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Sammanfattning  
Syftet med denna undersökning är att studera hur några pedagoger, som arbetar med utomhuspedagogik i sin 
verksamhet, uppfattar hur barn påverkas av televisionen samt hur det barnprogrammen förmedlar kan användas 
inom förskolans verksamhet. De frågeställningar vi har utgått från är: Hur anser pedagoger att barnen inom 
förskolan påverkas av barnprogram? Hur kan man ta tillvara på det som Sveriges Televisions barnprogram 
förmedlar i den pedagogiska verksamheten? Hur anser de pedagoger vi intervjuat att de får inspiration till sin 
utomhuspedagogiska verksamhet? Sker det via barnprogram? Vi har använt oss av kvalitativ metod för att 
studera detta fenomen. Detta skedde genom intervjuer med pedagoger som arbetar inom utomhuspedagogisk 
verksamhet. Resultatet visade att de intervjuade pedagogerna använde sig av televisionen i sin 
utomhuspedagogiska verksamhet på mycket skilda sätt, exempelvis genom att använda aktiviteter som inspirerats 
av programmen samt att de sade sig ta tillvara på barnens intresse för vad de ser på televisionen. De flesta av de 
intervjuade pedagogerna menar att de utgår från barnens intresse i sin verksamhet och de anser att just 
barnprogram är en stor del av barnens vardag.    
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1. Inledning 
När vi idag som vuxna sätter oss framför tv-apparaterna för att följa de barnprogram som 

sänds kan vi minnas vår egen uppväxt då Sveriges Televisions Bolibompa var en självklar 

avslutning på dagen. Även om den personliga kontakten är det som utvecklar barnet mest är 

ändå media en stor påverkansfaktor enligt von Feilitzen, Filipson, Rydin och Schyller (1989), 

samtliga då forskare vid Publik- och programforskningsavdelningen vid Sveriges Radio. 

Samma författare anser att ju färre vuxna förebilder ett barn har desto mer påverkas det av det 

som visas på televisionen. Vi tycker oss, efter genomförda praktikperioder på olika förskolor, 

kunna se att barn i förskolan leker lekar som kan härledas till program och karaktärer från 

televisionen samt att dessa har ett stort inflytande på barnen. Vi misstänker att barn påverkas 

av många olika typer av medier, inte enbart av televisionen. Äldre barn har oftast tillgång till 

Internet, vi tror dock att just för små barn är televisionen av övervägande betydelse då det är 

denna som i stort sätt alla barn kommer i kontakt med.  

 

Enligt Statens offentliga utredning (SOU 2005:1) beslutades det under början av 2000-talet att 

programutbudet för barn och unga skulle ägnas ökad uppmärksamhet. Även fast barn idag har 

ett mycket större utbud av tv-kanaler samt ett större programutbud att välja bland än vad vi 

hade i slutet av 1980-talet samt början av 1990-talet så tror vi oss fortfarande veta, genom de 

erfarenheter vi gjort utifrån samtal med barn i vår bekantskapskrets, att det är just Bolibompa 

som de flesta barn ser. Detta misstänker vi kan vara en följd av att Sveriges Television är känt 

för att producera högkvalitativa program vilket troligtvis uppskattas bland föräldrar och 

vårdnadshavare.  

 

Vi har båda studerat utomhuspedagogik och detta har givit oss funderingar om vilken relation 

barn idag har till naturen. Enligt Statens offentliga utredning (SOU 2006:45) efterlyser barn 

idag en större närhet till naturen. Därför intresserar det oss också hur vi som pedagoger kan 

påverka barns känsla för naturen. Vi vill slå ihop dessa två intressen, barns tv-tittande samt 

deras känsla för naturen, och studera hur vi som pedagoger kan använda oss av televisionen i 

arbetet med att påverka barn att växa upp till vuxna med en ansvarskänsla för naturen.        
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Vi vill med denna studie undersöka vilka möjligheter pedagoger inom förskolan ser med att 

använda televisionen i sin verksamhet till att påverka barn och ge dem en nyfikenhet för 

naturen. Vår erfarenhet är att många förskolor plockar bort tv-apparaterna från den dagliga 

verksamheten då pedagogerna anser att barn redan ser för mycket på televisionen i sin 

hemmiljö. Vi misstänker att detta beror på att televisionen har fått en mycket negativ 

uppmärksamhet som påverkare av barn mot att bli mer aggressiva och okoncentrerade 

individer. Vi menar själva att tv-tittande utan pedagogiskt syfte självklart inte ska ha någon 

plats i det pedagogiska arbetet och anser att barnprogrammen kan ses som en gemensam 

barnkultur där barnen skaffar sig liknande erfarenheter. När barnen börjar skolan träffas de 

ofta på fritiden då många utövar aktiviteter, såsom olika sporter, och därför skaffar de sig en 

gemensam referensram utanför skolans värld. Vår erfarenhet är att bilden inte är densamma 

inom förskolan, utan här beger sig oftast barnen hem åt olika håll då dagen är slut. Vi vill 

därför med denna studie söka finna en gemensam nämnare också för barn i förskoleåldern då 

vi som blivande pedagoger bör förstå den värld som barnen möter utanför förskolan.  

 

Vi fann att barnprogrammen, speciellt de som sänds inom ramen för Sveriges Televisions 

Bolibompa-paket, som ett intressant fenomen att studera. Vi valde att göra en avgränsning av 

vårt arbete till att studera just Sveriges Televisions utbud av barnprogram. Detta på grund av 

att arbetet skulle bli allt för omfattande om vi valde att dessutom studera kommersiella 

kanalers utbud av barnprogram. Ett program som sänds inom Bolibompa är Myror i brallan, 

detta program tar ur ett barnperspektiv upp de förhållanden som är rådande i vår natur.   
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2. Syfte och Problemformulering 
Syftet med denna undersökning är att ur ett pedagogperspektiv undersöka hur Sveriges 

Televisions Bolibompa-paket, framför allt programmet Myror i brallan, används i 

undervisningen. Vi vill undersöka om och hur pedagoger använder sig av televisionen som 

hjälpmedel i att påverka barn till att växa upp till miljömedvetna individer. Dessutom vill vi 

undersöka om barn i förskoleåldern, utanför förskolans värld, har en gemensam nämnare i 

barnprogrammen. 

 

De frågor vi med detta arbete vill besvara är: 

1. Hur anser pedagoger att barnen inom förskolan påverkas av barnprogram? 

2. Hur anser pedagoger att man kan ta tillvara på det som Sveriges Televisions 

barnprogram förmedlar i den pedagogiska verksamheten? 

3. Hur anser de pedagoger vi intervjuat att de får inspiration till sin 

utomhuspedagogiska verksamhet? Sker det via barnprogrammet Myror i brallan? 
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3. Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt tar vi upp det uppdrag som pedagoger har, utifrån vårt problemområde. Vi 

granskar hur detta är formulerat i styrdokumenten. I följande kapitel redogör vi också för 

televisionens historia samt hur Sveriges Televisions organisation ser ut idag. Vi beskriver 

också den forskning som finns att tillgå om hur barn påverkas av televisionen. Mycket av den 

tidiga forskning som vi funnit är utförd av Sveriges Televisions Publik- och 

programforskningsavdelning. Dessutom redovisar vi här litteratur som tar upp vilken kontakt 

barn har med naturen och hur pedagoger kan förhålla sig till denna kontakt.   

 
 
3.1 Pedagogens uppdrag 
Pedagogerna inom förskolan och skolan har en mängd lagar och styrdokument, exempelvis 

skollagen samt läroplaner, att ta hänsyn till när de planerar sin verksamhet. Dessutom finns 

Förenta Nationernas Barnkonvention att ha i åtanke (SOU, 2006:45). Däremot finns ingen 

speciell lag som styr det kulturutbud som barn kommer i kontakt med.  

 
Efter att vi studerat den läroplan, Lpfö 98, (Utbildningsdepartementet, 1998) som ligger till 

grund för förskolan kunde vi finna många inslag i denna som stödjer ett arbetssätt där barnens 

intressen och betydelsen av dessa framhålls. I detta styrdokument betonas barnens 

företagsamhet, intressen och nyfikenhet som något som bör uppmuntras då deras lust och vilja 

att lära ska stimuleras. Att man bör använda sig av media i undervisningen tycker vi oss 

kunna tolka genom att förskolans uppdrag bland annat är att ge barnen förmågan att 

kommunicera i ett samhälle där informationsflödet är stort och i ständig och snabb förändring. 

