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Inledning 

Barn och Tv, ett ämne som sedan 1930-talet aldrig tycks ha tystnat i debatterna eller i 
nyheterna. Ständig diskussion och kritik läkare, professorer och forskare emellan. När jag 
börjar titta närmare på detta ser jag att barns åsikter kring Tv inte alls finns med i samma stora 
utsträckning som de vuxnas perspektiv. Det var då min nyfikenhet till denna studie väcktes. 
Som blivande förskollärare önskar jag få jobba med barn i 5-års ålder, då barn i denna ålder 
har så mycket tankar och idéer att dela med sig av bara någon vill lyssna. Jag har alltid 
fascinerats av barn och deras fria, enkla och okomplicerade sätt att se på sin omvärld. Under 
förskollärarutbildningen var det sällan detta perspektiv lyftes fram, utan det vuxna 
perspektivet på barn utifrån olika teorier, såsom lärande och utveckling i ett genusperspektiv 
ansågs som grunden för allt. I denna studie såg jag möjligheten att föra samman dessa 
perspektiv för att bilda en bredare uppfattning och också vidga vyerna för forskare genom att 
sätta ord på vad barn själva har att säga. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att utifrån barns perspektiv ge en bild av 5-åriga pojkars och 

flickors uppfattningar och tankar om barnfilm och barnprogram, samt deras val av program, 

film och favoritkaraktär beroende på kön. För att undersöka detta ställde jag mig dessa frågor: 

Vilka barnfilmer och barnprogram fascineras 5-åriga pojkar/flickor av? Vilka skillnader och 

likheter finns mellan 5-åriga pojkars/flickors uppfattningar om barnfilm och barnprogram? 

Vem eller vilka karaktärer identifierar sig pojkar/flickor med och varför? Vem eller vilka 

karaktärer tar pojkar/flickor avstånd ifrån och varför? För att på bästa sätt söka svar på mina 

frågeställningar valde jag som metod att genomföra barnintervjuer, även om det kan vara 

utmanande att skapa en trygg samtalsmiljö i en intervjusituation. Mitt mål var att utifrån den 

tidigare forskningen och dess teorier kring barns Tv-tittande försöka skapa en vidgad bild och 

utifrån ett annat perspektiv, det vill säga barnens, belysa deras syn på sin verklighet.  

 

Resultatet visade att barns val av såväl favoritfilm, favoritprogram och filmkaraktär påverkas 

av de könsnormer Tv-medierna förmedlar, vilka barnen själva inte var sena att också påpeka 

för varandra. Vidare visade studien hur jämnåriga reagerade då två barn gjorde normbrytande 

val. Barnens avståndstagande och identifiering till karaktärerna i de olika Tv-medierna visade 

sig främja barns individualiseringsprocess samt stimulera barns fantasi och lek. 

 

De slutsatser som kunde dras av studien var att Tv-mediet utifrån barns perspektiv sågs som 

någonting engagerande och underhållande i deras vardag. Tv´ns roll visade sig bidragande till 

barns stärkande av bland annat sin identitet. Karaktärerna barnen valde eller inte valde 

identifierar sig med visade sig vara beroende av karaktärens attribut, egenskaper och kön, 

samt omgivningens synpunkter. 

Disposition 

Upplägget för denna studie innefattas under följande rubriker; bakgrund, litteraturöversikt, 
metod, resultat och analys, diskussion samt slutsatser. I bakgrunden presenteras min 
problemformulering kopplat till syftet med denna studie. Därpå följer en litteraturöversikt satt 
i ett historiskt perspektiv utifrån tidigare dokument och tidigare forskning, samt teoretiska 
utgångspunkter vilka avslutas med relevanta begrepp för denna studie. Metodavsnittet 
innefattar en redogörelse för min huvudsakliga metod i studien och urval. Här redogörs även 
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studiens genomförande och bearbetning av data, samt de etiska aspekterna studien tagit 
hänsyn till. Metodavsnittet avslutas med en reflektion där jag diskuterar studiens validitet och 
reliabilitet. Under nästkommande rubrik: Resultat och analys, sker en sammanställning av den 
insamlade data som därefter analyseras i förhållande till tidigare forskning och litteratur. En 
diskussionsdel följer upp resultatet av studien och som utifrån de teorier och den forskning 
som presenterades i litteraturöversikten diskuteras. Avslutningsvis sammanställs studiens 
slutsatser och förslag till fortsatt forskning. 
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Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras min problemformulering kopplat till syftet med denna studie. 

Problemformulering 

Barnen i dagens samhälle växer upp med Tv:n som en ”kompis” vars närvaro är ett naturligt 
inslag i deras vardag. Ta bara som ett exempel ”fredagsmys”, som för de flesta barn innebär 
en fredagskväll hemma med familjen framför Tv:n med diverse tilltugg. Tv:n som 
familjemedlem har något att förmedla och attraherar dess publik på många olika sätt 
(Filmarkivforskning.se, 1981; Christakis & Zimmerman, 2006; Slotte-Lüttge & Rusk, 2010). 
Tv-tittandets fördelar kan vara både underhållande, breddande och utbildande genom den 
enorma variation som finns i Tv-program och filmer idag (Ludvigsson, 2006). Enda sedan 
1930-talet har forskare intresserat sig för Tv-mediet. Vad Tv´n förmedlar och huruvida den är 
skadlig eller inte för Tv-tittaren har genom åren kritiserats och diskuterats av forskare i 
samhällsdebatten. Det som däremot är begränsat i forskningen är barnens perspektiv på Tv-
mediet och barns filmupplevelser (Janson, 2007; Rydin, 2003; Rönnberg, 2001; Rönnberg, 
2005; Rönnberg, 2008;). Därför anser jag denna studie viktig i att vidga 
forskningsperspektivet av Tv-tittande genom att söka svar på vad barn själva säger om sitt 
eget Tv-tittande.  

Studiens syfte 

När Medierådet (2010) har genomfört sina undersökningar är det föräldrar som fått svara på 
enkät om de små barnens Tv-tittande. Det har också tidigare gjorts examensuppsatser där 
fokus har varit på äldre barns uppfattning om barnprogram och filmer, men ingen om yngre 
barn och därför är avsikten med denna studie att genom att inta barns perspektiv (Qvarsell, 
2003, s.109; Halldén, 2003, s.21, 15, 105) söka svar på hur barn i 5-års ålder själva uppfattar 
barnfilm och barnprogram, vad de tänker kring val av film och dess handling och de olika 
representerade karaktärerna, samt vilka karaktärer de identifierar sig med, fascineras av eller 
tar avstånd ifrån och varför beroende på kön. 
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Litteraturöversikt 

Här redogörs för en litteraturöversikt satt i ett historiskt perspektiv utifrån tidigare dokument 
och tidigare forskning, samt teoretiska utgångspunkter vilka avslutas med relevanta begrepp 
för denna studie. 

