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INLfDNING 

Undersökningens bakgrund och mål: 

Många mätningar och undersökningar har gjorts angående barns TV-vanor. 
Målet för dessa undersökningar har oftast varit att få fram statjstiskt 
material i någon form. Eftersom sådant material nu finns tillgängligt 
i riklig mängd, har jag inte ansett det nödvändigt att ta fram egna 
siffror. Jag har i stället byggt min undersökning på intervjuer, gjor
da med barn i 1:a och 3:e klass, i grupper om tre. Menjngen har varit 
att få fram barnens individuella synpunkter och funderingar kring TV 
och TV-program. Därför har jag koncentrerat mig på ett relativt litet 
antal barn- 17 st i 3:e klass och 29 st i 1:a klass. 

Målet var att få svar på följande frågor: 

1. Kan barnen skilja mellan TV och verklighet? 
2. Hur mycket förstår de av de program de ser? 
3. Hur tittar de på textade program? 
4. Hur använder de sin fantasi ihor med TV-programmen? 
5. Vad ger barnprogrammen? 
6. Vad tycker de är bra med TV? 

Frågan om påverkan av våldsinslag är inte särskilt behandlaa, eftersom 
det redan finns flera erbeten krtng detta. Inte heller behandlas en
staka TV-program, annat än i exempel för att tydliggöra. 

Vid intervjuerna använde jag endast ett fåtal fasta frågor för att sty
ra samtalet. Avsikten var att låta barn associera tämligen fritt kring 
TV och TV-program. 

Den här föreliggande skriftliga redovisningen av undersökningen byg
ger helt på de inspelade intervjuerna och alla citat är direkta ut
skrifter från dessa. De båda årskurserna redovisas var för sig. 

Litteraturtips: 

För böcker, artiklar och undersökningar om barn och TV, se: 

Engström, Irene: Barn och TV : en selektiv bibliografi 1976-1981 l 
Irene Engström, Madeleine Primmer. - Borås, 1982. - (Specialarbete/ 
Högskolan i Borås. Institutionen Bibliotekshögskolan) 

En utmärkt uppslagsbok i ämnet är: 

Elmhorn, Kerstin: Film och TV i barnens värld : en sammanställning 
av forskningsresultat : rapport från Videogramutredningen. - stock
halm, 1981.- 566s.- (SOU 1981:16) 

Föreliggande specialarbete är tänkt att kunna användas vid diskus
sioner kring barn och TV, barns lek och fantasi. 



NAGRA FAKTA DM BARNS TV-TITTANDE 

Genomsnittssiffror: 

"I 3-årsåldern är de flesta barn regelbundna TV-tittare. Redan då 
tittar de på TV mer än 1 timme om dagen. Tittandet ökar sedan ju 
äldre barnet blir för att nå en topp i 10-12-årsåldern, då man 
tittar nästan 2 1/2 timme per dag. 

Efter 12-årsåldern avtar tittandet successivt för att sedan åter 
börja öka i vuxen ålder. 

Den vuxna befolkningen tittar ungefär 1 1/2 timme om dagen i ge
nomsnitt. 

Skolbarn är alltså högkonsumenter jämfört med vuxna." 

Stortittarna: 

"Redan i förskoleåldern är det 16~6 av barnen som ägnar 3 timmar 
eller mer åt TV-tittande en genomsnittlig dag. På lördagar och 
söndagar är det fler, ungefär en fjärdedel. Av skolbarnen är det 
drygt en fjärdedel, som tittar mer än 3 timmar om dagen. 8% av 
dem tittar mer än 5 timmar." 

ur: 

Feilitzen, Cecilia v: Blunda inte för barnens tittande : om barn, 
TV och radio nu och i framtiden l Cecilia v Feilitzen, Leni Filip
son, Ingela Schyller. - Stockholm, 1977. - 144 s. 

-4-
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BARNEN OCH BOSTADSOMRADET 

De 17 barnen i 3:e klass går alla i samma klass, medan de 29 barnen 
i 1 :a klass kommer från två olika klasser. Två av barnen är finska 
invandrare och två är turkiska. Alla barnen bor i närheten av skolan. 

Bostadsområdet kring skolan utgörs av villaradhus, höghus och 3-vånings 
hyreshus. 

Undersökningen är utförd i Borås (102.123 inv 1982). 

TIDEN FÖR UNDERsöKNINGEN 

Undersökningen påbörjades torsd den 19 november och avslutades onsd 
den 9 december 1981. 

TILLVÄGAGANGSSÄTT 

Alla tre klasserna följde samma undersökningsmönster: 
1. lektion 2. 1 veckas normalt TV-tittande 3. intervjuer 

Lektionen: 
Under lektionen lärde vi känna varandra och jag försökte skaffa mig 
en bild av deras fritidssysselsättningar och TV-vanor. Samtalen under 
lektionen byggde dels på mina frågor och dels på saker de själva tog 
upp. 

TV -veckan: 
Varje klass fick sedan ca 1 vecka på sig att titta på TV. Lärare och 
föräldrar var informerade om att barnen.skulle följa sina normala TV
vanor och inte bli påminda om undersökningen. Sålunda fanns det vid 
veckans slut de barn som knappt tittat på TV alls (4 av 46). 

Jag försökte följa deras TV-tittande och se allt jag bedömde som rele
vant. Under programmens gång antecknade jag handling och sådant jag an
såg svårt att förstå i såväl språk (talat och symbol-) som bild. 

Intervjuerna: 
Barnen intervjuades i grupper om tre i ca 20 minuter per grupp. Band
spelaren stod på hela tiden och samtalet fick flyta tämligen fritt. 
Mina frågor försökte jag anpassa efter gruppen och ställa så försik
tigt som möjligt för att inte bryta deras associationsbanor. 

