under vissa perioder (raster) var mycket elever vid datorerna och att det under
resten av tiden (när de flesta hade lektion) var mycket lugnt. Under de lugnare
perioderna har jag kunnat titta närmare på vad eleverna gör och under de
hektiska har jag valt att titta mer på antalet flickor kontra antalet pojkar vid
datorerna. Detta har gjort att jag ibland avbrutit mina observationer efter kort
tid, då det varit få i salen, för att istället samtala med en eller flera elever. Inter-
vallerna mellan klockslagen för mina observationer är helt beroende av de
förändringar som skedde under studiens gång. Satt samma elever kvar länge vid
datorerna är det lång tid mellan observationsklockslagen, bytte de med varandra
ofta är tidsintervallerna kortare.

Den tid jag tillbringade i datorsalen tittade jag på fördelningen pojkar – flickor
vid datorerna, på hur länge de satt kvar och vad de valde att göra vid datorerna.
Jag pratade också med en del, både pojkar och flickor, om deras val av aktivitet,
användning av datorn hemma med mera. För att få resultat som ligger så nära
verkligheten som möjligt, har jag valt att inte använda bandspelare, med tanke
på att eleverna ibland reagerar negativt på dem. När lämpliga tillfällen getts, har
jag försökt få kontakt med en eller flera elever för att få ett samtal med dem, en
form av informell intervju. Jag har sedan gjort stödanteckningar under samtalet,
åkt hem och skrivit ner samtalet i sin helhet medan det fortfarande var i färskt
minne, så som jag mindes det med hjälp av anteckningarna och mitt minne.
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De delar jag valt att redovisa här är delar av studien som varit mest intressant
med tanke på mitt syfte. Jag har valt att inte delge alla samtal som förekommit i
datorsalen när jag varit närvarande, dels för att det inte har varit praktiskt
möjligt utan bandspelare, dels för att många samtal inte varit intressanta för mig
med tanke på mitt syfte. Eftersom jag ville titta på elevernas egna val av
aktivitet vid datorn har jag också valt bort de tillfällen då eleverna haft lärar-
ledda lektioner som förekommit i datorsalen under min tid på skolan, eftersom
läraren då styrt deras datoranvändning.

RESULTAT FRÅN SKOLSTUDIEN

Som första steg samtalar jag med Björn om vad han anser om flickors kontra
pojkars utnyttjande av datorsalen. Han menar att det i det stora hela brukar vara
mer pojkar än flickor, men vissa dagar kan det bara vara flickor på en håltimme
eller rast. Då är det oftast samma flickor från gång till gång.

Min första dag på skolan är, enligt Björn, en helt vanlig dag. Vissa stunder, när
inga elever har rast eller håltimme, är det mycket lugnt, medan det under
rasterna är mycket elever i salen. I vanliga fall finns, som jag tidigare nämnt,
regeln att ingen får stå bredvid den som använder datorn. Tyvärr har Björn
ruckat på den regeln idag, för min skull, för att jag ska få se hur det är. Detta gör
att det blir mycket rörigt i salen och därför svårt att följa byten av dator-
användare. Ljudnivån är också hög vilket försvårar samtal.

Observationsprotokoll 1

Kl.             Antal flickor                Antal pojkar              Anmärkning_______
9.00 8 15
9.05 5 18
9.08 2 18
9.09 0 11
9.10 0 9    De flesta har lektion
9.13 0 4
9.15 0 2
9.16 0 0

Kommentarer
Tiden mellan 9 – 9.10 spelar alla pojkar utom en ett CD-romspel; Quake III.
Man har loggat in spelet på en dator, och kopplat samman sig, så alla kan spela
mot varandra. Quake III är ett actionspel där det gäller att döda varandra för att
vinna. Följande samtal utspelar sig:

Pojke 1: Du ä´dö!
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Pojke 2: Ä ja?
Pojke 1: Jaa! Vi börjar om nu va?
Pojke 2: Vi måste gå. Vi börjar nu. (Lektionen börjar.)

Den pojke som inte är med i spelet använder sig av ett ritprogram där han
förändrar en tecknad actionfigur som han hittat på nätet. Flickorna skickar och
svarar på mail via Hotmail.com utom en flicka som spelar tetris (ett spel där
kuber faller ner över skärmen och ska placeras på bästa sätt av spelaren) via
TV4:s hemsida. När det är dags för lektion går de flesta av flickorna och en del
pojkar i tid för nästa lektion. Sedan lämnar pojkarna salen i par och 9.16 har alla
gått.

Klockan 10 är det åter rast för många och elever börjar strömma in till
datorsalen igen.

Observationsprotokoll 2

Kl.                Antal flickor                Antal pojkar                 Anmärkning_______
9.58 3 18
10.00 4 19
10.08 5 18 2 flickor går, 3 kom
10.20 2 21
10.21 3 20
10.27 1 17
10.28 3 15
10.32 0 15 2 pojkar går, 2 kom

Kommentarer
Klockan 10.00 är tre flickor inne på Lunarstorm, en sajt där användaren kan
skapa sin egen sida där hon/han kan ta emot meddelanden via en gästbok och
också skicka och ta emot mail. Den fjärde flickan korresponderar via mail på
Hotmail varefter hon går över till Humla.com, där hon också har mail. Jag
frågar om hon har mail någon annanstans och det visar sig att hon även
använder Skunk.nu för sin korrespondens via mail.

Klockan 10.08, då två nya flickor kommer in i datorsalen, går de in på
Spray.com där de skickar meddelanden och bilder till mobiltelefoner.

Klockan 10.30 spelar alla pojkar utom en Quake III. En av spelarna har döpt sin
figur till ”Hora” varför några hela tiden skriker: ”Vem är det som är Horan?”
Ingen reaktion från Björn.
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Pojken som inte spelar Quake III är samme pojke som förut förändrade sin
actionfigur i ett ritprogram, vilket han fortsätter med även denna rast.

Klockan 10.37 finns 15 pojkar kvar varav alla utom två spelar Quake III. Alla
sitter vid sin dator, men samtalar högt mellan sig om det som händer på
skärmen.