Eftersom barnen enligt läroplanen tillägnar sig normer och etiska värden genom konkreta 

upplevelser, tror vi att televisionen utgör en av dessa påverkansfaktorer. Därför är det av stor 

vikt att liksom läroplanen förespråkar utgå från barnens erfarenheter och intressen. 

 

Något annat som framhålls i Lpfö 98  (Utbildningsdepartementet, 1998) är förskolans ansvar 

att verka för ett ekologiskt förhållningssätt, för att på så sätt påverka barnen till att bli 

miljömedvetna individer, som hyser respekt och en varsam inställning till naturen. Den 

dagliga verksamheten inom förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig en förståelse 

för hur miljön påverkas av deras livshållning.    
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Också i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, (Utbildningsdepartementet, 

1994) understryks den påverkan det stora informationsflöde som vi möts av i samhället har 

idag. Förmågan att kritiskt granska de förhållanden och de fakta som olika medier presenterar 

samt förstå vilka konsekvenser dessa olika alternativ medför betonas i detta styrdokument. 

Denna läroplan (Utbildningsdepartementet, 1994) innehåller liksom förskolans styrdokument 

ett kapitel som påpekar vikten av att skapa en förståelse för globala miljöfrågor. Det 

obligatoriska skolväsendet ska dessutom verka för att eleverna ska kunna påverka den miljö 

de själva lever i.      

 

I Förenta Nationernas Barnkonvention kan vi i Artikel 17 läsa att media har en viktig uppgift i 

att sprida information och att barn har en rättighet att ta del av material från olika 

internationella källor. Det som framför allt framhålls är information som kan främja barnets 

moraliska och sociala utveckling (Hammarberg, 2006).  

 
Enligt Dewey (2004) är pedagogens uppdrag inte att finnas i skolan som förmedlare av idéer 

och information utan att göra ett urval av vad barnen bör påverkas av och sedan guida barnen 

i deras möte med denna påverkan. Dewey menar vidare att barnens sociala aktiviteter spelar 

stor roll i deras mottagande av information. Läraren bör därför ha god insikt i barnens sociala 

liv för att på bästa sätt kunna ta hänsyn till detta i sin undervisning. Dewey (1999) anser att 

hela vårt samhälle är i ett stort behov av kommunikation och att det är just denna som formar 

samhället och ger dess individer en gemensam referensram samt att all kommunikation är 

bildande. Stensmo (1994), docent i pedagogik, skriver att Vygotskij ansåg att lärande sker i ett 

socialt samspel. En förutsättning för att lärande ska ske är att barnet deltar och erhåller 

erfarenheter från sin omgivning. En annan förutsättning för lärande är enligt Vygotskij 

språkliga och sociala aktiviteter.  

 

 

3.2 Televisionens historia  
Von Feilitzen m.fl. (1989) skriver att redan under 1930-talet startades i USA forskning med 

avseende att undersöka hur massmedia påverkar barn och ungdomar. Den massmedia som då 

avsågs var filmen och då främst ljudfilmen som hade sitt genombrott 1927. Resultatet av 

dessa studier blev enligt von Feilitzen m.fl. (1989) att filmerna förmedlade värderingar som 

gick emot de uppfattningar som var gällande i samhället i övrigt. Dessutom framkom att 

ungdomen tog intryck av dessa värderingar. Under samma årtionde hamnade också radions 
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påverkan på barn i het debatt på grund av den stora mängd våld som programmen ansågs 

innehålla.  

 

I Sverige började tv-sändningarna år 1956, testprogram hade då sänds sedan två år tillbaka. 

Mediaforskaren Wall (1993) menar att televisionen från början hade en stor attraktionskraft. 

De som inte själva hade råd eller möjlighet att införskaffa en tv-apparat fick förlita sig på att 

bli inbjudna till sina mer välbärgade grannar. Det som sades och visades på televisionen var 

utan tvekan sant och det som setts under gårdagskvällen var obestridligt det stora 

samtalsämnet under dagen. 

 

Först på 1960-talet kom enligt von Feilitzen m.fl. (1989) forskningen kring barn och 

ungdomars tv-vanor igång i Sverige. Då utfördes forskningen främst vid PUB, Publik- och 

programforskningsavdelningen, vid Sveriges Radio. Under denna period satsades det mycket 

på att undersöka vilken betydelse familjen hade i barnens konsumtion av media. När en andra 

tv-kanal, TV2, infördes 1969 koncentrerades forskningen istället på hur de enskilda tv-

programmen upplevdes och förstods då barnredaktionen fick en mer framträdande roll. På 

1970-talet började det enligt von Feilitzen m.fl. (1989) produceras en större mängd 

barnprogram än tidigare. I USA uppkom tv-program som hade för avsikt att på ett lustfyllt 

sätt introducera förskolebarn i skolans värld. En serie som blev populär var Sesame Street, 

vilken kan ses som föregångaren till det svenska tv-programmet Fem myror är fler än fyra 

elefanter. Nu började forskarna istället för att koncentrera sig på televisionens negativa 

konsekvenser undersöka den positiva inverkan som dessa barnprogram hade. 

 

Till en början menar, film- och barnkulturforskaren, Rönnberg (1997) att innehållet i 

barnprogrammen höll sig till barns hemmiljö. Karaktärerna som tv-programmen visade upp 

befann sig allt som oftast i den direkta närheten till hemmet, såsom i trädgården eller i 

barnrummet. Detta mottogs med positiva reaktioner då televisionen ansågs hålla barnen borta 

från det våld som fanns på gatorna. Tack vare detta sågs inte televisionen som något hotfullt, 

bilden kom dock att ändras och televisionen tycktes senare saluföra en mängd våldsamheter. 

Rydin (2000) fil. dr. i medier och kommunikation menar att detta berodde på att samhället 

smög sig in i barnprogrammen. Kritiken mot programmen ökade då de ansågs vara mycket 

kontroversiella.  
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Enligt Wall (1993) hade Sveriges Television redan från början höga ambitioner för barn-tv. 

Under televisionens historia i Sverige har det målmedvetet strävats efter att sända tv-program 

som är pedagogiska. Det finns dock i Sveriges Television ekonomiska begränsningar vilket 

gör det omöjligt att producera alla tv-program som sänds inom landet. Då det är tio gånger så 

dyrt med egenproducerade tv-program i jämförelse med inköpt material tvingas Sveriges 

Television att köpa in en viss del av sitt programutbud.        

 
 
3.3 Sveriges Television 
Sveriges Television är ett företag som på uppdrag av staten producerar program som ska svara 

mot regeringens och riksdagens krav på ett kvalitativt utbud. Det finns i de flesta länder krav 

och regler som bland annat styr programinnehållet, relationen till den politiska makten samt 

sändningarnas räckvidd i de televisions- samt radioprogram som produceras. I Sverige kallas 

detta för Public service och denna lag styr Sveriges Television, Sveriges Radio samt 

Utbildningsradion (SOU 2005:1). Public service innehåller av riksdag och regering 

framställda villkor som benämns som sändningstillståndet. I §12 av denna lag kan vi läsa att 

Sveriges Television har som uppdrag att utforma program för och med ungdomar. Dessa 

program ska innehålla kulturella och konstnärliga inslag samt information och nyheter (SOU, 

2006:45).   

 

Varje år ger Sveriges Television ut en Public service redovisning. I denna redovisning för 

2006 (Petersson, 2007) kan vi läsa att Sveriges Television sänder barnprogram inom flera 

olika genrer, bland annat nyheter, fakta, musik, nöje, fiktion och sport. I Sveriges Televisions 

två huvudkanaler, SVT1 och SVT2, sändes 818 timmar barn- och ungdomsprogram under år 

2006. Detta är en kraftig minskning jämfört med år 2005, vilket förklaras med införandet av 

Barnkanalen där nu huvuddelen av utbudet för barn och ungdomar går att återfinna.  

 

Sveriges Television finns i hela Sverige och har kontor på cirka trettio orter i vårt land. 