Som stöd för samtalet använde jag mig av tidningsbilder ur olika TV
program, vilket visade sig vara effektivt. 
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ARSKURS 1 

Lektion: 

Barnen i klass 1 var över lag ivriga att få berätta saker och ting -
gärna hemska historier och spännande händelser. Flera.av dem hade 
video hemma (10 av 29) och hade sett skräckfilmer och Hajen II. 

Barnen nämnde flera sysselsättningar, ex rita, spela skivor, husdjur, 
lek, före TV-tittande. När vi sedan började diskutera TV närmare, över
gav de flesta barnen sina förslag till fritidsaktiviteter till förmån 
för TV. Som favoritprogram nämndes Bamse (tecknad serie), docksagor 
och tecknade filmer. 
Under den senare hälften av lektionen fick barnen teckna något de 
själva valt. Flera stycken ritade scener ur olika TV-program vi hade 
talat om. I den ena klassen hade någon en Kalle Anka-mall som några 
ritade av. De barn som använde sig av denna mall hade påtagligt svårt 
att rita bakgrund eller att låta figuren befinna sig i någon situation. 
"Han passar inte in till nå' t 11

, sa en av flickorna till mig om sin 
Kalle Anka-teckning. 

TV -vecka: 

TV1 börjar barn-TV-eftermiddagen 16.30. Barnprogrammen övertas 17.30 
av TV2 som sänder barn-TV till 18.30. Efter denna tid sänder båda kana
lerna blandade, lätta program fram till sina respektive nyhetssändningar 
(TV1 21.00, TV2 19.30) och därefter lite mer speciella "vuxenprogram 11 

-dokumentärskildringar, debatt och kulturprogram. 

De flesta barn i första klass såg alla barnprogrammen, gjorde sedan 
en kort paus mellan 18.30 och 19.30 och fortsatte sedan med att titta 
på kvällsprogrammen. Någon enstaka gång såg barnen skol-TV:s förmiddags
program. På skolan finns ingen TV-apparat. 

Intervjuer : 
I._V _o~ _v~r~l!:_g~e!:_e!2_ 

Vid intervjuerna märktes klart att barnen i åk 1 kunde skilja mellan 
saga och verklighet, men inte mellan TV och verklighet. Saga är enligt 
barnen själva ·~är man ser att det inte handlar om riktiga människor''. 
Emil, Pippi, Hulken och Lilla och Kinesen i den italienska TV-serien 
Bara ett par skor •.. är alltså verkliga, även om flera av barnen tve
kade inför, svaret. Hulken kan man hälsa på om man aktar sig, menade en 
pojke och när jag frågade hur han trodde att de som spelat in program
men kunde veta exakt när Hulken skulle förvandlas, svarade han ''Ibland 
har de nog fått hitta på lite medan de gjort programmet". 

Serien Det lilla huset på Prärien, som gått i ett par omgångar skildrar 
också verkligheten, menade barnen. I samtalen kring detta program visade 
det sig att barnen - om programmen är verklighetstrogna - uppfattar skå
despelarna som verkligt hemmahörande i sina respektive program, som då 
alltså skildrar deras verkliga vardag. Ett exempel: torsdagen 26/11 
sände TV2 på barntid (18.00) Vem är min mamma?, en amerikansk pjäs om 
en tonårsflicka i en fosterfamilj. Plötsligt en dag ringer hennes bio
logiska mor, som hon inte har sett på tio år och vill ha henne till
baka. Detta utlöser starka känslor hos flickan, som får mardrömmar och 
gråtanfall. Några av barnen i åk 1 såg programmet och på min fråga om 
var för flickan vari t så ledsen, svarade en pojke "Hon var ledsen för 
att hon inte var hos sin riktiga mamma och pappa i Det lilla huset på 
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Prärien -hon ville hellre vara där". Vid koll av rollistan visade det 
sig att huvudrollen i programmet innehafts av Melissa Sue Anderson, som 
också spelat äldsta dottern Mary i Det lilla Huset på Prärien. 

Flera andra barn talade om rollfigurer i olika program som om dessa vore 
verkliga personer. En flicka ville gärna ge pojkarna i Bara ett par skor, 
nya skor. Hennes bekymmer var att hon inte visste var pojkarna befann 
sig. Flera barn hade varit och tittat på platsen för inspelningen av 
Emil i Lönneberga "men han bodde inte där när jag var där", sa ett av 
dem. 

De flesta barn i åk 1 hade mycket svårt att förklara hur de kunde se 
skillnad på program som skildrar verkligheten och andra. Sportprogram, 
nyheter, naturprogram och krigsfilmer placerade alla barn under rubrik
en program om verkligheten, medan sagor, dockteater och tecknade filmer 
ansågs som fantasiprogram. Långfilmer, teater, dokumentärprogram och 
barnprogram som inte är tecknade kunde inga barn sätta rubrik över. 

Flera svarade att de hörde på musiken om programmet var verkligt eller 
inte, men tvekade ändå inför serier som Det lilla huset på Prärien och 
Bara ett par skor •.•• Serien Hur ska det gå? ansåg alla barn skildrade 
verkligheten och många av dem talade länge om sin beundran för huvud
personen, pojken Sven, som sittstrejkade inne hos sin pappas förre 
chef för att denna skulle återanställa hans pappa. Serien slutar med 
denna scen och flera av barnen menade att Svens pappa måste ha fått 
sitt jobb tillbaka nu. "Sven kan ju inte fortfarande sitta där" ut
brast en pojke förskräckt. 