Jag samtalar en stund med de flickor som skickar meddelanden och bilder till
mobiltelefoner. (Jag kallar dem Lisa och Maja.) Följande samtal utspelas:

Jag: Varför spelar ni inte spelet som killarna spelar?
Lisa: Därför att det är en killgrej som jag inte fattar hur dom kan tycka de´

ä´ kul. Urtråkigt ä´ re´! (Sägs med eftertryck)
Jag: Varför är det en killgrej?
Lisa: Skjuter en massa…och dödar. Bara action och sånt.
Maja: Tjejer fattar inte.
Lisa: Tjejer vill ha mer romantiskt och sånt.
Jag: Varför fattar inte tjejer?
Maja: Killar fattar fortare!
Jag: Tror du det också? (Vänder mig till den andra flickan.)
Lisa: Dom blir helt…(Paus)
Jag: Uppslukade?
Lisa: Jaa. Av sina spel.
Jag: Om ni försökte då, och ville spela spelet, skulle ni inte kunna då?
Maja: Då skulle vi bara sitta och titta på tangenterna och så. (Paus)

Killarna lär sig direkt!
Jag: Har ni datorspel hemma?
Maja: Ja, mina bröder.
Lisa: Vi har ett där man ska sätta ihop bitar över hela, liksom.
Jag: Som ett pussel?
Lisa: Jaa, då får man 100 poäng och så kan man skjuta ut i rymden och så.
Jag: Lite action alltså?
Lisa: Ja, lite. Sen använder jag datorn till läxor också.

Observationsprotokoll 3

Min andra dag i datorsalen är en eftermiddag, klockan 14.40, då de flesta slutat
skolan för dagen. Vid datorerna sitter 21 pojkar och 1 flicka och de sitter kvar
tills datorsalen stängs.

Kommentarer
Alla pojkarna spelar Quake III, med och mot varandra. När jag kommer in finns
ingen lärare där, inte heller Björn. Stämningen är hög, så även volymen på
pojkarna. Många svordomar far genom luften, allt med hänvisning till spelet,
vem som dödat vem och så vidare.
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Den ensamma flickan, jag kallar henne Fanny, har jag hört talas om tidigare
genom Björn. Fanny är, enligt Björn, väldigt duktig och van datoranvändare och
sitter gärna vid skolans datorer. Vissa dagar kan, enligt Björn, hela salen vara
fylld av enbart flickor och då är det Fanny och hennes gäng som är där (Björns
ord).

Fanny spelar inte Quake utan är inne på sin egen sida i Lunarstorm. Hon visar
mig sin sida och beskriver hur hon använt tags för att få till fina färgtoner och
mjuka övergångar mellan färgerna. Rad på rad med tecken, bokstäver och
siffror som ger en snygg finish. Hon berättar att det tagit lång tid att få till det
som hon vill ha det och att hon fortfarande putsar på resultatet då och då. Hon
visar också en del av sidan där man kan lägga in sina favoritsaker, Fanny har sin
snygga moped där. När jag berömmer henne för utseendet på sidan visar hon
mig en pojkes sida som, enligt Fanny, är riktigt snygg. Jag ser att det är ett annat
färgval med mycket mjuka övergångar mellan färgerna, men jag ser ingen större
skillnad mot Fannys, vilket jag talar om för henne. Hon ser överseende på mig,
som inte förstår hur saker och ting ska se ut.

Samtal med flickor som ofta är i datorsalen

Jag får, under samma dag, tillfälle att prata med Fanny och en av hennes
kompisar. Båda är datorintresserade, men Fanny den mest duktige, vilket märks
när vi försöker få med några fler till vårt samtal. En pojke, som inte uppfattat att
Fanny redan är en av samtalsdeltagarna, föreslår henne och poängterar att hon
är mycket duktig med datorer.

Det blir jag, Fanny och hennes kompis, som jag kallar för Fia, som samtalar en
stund. De berättar först att de just nu använder Lunarstorm mest, både vid
datorn i skolan och hemma. Där har de var sin egen sida, med foto (vilket Fia
också ska lägga in snart), en beskrivning av sig själva, tillgång till chatt, de kan
besöka andras gästböcker och har möjlighet att bland Lunarstorms användare
hitta en lämplig vän att chatta med. Genom att delge vissa krav på den framtida
vännen, till exempel; En flicka från Stockholm som är 16 år, får de adress till ett
antal personer som stämmer med deras krav. Sedan är det bara att välja och
skicka ett brev eller besöka deras gästbok.

När de inte är inne på Lunarstorm, är det mest skolarbete som gäller. Annars
varierar valet av aktivitet, säger flickorna, ibland är det mail, det går i vågor.
När det gäller hemsida så har ingen av flickorna någon, men Fanny har funderat
på att göra en. På min fråga om hon kan göra en själv svarar hon att det kan hon
inte just nu, men det tar nog inte lång stund att lära sig. Hon brukar klara av det
mesta vid datorn, säger hon med självförtroende.
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Jag berättar för flickorna om gårdagens kommentar att flickor fattar sämre än
pojkar när det gäller datorer och att det därför tar längre tid för flickor att lära
sig ett datorspel. Åt detta fnyser de bara och Fanny säger: Det tror jag absolut
inte! Däremot säger de att pojkar i lägre ålder än flickor börjat spela datorspel,
vilket gör att flickor ligger efter. Vill flickorna lära sig nu, till exempel Quake
III i skolans datorsal, har ingen pojke tid att visa flickorna eftersom de är så
inne i sitt spel och inte vill avbryta. Pojkarnas sätt att spela datorspel är alldeles
”nojjigt”, menar de. Så beter sig inte flickor, vilket verkar vara något positivt i
deras ögon. De medger i alla fall att pojkar ligger långt före i det stora hela när
det gäller datorer. Fanny menar att flickorna känner detta och genom att säga att
de ”skiter i det” (datorer, min anm.), så slipper de visa sin brist på kunskap.
Vissa flickor vill säkert, menar hon, men vågar inte försöka.