Historiskt perspektiv 

På 1930-talet framfördes idén om att barnen i samhället behövde få en fristad, en plats för 
njutning i stunden, från vuxenvärlden och under 1940-talet gjordes försök i Sverige att göra 
film barnvänlig. Den genomsyrandes dock av vuxnas idéer om barn och barndom. Vuxnas 
föreställningar om vad barn är, bör vara, behöver, vill ha och kan bli formar, och har alltid 
format, barnfilmen (Janson, 2007, s.156). Därför kan man fråga sig om barnfilmerna 
verkligen speglade barnens verklighet eller de vuxnas. När barnfilm började kritiseras av 
allmänheten startade Sverige, som första nation, Statens biografbyrå, för att bland annat 
kunna sköta censurering av de filmer vuxna ansåg opassande för barn. Även om svensk 
barnfilm funnits i många år har forskningen kring den inte riktigt hängt med. 
Barnfilmsforskningen världen över fokuserade på huruvida den påverkade barnet utifrån 
moraliska och politiska aspekter, medan forskningen inom barns egna upplevelser av film var 
begränsad. År 1948 bildades barnfilmkommittén med ambition att satsa på barnfilm, genom 
bedömning, reformering och upplysning, men forskningens skepsis gentemot Tv-mediet 
gjorde att utvecklingen snarare gick bakåt, då detta sågs som ett samhällsproblem. Därför blev 
det under 1950-talet viktigt med censur för att kunna lugna de oroade forskarna kring barns 
eventuella reaktioner på filmmediet. Film kunde orsaka starka känsloreaktioner och hetsa dess 
publik samt påverka sömnen och hälsan. Vidare ansågs film som negativt på psykiskt plan, 
eftersom det kunde väcka starka känslor, vilket i sin tur kunde leda till utmaningar att möta 
vardagen i ”det verkliga” livet. Barn som Tv-tittare ansågs kunna bli lättpåverkade då de 
identifierar sig med de olika filmkaraktärerna. Attitydpåverkan och känslostörande. 
Barnfilmsforskningen vidgades dock något under 1950-talet med utgångspunkter från 
psykologin där kulturella skillnader barnkulturer emellan i olika länder undersöktes. 
Barnfilmens vulgaritet och banala innehåll granskades av såväl ideologer som feminister. På 
1970-talet drevs folkrörelser mot videons destruktiva potential, att använda Tv i 
skolundervisningen uteslöts. Debatten om innehållet i Tv-programmet påverkades inte, utan 
Tv som media ansågs fel oavsett innehåll. Som följd av moralpaniken myntades på 1980-talet 
begrepp som videovåldsdebatt. Barnfilmskommittén blev barnfilmrådet och också 
barnfilmnämnden och barnfilmsavdelning inom filminstitutet. Under 1990-talet växte 
barnfilmsforskningen och barnfilmsbegreppet kristalliserades genom det vidgade perspektivet 
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på bland annat filminnehåll i form av rörliga bilder. Barnfilmens estetiska uttryck har aldrig 
varit mål för granskning, utan alltid filtrerats av till exempel psykologiskt perspektiv. Senare 
barnfilmsforskning talar om barndom som social konstruktion, vilken är föränderlig ur ett 
kulturellt perspektiv. Den sociala analysen utgår från barndomens olika parallella faser såsom 
kön, etnicitet och klass. Barnet i sig utan jämförelse med vuxna ses som viktig i forskningen 
med utgångspunkter i sociala relationer och kulturer. Att se barn som egna individer i en egen 
socialisation i sin närmiljö och omvärld är också ett område fåtalet forskare med tiden blev 
mer intresserade av. Barndomsstudier i ljuset av etnografins metod inkluderade barnets egen 
röst och deltagande, vilket i sig lyfte fram barnets egenvärde i filmen frånkopplad den vuxnes 
perspektiv. Eftersom den granskande forskningen bidrar till en rekonstruktion av barnets 
uppväxt påverkas också indirekt det politiska. Forskare höll sig mest till olika psykologiska 
förklaringsmodeller där barndomen sågs som given av naturen, vardaglig, utvecklande i 
förhållande till vuxendomen. Från det enkla irrationella till det komplexa och rationella. 
Modern barndomsforskning vänder sig mot tanken om att barndomen genomgår olika stadier 
på väg mot vuxendomen, där barn ses som icke färdiga människor. På så sätt har forskningen 
kommit att bli både ett utanförskap och ett främmandeskap. Barndomsforskare som motsätter 
sig detta talar snarare om begreppet barndomsdiskurs, vilket innebär att fokus ligger på vad 
som skiljer barn och vuxna åt genom barnaskap (Janson, 2007). Historiskt sätt har Tv-tittande 
inte alltid varit en självklar del av vardagslivet. För drygt femtio år sedan visste ingen vad Tv 
var för något, bara under de senaste 20 åren har Tv-tittandet förändrats. Redan en 4-6 
månaders bäbis kan titta på tecknad TV när som helst, var som helst och hur länge som helst. 
Idag finns det något som passar alla, skräddarsytt för just dig och dina intressen. Det verkar 
inte finnas någon gräns för den ständigt växande marknaden av nya kanaler, programidéer och 
filmer, riktade till både barn och vuxna för att både ge information, tidsfördriv, underhållning 
och gemenskap. Ibland har Tv:n också fått axla rollen som barnvakt (Christakis & 
Zimmerman, 2006; Forskning.se, 2008). I vår tid har sagoböckerna ersatts av dvd:n som 
barnen önskar ska spelas flera gånger om, eftersom de älskar upprepning (Dolores Souza & 
Cabello, 2010, s.15). 2-5 åringar tittar dagligen på Tv. Barn under 3 års ålder tittar på Tv och 
film upp till 20 – 30 procent av sin vakna tid (Christakis & Zimmerman, 2006, s.2). Första 
bekantskapen med Tv:n sker dock redan då barnet är ännu yngre. Enligt en chilensk studie 
ammar 56 % av alla mammor sina bäbisar sittande framför Tv:n (Dolores Souza & Cabello, 
2010, s.15, 17). Från första mötet med Tv:n tycks barnen vara fängslade, då 10 % av alla 2-9 
åringar är så kallade högkonsumenter, vilket innebär att de ser på Tv mer än 3 timmar per dag 
(Medierådet, 2010, s.9). För 80 % av alla barn mellan 5-9 år är leka den vanligaste 
sysselsättningen efter skolan, 65 % tittar på Tv eller dvd och lika hög andel är med kompisar. 
59 % umgås med familjen, 52 % spelar dator- eller Tv-spel, 21 % använder tiden till generell 
internetanvändning och 2 % använder sociala sajter (Medierådet, 2010, s.15). Med andra ord 
utgör Tv och andra medier en stor del av barnens vardag. 
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Teorier och tidigare forskning 

Tv-tittande – skadligt eller utvecklande? 

År 1961 diskuterades detta (Filmarkivforskning.se, 1981, s.15):  

För en del barn, under vissa omständigheter, är vissa program skadliga. För andra barn, 
under samma omständigheter eller för samma barn under andra omständigheter kan 
samma program vara nyttiga (”beneficial”). För de flesta barn, under de flesta 
förhållanden, är de flesta program troligtvis varken särskilt skadliga eller särskilt nyttiga. 

Forskningen har till stor del handlat om huruvida barns Tv-tittande är skadligt eller inte, vilket 
återkommande skrämselrubriker i tidningar vittnar om. Enligt Christakis & Zimmerman 
(2006, s.2) är det proportionaliteten av Tv-tittandet som avgör barnens påverkan, därför bör 
Tv´n ses som ett verktyg. Hugo Lagercrantz, professor i barnmedicin, menar att Tv-
programmet i sig avgör barnets påverkan och därför kan det finnas både positiva och negativa 
effekter (Ludvigsson, 2006). Därmed inte sagt att Tv-tittande inte medför risker, såsom sämre 
kondition, fetma, uppmärksamhetsstörning och våldsbeteende (Sjöström, 1996; Forskning.se, 
2008; Jackson, Diane M & Djafarian, Kurosh & Stewart, Joanne & Speakman, John R 2009; 
Filmarkivforskning.se). Tv´n är därmed ingen rekommenderad barnvakt. Ändå är det 14 % av 
alla barn, åldern av 18 månader, som ser på Tv utan vuxet sällskap (Ludvigsson, 2006; 
Christakis & Zimmerman, 2006; Forskning.se, 2008). För varje timme som ett litet barn tittar 
på Tv ökar risken för framtida koncentrationssvårigheter med 10 % såsom rastlöshet, 
förvirring, impulsivitet och svårighet att hålla fokus. Detta enligt en amerikansk studie på ett 
barnsjukhus i Seattle, av 1345 barn mellan 1-3 år, vilka följts upp vid 7-års åldern. Studiens 
resultat styrker under tidigare liknande undersökningar och den Amerikanska 
barnläkarföreningens rekommendation är att barn under 2 år inte bör titta på Tv samt att äldre 
barn har en begränsad konsumtion, 1-2 timmar per dag och helst i vuxet sällskap för att kunna 
samtala och diskutera om innehållet (Dolores Souza & Cabello, 2010, s.21; Ludvigsson, 
2006; Milerad, 2004). Flertalet forskare vänder sig dock mot detta och menar att större och 
mer omfattande undersökningar krävs för att bekräfta studieresultaten (Christakis & 
Zimmerman, 2006). Den danske läkaren och epidemiologen Carsten Obel (Ludvigsson, 2006) 
vänder sig starkt emot uppmaningen att införa Tv-förbud för barn under 2 års ålder (Hansen, 
2006; Ludvigsson, 2006; Milerad, 2004) för att undvika problem med 
koncentrationssvårigheter. Han menar att detta bara skuldbelägger föräldrar till barn med 
ADHD istället för att se vilka möjligheter Tv´n har för dessa barn. Han menar att Tv´n snarare 
kan vara lugnande för dessa barn och inte förvärra problematiken. Om Tv-tittandet 
överskrider 2 timmar per dag kan det möjligtvis påverka barns koncentrationsförmåga, vid 
lägre Tv-konsumtion finns det inga tydliga samband. Lagercrantz menar dock att ökning av 
Tv-tittande kan kopplas samman med aggressivt beteende då faktorer som tidigare aggressivt 
beteende, kön och mängden konsumtion påverkar. Tv´n kan heller inte ge barn den sociala 
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stimulans och kontaktstimuli som en annan människa kan göra. Att titta på Tv är onaturligt 
för ögonen då bland annat bildväxlingarna är snabba och detta kan för ett litet barn vara farligt 
då synapsbildningen är snabb (Ludvigsson, 2006; Milerad, 2004; Slotte-Lüttge & Rusk, 
2010). Till skillnad från Lagercrantz säger Margareta Rönnberg, massmedieforskare, 
(Ludvigsson, 2006) att Tv-tittande för barn över 18 månader är helt ofarligt och inte alls är 
överstimulerande då barn är vana vid att sortera de yttre intryck dem möts av åkandes i 
barnvagnen. Därmed inte sagt att barn bör se på vad som helst på Tv eller total Tv-förbud. 
Det finns obehagliga nyhetsinslag med våld samtidigt som det också bland annat finns bra 
program som kan bidra till en ökad språkförståelse hos de minsta, urvalet är alltså det 
väsentliga. Och vad det gäller att Tv-tittande skulle leda till nedsatt kondition på grund av 
stillasittande menar Rönnberg att Tv-sänd fotboll snarare gjort att sporten bland flickor i 
Sverige kraftigt ökat (Ludvigsson, 2006). Obel anser att Rönnberg är inne på rätt spår då hon 
pratar om vikten av att välja bra Tv-program och välja bort fel, samt att låta barnen titta 
tillsammans i vuxet sällskap (Ludvigsson, 2006; Slotte-Lüttge & Rusk, 2010). Christakis, 
professor i pediatrik, har efter 25 års genomgång av 78 olika studier om barns tv-tittande sett 
att Tv:ns snabba växlingar av scenbyten och blinkande gör småbarns hjärnor överstimulerade. 
Och eftersom det samtalas mindre i hemmet när Tv´n är på hotas barns språkutveckling, 
vilken är avgörande för hjärnans utveckling, vilket i sin tur kan medföra försämrad 
inlärningsförmåga och en försening av barns kognitiva utveckling (Christakis & Zimmerman, 
2006; Christner Riad, 2009). Rönnberg anser däremot att barn som tittar på Tv kan hålla isär 
fiktion och verklighet i bildberättelser bättre än vid bokläsning (Ludvigsson, 2006). Småbarn 
kan lära sig nya ord och utveckla sitt språk när de tittar på Tv, om det är program med 
språkutvecklande strategier där barnen kan interagera med programmet. Men att göra lärorik 
Tv för bäbisar är svårt, eftersom forskare ännu inte vet hur mycket de förstår av det de ser på 
Tv. För 4-5 åringar är det däremot lättare att skapa lärorik Tv, då barn i dessa åldrar har 
många frågor, tankar och funderingar (Dolores Souza & Cabello, 2010, s.23, 25-26, 41-43; 
Filmarkivforskning.se, 1981; Slotte-Lüttge & Rusk, 2010). 