Verksamheten som bedrivs finansieras av den avgift som alla hushåll i Sverige enligt lag ska 

betala. Sveriges Television ägs av en stiftelse. Tack vare att företaget inte ägs av staten eller 

kommersiella intressen ger det Sveriges Television en oberoende ställning, den kan kallas för 

en fri television (Baagøe, 2007). 
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Enligt Sveriges Television har Bolibompa varit kvalitetsmärkningen för deras egna program 

för barn i förskolan samt grundskolans lägre åldrar ända sedan år 1987. Den första 

halvtimmen av den en och en halv timme långa programtiden riktar sig till de yngsta barnen 

medan följande programtid vänder sig till de något äldre barnen. Bolibompa tar hänsyn till 

den svenska barnkulturhistorien genom att bland annat sända några av Astrid Lindgrens 

dramaproduktioner varje år. Sveriges Television strävar alltid efter att uppnå total 

jämställdhet i sitt programutbud. Därför har redaktionen satsat på barn- och ungdomsserier 

med självständiga och spännande flickor i huvudrollerna. Också mångfald är ett av 

nyckelorden för Sveriges Televisions barnprogram (Petersson, 2007). Även Rydin (2000) 

menar att Sveriges Television har till uppgift och aktivt arbetar med att främja en öppen syn 

på alla grupper i samhället. Därför sänds inom denna verksamhet program där invandrare, 

funktionshindrade och andra minoritetsgrupper har en framträdande roll.  

 

Myror i brallan är ett av Bolibompas program som vänder sig till de yngre barnen. Detta 

program strävar efter att ge barn en inblick i naturens spännande värld. Här finns inslag om 

olika djur, växter, experiment och annat som hör naturen till. Programmet involverar barn på 

olika sätt. Under sändningen kan tittarna följa en barnpatrull, kallad Skogspiraterna, i deras 

jakt på spännande äventyr i skogen. Dessutom görs hemma-hos reportage hos barn som har 

gjort naturrelaterade upptäckter (Colliander, 2007). 

 

 
3.4 Barn och tv-tittande 
Förr ansågs skolan enligt Werner (1996), professor i medievetenskap vid Universitetet i Oslo, 

ge barnen deras första erfarenheter av världen utanför hemmet. Numera kommer barnen i 

kontakt med denna värld redan långt innan skolstarten i och med de medier de möter. På 

grund av detta har också lärarens situation förändrats från att vara en av de största 

förebilderna för eleverna till att få denna roll underminerad av de förebilder som barnen hittar 

inom medierna. Nuförtiden måste därför läraren konkurrera med dessa inte alltid så 

verklighetstrogna gestalter.  

 

Werner (1996) menar att det finns ett samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå samt 

vilken typ av tv-program som barnet väljer att se på. Barn konsumerar en större mängd 

informationsprogram i familjer där föräldrarna är högutbildade än i familjer med lägre 

utbildningsnivå. Werner (1996) anser vidare att barn och föräldrars val av tv-program står i 
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relation till varandra. Väljer föräldrarna att i större utsträckning se på informationsprogram, 

exempelvis Plus och Nyheterna, än på underhållningsprogram, exempelvis Så ska det låta 

samt Allsång på Skansen, är möjligheten stor att deras barn gör liknande val.  

 

Televisionen kan enligt Gustavsson, Filipson och Eckert (1995) ses som ett komplement till 

föräldrarnas och förskolans uppgift att öka barnets medvetande om omvärlden. Författarna 

anser att televisionen kan öppna upp för en merförståelse inom många olika områden såsom 

samhället, naturen och kulturen. Detta kan medföra att barnet tillägnar sig en ökad självinsikt 

samt en empati för andra människor. Vad är det då som enligt föräldrar kännetecknar ett bra 

barnprogram? Gustavsson m.fl. (1995) menar att föräldrar anser att barnprogrammen bör vara 

anpassade till barnens ålder, både språkligt samt tempomässigt. Dessutom vill föräldrarna att 

deras barn ska få ut något av att se programmen. De bör vara faktabetonade eller innehålla en 

lagom mängd spänning.   

 

Rönnberg (1997) menar att barn använder de intryck som de får genom televisionen både som 

av- och som påkoppling. Med andra ord sker tv-tittande av olika syften, dels som avslappning 

och dels som inspirationskälla till barnens lek. I leken kan barnet bearbeta de intryck som tv-

tittandet har medfört samt omforma fiktiva konflikter och på så sätt göra sig självt mer 

förberett att möta samma typ av tvister i verkliga livet. 

 

Säljö (2000) menar att ny teknik ofta har setts som revolutionerande. Skolan och dess 

undervisning skulle på grund av exempelvis kassettbandspelaren samt tv- apparaten komma 

att bli överflödig. Denna teknik skulle medföra en förnyare av den gällande pedagogiken och 

på så sätt förvisa densamma till omodernitet. Samma författare anser att den 

kommunikationsform som skolan idag praktiserar uppkom i ett samhälle fattigt på 

information. Detta medför att skolan idag får en stor uppgift i att finna sätt att kommunicera 

med sina elever på sätt som inspirerar och utmanar. Enligt Lesser i Rydin (1985) anser dock 

vissa forskare att det saknas en dialog mellan programproducenten och tittaren inom tv-

mediet och därför har televisionen en liten möjlighet att skapa förutsättningar för inlärning. 

Däremot menar Rönnberg (1997) att det främst är producenten som blir förloraren i denna 

envägskommunikation då det är denna som inte får någon respons på innehållet. Detta medför 

en liten möjlighet att förbättra budskapet i produktionerna.   

 

9 
 



 

Trots att televisionen har många positiva effekter vore det godtroget att blunda för dess 

negativa påverkan menar Gustavsson m.fl. (1995). Programmen som sänds på televisionen 

kan innehålla delar som kan ge barnen en snedvriden syn på livet, människan och samhället. 

Vid vissa tillfällen kan även utbudet väcka känslor hos barnen, såsom ängslan, fruktan och 

aggressivitet. Om televisionen är bra för barn i alla lägen kan därför diskuteras.      

 

 
 
3.5 Barn och natur  
Nyhus Braute & Bang (1997), båda lärare vid olika högskolor i Norge, menar att barn idag i 

allmänhet har ett sämre förhållande till naturen än vad som tidigare var gällande. Den enda 

kontakt som många barn numera får med naturen sker genom bilfönstret eller via 

televisionens naturprogram. Ericsson (2004), licentiand i pedagogik vid Karlstad Universitet, 

anser att på grund av att naturkontakten har minskat känner många barn och ungdomar en 

otrygghet och ett obehag i mötet med naturen. Därför är det viktigt att som pedagog bygga 

upp en förtrogenhet för naturen hos sina elever redan från tidig ålder. Nyhus Braute & Bang 

(1997) skriver att naturen har gått till att vara underställd människan vilket medför att vi inte 

längre behöver befinna oss i den för att skapa lärdomar om densamma. Televisionen och 

böcker erbjuder idag den information som förr endast fanns att tillgå i naturen själv.  

 

Just barndomen är den period då vi vuxna har störst möjlighet att påverka barnet till en 

miljömedveten inställning. Det blir därför viktigt att förskolan och skolan har en positiv 

inställning till naturen och agerar ansvarstagande i sin fostran av barnen. För att kunna skapa 

en positiv attityd till vår miljö är det av yttersta vikt att barnen får delta i aktiviteter som 

främjar en god miljömedvetenhet. Detta arbete bör ske tillsammans med vuxna förebilder som 

är av stor betydelse för barnen (Nyhus Braute & Bang, 1997). Dahlgren, professor i 

pedagogik vid Linköpings Universitet, samt Szczepanski, utomhuspedagog, (2004) menar att 

fördelarna med att arbeta med naturen som utgångspunkt i verksamheten är många. I naturen 

sönderdelas inte information och upplevelser i olika ämnen på samma sätt som de gör inom 

skolans värld. I naturen upplevs helheter och det studerade hamnar i sitt rätta sammanhang 

vilket medför att kunskap som kommer genom denna typ av undervisning fastnar bättre. 

Dessutom medför den fysiska kontakten med det som studeras en ökad förståelse. 