Jag frågar Fanny hur pojkarna reagerar på att hon är så duktig. Hon svarar att
hon bara fått positiv respons på det. Detta gäller också flickkompisarna, som
hellre frågar Fanny när det gäller frågor om datorer än någon pojke. Hon hävdar
att det inte förekommer någon nedrackning av henne för sina datorkunskaper
och att det inte heller betraktas som ”ocoolt” att vara flicka och duktig på
datorer. Jag undrar sedan om det finns någon annan flicka på skolan som är lika
duktig på datorer, men hon kan inte komma på någon.

Fanny berättar också hur hennes datorintresse började. Familjen köpte sin första
dator när Fanny var 6-7 år. Anledningen var att pappans bästa kompis är
”prylgalen” och när han köpte en dator gjorde också hennes pappa det. Varken
han eller mamman är särskilt intresserade av datorer, även om de kan använda
den hyggligt. Det är Fanny som använder den mest (Fanny har inget syskon). I
början fanns endast spel på den, vilket Fanny mer än gärna använde. Under
årens lopp har familjen köpt upp sig när det gäller datorkapaciteten och när
Fanny gick i femman kopplades datorn in på nätet och så har det fortsatt.

Observationsprotokoll 4

Den här dagen kommer jag tidigare än jag gjort förut. Det visar sig att det är få
som sitter i datorsalen eftersom lektionerna börjar 8 för en del och 8.10 för
andra. De som har sovmorgon (vilket alla sjuor har denna morgon) verkar inte
utnyttja den tiden till att sitta i datorsalen.

Kl.                Antal flickor                Antal pojkar         Anmärkning_______
8.00 4 3              Samma elever till kl 8.30
8.30 4 5
8.42 4 7              De nya pojkarna har inga

             lösenord. Sitter bara vid
             datorn.
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8.43 7 5
8.47 7 13              1 pojke försöker
                                                                                        komma in med sitt

                                lösenord men
             upptäcker att han är
             avstängd.

8.49 8 14              3 flickor letar datorer
             men hittar bara två
             lediga. 1 flicka går.

8.55 5 16

Kommentarer
Jag upptäcker i dag att pojkarna inte spelar Quake III, vilket beror på att spelet
är borttaget av datoransvarig. Det har visat sig att eleverna fick tillgång till
spelet genom att alla gick in på en pojkes användarnamn, som hade spelet inlagt
i sin personliga mapp. Detta hade alltså pågått en längre tid, utan att någon
personal upptäckt det. Det här leder till att jag får se vad pojkarna väljer att göra
när de inte har Quake att spela. Denna morgon väljer alla pojkarna att gå in på
TV4:s Gladiatorerna, där man kan skapa och träna sin egen gladiator. Flickorna
väljer Lunarstorm, Hotmail och en flicka söker fina hästar via sökmotorer.

Mina funderingar över morgonens resultat är att när det är få som använder
datorsalen är det större procent flickor där. Nedanstående samtal kan vara en del
av svaret varför det kanske är så.

Samtal med flickor som sällan är i datorsalen

Jag bestämmer mig för att försöka få ett samtal med några flickor som inte
brukar använda datorerna i datorsalen. För att hitta några lämpliga talar jag med
två lärare. Under en rast lyckas jag få ett samtal med två utvalda flickor.
Eftersom vi sitter vid ett bord där elever ständigt passerar ansluter det sig ett
antal andra elever, både flickor och pojkar, under samtalets gång.

Jag börjar samtalet med att fråga varför de inte brukar sitta i datorsalen. Det
visar sig att de sitter där ibland, men sällan. (Jag kallar flickorna Anna och
Jenny.) Samtalet lyder enligt följande:

Anna: Det är så fullt där jämnt och rasterna är så korta. Det finns ingen plats.
Jag: Vad gör ni istället på rasterna?
Jenny: Pratar med kompisar.
Jag: Använder ni dator hemma?
Anna: 1 gång per vecka ungefär.
Jenny: Jag använder den nog 3 gånger.
Jag: Vad gör ni då?
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Jenny: Spelar kort.
Anna: Jag brukar skriva dagbok.
Jag: Skriver du på nån sajt eller sparar du själv på din dator?
Anna: Jag sparar själv.
Jag: Ni sa förut att det oftast var så fullt i datorsalen, men många andra

hinner ju dit. Hur kommer det sig att ni inte gör det? Är det för att ni
inte har lust, eller?

 (Ingen svarar.)
Jag: Tycker ni inte om att vara där?
Jenny: Det är så rörigt, alla springer omkring.
Jag: Men det finns det ju regler för?
Anna: Ingen lyssnar.
Jag: Om det var lugnare där, skulle ni sitta mer där då?
Båda: Ja.
Jag: Vad skulle ni göra då?
Anna: Chatta, Lunarstorm, Hotmail.
Jag: Ni säger att ni inte använder datorer så mycket. Tycker ni att ni kan

mycket om datorer?
Båda: Nej.
Anna: Det är ett intresse. Har man inte det intresset så behöver man inte

kunna. Det är ju inget ämne skolan.
Jag: Om det var det då?
Anna: Då skulle vi kunna mer.
Jag: Tycker ni att det borde vara ett obligatoriskt ämne i skolan, med

betyg?
Anna: Inte betyg. Men obligatoriskt.
Jag: Vad får ni nu i skolan om datorer?
Anna: Inget!
Jag: Men jag vet att ni är inne i datorsalen ibland med läraren och har lektion där.

Vad gör ni då?
Anna: Söker, mest.
Jenny: Killarna är ju så inne i datorn.
Jag: Helt uppslukade menar du?
Jenny: Ja!
Jag: Och såna vill ni inte bli?
Båda: Neej!
Jag: Vet ni någon kille i era klasser (flickorna går inte i samma klass,

min anm.) som inte gillar datorer?
Anna: Nej.
Jenny: Ja, 5 ungefär.
Anna: Killarna kan oftast mer.
Jag: Gör det nåt?
Anna: Nej.
Jag: Halkar inte tjejerna efter killarna då?
Jenny: Nej. Om man tycker att det är kul och man vill lära sig så gör man

det. Vill man inte så gör man inte det. Det är helt OK.