Sällskap i Tv-soffan 

14 % av alla barn i 18 månaders ålder ser på Tv utan vuxet sällskap (Ludvigsson, 2006). Till 
största delen har dock barnet sällskap i tv-soffan, antingen av ett syskon eller en förälder. 
Tv´n är oftast centralt placerad i hemmet, vilket gör att det tidsvis finns någon i närheten när 
barnet ser på Tv´n (Slotte-Lüttge & Rusk, 2010). Christakis menar att det samtalas mindre i 
hemmet när Tv´n är på vilket hotar barns språkutveckling (Christakis & Zimmerman, 2006; 
Christner Riad, 2009). Johan Grafström, programchef för Barn & Ungdom Svt, Sveriges 
television i Malmö, (Ludvigsson, 2006) lyfter deras medvetenhet i programval som inte 
enbart är tecknade utan riktar sig till olika åldersgrupper och att det mellan programmen finns 
en vuxen programledare som kan kommentera och reflektera det visade programmet. 



 12 

Föräldrars närvaro framför Tv:n tillsammans med barnen och samtal med dem om det som de 
tittar på hjälper språkutvecklingen samt att den vuxne kan kommentera relaterat till barnets 
vardag (Slotte-Lüttge & Rusk, 2010; Medierådet, 2010). Enligt Medierådet (2010, s.26) är det 
nästintill alla föräldrar, 97 %, som samtalar med sina barn om det de ser på Tv. 4-åringar som 
från sina föräldrar får kognitiv stimulering, känslomässigt stöd och begränsat Tv-tittande 
riskerar mindre att hamna i övervikt, aggressivitet och mobbing (Christakis & Zimmerman, 
2006; Zimmerman F, J et al Arch Pediatr Adolesc Med, 2005). 

En bra barnfilm 

Barnkulturen balanserar mellan två syften; det negativa, där barn ska skyddas från det som 
anses skadligt eller farligt och det positiva, där den pedagogiska uppbyggliga aspekten är 
viktig. Under 1950-talet kom ett så kallat Bra barnfilms recept, vilken handlade om 
barnfilmens innehåll. Det som kan skrämma barn när de tittar på Tv är när en svag karaktär i 
filmen befinner sig i fara eller olika slags närbilder till exempel mord, bilder av tåg rusandes 
mot kameran, halvmörker, åska, fara, tortyr, vild flykt, piskrapp, stora djur, stora insekter, 
djur med huggtänder och kräldjur. Oro hos det Tv-tittande barnet kan också framkallas på 
grund av filmskildringar av dysfunktionella familjer med trasiga relationer mellan barn och 
vuxna. Det som kan vara positivt är att film skapar en kontakt med världen och kan förmedla 
kunskap, ge glädje, skönhet utveckla fantasin. För att uppnå detta krävs en bra barnfilm 
anpassad för barnets förståelse. En bra barnfilm, enligt barnkulturforskaren, Douglas Street 
(Janson, 2007) bör vara baserad på en barnbok. Enligt Ian Wojcik-Andrews, en amerikans 
barndomsforskare, (Janson, 2007) är det inte så lätta att definiera begreppet barnfilm. Att för 
den vuxne skapa en film för barn utan barns perspektiv är svårt. Det karaktäristiska för 
barnfilm är det estetiska grepp innefattande sparsam dialog, låg kameravinkel och långa 
tagningar. En bra barnfilm berättas med bilder och inte endast dialoger, huvudpersonen bör 
vara ett barn, berättelsen ska vara dramatisk men inte våldsam eller innehålla skrämmande 
scener. Berättelsen bör vara logisk och korrekt samt lättförståeligt med förutsägbart 
händelseförlopp och tydligt avslut. Teknisk hög kvalitet är eftersträvansvärt. Vidare bör en 
bra barnfilm belöna de goda och straffa de onda, vuxna roller ska vara unga, sportiga och 
trevliga. År 1972 kom en rapport från den kulturkommissionen med fokus på barnkultur. Till 
följd av detta startade Sveriges television, svt, en självständig barnredaktion vilka utformade 
mål för barnfilm. Dessa mål skulle visa på levnadsvillkor som är realistiska, bryta 
traditionella könsroller, belysa värdet av solidaritet och samarbete istället för konkurrens, 
lyfta fram tabubelagda ämnen såsom gud, sex, relationer samt politik i samtiden. Ytterligare 
mål var att synliggöra olika grupper i samhället som anses svaga, till exempel invandrare och 
handikappade, för att ge de en röst och också kunna ha en viktig roll av nationell 
kulturförmedlande identitet till barn med olika bakgrunder (Janson, 2007; Ludvigsson, 2006). 
Detta skulle stimulera och hjälpa barnen att bli lyckligare och starkare för att skapa ett bra liv 
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i nuet och i framtiden. Det skulle också främja barns individualiseringsprocess då film 
stimulerar barns lek som i sin tur hjälper de att bearbeta sina egna upplevelser (Janson, 2007).  

Barns Tv-favoriter 

Tv´n introduceras för barn till en början genom föräldern som väljer film eller program, men 
ganska snart börjar barnet välja själv. Redan i småbarnsåldern går det i programvalet urskilja 
könsskillnader. Pojkar väljer äventyrsprogram, medan flickor väljer musikprogram. Flickor 
attraheras också av vuxenprogram redan som barn, medan pojkar inte väljer vuxenprogram 
förrän i tonåren (Filmarkivforskning.se, 1981). I Sverige har barns Tv-tittande inte ökat under 
de senaste 10-15 åren, 80-90 minuter per dag för 3-6-åringar, vilket både Grafström och 
Rönnberg (Ludvigsson, 2006) bekräftar. Bolibompa är det mest populära Tv-programmet för 
barn mellan 2-9 år, där 52 % flickor och 41 % pojkar tittar på Bolibompa, vilket är den enda 
markanta och statistiskt signifikanta skillnaden vad gäller detta Tv-program. Av alla 2-5 
åringar är det 55 % som tittar på Bolibompa. För lite äldre barn, mellan 5-9 år, är det 
fortfarande det populäraste Tv-programmet, men det framträder könsskillnader i pojkars och 
flickors val av barnprogram.  Pojkar väljer program såsom Star Wars, Vintergatan, Barda, 
Ben 10 och Bakugan, medan flickor väljer Barbie-filmer, Hanna Montana, Ponny-akuten, 
Let´s Dance och High school musical. Könsskillnaderna börjar synas då barnen börjar skolan 
och framträder tydligare ju äldre barnen blir (Medierådet, 2010, s.18-19).  I Tv-reklam kan 
man se tydliga framträdande könsskillnader, där kvinnan framställs som kärleksgudinnan, 
skönhetsslaven och madonnan, medan mannen framställs som drömprinsen, tönten, 
machomannen, men också som det manliga sexobjekt i jämställdhetens tecken. Vad det gäller 
barnreklam finns även där könsskillnader. Reklam som riktar sig till pojkar innehåller alltid 
handling och aktivitet, medan den som riktar sig till flickor är poserande och betraktande (UR, 
2004; Fagerström & Nilson, 2008, s.56, 70-71, 80). Reklamens syfte är att barnen ska känna 
igen sig och identifiera sig med det som framställs (Björkvall, 2003). Barn tycker om att 
kunna känna igen sig i det som de ser på Tv och bygger ofta sina lekar kring dess handling 
och identifierar sig med de olika karaktärerna. Tv är på så sätt utvecklande för barn, enligt 
Margareta Rönnberg. Eftersom barn också gillar upprepning är Tv-serier en bra form 
(Rönnberg, 2005). Barn föredrar Tv-program med en aggressiv hjälte (Filmarkivforskning.se, 
1981). Barnets utveckling påverkar hur denne kan relatera, förstå och uppfatta Tv-program 
och film. Små barn gillar film då det finns ett igenkännande tema från deras egen vardag och 
av intresse, därför blir filmversioner av sagor glatt emottagna. Igenkänningsglädjen ökar 
chansen för barnet att förstå vad filmen handlar om och är det dessutom något djurtema och 
eller innehåll av humoristiska scener är det garanterat en populär barnfilm. Förståelse och 
intresse är viktiga aspekter då barn väljer film, eftersom att då barnen inte förstår vad det 
handlar om anser det som en tråkig film. Barn i 5-års ålder uppmärksammar ofta en bestämd 
sak i en film och kan inte relatera till andra personer eller handlingar, varav barn behöver 
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verklighetstrogna konkreta bilder, då abstrakt är svårt att förstå, eftersom 
urskiljningsförmågan mellan det väsentliga och det oväsentliga är begränsad. En bra barnfilm 
för denna åldersgrupp bör inte ha för många detaljer eller bifigurer. Huvudpersonen bör 
presenteras grundligt och bör inte förändras till oigenkännlighet i filmen, utan snarare ha 
samma frisyr och kläder. När personen blivit bekant kan det yttre ändras för då kan barnen 
följa karaktärens process i filmen. Små barn har svårt att skilja mellan fantasi och verklighet 
och har därför svårt att distansera sig till film kontra verklighet. Då deras normsystem inte är 
fullt utvecklat påverkas de starkare av Tv och film än vad äldre barn gör. Små barn blir 
engagerade i sitt Tv-tittande och har starka åsikter, kategoriskt antingen svart eller vitt. De har 
heller inte förståelse för att det som sker på Tv inte är levande i verkligheten. Barn tänker att 
djuret i filmen är levande också utanför Tv-skärmen, så kan den tala i filmen kan den också 
tala i verkligheten, dock är det få situationer barnen kopplar animationer till sin egen 
verklighet även om animerad film får större fokus av barnen än andra program 
(Filmarkivforskning.se, 1981; Slotte-Lüttge & Rusk, 2010). 

Teoretiska utgångspunkter 

Nedan presenteras de teoretiska utgångspunkter denna studie grundas på, samt de innefattande 
begrepp studien vilar på. 