Klassrummets väggar utgör ofta begränsningar då upplevelsen kommer i skymundan för den 

bokliga och bildliga informationen. 
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Skolan har idag enligt Gillberg (1994), socionom, en stark betydelse som fostrare av barnen i 

samhället. Ekologiska livsmedel, återvinning och kretslopp har blivit en del av den vardag 

som barnen möter inom förskolan och skolan. Detta har troligtvis sitt ursprung i den växande 

oron för vår betydelsefulla natur. För att barnen ska få möjligheten att utvecklas till 

ansvarstagande individer krävs att de tillägnar sig en förståelse för sin omvärld. Skolans 

pedagoger har till uppgift att ge barnen denna förståelse då den inte längre är självklar. Ett sätt 

att skapa en förståelse för naturen är att använda sig av Deweys populära slogan ”Learning by 

doing” (Dewey, 2004) som innebär att eleven inte enbart får reflektera över sin omvärld utan 

också pröva lösningar på problem i aktiv handling.   
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4. Metod 
I detta avsnitt redogör vi för den forskningsmetod vi har använt, det vill säga den kvalitativa 

metoden. I metoddelen av vår uppsats tar vi dessutom upp forskningsetiska 

ställningstaganden, vilken urvalsgrupp vi riktat vårt arbete mot samt hur vi gått tillväga med 

vår studie.  

 

 
4.1 Kvalitativ metod 
En kvalitativ bearbetningsmetod innebär enligt Stukát (2005), fil. dr i pedagogik, att forskaren 

försöker förstå och tolka de resultat som uppenbarar sig. Det som försöker beskrivas i denna 

forskning är enskilda personers uppfattningar, med andra ord inte ett övergripande tankesätt. 

Det som karakteriserar den kvalitativa metoden är att forskaren gör en djupanalys av insamlat 

material från en liten undersökningsgrupp (Svenning, 2003).   

 

Det finns inte bara ett sätt på vilket kvalitativ forskning kan bedrivas menar Patel och 

Davidson (2003), båda lärare i forskningsmetodik. Ofta är det forskaren själv som formulerar 

och praktiserar en egen variant av denna forskningsansats. Det finns inom denna metod enligt 

Backman (1998), professor vid Umeå Universitet, en stor anpassbarhet som medför ett stort 

utrymme för avvikelser. 

 

Stukát (2005) skriver att ett sätt att bedriva kvalitativ forskning är genom öppna intervjuer där 

den intervjuade får möjligheten att med egna ord formulera sin uppfattning. Eftersom denna 

metod enligt Svenning (2003), docent vid Lunds Universitet, inriktar sig mot att studera ett 

fåtal människors nyanser av uppfattningar kan det uppkomma svårigheter vid analysarbetet då 

känslor och tänkesätt kan vara svåra att tolka. Patel och Davidson (2003) menar att en 

svårighet med kvalitativa undersökningar är att de ofta genererar ett stort textmaterial. Detta 

medför att arbetet kan bli mycket tidskrävande. Stukát (2005) framhåller att denna forskning 

ej är fullt pålitlig då den till stor del bygger på hur forskaren väljer att tolka det insamlade 

materialet samt att forskarens tidigare erfarenheter kan innebära en avgörande omständighet.  
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4.2 Val av metod 
Vi har använt en kvalitativ intervjumetod för att studera vårt problemområde. Detta på grund 

av att vi vill få en ökad förståelse för hur pedagoger använder eller kan tänka sig att använda 

Sveriges Televisions barnprogram i sin strävan att etablera en positiv naturkänsla hos barnen i 

sin verksamhet. Den kvalitativa metoden använde vi för att vi inte ville ha en generaliserande 

bild utan en ökad förståelse kring hur det fenomen vi valt att studera kan uppfattas av 

pedagoger.   

 
  
4.2.1 Intervjuer 
Enligt Kvale (1997), verksam vid den psykologiska institutionen vid Århus Universitet, 

uppstår kunskap i mötet mellan de värderingar och synsätt som den intervjuade samt 

intervjuaren innehar. Just den kvalitativa intervjun syftar till att skildra olika uppfattningar om 

det studerade fenomenet. Under intervjun diskuteras en företeelse som är av gemensamt 

intresse för båda parter. Kvale (1997) anser vidare att en forskningsintervju har en tydlig 

struktur där intervjuare och intervjuperson tilldelas bestämda roller. I dessa roller ligger en 

inneboende maktfaktor vilket medför att intervjuaren styr samtalet. Forskaren bör vara väl 

förberedd innan intervjun startar för att på bästa sätt uppnå ett så relevant resultat som möjligt 

i förhållande till syftet med denna uppsats.   

 

Intervjuer är enligt Patel och Davidson (1997) olika metoder för att som forskare samla 

material till sin studie. Intervjuer är oftast personliga men kan också ske via exempelvis 

telefon och e-mail. Det är viktigt att syftet med intervjun framkommer till den person som ska 

medverka i undersökning. Detta därför att forskaren är beroende av att urvalsgruppen är 

positivt inställd till att svara på de, av forskaren formulerade frågorna. Som intervjuare är det 

vikigt att under intervjuns gång visa ett äkta intresse för det som framkommer. Motivationen 

hos den person som intervjuas kan annars påverkas negativt vilket medför att svaren tappar en 

viss grad av relevans.   

 
 
4.2.2 Urvalsgrupp 
I en kvalitativ undersökning menar Svenning (2003) att forskaren bör välja ut några få 

personer för djupintervjuer. Detta på grund att det dels är för tidskrävande att analysera en allt 

för stor mängd data samt att inom denna undersökningsmetod söker forskaren finna 

exemplifierande uppfattningar istället för generaliserande. Halvorsen (1992) menar att när den 

kvalitativa metoden används är det inte alltid eftersträvansvärt att resultatet ska representera 
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ett stort urvalsunderlag utan forskaren strävar istället efter en förståelse för ett fåtal personers 

olika uppfattningar av ett fenomen. Holme och Solvang (1997) framhåller vikten av att ett 

urval måste genomföras på ett medvetet sätt för att resultatet ska kunna anses trovärdigt.   

 

Då syftet med vår studie var att undersöka några pedagogers uppfattningar om hur 

barnprogram kan användas i den pedagogiska verksamheten inom förskolan blev valet att 

intervjua just pedagoger en självklarhet. De pedagoger som deltog i undersökningen arbetade 

på två olika förskolor. Anledningen till att vi valde just dessa förskolor är att de båda arbetar 

aktivt med utomhusmiljön samt använder den närliggande naturen som resurs i verksamheten. 

Vi tyckte att detta var en viktig egenskap då vår studie inriktar sig mot just barns naturkänsla i 

ett medieperspektiv.  

 
 

4.3 Etiska ställningstaganden  

”Etik brukar definieras som läran om rätt och orätt, gott och ont, och etiska principer uttrycks 

ofta som levnadsregler eller utsagor om hur människor bör uppträda.” (Rydén, 1990, s. 137). 

Rydén (1990) menar att följandet av etiska regler inte nödvändigtvis behöver vara likvärdigt 

med att utföra en moralisk handling.  De etiska regler som en forskare väljer att följa bör utgå 

från dennes egna personliga värderingar. Hård af Segerstad (1990) anser att uppkomsten av 

etiska dilemman oftast har sin uppkomst i att olika individers intressen sammanstöter. Det 

som en person finner positivt kan vara negativt för en annan.  

 

Under en intervjusituation är det enligt Kvale (1997) intervjuarens ansvar att skapa goda 

förutsättningar för att den intervjuade ska känna sig så trygg som möjligt. Detta är av yttersta 

vikt då det endast är när personen känner sig bekväm i situationen som denna kan ge uttryck 

för sina tankar och känslor. Etiska ställningstaganden bör vara i ständigt fokus under hela 

forskningsprocessen och inte enbart under en viss del av denna. Det finns dock olika etiska 

problemområden beroende på i vilken del av forskningsprocessen man befinner sig. Under 

planeringen ligger problematiken i att få intervjupersonen informerad samt se till att personen 

i fråga känner till anonymiteten, detta i enlighet med Vetenskapsrådets (1990) krav på 

information samt konfidentialitet. Transkriptionen kan också innebära etiska problem då den 

som skriver analyserar och transkriberar det som sägs utefter sina egna erfarenheter. I 

analysen ligger problematiken i hur mycket inflytande den intervjuade bör ha i hur dess 

yttranden tyds. 
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Eftersom vi har intervjuat vuxna människor behövde ingen förutom intervjupersonerna lämna 

sitt medgivande till att delta i studien. Första kontakten vi tog med de berörda pedagogerna 

var via telefon. Då gav vi endast en kort beskrivning till vad vårt projekt har för syfte. Innan 

själva intervjuns början gav vi sedan ytterligare information om vår studie. Vi förtydligade då 

konfidentialitetet samt det frivilliga deltagandet i studien. Detta är också något som 

Vetenskapsrådet (1990) framhäver som en av sina grundläggande etiska regler, även kallad 

Samtyckeskravet. Denna konfidentialitet var sedan viktig för oss att upprätthålla under hela 

arbetet då vi under transkriberingen avidentifierade intervjupersonerna.        