(En pojke tillkommer och frågar vad vi pratar om, vilket jag förklarar. Jag kallar honom
Jens.)
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Jens: Många killar ”lanar” ju.
Jag: Vad betyder det?
Jens: Ett nätverk så man kan sitta hemma och spela många tillsammans,

mot varandra. Till Jönköping kan man åka, dit där man har mässor och
sånt, och om man betalar 500 kr så får man vara med i ett nätverk.
Det kommer 5000 pers som spelar mot varann.

Jenny: Du ska ju lana ikväll! (Pekar på en kille som sitter bredvid. Han
nickar.)

Jag: Ska ni vara med? (Frågar flickorna.)
Jenny: Nej, vi ska på konfirmationsläger.
Jag: Du då? (Vänder mig till Jens)
Jens: Nej. Jag ska också på konfirmationsläger.

(Nu har det kommit en pojke till, som sätter sig bredvid mig. Han berättar att han inte är
intresserad av datorer. Jag kallar honom Kalle.)

Jag: Tycker ni att tjejerna kommer efter? Om man tänker på att man ska
söka till gymnasiet och söka jobb och så sen? (Frågar alla.)

Jens: Jaa!
Anna: Neej. Om man inte har något intresse så har man inte det.
Jens: Joo, för om jag sitter mycket vid datorn å den pajar, då försöker jag

fixa det och till slut går det å då har jag lärt mig av dom.
Jag: Det är till nackdel för tjejer alltså?
Jens: Jaa.
Jag: Du då? (Vänder mig till den nytillkomne killen.)
Kalle: Nej! Jag är så smart, så det går ändå.
Jag: Så du lär dig när du vill?
Kalle: Jaa.

Samtal med datorsalsansvarige och en pojke i datorsalen

Jag får också ett intressant samtal med Björn samma dag. Jag berättar om de två
flickor som tycker att det är stökigt i datorsalen, och att det är en av anledning-
arna till att de inte använder datorsalarna. Jag undrar lite över de regler som
finns, men som inte alltid hålls. Björn håller inte med mig om att det är stökigt.
Han menar att flickorna, liksom pojkarna, har möjligheten att vara i datorsalen
och de som är därinne har gjort ett val. När det gäller reglerna anser han sig inte
vilja vara en polis som hela tiden tjatar om reglerna. Det räcker om de inte gör
några allvarliga saker, säger Björn.

Jag tar också upp diskussionen om det borde finnas obligatoriska datorkurser på
högstadiet eftersom det är så många flickor som inte använder skolans datorer.
Björn tycker inte att det behövs eftersom så många redan sitter så mycket vid
datorerna och det därför inte skulle ge dem så mycket mer kunskap. Alla lär sig
så småningom, menar Björn.
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Jag ställer också frågan om obligatoriska datorkurser till de tre pojkar som just
nu sitter vid datorerna. En av pojkarna tycker absolut att det skulle finnas. Björn
frågar honom varför han tycker det, han kan ju redan så mycket om datorer så
för honom skulle det troligen inte ge så mycket, menar Björn. Det svarar eleven
inte på, så jag frågar om han tror att ha skulle få ut något av en sådan kurs. Lite
kanske, svarar han, men främst skulle det ge mycket för dem som inte är
intresserade av datorer, menar eleven.

SAMMANFATTANDE ANALYS

Antal flickor kontra pojkar i datorsalen

De slutsatser jag kan dra av min studie är begränsade eftersom studien jag
genomfört är liten. Det jag i alla fall tydligt sett är att i den skoldatorsal jag valt
att studera, är antalet flickor för det mesta mycket lågt jämfört med antalet
pojkar. När det var full aktivitet i salen var flickorna i klar minoritet. Flera av de
författare jag studerat inför min skolstudie har kommit fram till liknande resultat
(Jensen/Kleve & Lergrum/Plum i Unenge/Unenge, 1997). Att många flickor
inte alls använder datorer, som Hoyles (1988) hävdar, har jag däremot inte
kunnat se. Detta kan givetvis bero på att Hoyles bok är av ett gammalt datum
och IT-teknologin hunnit långt sedan dess och antalet hushåll med tillgång till
datorer har ökat.

De gånger det har varit lite lugnare i datorsalen, till exempel under tidiga
morgnar och under håltimmar, har flickornas närvaro dock varit högre. I mina
samtal med flickor på skolan framgick att man tyckte att det ofta var stökigt i
datorsalen. På mina något ledande frågor svarade flickorna att om det var
lugnare i datorsalen skulle de använda datorerna där mer. Här drar jag
paralleller till Einarsson/ Hultman (1984), som pekar på flickors lugna sätt att
genomföra en aktivitet i jämförelse med pojkars stimmiga. I datorsalen tar alltså
pojkarnas stimmiga sätt över, och jag drar slutsatsen att detta går ut över en del
av skolans flickor, som väljer bort datorsalen som val av rastaktivitet på grund
av miljön där. Frågan är hur stor påverkan miljön har för flickornas närvaro i
datorsalen kontra valet av datorn som aktivitet, där intresse spelar stor roll. Min
studie ger inte svaret på den frågan.

De mål och mål att sträva mot som ges i Läroplanen behandlar i första hand
själva undervisningen, inte raster och håltimmar vilka jag valt att studera i min
undersökning. Det finns dock delar i läroplanen som pekar mot en helhetssyn på
elevernas tid på skolan. Bland annat anges att alla som arbetar i skolan ska
arbeta för att motverka begränsningar i elevens studieval som grundar sig på
kön. Den skola jag valt att studera har som mål att skolans datorer i första hand
ska användas för skolarbete. Om det är så att vissa flickor på skolan väljer bort
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möjligheten att använda datorsalen på grund av den stimmiga miljön, kan detta
begränsa möjligheterna till bra skolarbete. Pedersens (1998) tanke, att skolan
kan få en kompensatorisk roll för flickor utan tidigare datorkunskaper, går
också förlorad för många flickor om salsmiljön skrämmer bort dem.