 
Det som förr var muntliga berättelser har idag förvandlats av konsten till världar som väntar 
på att utforskas och endast det som fascinerar oss av medieinnehåll får vårt engagemang. I 
dessa världar, där olika medier kompletterar och tangerar varandra, kan barn som Tv-
konsumenter agera jägare på allt som kretsar kring deras favoritfilm, program och karaktärer. 
Som en spegling av konsumenternas intressen och efterfrågan produceras hela tiden nya 
program, för att om möjligt skapa en paus i jakten på det senaste och häftigaste (Jenkins, 
2006, s.70, 72, 119, 133, 245, Janson, 2007, Slotte-Lüttge & Rusk, 2010). På marknaden idag 
finns det nästan 800 olika dvd:s för barn under 2 år och trenden för baby-Tv sprider sig från 
land till land. I Sverige anses inte Tv-tittande hos en blöjbärande publik lämplig, ändå visar en 
utländsk undersökning att ”bakgrundstittande”, det vill säga då Tv:n står på utan att barnet 
sitter fokuserat och tittar, utgörs av minst en timme per dag för barn under ettårsåldern. Denna 
typ av Tv-tittande borde vara sämre för barns koncentrationsförmåga än Tv-program som är 
riktad till deras ålder, menar Rönnberg (2008, s.2-3). Hon kritiserar olika barnläkare och 
forskare, bland annat Lagercrantz, på grund av att han endast grundar sina teorier på den 
amerikanska barnläkarakademins rekommendationer utan att själv studerat barns Tv-tittande. 
År 1982 gjordes dock en mätning där det visade sig att svenska barn i 2-års åldern tittade på 
Tv i snitt 25 minuter per dag, sedan dess har inga studier gjorts på svenska små barns Tv-
tittande (Rönnberg, 2008, s.2, 4). Inte heller Dimitri Christakis har statistiska samband till 
sina teorier, utan liksom Lagercratz utgår han ifrån statistik hos amerikanska myndigheter. 



 15 

Christakis ifrågasätts också av andra forskare, en av dessa är Obel som hos danska småbarn 
inte funnit några samband mellan ADHD och Tv-tittande under två timmar per dag 
(Rönnberg, 2008, s.17). Att Tv-tittande skulle vara skadligt för barn har ingen baby- eller 
småbarnsforskning ännu bevisat, enligt Rönnberg (2008, s.262). Hon lyfter istället fram olika 
positiva aspekter på barns Tv-tittande och menar att Tv-tittande främjar barns estetiska och 
sociala fantasi samt att det hjälper barn att utifrån olika perspektiv se på sin omgivning. Den 
möjliggör också ett ifrågasättande av stereotypa könsroller på ett bra sätt och tack vare Tv-
tittande kan barn också på ett ofarligt sätt bearbeta och utagera olika känslor. Tv-karaktärerna 
och deras handlande kan också utgöra byggstenar för barns identitetsskapande, 
grupptillhörighet och sociala band (Rönnberg, 2005, s.18). 

Begrepp 

Identifikation 

Begreppet identifikation är relevant när man talar om Tv-tittande, eftersom det beskriver 
relationen mellan Tv-karaktären och Tv-tittaren. Identifieringen sker då Tv-tittaren engageras 
känslomässigt i handlingen eller karaktären. Engagemanget och attraktionen till karaktären 
visar på identifieringen av karaktären och att han eller hon kanske också önskar sig vara den 
personen, oftast sker en kombination av dessa två (Rydin, 2003, s.33; Fagerström & Nilson, 
2008, s.30). Barn tycker om att kunna känna igen sig i det som de ser på Tv och bygger ofta 
sina lekar kring dess handling och identifierar sig med de olika karaktärerna. Tv är på så sätt 
utvecklande för barn, enligt Rönnberg, eftersom barn också gillar upprepning är Tv-serier en 
bra form. Barn som tittar på Tv kan leva sig in i handlingen och känna sig som en av rollerna, 
utan att ”bli” den rollen. Till exempel om en pojke säger ”Nu är jag Fantomen!” innebär det 
inte att han identifierar sig med Fantomen i djupare bemärkelse, utan att han på ett lekfullt sätt 
tar en karaktärens perspektiv (Rönnberg, 2005, s.31-32, 66; Rönnberg, 2008, s.163). Barnets 
igenkänning eller önskan av en Tv-karaktärens egenskaper är det inte någon långvarig 
identifikation. Barn identifierar sig hela tiden gentemot olika människor i verkligheten och 
oftast föräldrarna, genom bland annat imitation och iakttagelse (Rönnberg, 2005, s.72). Barn 
observerar och tar också till sig de värderingar och normer förebilden i Tv-rutan förmedlar. 
Barn värderar också själva det de ser genom att kommentera program (Filmarkivforskning.se, 
1981; Slotte-Lüttge & Rusk, 2010). Att fråga barn vem de skulle vilja vara lik, menar 
Rönnberg (2005, s.70) går att jämföra med barns rollförhandling vid igångsättandet av en lek. 
Om man då skulle ställa frågan till ett barn: Vilken karaktär skulle du vilja vara? Skulle 
frågeställaren förvänta sig svaret i form av en ”önskeidentifikation”, det vill säga barnets 
uttryck för önskan att vilja ”bli” en viss karaktär. Svaret man får är dock ofta istället en slags 
”likhetsidentifikation”, där barnen söker finna existerande likheter mellan sig själv och en 
karaktär. De önskar alltså likna den karaktär som de liknar mest (Rönnberg, 2005, s.67; 



 16 

Rönnberg, 2008, s.32). Enligt Filmarkivforskningen (1981) ansågs små barn identifiera sig 
med de figurer de såg upp till i sin egen brist på dennes egenskaper, vilket visar sig i deras sätt 
att prata om sin jämförelse med figuren på Tv´n, vad de vill äga och ha. Barn visar också 
tydligt sitt avståndstagande genom att på olika sätt undvika det som skrämmer. Barns 
beteende och reaktion i Tv-soffan som respons till filmen eller Tv-programmet kan delas in i 
sju olika försvarsstrategier; förnekande eller bortträngning, regression, isolering, 
reaktionsbildning, rationalisering, passivitet och idyllisering. Vilken strategi barnet väljer 
avgörs av den specifika situationen och filmen. Den första försvarsstrategin: förnekande eller 
bortträngning är det sätt barn förnekar det obehagliga genom att försöka glömma, vilket till 
exempel visar sig genom att barnet blundar, tittar bort eller håller för öronen eller säger sig 
inte ha sett filmen. Den andra försvarsstrategin: regression visar sig genom att barnet i sin 
reaktion agerar som ett litet barn genom att bland annat fråga efter mamma, suga på händer å 
fötter eller prata med en pipig och barnslig röst. Isolering som är den tredje försvarsstrategin 
handlar om att tränga bort obehagliga känslor, vilket till exempel yttrar sig genom att barnet 
kastar sig bakåt, tittar på filmen från sidan eller omredigerar det obehagliga flygplanet genom 
att rita över det. Den fjärde försvarsstrategin: reaktionsbildning är barnets sätt att ta kontrollen 
över oroskänslan genom att förstärka motsatt känsla genom att till exempel skratta eller säga 
att filmen var jätterolig. Nästkommande försvarsstrategi är rationalisering där barnet bemöter 
obehag genom att intellektuellt och förnuftigt förklara filmen, vilket till exempel kan yttra sig 
genom att barnet säger saker som: Det är inte på riktigt, Det är trickfilmat eller Det är bara 
en vägg. Barns sjätte försvarsstrategi är passivitet, då barnet sitter som helt förstenad på 
helspänn. Den sista och sjunde av dessa försvarsstrategier är idyllisering, det vill säga barnet 
väver ihop det obehagliga i filmen till något ofarligt och trevlig istället, genom att till exempel 
rita trevliga saker eller bara berätta trevliga händelser från filmen. Utöver dessa sju 
försvarsstrategier kan barn också reagera med öppen oro; då barnet själv säger Jag är rädd, 
Vad äckligt, Var kommer blodet ifrån, eller aggressivitet som en reaktion på oro; vilket visar 
sig då barnen ritar aggressiva symboler av till exempel sprängande plan och krig. Möjlighet 
till barnets identifiering och inlevelseförmåga beror dock både på barnet och filmen. Barnets 
förståelse för filmens innehåll påverkar hur mycket oro som väcks och hur farligt barnet 
uppfattar det. Flickor oroar sig mer och blir mer skrämda av film i större utsträckning än 
pojkar (Filmarkivforskning.se, 1981). 

Könsidentitet 

Det biologiska könet utgör grunden för identitetsbyggandet. Kön och genus var ett tag 
uppdelade som begrepp, där kön stod för det biologiska och genus för det socialt 
konstruerade, men på grund av att kön i bemärkelsen av det biologiska sällan analyserades 
utan sammanblandades med genus används inte längre dessa två skilda begrepp. Genusvetare 
idag väljer därför att använda begreppet kön eller genus som båda innefattar det biologiska 
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och sociala (Fagerström & Nilson, 2008, s.14, 16; Eidevald, 2009, s.20). I denna studie 
använder jag begreppet kön.  
 
I barnfilm framställs barn som vuxna miniatyrer fast med barnsliga attribut, såsom miljö, 
kroppshållning och kläder. I 1940-talets barnfilmer framställs pojkar som samhällets framtid 
och behöver fostras till goda medborgare, medan flickor snarare framställs som husmödrar i 
miniformat. Flickorna har ofta söta utseende med guldlockigt hår och finklänning, medan 
pojkar har önskvärt goda egenskaper med en strävan och rationalitet samt en trofasthet vilket 
för med sig uppfyllelse av drömmar. I barnfilm på 50-talet utmålas flickor som passiva, 
docklekande, skötande av hushållssysslor med längtan att gifta sig, medan pojkar däremot är 
busiga och initiativtagare till lek och sköter stora gårdsdjur (Janson, 2007). Under 1960-talet 
började farhågor om Tv´ns innehåll spridas och ifrågasättas. Det handlade om misstankar om 
att Tv´n förmedlade könsdiskriminerande och rasdiskriminerade värderingar med en stereotyp 
människouppfattning, där pojkar var de modiga och spännande, medan flickor var 
utseendefixerade, försiktiga och väluppfostrade (Filmarkivforskning.se, 1981). Barnroller i 
2000-talets barnfilm hade karaktärsdrag som söta men också tuffa vilket lyftes genom det 
coola kroppsspråket, frisyrerna och kläderna. Vidare lyftes barnet fram som en snäll, 
godhjärtad, godmodig och handlingskraftig individ med vilja att ta för sig snarare än att vara 
en passiv docka (Janson, 2007). 