 

 

4.4 Planering 
Vi startade upp detta arbete med att studera vilka olika barnprogram som nu sänds på Sveriges 

Television. Vi fastnade ganska snart för tv-programmet Myror i brallan då vi ansåg att detta 

passade bra in i den undersökning vi ämnade utföra. För att på bästa sätt sätta oss in i vad 

detta program förmedlar valde vi att studera ett antal av programmets avsnitt. 

 

Vi genomförde intervjuer på två olika förskolor som vi kontaktade inför vår studie. Valet föll 

på dessa förskolor därför att vi tidigare under vår utbildning har etablerat en kontakt med 

dem. En ytterliggare anledning till att vi valde dessa två förskolor är att de arbetar aktivt med 

utemiljön som resurs. När vi hade klart för oss var och när intervjuerna skulle äga rum såg vi 

till att ordna fram en reportagebandspelare för inspelning av intervjuerna. Denna teknikiska 

utrustning kände vi var nödvändig för att vi som intervjuare skulle kunna ägna all vår 

uppmärksamhet till den intervjuade pedagogen och inte behöva lägga energi på att föra 

anteckningar under samtalets gång. 

 

Följande steg i vår planering var att utforma de frågor vi ville ställa under intervjuerna. Med 

syftet och problemformuleringen som utgångspunkt utarbetade vi ett antal frågor som vi 

ansåg täckte in det område vi ville undersöka. De frågor vi utformade var öppna frågor där 

pedagogerna fick möjlighet att utveckla sina tankar, se bilaga 1.   
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4.5 Genomförande 
Vi började intervjutillfällena med att berätta om oss själva och vårt syfte med 

undersökningen, detta för att skapa ett intresse hos pedagogerna för vår studie. Under 

samtalen hade vi våra frågor som utgångspunkt. Det visade sig dock att vi under intervjuns 

gång var tvungna att frångå dessa till viss del för att istället följa upp det som pedagogerna 

svarade. Vi som intervjuare ville under samtalet visa att vi lyssnade och var intresserade av 

det som sades genom att vara medvetna om vårt kroppsspråk. Vi genomförde fem intervjuer 

vilka varade mellan tjugo och trettio minuter. Tre av de intervjuade pedagogerna var utbildade 

förskollärare, de övriga två var barnskötare.    

 

Under den första intervjun var tanken att det skulle ha varit två pedagoger närvarande, en så 

kallad gruppintervju. Den ena pedagogen fick dock förhinder då hon behövdes i barngruppen. 

Vi utförde trots detta intervjun med endast en pedagog närvarande. Denna förskollärare kände 

sig inte bekväm med att bli inspelad på band, men ställde trots detta upp på intervjun. Vi 

kände dock att intervjun flöt på bra och att faktumet att bandspelaren var påslagen inte 

påverkade svaren på frågorna.  

 

När vi genomförde de följande intervjuerna var endast en pedagog närvarande. Detta för att få 

fram just denna pedagogs förhållningssätt och attityder och ge så stort talutrymme som 

möjligt åt den intervjuade. Vi kände dessutom att det vid intervjuer i ett och samma arbetslag 

kan finnas en eller flera mer dominerande personligheter vilket kan medföra att vissa personer 

inte kommer till tals eller vågar uttrycka sin egen åsikt vid gruppintervjuer.       

 
 
4.6 Bearbetning av intervjuer 
 
 
4.6.1 Transkription 
Vi transkriberade våra intervjuer. Stukát (2005) anser att detta är ett tidsödande arbete, vi är 

beredda att hålla med honom. Vi anser dock att det är en fördel att ha intervjuerna nedskrivna 

för att på det sättet underlätta det kommande analysarbetet. Vid transkriberingen upptäckte vi 

att ljudupptagningsförmågan på banden vi spelat in under intervjuerna inte var av bästa 

kvalitet. Detta medförde att det var svårt att identifiera vem som sa vad av oss intervjuare. Vi 

tror dock inte att detta har någon påverkan på resultatet av vår studie då transkriberingen 

skedde nära inpå intervjuerna vilket medförde att vi fortfarande hade dessa i färskt minne. Vi 

transkriberade om intervjuerna till skriftspråk istället för talspråk då vi anser att detta är lättare 
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att arbeta med. Dessutom tog vi, under transkriberingsarbetet bort vissa betydelselösa 

upprepningar samt små ord av typen, mmm, eh samt jaha, i de fall då vi ansåg att dessa ord 

inte påverkade analysen av intervjuerna.   

 
 
4.6.2 Analys av materialet 
Den kvalitativa analysen menar Svenning (2003) präglas av att forskaren vill gå på djupet i ett 

fenomen med tillgång till förhållandevis lite data. Forskaren får med stor sannolikhet många 

idéer när denne läser igenom de data som är inhämtat. I arbetet med analysen gäller det att 

hitta mönster som hänger samman, här kommer också forskarens egna tolkningar in.  

 

Efter att vi transkriberat våra intervjuer utgick vi från de tre problemformuleringar vi 

presenterat tidigare i denna uppsats. Vi sorterade in de frågor som vi ställt till pedagogerna 

under de olika problemformuleringarna för att kunna analysera svaren. Sortering gjorde vi 

efter hur vi tyckte att de svar vi fått på de frågor vi ställt besvarade våra 

problemformuleringar. Utifrån dessa svar fick vi fram ett antal kategorier under varje 

problemformulering. Dessa kategorier presenterar vi i den kommande resultatdelen. För att 

förtydliga och exemplifiera kategorierna har vi tagit med citat från våra intervjuer.   

 

De kategorier vi kom fram till är:  

- Hur anser pedagoger att barnen inom förskolan påverkas av barnprogram? 
 

1. Barnen påverkas positivt 
2. Barnen påverkas negativt 

 
- Hur kan man ta tillvara på det som Sveriges Televisions barnprogram förmedlar i den 

pedagogiska verksamheten? 
 

1. Använder barnprogrammen på ett medvetet sätt 
2. Använder inte barnprogram i verksamheten 
3. Använder sig på ett oplanerat sätt av barnprogram 

 
- Hur anser de pedagoger vi intervjuat att de får inspiration till sin utomhuspedagogiska 

verksamhet? Sker det via barnprogram? 
 

1. Inspiration från barnprogram 
2. Inspiration från litteratur 
3. Inspiration från eget intresse 
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4.7 Metoddiskussion 
Vi är medvetna om att de resultat vi fått fram genom denna undersökning inte bör ses som 

pedagogers tankar i allmänhet. Undersökning vi gjort omfattar alldeles för få pedagoger för 

att kunna ge en generaliserande bild av hur pedagoger i stort uppfattar de fenomen vi valt att 

studera. Den avgränsning vi har gjort till Public service-tv ger dessutom inte en fullständig 

bild av hur televisionen påverkar barn då en stor del av de barn som går i förskolan har 

tillgång till och därför påverkas också av kommersiell television.  

 

Under våra intervjuer var vi båda närvarande. Detta för att vi lättare skulle kunna fånga upp 

det som samtalet förde med sig för att på detta sätt kunna ställa relevanta följdfrågor. Tack 

vare att vi var två personer som intervjuade fanns det en större möjlighet att någon av oss 

alltid kunde fånga upp den intervjuades tankar och funderingar. Det problem vi kan se med 

resultatet i vår studie är att pedagogerna vi intervjuade skulle kunna ha känt sig i underläge 

mot oss då vi var två som intervjuade en pedagog. Detta skulle kunna medföra att de, 

medvetet eller inte, ger oss de svar de tror att vi söker. Vi tror dock inte att detta är ett stort 

problem då åtminstone en av oss tidigare var känd på de förskolor vi besökte.   
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5. Resultat 
Här nedan följer det resultat som vi fått fram genom att analysera de svar vi fått under våra 

intervjuer. Vi har utgått från våra tre problemformuleringar och därefter kategoriserat svaren 

från våra intervjuer. För att förtydliga dessa kategorier presenterar vi citat utdragna direkt från 

våra intervjuer i slutet av varje kategori.  