Aktiviteter vid datorerna

Pojkarnas spel var ofta högljutt med råa kommentarer, kryddade med
svordomar. Einarssons och Hultmans (1984) beskrivning av pojkars tuffa lekar
med tävlingen som en naturlig del stämmer här ganska bra överens med den
verklighet jag såg. De flickor jag träffade satt däremot ofta lugnt vid sina
datorer och samtalade med kompisen bredvid. De aktiviteter flickorna valde var
ofta kommunikationsbaserade i form av den egna sidan på Lunarstorm eller att
svara på eller skicka mail via Hotmail eller liknande sidor. Dessa aktiviteter
krävde ingen högljudd kommunikation med omgivningen. Deras val av
aktiviteter kopplar jag samman med flickors vilja till social kontakt som enligt
Einarsson och Hultman (1984) är så viktig för flickor. Framförallt Lunarstorm
(med bland annat gästbok och mail) verkade vara i ropet för flickorna när jag
var där. Mail via Hotmail och andra verktyg verkade också vara en aktivitet som
de flesta flickorna sysslade med, alltså en kommunikation med kompisar via
datorn för att hålla fast gamla kontakter och skaffa nya.

I min skolstudie fann jag endast en flicka som ansåg att datorintresset var
hennes stora fritidsintresse. När jag frågade henne om det fanns någon annan
flicka som var lika duktig som hon, kunde hon inte komma på någon.
Kompisarna runt henne verkade också överens om att det var hon som var
skolans ”datortjej”. Jag kunde inte se några negativa känslor vare sig från henne
själv eller från andra elever inför hennes datorkunskaper, snarare tvärtom.
Någon konflikt mellan att vara flicka och samtidigt duktig på datorer eller att
detta skulle anses ”ocoolt” (Mellgren i Pedersen, 1998 och Furger, 1998) såg
jag inte alls.

Favoritsysselsättningen för flickorna vid datorn var, när jag var där, Lunar-
storm. Även här såg jag en önskan att kommunicera med andra, men också en
önskan att nå ett snyggt och bra resultat med utformningen av den egna
Lunarstormsidan. Hos flickan som var duktig på datorer såg jag den nog-
grannhet och det metodiska arbetssätt som Furger (1998) hävdar är typiskt för
flickor. Att få den perfekta sidan krävde hårt arbete och kunde pågå länge för att
få finishen perfekt. Jag tror att själva arbetet i sig var minst lika viktigt som
resultatet och att få bekräftelse för arbetet och den färdiga sidan. Den osäkerhet
och försiktighet (Furger, 1998 och Starenvik, 1996) som tillskrivs flickor i sina
närmanden av datorn såg jag inte alls hos den här flickan. Tvärtom hade hon ett
mycket gott självförtroende när det gällde sin kapacitet vid datorn. Den hemsida
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som hon funderade att göra hade hon inte heller några tvivel över att hon skulle
klara. Vill jag så kan jag, var hennes paroll.

Flickornas val av aktiviteter vid datorn i datorsalen kan, precis som Furger
(1998) hävdar, ses som användande av ett verktyg. Få flickor använde datorn
till spel. Under mina timmar i datorsalen hittade jag endast två flickor som
spelade spelet Quake III, jämfört med pojkarna, som nästan enbart spelade spel.
Spelet Quake III stämde också väl överens med Isakssons (1992) och Hoyles
(1988) beskrivning av datorspel som ett spel av pojkar för pojkar. Spelet
innehöll mycket våld och action och det gick ut på att man skulle döda varandra
för att vinna. Figurerna i spelet var, så vitt jag kunde se, också män. Alltså inga
spår av de kvinnor som Furger (1998) efterfrågar för att nå flickornas intresse.

Spel var alltså en mycket liten del av flickornas aktivitet i datorsalen. De få
antal flickor som spelade Quake III deltog inte heller på samma sätt som
pojkarna i de högljudda samtalen mellan spelarna. De valde att spela bara
emellan sig, alltså flicka mot flicka, och inte med hela gruppen. Anledningen till
detta var, enligt de själva, att de inte hade en chans mot pojkarna som var
mycket bättre än de på att spela. Här kan jag ana den försiktighet som Furger
(1998) och Starenvik (1996) beskriver och kanske också den rädsla för att göra
bort sig inför pojkarna som en flicka jag samtalade med hävdade fanns hos
många flickor. Jag kunde också ana, i flera av mina samtal, att flickorna inte
ville bli sammankopplade med pojkars sätt att spela datorspel. Flickorna såg
pojkarnas helt uppslukande sätt att hantera datorn som något negativt som de
inte ville likna.

Flickors datorkunskap i jämförelse med pojkars

I ett av mina samtal med flickor från skolan framgick att en flicka ansåg att
pojkarna var bättre på datorer och lärde sig snabbare, medan andra flickor inte
alls höll med om detta. Däremot medgav de att pojkarna har ett försprång
gentemot flickorna eftersom de använder datorn så mycket och att de börjar
använda den tidigt. Det är svårt att dra en entydig slutsats av detta, men man
kan i alla fall se att flickorna jag talat med själva tror sig ligga efter pojkarna i
datorkunskap. Furger (1998) hävdar att detta leder till att flickorna inte kan
konkurrera i dagens tekniskt drivna samhälle och Hoyles (1988) menar att
flickorna bara kommer mer och mer efter. I ett annat samtal jag hade med två
andra flickor, ansåg den ena flickan att det inte gör något att flickorna ligger
efter. Hon hävdade att datorn var ett intresse för en del och inte för andra och att
det inte var hela världen om man inte kunde något om datorer. Den enda pojke
som jag träffade som inte var intresserad av datorer hade en liknande åsikt. Han
gav utryck får den ”jag-skiter-i-det” -mentalitet som den datorintresserade
flickan beskrev ofta fanns hos flickor. Hon menade att flickor, som egentligen
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kanske vill lära sig mer om datorer, låtsas att de inte vill för att slippa visa sin
okunskap. Dessa tankar talar emot Nissen (1993), som menar att tack vare att
datorn ses som ett manligt redskap kan flickorna närma sig den utan att känna
press. Den datorintresserade flickan menade alltså att pressen finns där och att
den är svår att överstiga.