Identitet och identitetsskapande 

Identitet är att uppleva sig själv som ett sammanhållet och avgränsat jag och 
Identitetsskapande innebär en lika stor del avgränsning till det motsatta könet, vad det gäller 
att urskilja olikheter som att upptäcka likheter (Rönnberg, 2001, s.44, 212). Därför är barns 
identitet beroende av så kallade mot-identiteter, då den ständigt formas i relation till andra 
barn och vuxen, pojke och flicka (Rönnberg, 2005, s.138; Rönnberg, 1987, s.233). 
Ifrågasättandet av könsrollerna börjar komma från barnet kring 9-årsåldern, dessförinnan då 
barnet är mellan 5-7 år är skäcken för kill- och tjejbaciller dominerande i såväl leken som i 
favoritkaraktärerna på Tv. För barn under 10 år är Tv det samma som huvudkaraktärerna i 
favoritprogrammet. Och när de tittar på Tv är pojkars och flickors fokus riktat på de 
karaktärer som representerar det egna könet. Barnens val av favoritkaraktärer är dock 
individuella beroende på erfarenheter. När det är djur eller väsen utan uttalad könstillhörighet 
kan både pojkar och flickor tillåtas tala gott om dem. Om det endast finns en flicka 
representerad i exempelvis ett Tv-program är det henne som flickor kommenterar, men om 
däremot en pojke skulle kommentera något positivt om flickkaraktären skulle han direkt 
korrigeras av andra pojkar eller till och med bli retad. För barn är det viktigt att tydligt 
framställa sig själva som antingen maskulina eller feminina, vilket de också uppmuntrar 
varandra till (Rönnberg, 2005, s.121-123, 132). Ett ytterligare exempel på detta är pojkars 
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avståndstagande till färgen rosa som signalerar en sortering av kön, ett avståndstagande visar 
alltså att man är en pojke och inte en flicka (Ambjörnsson, 2011, s.61). Många flickor tittar på 
Byggare Bob och Meckar-Micke, men valet av antal manliga huvudkaraktärer i dessa serier är 
ingen tillfällighet, utan är en medveten strategi från programmakarna för att inte förlora 
pojkpubliken som har svårare att ta till sig Tv-serier om flickor. Därför är utbudet av Tv-serier 
för flickor inte är lika stort och de får nöja sig med de pojkorienterade Tv-programmen 
(Rönnberg, 2008, s.225). På Tv framställs olika typer av feminina, respektive maskulina 
rolltyper (Rönnberg, 2005, s.124-129 ; Fagerström & Nilson, 2008, s.18). Till de feminina 
rolltyperna hör: Skönheten eller också kallad den glamourösa prinsessan, Bruden som är 
trogen sin man, vacker och god, Modern vars omtänksamhet och pålitlighet är karaktäristiska 
drag, Den självständiga (yrkes)kvinnan som är aktiv och intelligent, ”Horan”/”Häxan” 
självupptagen, slug och förförisk, Den fogliga flickan med ett hjärta av guld samt 
Hönshjärnan/Huskorset som är gnällig och osjälvständig. Till de maskulina rolltyperna hör: 
Ensamvargen med styrka och magiska hjälpmedel, Polisen/Sheriffen som upprätthållande av 
ordning och rättvisa, Den hemlige Fantomen/Räddaren i nöden/Superhjälten 
bakgrundskaraktären med skicklighet och intelligens, Vännen/Hjälparen trofast och 
samarbetsvillig, Vitsmakaren kvicktänkt och slug filur med hjärna och humor, Den nyfikne 
spejaren som är framtidsinriktad och sökande efter intressanta saker. Handlingen i filmerna 
och de olika karaktärerna hjälper barns identitetsskapande (Rönnberg, 2005, s.102) och könen 
på karaktärerna är därför viktiga för barns igenkänning, menar Rönnberg (2008, s.224). Barn i 
15-månadersåldern kan både peka ut och namnge olika Tv-karaktärer, men också känna igen 
dem som leksaker och på kläder. Utifrån barnens egna erfarenheter kan de känna med och 
bekräfta karaktärerna, då barnet förstår kroppsspråk, mimik, tonfall, röststyrka, läten och 
gestik (Rönnberg, 2008, s.12-13). Barnen imiterar karaktärernas handlande och jämför sin 
kropp med de olika karaktärerna (Rönnberg, 2008, s.161, 164). Flickans ”drömjag” är att vara 
söt, medan pojkens är att vara stark (Rönnberg, 2005, s. 123). Tv är med och formar bilder av 
barn, vilka sedan påverkar hur barnen ser på sig själva (Rönnberg, 2008, s.249; Edström, 
2006, s.34). Även om pojkar och flickor väljer olika favoriter på Tv och karaktärer är det inte 
Tv:n som är boven, menar Rönnberg (2005, s.141-142). Redan hos det 3-åriga barnet är 
grundmönstren i könsskillnader inpräntade. Tv gör därför inte barn mer stereotypa, snarare 
mindre (Rönnberg, 2005, s.120). Ändå är det så att pojkar tar helt avstånd från så kallade 
tjejsaker, såsom Barbie även om Ken är en man. Eftersom att Ken tillhör Barbie är han också 
en tjejsak. Detta menar Ambjörnsson (2011, s.63; UR, 2004) kan bero på smittorisken av den 
lägre status som ett feminint föremål har. 

Barnperspektiv eller barns perspektiv 

Syftet med ett barnperspektiv är att ta tillvara på barns villkor och antingen studera kulturen 
skapad för barn eller verka för barnens bästa. Detta perspektiv belyser hur de politiska 
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beslutens konsekvenser ser och uppmärksammar barnets positioner i samhället. I detta 
perspektiv behövs inte barn som informanter, utan det är mer historisk forskning där 
materialet inte är givet av barnen själva. Det handlar om att se på barns omvärld utifrån en 
vuxen vinkel på barnets tillvaro och tolkning av barns röster och uttryck i olika sammanhang 
(Halldén, 2003, s.21). Barnperspektivet som utgångspunkt för forskning kan bidra till ökad 
kunskap om barns villkor och världar, då barn blir vägda och mätta, tillfrågade och avbildade 
(Qvarsell, 2003, s.107). Barns perspektiv däremot är barncentrerat på så sätt att barns tillvaro 
och omvärldsuppfattning ses utifrån barnets egna ögon, allt för att fånga det barnet uttrycker 
och skapar i den kultur barnet är en del av (Qvarsell, 2003, s.109; Halldén, 2003, s.21, 15). 
Inom detta perspektiv är barnet en informant som blir lyssnat på oavsett röst, uttryckssätt, 
situation, miljö eller villkor (Qvarsell, 2003, s.105). Skillnaden mellan ett barnperspektiv och 
barns perspektiv handlar alltså om vem som formulerar perspektivet eller skapar kulturer, 
barnkultur eller barns kultur, samt vem som är företrädare, barnet självt eller någon annan. Ett 
barnperspektiv innehåller ett visst mått av barns perspektiv (Halldén, 2003, s.14). För en 
enklare förklaring kan man säga att det handlar om vem som ser på barnet, vuxna 
professionella som arbetar med barn, eller barn som får föra sin egen talan om hur de ser på 
sig själva, sin värld och sina villkor (Qvarsell, 2003, s.102). Enligt Rönnberg (2008, s.3) är 
det motiverat att studera små barns uppfattningar om Tv, då filmforskare ofta har en 
vuxencentrerad inriktning (Rönnberg, 1987, s.184) och är mer intresserade av vad barn kan 
och lär sig, än för vad de vill, gör och hur de upplever bilder och ljud (Rönnberg, 2008, s.11). 
För barn är Tv underhållning, medan vuxna önskar att Tv-tittande ska vara utbildande för 
barnen (Rydin, 2003, s.47). Barn och vuxna tolkar, bearbeta och använder Tv på olika sätt 
(Rönnberg, 2005, s.230; Rydin, 2003, s.47; Rönnberg, 2001, s.14). Vuxna har en tendens att 
övertolka filmer, istället för att sätta sig in i filmerna utifrån ett barns perspektiv (Rönnberg, 
2001, s.15; Rönnberg, 2008, s.50). Barn är barn. Och de måste värderas för vad de är. De är 
barn nu och ska inte beskrivas eller betygsättas utifrån vad de ännu inte är – nämligen vuxna, 
menar Rönnberg (2005, s.230). Att utgå ifrån barnens perspektiv är därför nödvändigt för att 
förstå barns Tv-tittande (Rönnberg, 2005, s.230). 
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Syfte och frågeställningar 

Tv-mediet har sedan 1930-talet granskats och studerats av alltifrån läkare till professorer i 
barnmedicin och pediatrik, från Statens medieråd till svt och filmarkivforskning, samt av 
diverse forskare såsom barndomsforskare, barnkulturforskare, massmedieforskare och 
genusvetare. Alla söker de svar på Tv´ns roll i samhället och i vardagen. Däremot är det 
nästintill ingen av dessa som presenterar Tv´n utifrån barns perspektiv, utan intar snarare ett 
vuxenperspektiv på barn ovanifrån, utan att inkludera barnen själva och låta de sätta ord på 
sin egen verklighet och upplevelse (Janson, 2007; Rydin, 2003; Rönnberg, 2001; Rönnberg, 
2005; Rönnberg, 2008;). Mot denna bakgrund anser jag denna studie vara en viktig 
komponent i att vidga forskningsperspektivet på detta ämne.  

 
Syftet med denna studie är att utifrån barns perspektiv ge en bild av 5-åriga pojkars och 
flickors uppfattningar och tankar om barnfilm och barnprogram, samt deras val av program, 
film och favoritkaraktär beroende på kön. 
 

För att undersöka detta ställer jag mig dessa frågor: 

- Vilka	  barnfilmer	  och	  barnprogram	  fascineras	  5-‐åriga	  pojkar/flickor	  av?	  

- Vilka	  skillnader	  och	  likheter	  finns	  mellan	  5-‐åriga	  pojkars/flickors	  uppfattningar	  

om	  barnfilm	  och	  barnprogram?	  