Att program kan skildra verkligheten utan att vara verklighet var en 
sak som flera barn var inne på utan att kunna förklara den. De barn som 
sa att de ofta tittade på TV tillsammans med föräldrar eller syskon viss
te hur man spelar in en film, men kunde ändå inte avgöra om långfilmer 
på TV var verkliga eller inte. "Man tänker inte på det när man tittar 
på TV - då blir man bara skraj eller glad som på bio", förklarade en 
flicka. 

Medan jag höll på med undersökningen hörde jag berättas om en sexårig 
pojke som suttit ensam och tittat på ett naturprogram. Under en scen 
med närbild på en varg som springer mot kameran blev pojken så rädd att 
han grep närmsta tillhygge och slängde det mot TV-rutan, som splittrades. 

"Jag vet hur det var, men j ag kan inte berätta det", var en ofta åter
kommande replik i diskussionen kring programmens innehåll. Barnen i 
åk 1 "såg" programmen framför sig medan de berättade, men eftersom 
mycket av handligen varit för svår att förstå, blev deras redogörelser 
fragmentariska, med korta avhuggna meningar. Endast delar av iånga 
händelsekedjor hade fastnat i minnet och barnen tolkade programmen 
helt efter egen fantasi. 

Ett program med en berättare som står för den löpande berättelsen och 
alla repliker (ex Bamse) är lätt att redogöra för, medan ett program 
med olika personer och dialog är mycket svårare. Detaljerad bakgrund, 
ex i utomhusprogram, och parallellhandlingar är saker som ytterligare 
försvårar återberättandet. På grund av detta tyckte de flesta barn i 
åk 1 bäst om program med enkla, berättade handlingar och de flesta 
program - även en del av barnprogrammen - är därför för svåra för dem 
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om de inte tittar tillsammans med någon som kan förklara handlingen 
och läsa texten. 

Enligt den schweiziske pedagogen Jean Piaget (1896-) kan små barn upp 
till fyra år inte ordna händelser i riktiga sekvenser. De placerar ide
er bredvid varandra i stället för att bilda följdriktiga begrepp. 
Efter fyraårsåldern får barnet allt större förmåga att erinra sig hän
delser och berätta i sekvenser. Förutsättningen för att man ska kunna 
återge en händelse korrekt, är ju att man' förstått det man sett. 

Ett program som kräver koncentration vad gäller olika personer, tids
och rUiflsför flyttningar, talad dialog, bakgrund och parallellhandlingar 
är alltså alldeles för svårt även fHr en 7-8-årina, som dessutom måste 
anstränga sig att fundera över om programmet är verkligt eller inte. 
Skulle man gallra bort alla sådana program skulle man få kvar sagor 
och tecknade filmer, alltså just de program som barnen säger sig helst 
vilja se. 

Det barnen inte förstår av handlingen fyller de ut efter egen fantasi. 
Detta händer ofta och även i till synes enkla barnprogram. Ofta fastnar 
också barnen för helt andra detaljer i programmet än producenten avsett. 
Man tolkar in sina egna känslor och reaktioner i det som händer i TV
rutan och har svårt att förstå handlingar som är resultat av en annan 
sinnesstämning en den man själv är i. 

I serien Hur ska det gå? går Sven in på en cykelverkstad för att för-
söka skaffa sin pappa jobb • Han får till svar att det inte finns 
tillräckligt med arbete för en till där och går då ut och skär sönder 
däcken på flera av cyklarna utanför - för att skapa arbetstillfälle 
för sin pappa. Alla barnen i åk 1 tolkade hans handling som en ilsken 
reaktion mot att hans pappa inte kunde få ärbete på verkstaden. Pappans 
ilska när han i stället för att få ett arbete måste betala alla cykel
däcken -något Sven inte hade tänkt sig, skildrades av alla med stor 
förtjusning. 

över huvud taget hade alla barnen lätt för att beskriva situationer i 
TV-program som handlat om föräldrars ilska mot barnet respektive barnets 
känslor - ilska, hat kärlek, ensamhet gentemot föräldrarna. Inlevelsen 
i sådana scener verkar vara total och många barn sa också att "Det är 
precis som när jag är arg". Därför är det viktigt att också den övriga 
handlingen i sådana program är lätt att förstå, så att det TV-tittande 
barnet inte lämnas med sin ilska utan att få förklaring och upplösning 
på reaktionen. "Man förstår inte alltid varför man b1ir arg eller så 
när man tittar på,TV, men man blir det ändå och så fortsätter man att 
vara det", sa en flicka under samtal om program som skildrar barns var
dag. Frågan är vad som händer med ett barn som hela tiden utsätts för 
starka känslareaktioner utan att kunna hantera orsaken till dem eller 
förstå dem. 

TV-serien Det lilla huset på Prärien fick kritik för att den var för 
tam och menlös och återkom i en tappning som t om förskräckte vuxna 
tittare. Många av barnen tittade regelbundet på denna serie, men få 
av dem kundP redogöra för någon händelse i något avsnitt och många av 
de verkligt otäcka sc0nerna - te~ när en gammal guldgrävare sitter 
med sin hustrus lik i famnen och slutligen sätter eld på sin hydda och 
sig själ v i sin sorg, kunde inget av barnen i åk 1 återberätta. "Han 
hade en apa i handen och var mycket ledsen'', fick jag till svar. 
Självmordsbranden omtalades som "ett hus som brann nå'nstans i sta'n" 
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I det här fallet kanske det var en fördel att handlingen inte upp
fattats, men serien har gått som barn- och familjeprogram och borde 
kunna förstås av barn. 

I_e~t§_d~ e_r~g~a!!l_ 

Många av de program barnen såg var textade. På min fråga hur de kunde~ 
förstå handlingen i dessa program utan att läsa texten, svarade alla 
barnen att de tittade på bilderna i stället. Den rörliga bilden fasci
nerar och det gör ingenting om barnen inte förstår handlingen, tyckte 
några av de vuxna jag kom i kontakt med under undersökningens gång. 