Det fanns en flicka som, lite motstridigt, dels menade att datorintresse var varje
persons ensak, dels att det borde finnas datorkunskap på schemat, utan betyg,
men som ett obligatoriskt ämne. De gånger eleverna använde datorn i under-
visningen gjordes främst sökningar efter fakta inom ett visst område. Att
datorundervisning borde finnas menade också en pojke jag talade med. Här
menade datorsalsansvarige att de som redan har stor datorkunskap inte skulle få
ut så mycket av ett sådant ämne eftersom de redan är så duktiga. Tittar jag på
den litteratur som jag läst har jag inte funnit så mycket om datorkunskap som
ämne i skolan. Isaksson (1992) hävdar att eleverna i den svenska skolan i stort
sett inte alls får använda datorn och att man ligger efter samhällets tekniska
utveckling i stort. Nissen (1993) berättar om en pojke som ansåg att skolan inte
gett något alls när det gällde datorkunskap. Han kunde mycket om datorer, men
det han lärt sig hade han lärt sig själv, menade han, vilket kan jämföras med
pojken som jag talade med.

DISKUSSION

Skillnader mellan flickors och pojkars datoranvändning

En av skillnaderna jag funnit mellan flickors och pojkars datoranvändning är
användandet av datorspel. De flesta av de flickor jag mött i min studie valde
inte att spela spel när de satt vid datorn medan pojkarna nästan uteslutande
spelade datorspel. En orsak till detta anser jag kan vara att flickorna helt enkelt
är ointresserade av sådana aktiviteter som datorspel. En bidragande orsak kan
också vara att det saknas spel på marknaden som fångar flickornas intresse. De
flesta spel är actionspel, gjorda av pojkar för pojkar (Isaksson, 1992). Det
verkar emellertid vara så att denna trend håller på att förändras. Nu finns till
exempel spel som Simstad, ett spel där man bygger upp en fantasistad med dess
byggnader, gator, parker och invånare, ett spel som kan tilltala även flickor.
Enligt Furger (1998) kommer det fler och fler liknande spel, vilket alltså kan ses
som positivt om man tar hänsyn till att spel ofta är inkörsporten till
datoranvändning (Sundin i Appelberg/Eriksson, 1999). Teorin att spelen är
början till ett datorintresse vore intressant att forska vidare om. Om teorin
stämmer borde flickornas intresse öka mer och mer i och med att flickspelen har
ökat i antal och man borde snart kunna se resultat av detta.
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Jag har också funnit att flera av de flickor jag mött i min studie nästan inte alls
var intresserade av datorer. Många av flickorna prioriterade helt enkelt andra
aktiviteter. Sociala kontakter med väninnorna var den rastaktivitet som var mest
intressant för några av de flickor som jag talade med. Resultatet av detta blir att
flickornas användning av skolans datorer blir liten i jämförelse med pojkarnas.
Ser man till vad pojkarna får, erfarenhet av spelande, så verkar flickornas rast-
aktivitet emellertid vara mer utvecklande för dem på ett personligt plan. Spel av
den typ jag såg pojkarna använda tyckte säkert pojkarna var roliga, men är
knappast utvecklande i någon annan synpunkt än att de blev flinka över datorns
tangentbord. Som jag ser det måste det finnas andra alternativ än att spela
actionspel för att få datorvana. Att spelen förändras kan vara en väg, liksom den
trend som verkar gälla just nu, att använda datorn till kommunikation via mail
och att skapa sidor i Lunarstorm. Dessa aktiviteter kan bättre passa flickors krav
på ”nyttiga” aktiviteter (Nissen, 1993). Jag konstaterade att många av de flickor
jag mötte föredrog social kontakt framför spel och detta måste helt enkelt
accepteras och man måste hitta andra vägar än spel för en ökning av flickors
datoranvändande.

Företeelsen att flickor är mer försiktig i sitt datoranvändande än pojkarna
(Starenvik, 1996) såg jag hos de två flickor som valde att spela samma
actionspel som pojkarna gjorde. De trodde sig inte kunna konkurrera med
pojkarna utan spelade mot varandra istället, flicka mot flicka. Här krävs mer
självförtroende i flickornas närmande av datorn, men man måste också
acceptera och skapa förutsättningar för flickorna som är försiktiga. Flickornas
sätt att behandla datorn måste utnyttjas på ett positivt sätt. Kanske har man
också här en orsak till att en del flickor anser att de lär sig datorn långsammare
än pojkarna. Resultatet borde i så fall vara att flickorna når en kunskap för livet,
en djupinlärning, medan det är risk att pojkarnas blir en ytkunskap som lätt
bleknar bort om den inte används regelbundet.

Problemet med föregående resonemang är att jag efter min studie dragit
slutsatsen att flickorna trots sin noggrannhet, eller på grund av den, ligger efter
pojkarna i datorkunskap. Till och med den flicka som ansåg sig (och av andra
ansågs) vara mycket duktig när det gällde datorer höll med om detta. Om man
får tro de elever som inte hade datorn som intresse så kommer de ifatt om de
vill. Vill de inte lära sig något om datorer så gör det inget, hävdade de. Kanske
är det så. Min studie kan inte ge svar på frågan om flickorna kommer ifatt
pojkarna när de växer upp, men det vore intressant att undersöka detta vidare.
Det vore till exempel intressant att följa elever under en längre tid genom
skolåren och jämföra elevers datorkunskap i grundskolan kontra gymnasiet.

En annan väg till flickors datorintresse kan vara vuxnas bemötande av flickor,
inte bara när det gäller deras val av aktiviteter utan bemötandet i stort. Man
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hävdar att barn tidigt vet sin plats i samhället med tanke på könstillhörighet och
barnen handlar enligt de förväntningar som samhället skapar (Einarsson/
Hultman, 1984). När det gäller datorn ses den som ett verktyg för män, inte för
kvinnor. Även i skolan har man kunnat visa att lärare pushar pojkar till mer
ledande roller när det gäller tekniska göromål än vad flickorna förväntas ta
(Appelberg/Eriksson, 1999). Furger (1998) hävdar att detta även gäller i
hemmen. Här har samhället i sin helhet ett stort ansvar. Enligt Sundin (i
Appelberg/ Eriksson, 1999) måste man för att nå en förändring se på problemet
ur ett historiskt perspektiv. Första steget är att inse att skillnaderna finns och
sätta ord på dem (Einarsson/Hultman, 1984). För den enskilde samhälls-
medborgaren anser jag att man måste se till sin egen person och roll i samhället
för att först kunna påverka i det lilla. Genom fler undersökningar liknande den
jag gjort kanske man kan komma en bit på väg för en positiv förändring.