- Vem	  eller	  vilka	  karaktärer	  identifierar	  sig	  pojkar/flickor	  med	  och	  varför?	  

- Vem	  eller	  vilka	  karaktärer	  tar	  pojkar/flickor	  avstånd	  ifrån	  och	  varför?	  
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Metod 

Under denna rubrik redogör jag för den metod jag valt att arbeta utifrån, samt urval och 
tillvägagångssätt. Jag vill också presentera de etiska aspekter jag förhållit mig till. Sista 
avsnittet görs en reflektion kring metoden. 

Datainsamlingsmetod 

Då syftet med denna studie är att utifrån barns perspektiv ge en bild av 5-åriga pojkars och 
flickors uppfattningar och tankar om barnfilm och barnprogram, samt deras val av program, 
film och favoritkaraktär beroende på kön kommer jag att genomföra samtalsintervjuer med 
både pojkar och flickor. Barnen kommer på så sätt att vara mina informanter och mitt mål är 
att i mitt resultat kunna se på film och barnprogram genom informanternas ögon. Mina 
frågeställningar är av kvalitativ karaktär och därför är även valet en kvalitativ metod. För att 
söka svar på mina frågeställningar utifrån barns perspektiv är intervjuer en metod då jag får 
möjlighet att höra barnens egna tankegångar och reflektioner. 

Intervjuer 

Kvalitativa intervjuer innebär möjligheten till friare formulerade frågor, vilka kan varieras på 

ett flertal sätt (Johansson & Svedner, 2001, s.24), vilket passar bra för mina frågeställningar 

(se bilaga), men också för att göra samtalsintervjuer med barn. Att intervjua barn, enligt Trost 

(2010, s.59) är egentligen inte en större utmaning än att intervjua vem som helst, men man 

bör vara medveten om att barn tappar koncentrationen lätt om det inte är tillräckligt intressant. 

Därför är min roll som intervjuare bland annat att skapa förutsättningar för att intervjuerna ska 

vara just intressanta för barnen, samt använda mig av bilder som stöd för det jag vill prata 

med barnen om. Eftersom barnen inte orkar hur långa stunder som helst vill jag träffa barnen 

flera gånger istället. Min roll som intervjuare handlar också om att skapa en trygg miljö och 

bygga ett förtroende mellan barnen och mig så att de ska våga dela med sig av sina tankar, 

uppfattningar och upplevelser (Johansson & Svedner, 2001, s.26). För att inte leda barnens 

svar till mina egna perspektiv på saker och ting, vill jag vara frågvis och försöka släppa det 

mina egna tankar och uppfattningar för att kunna vara genuint intresserad av det barnen 

berättar och leva mig in i deras värld och fantasi. Det som barnen delar med sig av 

uppfattningar och tankar bearbetas och analyseras sedan utifrån studiens frågeställningar. 
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Urval 

Studien skulle omfattas av tio barn, fem flickor och fem pojkar, för att ge ett bra underlag att 

kunna belysa likheter och olikheter sinsemellan och inom könen. För intervjuer valde jag 

endast barn 5 år fyllda, dels på grund av mitt intresse för barn i den ålderskategorin och dels 

för att de både har lättare att uttrycka sig språkligt och har större koncentrationsförmågan än 

exempelvis 4-åringar, vilket är varför Trost (2010, s.59) också rekommenderar att genomföra 

intervjuer med just 5-åringar. Barnen skulle intervjuas två och två eller tre i en samt 

pojke/pojke och flicka/flicka i den mån som var möjlig, eftersom jag ville kunna jämföra 

skillnader mellan pojkar och flickors uppfattningar. 

Genomförande 

Det började med sökandet av en förskola som kunde tänka sig att ställa upp. Jag kontaktade 

förskolechefen som gav mig positiv respons och godkännande mitt genomförande av studien i 

deras lokaler med barn i verksamheten. Därefter skrev jag ett brev som sattes upp på 

förskolan och skickades ut till alla vårdnadshavare med 5-åriga barn på förskolan. Brevet 

innehöll en kort presentation av mig och vad studien skulle handla om samt en talong att fylla 

i om de medgav att deras 5-åring fick intervjuas eller inte (se bilaga). Förutom kontakten med 

förskolan, förskolechefen, pedagogerna och barnen påbörjade jag mina förberedelser noga 

inför intervjuerna, såsom att kolla upp en bra intervjuplats på förskolan. Jag läste Småungar 

och medier 2010 (Medierådet, 2010) för att få lite bakgrundsfakta till mitt valda tema, samt 

Esaiasson (2007, s.301-302) och Johansson & Svedner (2001, s.24, 26), för att också få tips 

och idéer på hur man kan genomföra intervjuer och vad man bör tänka på. Utifrån dessa olika 

källor skrev jag ner några punkter som stöd för mig själv av vad jag önskade få med i mina 

samtalsintervjuer. För att barnen skulle få chans att känna igen mig och prata lite med mig 

innan intervjuerna var jag med i barngruppen och fikade vid ett flertal tillfällen. Sedan var det 

dags att dra igång intervjuerna. Före varje intervju frågade jag barnen om de ville intervjuas, 

eftersom jag ville att det skulle vara frivilligt. Vid intervjuerna frågade jag också barnen om 

jag fick spela in vårt samtal och det gick alla med på, några barn fick också lyssna lite på sig 

själva, vilket de tyckte var spännande. Vid den första intervjun låg fokus mest på att skapa en 

trygg miljö och lära känna barnen, samt att ta reda på vilka deras favoritfilmer och 

favoritbarnprogram var, för att helt enkelt bilda mig en uppfattning om vad de var 

intresserade av. Därefter lyssnade jag igenom inspelningen och sammanställde pojkars och 

flickors olika favoriter, vilka jag sedan satte mig in i lite djupare för att vid nästa intervju 
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kunna ställa fler frågor till barnen om deras favoritfilmer och barnprogram och också kunna 

gå in på karaktärerna i de representerade filmerna och barnprogrammen samt söka svar på 

vem de skulle vilja vara, inte vilja vara och varför. Denna gång hade jag med mig bilder på 

alla de filmer och program barnen pratat om. 

Databearbetning 

Samtliga intervjuer spelas in för att i intervjusituationen inte vara bunden till att försöka hinna 
skriva samtidigt utan istället kunna vara här och nu med barnen. Fördelen med inspelade 
intervjuer är att som intervjuare kunna lyssna på vad barnen sa om och om igen, för att kunna 
urskilja tonlägen och hur jag som intervjuare eventuellt påverkar barnens svar på frågorna.  
Därefter skrivs, utifrån frågeställningarna i studien, de relevanta delarna av intervjuerna ner 
på papper. Dessa sammanställdes, kategoriseras och analyserades sedan utifrån mina 
frågeställningar där jag också försökte hitta mönster, strukturer samt olikheter mellan könen i 
barnens svar. 

Etiska överväganden 

Denna studie har i alla avseenden tagit hänsyn till de etiska krav som ställs på forskning. 

Samtliga informanter och övriga källor, såsom förskolans namn och barnens alla namn har 

fingerats för att uppfylla kravet på anonymisering/avidentifiering och sekretess. Vidare har 

information om studiens syfte och mål skickats med brev till alla barns vårdnadshavare som 

sedan frivilligt fått lämnat in ett skriftligt medgivande på att deras barn får delta i studien för 

att uppfylla kravet på informerat samtycke. Alla barn som fått medgivande har sedan frågats 

igen om de vill vara med eller inte, för att det ska vara frivilligt. Alla deltagare har också 

frågats om inspelning av intervjun är okej. Ingen obehörig får ta del av inspelningarna. Därför 

uppfylls också kravet på tystnadsplikt och sekretess och efter intervjuernas bearbetning 

förstörs samtliga inspelningar (Johansson & Svedner, 2001, s.26). Vidare har inga obehöriga 

tillträden till något eller någon information, då tystnadsplikt samt att konfidentialitet kravet 

gäller (Vetenskapsrådet, 2011, s.66-67). 

Reflektioner över metoden 

Tack vare god struktur vid förberedelse och genomförande av intervjuerna och nära 

sammankoppling med studiens frågeställningar, samt utvecklande samtal och dialoger vid 

intervjuerna anser jag att studien har hög validitet och god reliabiliteten, då intervjuresultaten 

tydligt åskådliggör både syftet och frågeställningarna, samt att det går att analysera resultatet 
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utifrån dem och lyfta fram slutsatser. Vid första intervjun var dock några av barnen ganska 

tillbakadragna, men vid den andra intervjun kom de loss och vågade öppna sig mer och jag 

tror att det var bidragande till att jag fick så givande och intressanta dialoger barnen 

sinsemellan och mellan mig och dem. Min tid i barngruppen då jag hälsade på och fikade med 

dem var också bra, eftersom de då fick bekanta sig med mig innan jag började med 

intervjuerna. Min tanke var att intervjua lika många pojkar som flickor och från början hade 

jag tio barn att intervjua, fem pojkar och fem flickor, men en av flickorna blev ledig från 

förskolan och var inte där. Det var flera ivriga pojkar som ville intervjuas och då gjorde jag så 

att jag tog in en pojke extra istället. Då intervjuade jag de två och två, pojkar för sig och 

flickor för sig. Jag övervägde sedan om jag skulle ta bort två av pojkarna så att jag i mitt 

resultat endast skulle ha åtta barn att referera till, men då pojkarna hade så mycket intressant 

att berätta i intervjuerna och som också gick att koppla till mina frågeställningar kändes det 

fel att plocka bort någon, och vem skulle jag i sådana fall välja bort. Därför blev det i 

slutändan fyra flickor och sex pojkar som intervjuades. Att intervjua barnen två och två hade 

många fördelar, dels var det lätt för dem att föra en dialog, samt att ge och ta utrymme och 

lyssna på varandra. Att de var könshomogena hjälpte mig dels att kunna se skillnader mellan 

pojkars och flickors svar men också mellan pojke/pojke och flicka/flicka, vilket också var mitt 

mål med intervjuerna. Jag utgick ifrån att detta kunde vara ett bra utgångsläge för det. 