Barnen själva tittade gärna på textade program "för det händer mer i 
så'na program som inte är på svenska", menade flera stycken. Att action
scener uppskattas vet vi av flera undersökningar och en tjuv- och po
lisjakt i en deckare eller Hulkens förvandling kan man förstå utan att 
behöva läsa en textad dialog. I enlighet med detta kunde de flesta barn 
i åk 1 bara berätta sådana action-scener ur textade program och ingen
ting i övrigt av handlingen. De flesta barnen såg de här programmen 
tillsammans med föräldrar eller syskon, men det tycktes inte göra någon 
skillnad till förståelsen av programmets innehåll. Det är svårt att 
återberätta och läsa textremsor högt samtidigt som man själv vill föl
ja programmet. 

I textade program utan lättförståeliga action-scener, ex Dallas och 
Lödder fanns det ingen händelse som kunde återberättas av barnen, som 
dock sett serien vecka efter vecka. Att det i Lödder finns en docka 
som kan prata hade de flesta av dem observerat, men bara två kunde för
klara hur det hela fungerade. Dallas såg de flesta av pojkarna "för att 
det handlar om en ranch''. 4 av de 29 barnen i åk 1 fick inte se Dallas 
för sina föräldrar. 

Inget av barnen kunde skilja mellan olika typer av textade program -
nyheter, thrillers, långserier, men alla barnen menade att textade 
program är spännande och att skjutvapen och slagsmål/våld bara före
kommer i sådana program. 

På min fråga om de brukade kunna höra vilket språk de textade program
men var på, svarade de flesta barnen att de brukade vara på engelska 
eller finska, men att personerna pratade för fort för att man skulle 
hinna uppfatta något av talet. "Fast det är engelska låter det inte 
som om de sa yes eller no nå 'n gång", sa en flicka och på vidare frågor 
från de andra i gruppen förklarade hon att hon kunde de orden och bru
kade lyssna efter dem. En del av barnen i åk 1 försöker alltså följa 
med på textremsor och i talad dialog, men misslyckas. Var går gränsen 
för deras tålamod och försökslust? 

~-a~ 9~r_b§!~E_og_r§_m~e~- ::_::'_a~ !r~bE_a_m~d_T~? 

Alla barnen i åk 1 ansåg att de bästa programmen är roliga program. 
Tecknade filmer, sagor och cowboyfilmer var de tre programtyper som 
kom först på listan. Hulken, Dallas,Lödder och liknande program var 
inte lika nödvändiga. De mest populära programmen är alltså de som är 
mest lättförståeliga utan alltför många koncentrationskrävande inslag 
samtidigt. Svenska Sesam, gjort efter den amerikanska förebilden Sesarne 
street, nämndes bara av ett par barn och av alla inslag i de olika av
snitten var det bara "Kakmonstret" som satt några djupare spår. Flera 
av barnen uppgav sig också ha tröttnat på Sesarne street-figurerna. 
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Några av grupperna enades om att det finns två typer av program, 
roliga och intressanta. De roliga är då de som redan nämnts och de 
intressanta är t ex olika program om djur och natur, samt program 
som återger historiska händelser. Rena undervisningsprogram var inga 
av barnen intresserade av eftersom man inte kan fråga TV:n det man 
vill veta. 

Frågan om vad som är bra med TV hade alla barnen svårt att besvara. 
TV är en så självklar del av livet att man inte har funderat över dess 
existens. "Kanske kan man lära sig om krig och svält", sa en pojke 
tveksamt. "TV kan vara bra om man inte vill leka", var det svar jag 
fick i en grupp som funderat länge. TV kan man också titta på till
sammans med stora syskon som inte vill leka med de mindre~ En slags 
kontaktburk, helt enkelt~ 

TV är din l 
l du kan in 
fråga något 

ÄT'::tl'P. 

te 

r 

' 

ar l sE s ap TV .. d. t t "ll k l 
TV behöver i r te dig 

' \JOO 
TV 

- det o o 
motsägelsefulla 

? ? mediet 

J l 
Just du får ' ara med l 
du kan inte ' ara med 

H ge r en verklighets-
troge n bild l TV är inte 

1ghet verkl' 



ARSKURS 3 

Lektion: 

Video var det stora samtalsämnet i åk 3 och nämndes direkt som 
förslag till fritidssysselsättning. Flera av barnen hade video 
hemma (8 av 17) och hade just sett Hajen II, precis som barnen 
i åk 1 . I åk 3 verkar dock både TV och video fylla en mer soci
al funktion, dvs man går hem till varandra och tittar på filmer 
och program. Ofta ser barnen kvällsprogram själva utan vuxna, 
förmodligen beroende på att de betraktas som tillräckligt stora 
för att kunna vara ensamma hemma. 

Flera av barnen hade fritidssysselsättningar som fotboll, djur, 
gymnastik och musik, men dessa nämndes efter TV. 
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Som favoritprogram nämndes också här Bamse, vid sidan av action
filmer, djurprogram och krigsfilmer. Efter lite diskussion enades 
klassen om att tecknade filmer och roliga eller spännande program 
var de bästa. 

TV -vecka: 

Barnen i åk 3 tittade på det mesta från skol-TV till sena drama
dokumentärer. Slötittandet verkade ännu inte utbrett, men de fles
ta var medvetna om att de ofta tillbringade större delen av kväl
len framför TV :n. 

Intervjuer: 
IY _o~h _v~r~l.!_gb_e~e!2_ 
Mycket av det man ser på TV är verkligt, menade många av barnen. 
Nyheter, sport och skildringar från andra länder, t ex. Tecknade 
filmer, sagor och de flesta långfilmer är inte verklighet utan 
program som man har hittat på. De flesta barnen i åk 3 bedömer 
dock efter programmusiken om programmet är verkligt eller inte, 
på samma sätt som barnen i åk 1. 