 
 
5.1 Hur anser pedagoger att barnen inom förskolan påverkas av barnprogram? 
 
 

5.1.1 Kategori 1, Barnen påverkas positivt 
De pedagoger vi intervjuat anser att det finns olika typer av barnprogram, vilka kan medföra 

både en positiv och en negativ påverkan på barnen. Många av de barnprogram som 

Bolibompa sänder menar förskollärarna är pedagogiska och inspirerande. Här tar de bland 

annat upp Evas Funkarprogram samt Hjärnkontoret. Dessa program anser pedagogerna 

förklarar fenomen i barnens omgivning på ett utförligt och intressant sätt. Flera pedagoger 

nämner dessutom Myror i brallan som ett program som ger en positiv påverkan på barn då de 

börjar fundera kring hur djur och natur fungerar. 

 

Pedagogerna anser att den påverkan barnprogrammen har på barnen kan ta sig uttryck på flera 

skilda sätt, bland annat så pratar barn mycket med varandra om vad de sett på televisionen 

vilket ger dem ett tillfälle till social interaktion. Dessutom vill många barn utföra de 

aktiviteter som de sett barnprogramledarna genomföra. Detta ger enligt pedagogerna dem ett 

bra tillfälle till att genomföra oplanerade aktiviteter som utgår från barnens intresse av vad de 

ser på televisionen.  

 

Pedagog 4: ”Det är i alla fall ett barn som man kan se mycket på som ser på program där 

de pysslar och vill göra det på förskolan.” 

 

Pedagog 1: ”Jag tror att barnprogrammen är jätteviktiga. De ska man lägga ner mycket 

pengar och kraft på, se till att de fyller sitt syfte.  

 

Pedagog 3: ”Barnen tycker väldigt mycket om dem märker man ju. Barnen pratar mycket 

om tv här också.” 
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5.1.2  Kategori 2, Barnen påverkas negativt 
Vissa pedagoger anser dock att barnprogram i allmänhet har en negativ inverkan på barnen. 

Det de då talar om är främst barnprogram innehållande mycket våld samt figurer som ej kan 

relateras till verkligheten, såsom till exempel Spindelmannen. De pedagoger som har denna 

åsikt är främst de som inte själva aktivt tittar på barnprogram. Vi kan se att de på grund av 

detta har en förutfattad mening om vad det är som programmen egentligen förmedlar. Dessa 

pedagoger ser problemen som tv-programmen skapar istället för att se att det kan finnas 

möjligheter till lärande om de använder sig av programmen i sin verksamhet, vilket andra 

pedagoger framhåller.  

 

Alla pedagoger vi talat med menar att föräldrarna har ett stort ansvar i att aktivt göra ett val av 

vilken typ av tv-program som deras barn konsumerar. De anser dessutom att det är av yttersta 

vikt att föräldrarna tar sig tid att sitta ned med sina barn för att förklara och diskutera det som 

programmen visar. Genom detta kan många olyckor relaterade till tv-program undvikas enligt 

våra intervjuade pedagoger.    

 

Pedagog 2: ”Det är nog väldigt viktigt att som förälder se vilket som är ett bra 

barnprogram. Att se Spiderman och sen hoppa från ett tak och få en spricka i 

foten för att man tror att man kan göra som i filmen.” 

 

Pedagog 5: ”Nu är det ju tyvärr mycket tekniska framtidstecknade figurer.  

Intervjuare: ”Det är inte verklighetstroget menar du?” 

Pedagog 5: ”Näe, det är det inte.” 

 
 
5.2 Hur kan man ta tillvara på det som Sveriges Televisions barnprogram 
förmedlar i den pedagogiska verksamheten?  
 

 
5.2.1 Kategori 1, Använder barnprogrammen på ett medvetet sätt  
Vissa av de pedagoger vi pratade med ansåg att de tog tillvara på barnens intresse för detta 

medie i sin verksamhet. Dessa pedagoger menar att det är viktigt att utgå från barnens tankar 

och funderingar kring alla fenomen. Som vi tidigare nämnt i denna resultatdel finns det flera 

olika barnprogram inom Sveriges Television som alla har olika teman. De flesta pedagoger vi 

intervjuat ansåg att just barnprogrammen är en stor del av barnens vardag. Därför menade 

dessa pedagoger att det är viktigt att vara medveten om samt utgå från denna gemensamma 
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barnkultur i verksamheten. Pedagogerna som gav uttryck för dessa tankar såg själva på 

Bolibompa, i flera olika syften. Dels för att de själva hade barn i förskoleåldern som de såg 

programmen tillsammans med samt att de själva ville vara uppdaterade i barnprogrammens 

värld för att på detta sätt ha en möjlighet att kunna delta i barnens samtal på förskolan.  

 

Pedagog 3: ”När det kommer på tal själv från barnen är det ju roligt att spinna vidare på 

det.” 

  

Pedagog 1: ”Det tycker jag också känns lite bra som pedagog att möta barnen i det de 

undrar och frågar… det är ju i Bolibompavärlden som man kan möta barnen.” 

 
 

 

5.2.2 Kategori 2, Använder inte barnprogram i verksamheten 
Andra pedagoger som vi intervjuade var inte lika positivt inställda till att använda televisionen 

inom förskolans verksamhet. Det vi kunde se var att det främst rörde sig om de pedagoger 

som inte såg på barnprogram själva. En del pedagoger ansåg att tv-programmen var för svåra 

för barnen att förstå då den information som dessa förmedlar inte förklaras på ett för barnen 

begripligt sätt. Dessa pedagoger tyckte dessutom att programmen höll ett för högt tempo och 

att de var både hysteriska och stressande. De ansåg också att televisionen inte hörde hemma 

på en förskola med utomhuspedagogisk verksamhet utan att televisionen i sig var något som 

hemmen och föräldrarna fick stå för.  

 

Pedagog 1: ”Att det är lite för svår nivå på det. De har försökt att förenkla det men det är ju 

det som är jättesvårt att förenkla åt barnen.” 

 

Pedagog 4: ”Om vi inte hade varit en Ur och skur förskola hade vi kunnat använda 

barnprogrammen mer. Nu får vi ju inte ha tv och video.” 

 

 
5.2.3 Kategori 3, Använder sig på ett oplanerat sätt av barnprogram  
Vi kunde också se att det fanns vissa pedagoger som använde sig av det som barnprogrammen 

förmedlar utan att ha reflekterat över att det är just det de gör. I början av intervjun hävdade 

dessa pedagoger att de absolut inte utnyttjade barnprogrammen i verksamheten. De såg inte 

att televisionen hade en plats inom deras verksamhet. Senare i samtalet kom det dock fram att 
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detta kanske inte var helt sant utan att de faktiskt omedvetet inspirerades av televisionens 

påverkan på barnen då de faktiskt utförde av barnen föreslagna aktiviteter hämtade från 

barnprogrammens värld.   

 

Intervjuare: ”Använder ni barnprogram här någonting i verksamheten?” 

Pedagog 2: ”Nä, det gör vi inte. Eller jag gör inte det i min verksamhet när jag har 

barnen.” 

Intervjuare: ”Här i förskolan, vilka effekter anser du att barnprogram har på barnen?” 

Pedagog 2: ”Det märks på barnen en positiv effekt på dem som ser bra barnprogram. Vi har 

några exempel på barn som säger att de såg på tv att de exempelvis förde över 

vatten på ett speciellt sätt och så gör vi det.” 

 

 

5.3 Hur anser de pedagoger vi intervjuat att de får inspiration till sin 
utomhuspedagogiska verksamhet? Sker det via barnprogrammet Myror i 
brallan?   
 

 

5.3.1 Kategori 1, Inspiration från barnprogram 
Återigen kan vi se att de pedagoger som aktivt följer Bolibompas barnprogram använder 

dessa som inspiration till sin utomhuspedagogiska verksamhet. Framförallt talar de då om 

programmet Myror i brallan som sänds en gång i veckan. Detta program fångar enligt 

pedagogerna barnens intresse och gör de nyfikna på djur och natur. Programmet tar enligt 

pedagogerna upp små korta inslag som de sedan känner att de själva kan utveckla. När 

intresset är väckt hos barnen anser pedagogerna att det är lätt att bygga vidare på detta samt 

mer ingående förklara de fenomen som barnprogrammen tar upp. Även andra program 

används som inspiration till verksamheten, det är dock Myror i brallan som är den främsta 

inspirationskällan till arbetet utomhus.   