Flickors utnyttjande av datorn i hemmet

Min skolstudie har inte gett så mycket information när det gäller förhållandena
kring datorer i hemmen. Jag fann dock att det fanns flickor som hade en egen
dator i hemmet men också flickor som fick låna till exempel sin brors. Jag fann
det intressant att i litteraturen finna att det var mest pappor som använde (och
inhandlade) datorn i hemmen (Culley i Unenge/Unenge, 1997). Här kanske man
finner en av anledningarna till att det nästan helt saknas flickor som betraktas
som datorhackers. Man kan dock ställa sig frågan om detta faktum ska ses som
något negativt eller positivt. Hackers kopplas ofta samman med någon som
genom sin stora datorkunskap gör olagliga handlingar via datorn. Emellertid är
också dessa pojkar mycket datorkunniga vilket givetvis inte bara kan ses som
negativt med tanke på samhällets krav på datorkunskap.

När det gäller föräldrarnas roll i barnens skapande av intresse för datorer
efterfrågas mer engagemang från mammorna (Furger, 1998). Här sluts dock
cirkeln eftersom mammorna också varit barn och då förstås flickor, vilket, som
jag försökt visa, skapat problem i intressebildandet. Mammorna har, liksom
deras döttrar, inte skapat något datorintresse (och därmed inte någon dator-
kunskap) i sin barndom. De blir därför inte någon förebild för sina döttrar när
det gäller datorn eftersom de aldrig lärt sig använda den. Furger (1998) hävdade
dock att det inte krävdes några stora datorkunskaper från mammorna utan att det
var mammornas intresse som skulle visa döttrarna vägen till datorerna. Min
slutsats blir därför att det borde satsas på mammorna, och andra vuxna kvinnor,
när det gäller datorkunskap. På så sätt skapar vi kvinnliga förebilder för
flickorna vilka, enligt flera av mina lästa författare (Isaksson, 1992 och
Jedeskog, 1993), behövs. Kanske kan vi då förändra trenden och på sikt minska
skillnaderna mellan flickors och pojkars datoranvändning. Vad jag ställer mig
lite frågande inför i detta resonemang är varför inte män skulle kunna fungera
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som förebilder för flickorna. Är det flickorna som inte accepterar män som
förebilder eller har det att göra med att männen sporrar pojkarnas dator-
användande mer än flickornas med tanke på vårt könstänkande (Einarsson/
Hultman, 1984)? Den här problematiken är mycket intressant och vikig att
undersöka mer.

Flickors utnyttjande av datorn i skolan

Att flickorna var i klar minoritet i min studerade skolas datorsal är ett faktum.
Orsakerna till detta har jag tidigare visat kan vara flera. En av dem, den stökiga
miljön i salen, borde egentligen kunna förändras relativt lätt genom att
datorsalens regler följs. Det vore intressant att efter en sådan förändring göra en
ny studie för att se om flickorna i datorsalen ökat i antal. Min andra förmodade
orsak, intresseaspekten, har jag redan berört, men här ligger också ett ansvar på
skolan. Skolan måste skapa förutsättningarna för att flickor ska kunna utveckla
ett intresse för datorer. Om det är så att spelen är den viktigaste inkörsporten till
datorintresse och spelen inte är anpassade för flickor och därför inte intressanta
för dem, måste skolan istället ta rollen som intresseskapare. Som det är idag
finns inte datorkunskap som ämne i skolan, trots de stora kraven på just den
kunskapen från dagens samhälle. Skolan har under de senaste 20 åren förändrats
mycket, främst när det gäller elevers möjlighet till påverkan av undervisningen
vilket givetvis påverkar lärarens undervisningsmetoder. När det gäller stoffet
anser jag att det däremot inte hänt särskilt mycket mer än att engelskan har fått
en viktigare roll. Datorn har gjort sitt intåg i samhället, men inte i skolan. Ser
man till skolans styrdokument finner jag skillnader mellan dess intentioner och
verkligheten. Hur ska skolan kunna bidra till att motverka sådana
begränsningar i elevens studie- och yrkesval om grundar sig på kön… (Lpo,
1998, s 17) och hur ska eleverna kunna orientera sig i en komplex verklighet,
med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt (Lpo, 1998, s 7)
om inte datorkunskap förmedlas i skolan? Här anser jag att en förändring måste
ske. I dagens samhälle hamnar flickorna efter pojkarna när det gäller dator-
kunskap på grund av att pojkarna skaffar sig datorvana och datorkunskap på sin
fritid genom sitt personliga datorintresse. Eftersom flickorna ofta inte har
samma intresse och skolan inte introducerar datorn som hjälpmedel kommer de
kanske inte heller i framtiden att komma ikapp. Att införa datorkunskap som
obligatoriskt ämne anser jag vara en bra och möjlig väg att gå. Troligtvis är
denna undervisning inte enbart nödvändig för flickor. Jag träffade under min
studie en pojke som inte alls var intresserad av datorer, så dessa pojkar finns
givetvis också.
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Kommentarer

Eftersom min studie varit begränsad, dels med tanke på det förhållandevis låga
antal elever som jag samtalat med och studerat, dels valet att bara studera elever
i en skola, är det svårt att dra några säkra slutsatser. Hade det varit möjligt att
utöka antalet elever skulle jag velat samtala med fler pojkar som inte har
datorintresse. Kanske skulle det ha visat sig att de är fler än vad jag tidigare
trott. I så fall skulle det betyda att det behövs ytterligare forskning kring alla
elevers datoranvändning, inte bara flickornas.