Emil, Pippi och Hulken är påhittade program, sa de flesta, men 
många tvekade inför Emil "eftersom han är så riktig". Även barnen 
i åk 3 talade om att ett program kan skildra verkligheten men 
ändå inte vara verkligt, men trots tydliga ledfrågor från mig, 
hade man mycket svårt att ge exempel på sådana program. Alla 
visste hur man spelar in en film, men menade att den tekniken 
gäller biofilm, om vilken man med säkerhet vet att den inte är 
verklig. "Det är svårt när det är så mycket nyheter och så, för 
rätt som det är när man sitter där är det inte nyheter utan ett 
annat program fast dom pratar likadant, och då vet man inte vad 
det handlar om", tyckte en av pojkarna. Ett tydligt exempel på 
hur svårt det är att skilja mellan de olika programinslagen i 
våra två TV-kanaler även för en tioåring. 

Sandro Key-Abergs pjäs Två slår den tredje, hade de flesta sett. 
Den handlade om en familj på tre personer som ensamma överlevt 
ett atombombskrig .och om deras kamp för att överleva, som tar sig 
dåraktiga och absurda uttryck. Alla de som sett pJasen var över
ens om att den inte skildrade verkligheten, men flera stycken på-



pekade att verkligheten kan bli som i pJasen och att det kan ske 
när som helst. "Och kanske blir alla så konstiga då", sa en av 
flickorna i en grupp, sedan vi diskuterat ett eventuellt atom
krig. 
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Barnen var också överens om att det är bra med program som skild
rar verkligheten, men att det bästa ändå är roliga program och 
tecknade serier. "Sån't som är lätt att förstå är bra", tyckte 
man i flera grupper. Tecknade program, sagor och berättelsepro
gram är även för barnen i åk 3 lättast att förstå och skilja 
ut som 'icke-verklighet'. 

~t!_ _!t~r~e.!:ä!_t~_I_Y.::rro_g_r~m-

Få av veckans program hade undgått barnen i åk.3. De tittar ofta 
ensamma på TV och pratar ofta med varann om olika TV-program. De 
har också ett visst grupptryck på sig - man ska ha sett det mes
ta. 

De flesta kunde återberätta program betydligt säkrare än barnen 
i åk 1, men det fanns också de som använde sig av B-åringarnas 
fragmentariska berättarteknink. Alla grupper hade påtagliga svå
righeter med att återge handlingen i utländska program. 

Ofta rådde det mycket delade meningar om vad de olika programmen 
egentligen handlat om och i flera grupper blev handlingen före
mål för långa diskussioner. Ett exempel är serien Hur ska det 
gå? i scenen där Sven skär sönder cykeldäck för att ge sin pap
pa ett jobb. Barnen i åk 1 hade uppfattat den handlingen nom en 
ilsken reaktion från Svens sida. I åk 3 hade flera av barnen för
stått det riktiga motivet, men i de flesta grupperna övertygades 
dessa om att de hade fel - Sven hade naturligtvis gjort det för 
att han var arg. 

Alla hade problem med handlingen i pJasen Två slår den tredje. 
Den mest utförliga redogörelsen lät så här: 
"Det var bara tre människor för alla andra var borta någonstans. 
Pappan sa 'Det är meningslöst. Jag vill dö.' Men fast dom vänta
de så dog han inte. Dom tyckte inte om honom. Se'n blev pappan 
och mamman arga rå pojken. Först orkade mamman inte ~å för att 
hon hade tagit med sig så mycket grejor och hon bara låg där på 
marken och ville inte ens ha vatten. Alla var arga på varandra 
hela tiden. Kanske för att de var ensamma." 

Den finska pjäsen En vinterresa hade också setts av många barn i 
åk 3. Huvudpersonen Anja förekommer i olika åldrar - som barn 
och som vuxen omväxlande i programmet. I flera scener ser hon 
som vuxen tillbaka på sin barndom och tid och rum växlar då me
dan hon minns. Fastän många av barnen hade svårt att redogöra 
för handlingen, hade alla förstått växlingen mellan Anjas olika 
åldrar och flera grupper talade mycket om just det. "Ett sån't 
program förstår man ju direkt att det inte är verklighet, för 
man kan ju inte vara olika gammal på en gång"~ sa en av pojkar
na. I samma grupp fanns en flicka, vars föräldrar invandrat 
från Finland och hon menade att programmet var verkligt efter
som hennes föräldrar berättat att många faktiskt skickade sina 
barn till Sverige under kriget. På frågan om hon trodde att 
flickan i pjäsen var den riktiga Anja, svarade hon "Såklartl" 



Vid tiden för intervjuerna i åk 3 hade Julkalendern hunnit starta 
och flera av samtalen rörde sig kring den. Inget av barnen kunde 
namnge huvudpersonerna, Hytha och Astra, trots flera försök. Detta 
gällde även bland barnen i åk 1, med vilka jag senare talade an
gående Julkalendern. Av de sju gudasagor ur den grekiska mytolo
gin som Mytha hunnit berätta fram till intervjuernas början, val
de alla barnen i båda ~rskurserna samma saga att återberätta: den 
om Orion som jagar för sitt nöjes skull och därför blir straffad 
av Artemis genom att bli ifråntagen sina vapen och sin syn. Det 
var den sagan som varit mest spännande, menade barnen. Sagan om 
Orion har ett mönster som är lätt att känna igen - en ond man 
(Orion) gör onda och förbjudna saker (jagar) och blir därför ja
gad och straffad av någon som symboliserar rättvisan (Artemis). 
Samma mönster finner vi i de flesta TV-deckare och thrillers. 
De andra gudasagorna hade inte detta mönster och är då svårare 
att återberätta även för barnen i åk 3. 