 

Pedagog 3: ” Just Myror i brallan kan man ju se mycket av när vi är ute i skogen och så, 

sången kommer ju oftast upp. Vi pratar ju mycket om myrstackarna och de 

vanliga djuren. Och det där gissa bajset har ju slagit stort.” 
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Flera av dessa pedagoger gav egna exempel på hur de utnyttjade barnprogram i verksamheten. 

Även de pedagoger som inte ansåg sig använda televisionen i sitt arbete kunde ändå ge oss 

tankar om hur de skulle kunna göra för att få in det barnprogrammen förmedlar i sin 

verksamhet. Några exempel på aktiviteter som pedagogerna inspirerades till genom 

barnprogrammen kunde vara. 

 

Pedagog 3: ”… frågesport eller tipspromenader. Vi har köpt boken Myror i brallan och den                 

 är ju superbra.” 

 

Pedagog 1: ” Vi har haft en Myror i brallan fest till och med. Vi var lite natur, gick med 

ryggsäckar och kåsor.” 

 

 

5.3.2 Kategori 2, Inspiration från litteratur 
De pedagoger som inte ser på barnprogrammen som visas i Sveriges Television använder sig 

av förklarliga skäl inte av dessa som inspiration till sin verksamhet. De får denna inspiration 

från annat håll, då bland annat från litteratur. Detta rör sig både om litteratur avsedd för 

pedagoger samt litteratur som vänder sig till barn. Vi har också kunnat se att även de 

pedagoger som aldrig har sett just programmet Myror i brallan ändå känner till dess budskap 

genom att de har tillgång till den bok som uppkommit genom detta program.  

 

Intervjuare: ”Myror i brallan är ju ett program som går nu, har du sett det någon gång?” 

Pedagog 2: ”Nä, det har jag faktiskt inte, men vi har boken.” 

Intervjuare: ”Jaha, vad tycker du om den då?” 

Pedagog 2: ”Den är bra, den är ju mer natur, men jag har faktiskt inte sett det på tv. Men 

när barnen ser saker, är det jättebra. Då tar vi fram den där Myror i brallan 

boken och sen tittar vi i den.”  

 

Pedagog 5: ”Jag läser mycket litteratur och använder min fantasi, det handlar om att 

våga.” 
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5.3.3 Kategori 3, Inspiration från eget intresse 
Alla pedagoger vi intervjuat menar att de har valt att arbeta med utomhuspedagogisk 

verksamhet eftersom de själva har ett djupt rotat intresse för djur och natur. Detta kan vi se 

genom att de flesta av dessa pedagoger har deltagit i kurser som anordnats av 

Friluftsfrämjandet. Dessa kurser syftar till att utbilda pedagoger och andra intresserade till att 

bli ledare inom Mulleverksamheten. Mycket av den inspiration som pedagogerna inhämtar 

kommer just från dessa kurser. Under dessa kurser möter de dessutom andra naturintresserade 

personen vilka de kan utbyta erfarenheter med.  

 

Pedagog 3: ”Alltså väldigt naturmänniska själv, väldigt friluftsintresserad, jag är utbildad 

friluftsledare. Gått på de pedagogiska kurserna med Friluftsfrämjandet.” 

 

Pedagog 1: ”Vi har ju fått ganska mycket inspiration från det att vi är Mulleledare genom 

Friluftsfrämjandet. Vi har gått de ledarkurserna. Sen har man väl ett eget 

naturintresse som präglar en och som har gjort att man valt det här. Vi i 

arbetslaget tycker det här med naturen är kul och vill föra över det till barnen.” 
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6. Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera de resultat vi fått fram av våra intervjuer. Vi kommer 

att återkoppla våra resultat till relevant litteratur. Vi har delat upp diskussionen efter våra 

problemformuleringar och fullbordar detta avsitt med en avslutande diskussion. 

 

 

6.1 Hur anser pedagoger att barnen inom förskolan påverkas av barnprogram? 
De pedagoger vi intervjuat anser alla att barn i stor grad påverkas av det som de ser på 

televisionen. De tycker sig dock se olika typer av påverkan, vissa ser både en positiv och en 

negativ sådan. Den positiva påverkan kommer fram genom att barnen själva diskuterar det de 

sett på televisionen med varandra, medan den negativa framträder tydligast när barnen vill 

efterlikna sina superhjältar. Vi vill här påpeka att de pedagoger som var av denna uppfattning 

hade en viss svårighet att särskilja Sveriges televisions Public service gentemot kommersiella 

kanalers utbud.  

 

Under våra intervjuer fick vi övervägande positiva reaktioner kring den påverkan som 

televisionen har på barn. Pedagogerna menar att många av Sveriges Televisions barnprogram 

är både pedagogiska och underhållande. Detta tror vi gör att barnen blir nyfikna och 

inspirerade till att vilja lära och utvecklas. Dessutom ser pedagogerna den sociala interaktion 

som barnprogrammen ger upphov till, då de tillsammans på förskolan diskuterar föregående 

kvälls tablå, som en mycket positiv faktor. Att barn lär i samspel med varandra och av sociala 

sammanhang är självklart enligt Vygotskij (Stensmo, 1994). Vytgotskij menar enligt samma 

författare att barnet behöver erhålla erfarenheter från sin omgivning för att kunna omsätta 

teori till praktisk kunskap. Vi anser att det är just detta som barnprogrammen ger upphov till 

då de diskuteras flitigt av barnen.    

 

Rönnberg (1997) menar att forskningsresultat genom tiderna visat att tv-våld kan ha en stor 

påverkan på barn. Detta är dock något som pedagogerna vi intervjuat inte ser som ett stort 

problem. Inte någon av dessa pedagoger nämnde tv-våldet som en negativ faktor. Den 

negativa påverkan ligger snarare i att barnen inte kan skilja mellan fantasi och verklighet, 

vilket medför att de utför handlingar som en människa inte kan klara av. Eftersom många av 

de figurer som syns i barnprogrammen är fiktiva genomför de handlingar som inte är 
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realistiska för ett barn att utföra. Detta kan medföra att barnen skadar sig själva då de försöker 

efterlikna sina idoler.  

 

Pedagogerna anser själva att de har en viktig roll i att få barnen att förstå det innehåll 

barnprogrammen vill förmedla. De menar dock att det främst är föräldrarnas åliggande att se 

till att barnen inte ser på tv-program som ej är menade för dem. Denna rollfördelning kan vi 

tycka är självklar då det främst är i hemmet som tv-tittande försiggår. Barnens föräldrar får 

här en viktig uppgift i att bestämma vilka program de anser lämpliga för deras barn att se på. 

Pedagogerna anser att föräldrarna har en betydande roll i att se till att de barnprogram som 

barnen konsumerar är anpassade till deras mognadsnivå.    

 

Vi anser att föräldrarna också kan påverka vilka tv-program barnen ser genom att själva välja 

att se på program som vill förmedla något. Werner (1996) menar vidare att föräldrarnas val av 

tv-program återspeglas på barnen. De pedagoger vi samtalade med anser också att det är av 

yttersta vikt att föräldrar tar sig tid att sitta ned med sina barn för att tillsammans se på 

barnprogrammen. Detta för att de då direkt kan förklara för barnen om det finns risk att de 

misstolkar innehållet. Vi är beredda att hålla med om detta då merförståelse hos barnen för 

vad som är realistiskt och inte minskar riskerna för våld och olycksfall, relaterat till tv-

tittande, i förskolan. 

 

 

6.2 Hur kan man ta tillvara på det som Sveriges Televisions barnprogram 
förmedlar i den pedagogiska verksamheten? 
Wall (1993) menar att Sveriges Television alltid har strävat efter att sända pedagogiska och 

lustfyllda barnprogram. Detta är något som de intervjuade pedagogerna också ger uttryck för. 

De anser att många av de program som sänds för barn startar en process där barnen börjar 

reflektera över det de har sett. Dewey (2004) menar att just detta, ett reflekterande över 

omgivningen samt ett arbetssätt där handlingen står i centrum är viktigt för barns utveckling.  