Anledningen till att jag inte valde genomförandet av enskilda intervjuer var att jag misstänkte 

det kunde medföra att barnen blev blyga, vilket i sin tur skulle hämma intervjuns syfte. Och 

om de intervjuade skulle sitta tillsammans med någon av det motsatta könet var jag orolig att 

de inte skulle våga ta för sig och berätta för mig, då jag anade att barnens referensramar 

mellan könen var olika, eftersom jag genom att bara titta på filmomslagen kunde ana och 

urskilja vilket kön filmen främst riktar sig mot. För att få ett bra forskningsunderlag valde jag 

att genomföra samtliga intervjuer två gånger med samma partner som första gången. Detta för 

att också skapa en trygg intervjusituation där de skulle våga berätta. Eftersom jag spelade in 

alla intervjuerna kunde jag slappna av vid intervjuerna och bara samtala med barnen och 

lyssna, ställa frågor och vara flexibel, samt att när jag sedan lyssnade igenom i efterhand, 

kunde jag lyssna många gånger och fundera och analysera. Om jag hade suttit och skrivit 

under tiden jag intervjuade barnen tror jag inte att jag hade fått de fantastiska samtalen och 

samma resultat som jag fick nu, då barnen förmodligen skulle upplevt sig förhörda. 
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Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas och analyseras det sammanställda resultatet av intervjuerna utifrån de 
frågeställningar studien vilar på, vilka utgör avsnittets rubrikindelning nedan. 
 
Resultaten redovisas och analyseras utifrån studiens frågeställningar: 

- Vilka barnfilmer och barnprogram fascineras 5-åriga pojkar/flickor av? 

- Vilka	  skillnader	  och	  likheter	  finns	  mellan	  5-‐åriga	  pojkars/flickors	  uppfattningar	  

om	  barnfilm	  och	  barnprogram?	  

- Vem eller vilka karaktärer identifierar sig pojkar/flickor med och varför?	  

- Vem eller vilka karaktärer tar pojkar/flickor avstånd ifrån och varför?	  

Barnfilmer och barnprogram 5-åriga pojkar/flickor fascineras av 

Så fort ämnet film och barnprogram tas upp är det som att trycka på en ”playknapp”. Barnen 

har så mycket att berätta om sina olika Tv-favoriter och roliga sekvenser i film såväl som i 

barnprogram, vilket både deras inlevelseförmåga och engagemang vittnar om. Den 

fantasivärld barnen tycks vara bärare av tack vare film och barnprogram är framträdande i 

deras berättande, då de både gestikulerar, förställer rösten och imiterar olika karaktärer och 

återger händelseförlopp. De flesta barnen är också väldigt klara på vad de tycker om och inte 

tycker om, därför var det inte svårt för dem att svara på vilka filmer och barnprogram som är 

deras favoriter och vilka andra saker de tittar på utöver dessa. Pojkarna hade dock flera filmer 

och barnprogram som de refererade till, medan flickorna endast höll sig till ett fåtal. För att 

tydliggöra barnens olika val av Tv-favoriter görs här en sammanställning av de filmer och 

barnprogram som pojkar och flickor talade om som sina favoriter. Och för att få en inblick i 

vad samtliga barn tittar på finns även de andra filmerna och barnprogrammen de nämnt med. 

Tabell 1. Flickornas val av filmer och barnprogram 

KÖN 
FAVORIT FAVORIT NÄMNDA  NÄMNDA  

FILM BARNPROGRAM FILMER BARNPROGRAM 
  Hello Kitty x2 Bolibompa Tingeling  FLICKOR Shrek inga specifika Hotell-Gyllene Knorren inga nämns 

  Barbie   Långben  
x2 innebär att det var två som hade samma 
Flickornas film och programval visar på ett litet urval, men variation av val flickor sinsemellan. 
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Tabell 2. Pojkarnas val av filmer och barnprogram 

KÖN FAVORIT FAVORIT NÄMNDA NÄMNDA 
FILM BARNPROGRAM FILMER BARNPROGRAM 

  Natt på museet 2 Meckar-Micke Som hund och katt Bamse 
POJKAR Cars Byggare Bob Franklin Bakugan 

  Byggare Bob Toy story Bärgan och spökljuset Pokemon 
  5 myror är fler  Dr.Mugg Musse och de Yogiyo 

  än fyra elefanter Djungelboken tre musketörerna Guldtankar 
  Scooby doo   Trassel Pirater 
  Toy Story   Pirates of the Caribien Tjuvarnas jul 
      Smurfarna Popixy 
        Kalle Anka 

	  	   	  	   	  	   	  	   Fåret Shaun 
Pojkarnas film och programval visar på ett stort urval och variation av val pojkar sinsemellan. 
 

Denna sammanställning visar på tydliga könsskillnader mellan pojkars och flickors val av 

favoritfilm och favoritbarnprogram.  Ingen av alla de filmer och barnprogram pojkarna tar 

upp finns med bland flickornas val och flickornas val finns inte representerade bland 

pojkarnas. I pojkarnas val är det flest killkaraktärer medan det i flickornas val är flest 

tjejkaraktärer. Ytterligare ett mönster som går att utläsa är att flickorna inte pratar om ett lika 

stort urval av filmer och program som pojkarna, även om variation finns av val flickor 

sinsemellan. 

 
Analys 
 
Skillnader mellan pojkars och flickors olika val är stor i förhållande till innehållet, det vill 
säga att de filmer och barnprogram pojkar väljer innehar flest killkaraktärer och flickornas 
flest tjejkaraktärer. Detta skulle kunna hänga samman med barnets behov av identifikation om 
man ska tro Rönnberg (2001, s.44, 212) som menar att identitetsskapande handlar om att 
avgränsa sig till det motsatta könet då grunden för identitetsbyggandet är det biologiska könet 
(Fagerström & Nilson, 2008, s.16). Det begränsade urvalet filmer och barnprogram hos 
flickorna kan delvis bero på att det är fler pojkar än flickor med i denna studie, eller också 
beror det på att utbudet av film och barnprogram riktat till flickor inte är lika stort som till 
pojkar eftersom pojkar har svårare att ta till sig Tv-serier om flickor, än vad flickor har av 
pojkar och programmakarna inte vill riskera förlora sin pojkpublik (Rönnberg, 2008, 225). 
Enligt filmarkivforskningen (1981) föredrar flickor musikprogram och vuxenprogram, medan 
pojkar gillar äventyr. Enligt barnens val kan jag inte se någon koppling mellan flickornas val 
och musik, däremot är pojkarnas val delvis
influerade av olika äventyr, såsom bland annat Natt på museet 2, Toy story, Pirates of the 
Caribien, samt Musse och de tre musketörerna. Flickor väljer istället filmer som Barbie och 
Hello Kitty, vilket enligt Medierådet (2010) visar på hur könsskillnader yttrar sig när barnen 
är små. Något både pojkar och flickor gillar är Bolibompa, som ses av 41-52% av barn i 5-års 
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ålder. Tv-programmet nämns av flickorna medan pojkarna nämner olika program som sänds i 
Bolibompa, till exempel Fåret Shaun, Guldtankar, Pirater, Byggare Bob och fem myror är 
fler än fyra elefanter. Framträdande könsskillnader är tydliga i flickornas val av till exempel 
Barbie och Hello Kitty, vilka båda är poserande och betraktande, medan pojkarna valde Cars, 
Meckar-Micke och Kalle Anka, vilka snarare är aktiva i händelserika (UR, 2004; Fagerström 
& Nilson, 2008, s.56, 70-71, 80). En av flickorna är dock normbrytande då hon nämner Shrek 
som sin favoritfilm, vilken inte klassas som en typisk feminint bunden film, däremot 
innehåller den både djur och humor, vilka anses som säkra kort för en bra barnfilm 
(Filmarkivforskning.se, 1981; Slotte-Lüttge & Rusk, 2010). Jag kan också ana en utstickare 
bland pojkarna, då en av de har Fem myror är fler än fyra elefanter som sin favorit. 

Skillnader och likheter mellan 5-åriga pojkars/flickors uppfattningar om barnfilm och 
barnprogram 

Alla pojkarna och flickorna upplever film och barnprogram som något roligt och 

underhållande, spännande och intressant. Så fort en filmtitel eller ett barnprogram nämns och 

känns igen av barnen, utbrister de: Jag har den! Den har jag! Näst efter den reaktionen haglar 

filmsekvenser och omdömen om vart annat. De säger till exempel: Den är rolig! eller Hunden 

är jättebusig! eller Den där är jätterolig! Sedan kommer detaljerna kring de olika händelserna 

och karaktärerna. I detta söker barnen gärna medhåll och dialog med kompisen och med mig 

som vuxen. De vill berätta allt. Om det är något som är extra roligt refererar de tillbaka till 

samma händelse om och om igen. När de berättat klart sökte de få någon slags bekräftelse 

eller förståelse genom att till exempel säga: Coolt va!? När jag pratar med barnen framträder 

barnens medvetenhet om skillnader mellan olika filmer och barnprogram och så kallade kill- 

och tjejfilmer, vilka de måste förhåller sig till på ett eller annat sätt. Några av barnen är dock 

trendbrytande och gillar lite olika filmer, filmer som enligt andra barn skulle betraktas som en 

film endast för det motsatta könet, alltså något som man inte ”ska” tycka om. På grund av 

detta är pojkarna mer reserverade och försiktiga i uttalanden av en så kallad tjejfilm, som till 

exempel Barbie. Flickor är mer öppna och tillåtande, att man får tycka olika filmer är roliga, 

men de är också medvetna om att pojkar inte gillar deras filmer eftersom de är tjejiga. Alvin 

berättar att han inte har sett Barbie, med förklaringen: För jag är ingen tjej. Sedan tillägger 

han att killar får titta på killfilmer och att tjejer också ska kolla på killfilmer. Jag frågar honom 

vad killfilm är och då säger han att det är när killar är med. Även om barnen först och främst 

berättar om de mest roliga filmerna och barnprogrammen, kommer det också fram att det 

finns sådana som de upplever dåliga eller till och med läskiga. Vissa läskiga får de inte titta 
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på, eller tittar på tillsammans med en vuxen. Vissa läskiga filmer är också spännande och kan 

kanske till och med vara lite roliga. Alice berättar om filmen Shrek. 