Vad de skillnader jag funnit mellan flickors och pojkars datoranvändning
betyder för flickornas framtid har jag inte funnit några svar på i min under-
sökning. Om det är så att flickorna kommer i fatt pojkarna när det gäller dator-
kunskap när de blir äldre, existerar problemet egentligen inte. Flickors och
pojkars intressen har under alla tider varit olika, vilket man också alltid kunnat
skönja i de båda könens yrkesval genom tiderna. Inom vården har kvinnor klar
majoritet, liksom inom de pedagogiska yrkeskategorierna. Detta kan man, i alla
fall delvis, koppla till kvinnors vilja till social omvårdnad och krav på sociala
referensramar. Inom de flesta tekniska yrken kan man se motsvarig manlig
majoritet. Genom åren har det förekommit kampanjer för att dra till sig män till
de vårdande yrkena, få kvinnor att gå med i armén och så vidare. De har väl inte
lyckats särskilt bra och orsakerna är säkert fler. Frågan är om man kan få till
stånd en förändring och om detta måste vara målet? Vi kommer alltid att behöva
många yrkesgrupper och det är väl också bäst att de som är mest lämpade för ett
yrke väljer just det yrket. Följdfrågan är naturligtvis om kvinnor är mest
lämpade för till exempel vårdyrket eller yrken inom utbildning och männen
mest lämpade för de tekniska yrkena. Att intresset styr valet är väl ändå klart
och kanske skäl nog.

Är det så att flickorna inte närmat sig pojkarnas datorkunskaper i gymnasiet är
situationen ännu allvarligare. Då gäller det att inte bara acceptera att flickor är
ointresserade av datorer. Datorns frammarsch genom samhället har pågått en tid
och kommer så att göra. För att ge flickorna en chans i samhället måste de ges
en chans att skapa ett intresse och därefter möta datorn som hjälpmedel. Här
kommer också den ekonomiska aspekten in. Att kvinnor ligger efter männen när
det gäller lönenivå hör vi talas om i media med jämna mellanrum. De yrken
som kvinnor väljer har en tendens att vara lågt avlönade. Att vårda och utbilda
är inte statusyrken som ger mycket i lönekuvertet. Datorkunskapsrelaterade
yrken ses däremot ofta som statusyrken och ger därför bättre ekonomisk ut-
delning. Är det så att flickors brist på datorintresse leder till att de som vuxna
kvinnor saknar datorkunskap kan det leda till att kvinnor inte söker sig till (eller
inte är tillräckligt kompetenta för) de välbetalda datorrelaterade yrkena. Här kan
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alltså kvinnorna gå miste om ytterligare ett välbetalt yrke och halkar efter
männen ännu mer i lönestatistiken.

Samhället i sin helhet måste också få upp ögonen inför denna problematik. De
yrken som kräver datorkunskap blir fler och fler. De yrken som flickor/kvinnor
stängs ute från blir därför fler och fler om inte en förändring kommer till stånd.
Första steget måste vara att nå större kunskap om hur flickornas situation ser ut
i gymnasie- och högskoleutbildning när det gäller deras datorkunskap. För att
nå den kunskapen krävs mer forskning.

Slutord

Det jag i efterhand upptäckt att jag letat efter under min undersökning är
egentligen bra datoranvändare. Det jag nu frågar mig är: Vad är en bra
datoranvändare? Fösta gången jag snuddade vid detta var när jag diskuterade
frågan om datorn ska finnas som ämne i skolan, för vad ska man i så fall
undervisa eleverna i? Vad behöver eleverna kunna och veta när det gäller
datorn? Eleverna på min studerade skola fick viss undervisning i att söka via
datorn, vilket i och för sig är en bra kunskap för framtiden, men jag kände mig
inte riktigt nöjd med detta utan ville ha mer. Det jag nu frågar mig är alltså;
Vad? Att använda e-mail är något som man bör kunna när man slutar
grundskolan, att kunna använda ett ordbehandlingsprogram likaså. Frågan är
bara vilket man ska välja och svaret måste väl blir Word, eftersom det väl trots
allt är det vanligaste. Sedan då? Pojkarna jag talade med hävdade att de blir
duktiga på datorer genom att spela spel, och jag kan till viss del hålla med dem.
Lek måste vara ett bra sätt att närma sig datorn vare sig det är via spel, att maila
kompisar eller att göra sidor på Lunarstorm. Frågan är bara om denna lek ska
vara huvudsyssel-sättningen på skolans datorer. Viss lek, men också ordnad
undervisning på skolornas datorer, anser alltså jag vara bra datoranvändning.

På många skolor har man köpt in datorer för många hundratusen kronor och
sedan står de till stor del oanvända. Orsakerna till detta är säkert flera, bland
annat att fler lärare än jag ser problemet som jag funderat över; hur ser bra
datorundervisning ut? På min studerade skola används i alla fall datorerna, även
om man kan diskutera användningsområdet. Man har knappast köpt in dessa
datorer för att de till stor del ska användas till actionspel, vilket faktiskt var
fallet när jag var där.

Vissa hävdar att datorinköpen till skolorna har gått till överdrift. Det kostar mer
än det smakar, menar de. En av anledningarna till dessa åsikter är att de menar
att barnen lär sig mer om datorer utanför skolan än de lär sig i skolan. Ofta kan
eleverna mer om datorer än vad deras lärare kan, vilket förtar effekten av
datoranvänding i skolan, menar de. Dessa kritiker håller alltså i stort med
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datorsalsansvarige på min studerade skola, som menade att om eleverna vill lära
sig hantera en dator så gör de det, oavsett datorundervisning i skolan. Här
hävdar jag då att vi inte får glömma bort de elever som inte har tillgång till, eller
inte har intresset att använda, en dator. I deras framtida yrkesliv kommer datorn
troligen att ha en roll, liksom matematik och språk av olika slag kommer att ha.
Matten och språken kommer de att ha med sig från skolan, men datorn som
hjälpmedel är inte alls säkert att de kommit i kontakt med i någon större grad.
Det jag kommit fram till är att dessa elever kan vara både pojkar och flickor,
även om flickorna är i majoritet. Jag anser att skolan här har ett ansvar att ge
dessa elever möjlighet till att närma sig datorn och få en viss datorvana. Kanske
odlas ett intresse, kanske inte, men de har förhoppningsvis i alla fall, med rätt
pedagogik, fått grundläggande kunskaper om datoranvändning och, kanske
viktigast av allt, fått en inblick i datorns möjligheter. Datorn är numera en
naturlig del av vårt samhälle, därför borde den också vara det i skolan.
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