Vi tror att man som pedagog kan ha stor vinning av att fånga upp barnens intresse och tankar 

kring barnprogrammen. Det kan ge en positiv introduktion i olika arbeten med barnen. Att 

som förskollärare planera sin verksamhet utifrån barnens funderingar menar vi ger barnen mer 

än att arbeta med teman som endast pedagogerna bestämt. Att ha barnens intressen som 

utgångspunkt framhålls också i Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998). 
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Barn ser på barnprogram av olika anledningar enligt Rönnberg (1997). Författaren menar att 

de dels använder sig av televisionen som avkoppling. Ett annat syfte kan vara att barnen 

finner inspiration till sin egen lek och sitt lärande. Som blivande pedagoger anser vi att 

televisionen har ett oförtjänt dåligt rykte som påverkare av barn i negativ mening. Vi anser 

dock att så länge pedagogen har en genomtänkt anledning till att använda sig av det 

barnprogrammen förmedlar i undervisningen kan televisionen ses som ett positivt inslag i den 

dagliga verksamheten på förskolan. Flera av de pedagoger som vi intervjuat anser att tv-

apparten inte har en plats på förskolan, speciellt gäller detta den förskola som är en ren Ur och 

Skur förskola. Inom denna verksamhet är det till och med enligt pedagogerna förbjudet att ha 

en tv-apparat eller en dator som barnen på förskolan har tillgång till. Dessa pedagoger anser 

dock att det finns möjlighet att på andra sätt använda sig av det barnprogrammen förmedlar 

utan att för den del tillsammans med barnen titta på televisionen.    

 

Werner (1996) menar att lärarens roll med åren har kommit att ändras från att vara en av 

barnens stora förebilder till att bli utkonkurrerad av fiktiva figurer och populära tv- profiler. 

Detta är dock en uppfattning som vi inte helt och fullt stödjer. Vi tror att även om läraren inte 

alltid är den största förebilden för ett barn behöver inte detta medföra att just televisionen har 

tagit över denna roll. Televisionen kan snarare ses som ett hjälpmedel för föräldrar och lärare 

att öka barns förståelse för omvärlden menar Gustavsson m.fl. (1995). Nyhus Braute & Bang 

(1997) påstår att det är när barnen befinner sig i de lägre åldrarna som vi vuxna har störst 

möjlighet att påverka dem. Därför anser vi att det är viktigt som pedagog att själv reflektera 

över hur man förhåller sig till det som sänds på televisionen. Detta för att på bästa sätt vägleda 

barnen i deras upptäckande utifrån de barnprogram de sett.  

 
Just programmet Myror i brallan anser flera av de pedagoger vi talat med att de har stor 

användning för i sin utomhuspedagogiska verksamhet. Detta på grund av att de allra flesta 

barnen ser på Bolibompa där programmet sänds. Tack vare att många barn ser detta program 

och ställer sig positiva till det får pedagogen en gratischans till att inspirera barnen till 

upptäckter i naturen. Detta förutsätter dock att pedagogerna själva följer det som sänds inom 

ramen för tv-programmet.   
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6.3 Hur anser de pedagoger vi intervjuat att de får inspiration till sin 
utomhuspedagogiska verksamhet?  Sker det via barnprogrammet Myror i 
brallan? 
De pedagoger vi samtalat med har olika förhållningssätt till att använda televisionen inom den 

pedagogiska verksamheten. Just till utomhuspedagogisk verksamhet inspireras dessa 

pedagoger av flera skilda källor. Det egna intresset var självklart det som låg till grund för att 

de hade valt denna typ av pedagogiska inriktning. Vi anser att det är av största vikt att välja ett 

arbetssätt utifrån sitt eget intresse. Som vi tidigare har nämnt är det angeläget att utgå från det 

som intresserar barnen i verksamheten. Vi menar att det är lika betydelsefullt att pedagogen 

finner verksamheten inspirerande för att kunna väcka en lust att lära hos barnen. För att finna 

denna inspiration har pedagogerna inte bara utgått från sig själva utan de har också under 

kurser och utbildningar mött andra entusiastiska människor inom samma yrkesgenre. Detta 

har gett upphov till ytterligare tankar och aktiviteter som kan utföras tillsammans med barnen.  

 

Barnprogrammet Myror i brallan använder flera av våra intervjuade pedagoger i sin dagliga 

verksamhet. Det handlar dock inte främst om att de i förväg studerar programmet för att finna 

aktiviteter som passar att genomföra i sin egen barngrupp. Istället använder pedagogerna 

barnprogrammet på så sätt att de har som ambition att ta tillvara på barnens funderingar och 

diskussioner. Då pedagogerna anser att dessa ofta härstammar från vad barnen sett på 

televisionen föregående kväll vill de utnyttja detta i förskolan.  

 

Myror i brallan förmedlar enligt pedagogerna en nyfikenhet för naturen. Denna nyfikenhet 

anser de är viktig för att barnen ska få en positiv naturkänsla. Dock finns det många barn som 

enligt pedagogerna känner en viss otrygghet inför att vistas i naturen. Detta tror Ericsson 

(2004) beror på att många barn idag saknar en naturlig kontakt med miljön utanför staden. Vi 

anser att barnprogram kan vara till stor hjälp för oss som blivande pedagoger i vårt arbete med 

att skapa en trygghetskänsla för naturen hos barn. En faktor som kan underlätta detta arbete är 

enligt oss att de flesta barn som går på förskolan ser på Sveriges Televisions barnprogram 

Bolibompa och därför har en gemensam referensram utifrån detta.  

 

Vi menar att det är i naturen som en förståelse för denna miljö kan skapas. Nyhus Braute & 

Bang (1997) skriver att vi inte längre behöver befinna oss i naturen för att skapa lärdom om 

den. Vi anser dock att för att barnen ska växa upp till att bli miljömedvetna vuxna krävs det 

att de får lära känna naturen i dess rätta miljö. Vi tror att med hjälp av barnprogram, då främst 

Myror i brallan, kan man locka barn ut i naturen. Nyfikenheten hos dem har redan skapats i 
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och med att de sett programmet. Pedagogens uppgift blir enligt oss att ta vara på nyfikenheten 

och kreativt utnyttja denna i miljöfostrande syfte. 

 

 

6.4 Avslutande reflektion  
Att Sveriges Television bör satsa mycket på barnprogram är något som flera av de pedagoger 

vi talat med anser är viktigt. Wall (1993) menar att Sveriges Television lägger ned stora 

resurser på barnprogrammen. Eftersom Sveriges Televisions sändningar finansieras av tv-

avgiften tycker vi att det är självklart att de program som sänds för barn bör uppnå en hög 

standard. Vi menar att tv-kanalerna har ett stort ansvar att visa program anpassade för barn 

som dessutom erbjuder både underhållning, avslappning samt tillfällen till inhämtning av 

kunskap. 

 

En fråga vi ställer oss är om det är rätt att kräva av pedagoger att lägga ner sin lediga tid på att 

studera barnprogram. Kanske skulle denna tid vara avsatt till planeringstid. Planeringstiden är 

dock begränsad och vi misstänker att en arbetsgivare inte skulle ställa sig positiv till att denna 

användes till att se på tv-program.  

 

Vi har genom vår undersökning kunnat se att det är skillnad på pedagogernas inställning till 

barnprogram beroende på om de själva aktivt tittar på dessa eller inte. De pedagoger som ser 

på barnprogram är oftast mer positivt inställda till att använda dessa i verksamheten. Övriga 

pedagoger som inte ser på dessa program har en mer negativ inställning till dess användning 

på förskolan. Vi menar, med stöd av flera av de pedagoger vi intervjuat, att barnprogram 

mycket väl kan användas i den dagliga verksamheten på förskolan. De pedagoger som avstår 

från att använda detta medie tror vi går miste om en värdefull del av barnens gemensamma 

kultur.   
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      Bilaga 1. 
Intervjufrågor 
 

1. Ser du själv på något barnprogram från Sveriges Television? 

 

2. I vilket syfte? 

 

3. Vad anser du om Sveriges Televisions barnprogram? 

 

4. Har du sett Myror i Brallan? 

 

5. Vad anser du att det programmet ger barn? 

 

6. Vilka effekter anser du att barnprogram har på barnen inom förskolan? 

 

7. Använder ni barnprogram på något sätt i den pedagogiska verksamheten? 

 

8. Varför?/Varför inte? 

 

9. Ser du att det skulle kunna finnas något sätt att ta tillvara på det som Sveriges 

Televisions barnprogram förmedlar i den pedagogiska verksamheten? 

 

10. Ser du att det skulle finnas utrymme inom verksamheten för att använda er av 

barnprogram? 

 

11. Använder du barnprogram som idékälla till det pedagogiska arbetet inom förskolorna? 

 

12. Var får du inspiration till er utomhuspedagogiska verksamhet? 
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