Att de utländka, textade programmen är de som är mest spännande, 
tyckte också barnen i åk 3. De uppgav att de ofta avbryter andra 
sysselsättningar om de hör ett annat språk i TV:n "för att kolla 
om det är nå't spännande". Alla barnen i åk 3 sa att de läste 
textremsorna och att om dessa byttes för snabbt, kunde de förstå 
av bilderna vad som hände i programmet. Ett bevis för att det 
trots allt är den talade dialogen som de omedvetet fäster störst 
vikt vid, belyses av följande exempel : Vid samtal om den itali
enska serien Bara ett par skor ••• , uppgav 14 av 17 barn de båda 
pojkarnas destinationsort som "Napoli" och inte Neapel, som det 
stått på de svenska textremsorna. Flera av barnen sa också att 
den äldste av pojkarna (med sv smeknamn Kinesen) kallades ''Chi
nesi", vilket sägs i den talade dialogen. Flera liknande exem
pel framkom vid samtal kring andra program. 

Dallas och Lödder sågs av alla barn i åk 3~ men inte heller de 
kunde återge någon händelse ur något avsnitt. Enkla händelser, 
som när någon fått en hink i huvudet eller snubblat över något, 
diskuterades i grupperna, men endast ett fåtal barn gjorde någon 
anmärkning kring vad programmet egentligen handlat om. 

På min fråga om de kunde höra vilka språk som förekommer i de 
utländska programmen, svarade barnen att de flesta var på engels
ka, men att det också fanns program på tyska och andra språk. 
En del barn tyckte sig ibland höra ord de kände igen, men de 
var inte säkra. Några sa att de tyckte det var svårt att bestäm
ma sig för vilket man skulle titta på - texten eller bilden. 

"Ska man läsa texten hinner man inte förstå allt annat också, be
griper du väl", sa en av flickorna till mig när vi talade om det 
senaste avsnittet av Det lilla huset på Prärien. Fortfarande i 
åk 3 har man alJtså svårt med program som kräver för många kon
centrationspunkter och vill därför ha tecknade serier utan text 
(som Bamse) eller action-program, där man kan följa med i hän
delserna utan att behöva texten. 
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Att barnprogrammen - med undantag av Bamse - är för barnsliga, var 
alla i åk 3 överens.om, trots att en del av dessa barnprogram upp
enbarligen varit för svÅra även för dem. Serier som Hulken, Lödder 
och Kajak ligger högt i kurs, liksom djurprogram och dokumentär
skildringar som ex Tema USA. Program som är undervisande i någon 
form brukar de flesta se, "men man lär sig inget", menade en poj
ke, som tyckte att TV var till för att man skulle kunna se roliga 
och spännande program. 

Att man kan titta på TV tillsammans, nämnde flera grupper, men 
några menade också att om barn och vuxna tittade på TV ihop, kun
de det bli svårt att bestämma kanal. "Hemma ska vi nog snart ha 
två TV:ar", hoppades en flicka. Bara i två av grupperna nämndes 
det att det finns annat man kan göra tillsammans i stället för 
att titta på TV och då rörde det sig om mer speciella aktiviteter 
som segling och skidåkning. 

Vad som skulle hänt om TV inte fanns, diskrJterades livligt i 
många grupper. Här är några av deras svar: 
"Då fick väl alJa köpa video" 
"Kanske kunde man gå på bio i st.ället" 
"Vi kunde väl hitta på något annat" 
"Om TV inte fanns skulle det ju inte vara kul" 
"Då måste alla läsa nyheter i tidningen" 
"Då skulle vi vara i stugan alltid på helgerna" 

KORT OM BARNENs LÄSVANOR 
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För att få en mer fullständig bild av barnens lek- och TV-vanor, 
frågade jag varje grupp vad de tyckte om att läsa. I åk 1 över
vägde Astrid Lindgrens böcker - främst Emil och Pippi, som de fles
ta också fått lästa för sig eller sett på film. Vid mera direkta 
frågor svarade de flesta i åk 1 att de ofta försökte läsa någon 
bok själva, men att det brukade vara för svårt för att de skulle 
orka igenom en hel berättelse. Serietidningar var jobbiga att tit
ta i, tyckte de. De flesta föredrog större bilder över hela upp
slag. När jag frågade om de tyckte om och brukade höra eller läsa 
sagor, svarade de att de brukade se halvfem-sagan på TV. 

I åk 3 tyckte man om äventyrsböcker och spännande böcker, men mest 
läste man serietidningar. "Det händer mer spännande saker i serie
tidningarna", sa flera av barnen. Också de tyckte att det var job
bigt att läsa igenom en hel berättelse, även om det var stor stil. 
Några av barnen läste flera böcker i månaden och ett par stycken 
uppgav sig läsa minst en bok i veckan. Högläsning uppskattades 
mycket i båda årskurserna. "Det är lättare att tänka själv hur 
det ser ut, om någon annan läser". Halvfem-sagan tittade man inte 
på i åk 3, men man såg gärna Boktipset och andra program om barn
och un~domsböcker. 



TV-LEKEN, FANTASIN OCH SPRAKET 

Fortfarande finns det mycket lite forskning kring barns bildupp
levelsc. Att barn ser och upplever bilder på ett annat sätt än 
vuxna vet vi, men vad är det som skiljer en bild från verklig
heten med ett barns sätt att se? Är det ramen kring tavlan som 
sätter gränsen för bildupplevelsen och vad skiljer en stillbild 
från en rörlig bild? 

"Små barn kanske tror att TV:n är ett slags fönster", sa en av 
flickorna i åk 3. Fönstrets kännetecken, glaset och ramen, finns 
ju också hos TV:n. När t om tioåringar har svårt att skilja mel
lan TV och verklighet, hur ska då inte TV:n te sig för en två
treåring? De flesta barn blir TV-tittare mycket tidigt, redan i 
två- treårsåldern och ser alltså program efter program utan att 
veta vad en rörlig bild är och vad som skiljer TV:s fönster från 
andra fönster. 

~om framgått av den här redovisade undersökningen, tar de flesta 
barnen fantasin till hjälp för att kunna hantera programmens in
nehåll och budskap. De förklarar händelser och situationer i TV
rutan utifrån egna upplevelser och funderingar. I leken återge
staltas sedan händelser och bearbetas intryck. Enligt bl a peda
gogen Piaget är leken upp till sju- åttaårsåldern symbolisk. 
Hur ska barnen kunna leka och gestalta minnen från TV (härm
ning) ur program de inte förstått? 

I låtsasleken kan barnen utforska sina känslor, försöka komma un
derfund med förbryllande händelser genom att åskådliggöra dem och 
minska sin fruktan. TV-leken är därför nödvändig. Det är viktigt 
att barnen prövar och hanterar sin rädsla. Men eftersom de fles
ta av de barn undersökningen gällt förstått mycket lite av de 
program de sett, kanske leken till slut inte räcker till för be
arbetningen. En följd av detta blir då att skrämmande och svår
förståeliga händelser lagras utan bearbetning och barnen blir 
passiva TV-konsumenter utan att kunna förstå och hantera det de 
ser. 

Att många barn 'leker TV-program' (TV-lek) vet vi, men att leka 
Kajak är mer en fråga om att härma en hjältes rörelser i TV-rutan 
än om att använda sin egen fantasi. "Det är svårt att hitta på när 
man vet hur det ska vara", sa två pojkar i åk 1. Det tydligt giv
na mönstret i de flesta TV-program hämmar barnens fantasi i leken. 

Att känslor som vrede eller besvikelse påverkar fantasin och låt
sasleken finns också bevis för. Redan 1941, ca 15 år före TV.s 
'födelse', publicerades en undersökning som visade att småbarns 
låtsaslek blev mindre konstruktiv och sammanhängande jämfört med 
ett tidigare tillfällei om de utsattes för någonting frustrerande, 
till exempel att se men inte få röra lockande leksaker (*). Att se 
men inte röra är ju just det budskap som TV hela tiden förmedlar. 

(*) Barker, R.G.: Frustration and regression : an experiment with 
young children. - (University of Iowa studies in child well
fare ; 1941, 18, p 1-134). 

--15-



Glasrutan är det synliga hindret far majligheten att fA delta i le
ken/pysslet/gemenskapen. Inga av de intervjuade barnen uppgav sig 
tycka om ~rogram där andra barn eller vuxna klär ut sig, pysslar 
eller tillverkar saker. "Det händer ju inget i så'na program", sa 
flera av barnen. Det händer ingenting därfar att tittaren tvingas 
att vara passiv, att se men inte röra. Dessa program är ofta gjor
da far de minsta barnen. 

Enligt Pia~et har låtsasleken sin hajdpunkt i Aldern 18 mAnader-
7 eller 8 Ar. Samtidigt lär sig barnet kommunicera med hjälp av 
sprAket eller symboliska gester. SprAket byggs upp i samband med 
viljehandlingar och motorik. Dm omvärlden stimulerar till hand
ling och upplevelse, akar språkinnehållet. Om barnet lever i en 
värld som det kan uppleva, fatta och bearbete, har barnet ocksA 
nAgonting att säga. TV-apparaten kan inte svara eller reagera -
barnet får inte den naturliga respons som väcker nya reaktioner. 
Ord blir utan betydelse eller uppfattas fel. Replikerna blir TV
programmens rollgestalters och barnet får inte ord att uttrycka 
egna känslor och upplevelser med. 

De barn som i undersakningen uppgav sig ofta diskutera och prata 
kring TV-program med faräldrar eller andra vuxna (sammanlagt 7 st 
i de tre klasserna) var också de som lättast kunde återge pro
grammens innehAll och sina egna tank8r och känslor kring detta. 
Ett aktivt tittande tillsammans med någon vuxen och med samtal 
kring programmet borde vara alla barns sätt att se pA TV. 
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RÖSTER FRAN BANDSPELAREN 

"Man borde kunna stanna TV:n så att man hinner läsa texten" 
(pojke, åk 1) 

"Det är alltid ketchup på TV - inget riktigt blod, det vore ju 
förläskigt~" (flicka, åk 1) 

·-17·-

"Små barn, sådär ettochetthalvt år, dom blir nog rädda för Hulken. 
Jag blir inte rädd. Jag bara drömmer mardrömmar ibland." 

( pojke, åk 3) 

"På TV och i sagor - där kan visst all ting hända~" 
( pojke, åk 1) 

"Det borde vara fler spännande program, för det är så härligt 
när man blir lite rädd" (pojke, åk 3) 

"Det som är barnprogram, det är mer för stora, för man kan inte 
förstå dom om ingen st0L ~~rklarar. Bamse är det enda riktiga 
barnprogrammet. Hulken är ett bra barnprogram, för det kan man 
förstå själv. Dom roligaste programmen är sent för att barn inte 
ska se dom. Halvfem-programmen borde heta stora-program, tycker 
jag" (flicka, åk 1) 

Scen från intervju med tre barn, åk 1: 

Flicka, stolt: Igår såg jag Dallas! 
Pojke, misstänksamt: Gjorde duuuuu? 
Ja9, som vet att Dallas .inte sänts dagen innan: Hur såg du att 

det var Dallas? 
Flickan: Jo, det såg jag för att det var textat - precis som 

Dallas. 
Pojken: A, klantskalle! Det var ju inte Dallas igår - det var 

Lödder! 

RIDA 



TV-PROGRAM NÄMNDA I TEXTEN" 
sändningstid och något om innehållet 

Bamse - världens starkaste björn. TV1 16.30. Svensk tecknad serie. 
HRndlar om Bamse och hans vänner. Bamse kan bli superstark om 
han äter dunderhonung, som hans farmor tillverkar. På så sätt 
klarar han sig och sina vänner ur många knipor. Berättare. 

Bara ett par skor ••• och så långt att gå. TV1 20.00. Italiensk 
ungdomsserie. Textad. 

Pojkarna Ljllo och Kinesen rymmer från en ungdomsvårdskola 
och beger sig till fots mot Neapel, där Lilla säger sig kän
na en tant de kan bo hos. Serien handlar om deras vänskap och 
om deras strapatser på vägen. Eftersom de inte har några peng
ar, måste de tigga och stjäla sig fram. 

Boktipset. TV2 kvällstid. Barn- och ungdomsprogram 
Stefan Mählqvist presenterar gamla och nya läsvärda böcker. 

Dallas. TV2 21.00. Amerikansk serie. Textad 
Handlar om den rika och hänsynslnsa familjen Ewing och deras 
öden och affäter i Dallas. Familjen bor på en ranch. 

En vinterresa. TV1 19.00. TV-teater. 
Journalisten Anja, som av sin mor skickades till Sverige under 
Vinterkriget då hon var barn, ser tillbaka på sitt liv för att 
försöka finna sig själv och återuppta relationen med sin mor. 

Halvfem. TV1 16.30. Svenska barnprogram. 
Under rubriken Halvfem ryms olika program för mindre barn, 
sagor, dockteater, kortfilmer,mm. 

Hulken. TV2 21.00. Amerikansk serie. Textad 
Handlar om en forskare som av misstag i forskningssyfte ut
sätter sig för en alltför hög dos gammastrålning. P g a detta 
förvandlas han vid olika tillfällen då han blir arg eller upp
rörd till en grönskimrande jätte, en Hulk. Hulken är av Fran
kensteinmodell - vänligt sinnad men missförstådd. 

Hur ska det gå? TV2 20.00. Svensk barn och ungdomsserie. UR-program. 
En dag blir Svens pappa arbetslös sedan han skadat tummen i en 
maskin på verkstaden. Han omplaceras på ett kontor, men van
trivs där och börjar dricka. Sven, som har ett fint förhållande 
till sin pappa, bestämmer sig för att försöka skaffa honom ett 
jobb han kan trivas,med. 

Julkalendern. TV2 17.30. Svensk familjeserie. 
Mytha och Astra klättrar upp till Stjärnhuset och tillbringar 
dagarnR där med att titta i stjärnkikare och tala om de olika 
stjärnbilderna. Mytha berättar gudosagor ur det grekiska my
tologin. Sveriges Radios Adventskalender hör till programmet. 

Kojak. TV1 21.30. Amerikansk serie. Textad 
Kajak är polis och arbetar i New York, där han bekämpar gangs
terns i den undre världen tillsammans med sina medhjäJ.pare. 
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Det lilla huset på Prärien. TV2 18.30. Amerikansk familjeserie. 
Textad. 

Mycket fristående dramatisering av Laura Ingalls Wilders åtta 
bBcker om sin barndom. Handlar om familjen Ingalls' nybyggar
liv i Amerika i slutet av 1800-talet. 

Lödder. TV2 20.00. Amerikansk serie. Textad. 
Handlar om familjerna Tate och Campell och deras trassliga 
öden och äventyr. 

Tema USA. TV2 20.00. Amerikansk dramadokumentär serie. Textad. 
Skildrar atomfysikern Robert Oppenheimer och hans arbete 
nch forskning kring den första atombomben. 

Två slår den tredje. TV2 20.00. Svensk TV-teater 
Pjäs av Sandro Key-Aberg om tre människor, mor, far och son, 
som ensamma överlev det stora Kriget. Skildrar deras kamp för 
att Bverleva och deras ansträngningar att hitta tillboka till 
familjerelationen, som tar sig absurda uttryck. 

Svenska Sesam. TV2 17.30. Svensk barnserie efter amerikansk före
bild. 

Handlingen byggs upp omkring livet på en teater. I programmet 
förekommer många olika inslag, bl a med dockor, Mupparna, som 
spelar upp små scener. 

Vem är min mamma? TV2 18.00. Amerikansk familjepjäs. Textad 
Alex har sedan 6-årsåldern levt i en fosterfamilj hon vuxit 
samman med. En dag när hon är 16 år, ringer hennes biologiska 
mor för att få träffa henne. Detta utlöser gamla mardrömmar 
och ångestkänslor hos Alex. 
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Föreliggande specialarbete utgör en skriftlig redovisning i 
uppsatsform av en undersökning om barn och TV. Målet för un
dersökningen har varit att få fram barns egna tankar och fun
deringar kring TV och TV-program. Undersökningen är gjord i 
form av inspelade intervjusamtal med 17 barn i 3:e klass 
och 29 barn i 1:a klass, i grupper om tre. 
Följande frågor behandlas : 

1. Kan barn skilja mellan TV och verklighet? 
2. Hur mycket förstår de av de program de ser? 
3. Hur tittar de på textade program? 
4. Hur använder de sin fantasi ihop med TV? 
5. Vad ger barnprogrammen? 
6. Vad tycker de är bra med TV? 
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Rudborg. - Borås, 1982. - 20 bl. - (Spe
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