Alice  – Jag tycker att den är jätterolig (fnissar) 

Författare – Vad är det som är så roligt med Shrek? 

Alice  – Jag vet inte fö, ts jag tycker att den där zebran är så rolig 

Författare  – Gör han roliga saker eller? 

Alice  – Ja, han pratar så roligt 

Författare  – Jaha 

Alice – Åh han tycker det är läskit när han åkte hos den där häxspindenä.  

   Den har jag sett 

Författare  – Mm 

Alice  – Det är så kul för då då tyckte han att det va läskit 

 
Analys 
 
Alice tycker att den är rolig, men en annan av flickorna berättar att hon tycker den är läskig. 
Men kanske Alice inte tycker den är läskig på grund av att karaktären som hon gillar är rolig 
och även om karaktären är med om något läskigt agerar den på ett komiskt sätt, vilket kan 
avdramatisera det läskiga. Alice engagemang i och imitering av en karaktär visar på hennes 
identifiering av karaktären (Rydin, 2003, s.33; Fagerström & Nilson, 2008, s.30; Rönnberg, 
2005, s.72; Rönnberg, 2008, s.161, 164). Det är intressant att hon är så fascinerad av en 
maskulin rolltyp, nämligen vitsmakaren som är pratglad, slug och kvicktänkt (Rönnberg, 
2005, s.128-129; Fagerström & Nilson, 2008, s.18) kanske är det så som hon skulle vilja vara. 
Hennes val av en maskulin karaktär visar på att hon är en trendbrytare i jämförelse med de 
andra flickorna som oftast riktar sin fokus bara på karaktärer av samma kön som de själva 
(Rönnberg, 2005, s.122). För barn i 5-årsåldern är det väldigt känsligt med kill- och tjejgrejer 
(Rönnberg, 2005, s.121-122). På grund av detta är pojkarna mer reserverade och försiktiga i 
uttalanden av en så kallad tjejfilm, som till exempel Barbie, en film för det andra könet ska 
pojkar inte tycka om (Ambjörnsson, 2011, s.63; UR, 2004). 

Vem eller vilka karaktärer pojkar/flickor identifierar sig med och varför 

Pojkarnas val av favoritkaraktärer baseras i de flesta fall först och främst på karaktärens kön. 

En pojke säger att han vill vara alla utom tjejen i en film eftersom pojkar inte kan vara tjejer. 

Med andra ord ger han uttryck för ett slags avståndstagande från flickor för att verkligen 

fastslå att han är en pojke, identitet, och att det är skillnad mellan pojkar och flickor. Men det 

finns också andra orsaker till att en pojke väljer bort tjejkaraktärer, då det inte enbart handlar 
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om att det just är en tjej, utan att det kan vara något som tjejkaraktären tycker om. Anton talar 

om en tjejkaraktär på detta sätt: Hon som vaktar fåren tycker jag inte om. Jag gillar inte får! 

En tjejkaraktär kan i undantagsfall bli vald till favoritkaraktär av pojkar, men bara om hon kan 

göra något häftigt eller är cool och kan skjuta eller spruta eld och är jättesnygg, enligt 

pojkarna. Men vad som gör att något är coolt det visste de inte. Men pojkar kan alltså på 

egenskapsmässiga grunder attraheras och identifiera sig med en tjejkaraktär om egenskaperna 

hon har är tillräckligt häftiga. När pojkar gör sina val av favoritkaraktärer, näst efter 

könsvalet, kommer karaktärens egenskaper som en avgörande faktor. Sådana egenskaper, 

enligt pojkarna, är att kunna flyga, köra bil, skjuta med vapen, kunna skjuta på onda, kunna 

blixtra, kunna fixa saker, köra fort, vara cool, kunna svinga sig i rep, vara bra på att hänga i 

rep, kunna klättra, vara snabbast, trolla, vara rolig, kunna göra sig jättelång, springa 

jättesnabbt, döda de onda och vara bra. Pojkarna gillar också busiga och tokiga karaktärer 

som till exempel Dr. Mugg, som får simma ner i toaletten, vilket en av pojkarna berättar att 

han skulle vilja göra. Algot skiljer sig från de andra pojkarna då han kopplar samman den 

karaktär han skulle vilja vara, med de karaktärer han har som leksaker hemma. Han pratar 

varmt om två av karaktärerna och deras egenskaper och berättar att han brukar vara dem. När 

jag frågar om han skulle vilja vara en tredje karaktär ifrån samma film säger han: Jag har ju 

inte honom! Han identifierar sig alltså med de karaktärer som han kan hålla i handen, och leka 

med, det vill säga de som är konkreta. Han skiljer sig inte i sitt val av favoriter på grund av 

kön, eftersom alla karaktärerna vi pratar om är pojkar, utan i hans fall handlar det om att 

kunna uppleva sig vara karaktären genom att hålla den i handen och inta en karaktärs 

perspektiv. Att göra ett val av favoritkaraktär är dock inte så lätt för pojkar alla gånger, vilket 

tydligt kom fram när jag samtalade med Artur och Alvin om karaktärerna i 5 myror är fler än 

fyra elefanter. 

 
Författare  – Vem tycker du bäst om då? Magnus, Brasse eller Eva? 

Artur  – Mhm, Eva 

Författare  – Gör du det 

Artur  – Jaa 

Författare  – Varför då? 

Alvin – Tjejen! (förvånad) 

Artur  – Ja…eller på riktigt tycker jag mest… 

Alvin  – Brasse? 

Artur  – Nej, hm, den andra killen 

Författare  – Magnus  
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Artur  – Ja, Magnus tycker jag mest om 

Författare  – Mm  

Artur  – Magnus 

Alvin  – Varför det? 

Författare  – Men Artur du sa först att du tyckte mest om Eva 

Artur  – Meen jahg ehum (fniss), eh jag skojade bara 

Författare  – Man får tycka det. Man kan tycka lite olika 

Artur  – (fniss) jag ville skoja 

Författare  – Ja. Varför vad tycker du om Magnus då? 

Artur  – Mh, han tycker jätte, när han säger saker som inte jag vet så kommer jag på grejer som han 

säger 

Artur  – Å sen såhär Brasse, han…han…han…han vet ingenting, han vet liksom iiiingenting 

Alvin  – Näe 

(Artur har en utläggning om hur Brasse inte kan stava) 

Författare  – Och vad tycker du om Eva då? 

Artur  – Mh, inget 

Författare  – Tycker du hon är fin? 

Artur  – Eh ja (låter generad), a välditväldit fin (säger han snabbt) 

 
Analys 
 

Kanske var det så att Artur valde Eva först för att han tyckte hon var fin, men blev för 

ifrågasatt och kände sig utsatt på grund av Alvins och mina frågor att han inte vågade stå på 

sig och istället skyllde på att han skojade. Artur är dock ett bevis på att pojkar kan välja en 

favoritkaraktär på utseendemässiga grunder, vilket annars är mer vanligt hos flickorna. Men 

att välja en tjejkaraktär som pojke verkar inte vara så populärt och jag kunde känna av den 

press som Artur kände från Alvin att välja ”rätt” karaktär. Om en pojke säger något bra om en 

tjejkaraktär får han höra det och kan till och med bli retad. För barnen är könstillhörigheten 

viktig att tydligt ta ställning till, antingen man är maskulin eller feminin (Rönnberg, 2005, 

s.122, 132). Identifiering på grund av egenskaper är dock sällan långvarig (Rönnberg, 2005, 

s.31-32, 66; Rönnberg, 2008, s.163). 

 

Ett ytterligare exempel på just detta är då jag samtalar med August och Aron om Meckar-

Micke. 

 
August – Men Tradan tycker jag är roligaste bil…för att han blå färgen bäst…å lastbilar gillar jag 

Aron  – Å jag skulle kunna bli en motocykel för de e snabba 
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Författare  – Är det också på Meckar-Micke? 

Aron  – Aa, motorcykel finns på det 

August  – M, en rosa 

Aron  – Nä, det finns blåa också 

August  – Näeh  

Aron – Eheh en på riktigt finns det de 

August  – Blåa motocykar 

Aron  – Ja, det finns det 

August  – Ja det finns det, men inte på Meckar-Micke 

Aron  – Nej 

August  – Då finns det bara en rosa (fnissar)  

Aron – Aa  

August – Å den som kör e också rosa 

 

Det är August som sätter standarden, med att säga att hans favorit är blå och rolig, sedan när 

Aron försöker stå på sig för sin favorit blir han sågad hela tiden. 

 
Analys 
 

Att välja en rosa favorit verkar enligt August vara helt otänkbart. Enligt Ambjörnsson (2011, 

s.61) hänger pojkars avståndstagande till rosa ihop med vad den sänder för signaler, en slags 

sortering av kön. Pojkar tar avstånd från det motsatta könet, vilket stärker deras identitet 

(Rönnberg, 2008, s.224; Rönnberg, 2005, s.138; Rönnberg, 1987, s.233). För barnen är 

könstillhörigheten viktig att tydligt ta ställning till, oavsett kön (Rönnberg, 2005, s.122, 132). 

 

Anna berättar att hon tycker bättre om flickor än pojkar för att pojkar inte är precis lika fina 

som flickor.  

 
Astrid – Jag tycker Hello Kitty…My Melody…fin 

Författare  – Vem är Melody? 

Astrid  – My Melody, det är kaninen 

Författare  – Varför är hon fin? 

Astrid  – Därför hon gillar rosa 

 

 Alma uppmärksammar Astrid på att hon har en rosa tröja på sig och att hon och karaktären på 

så sätt är lika.  

Analys 
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Astrid sammankopplar alltså sitt utseende med karaktären, vilket är en slags likhets-

identifikation (Rönnberg, 2005, s.67; Rönnberg, 2008, s.32). Men efter en stund säger Astrid 

att hon inte skulle vilja vara My Melody, utan att hon hellre vill vara Hello Kitty för att hon är 

snäll. Varför hon inte ville vara My Melody, som det verkade från början, fick jag aldrig reda 

på. Kanske hon efter en stunds tänkande ändå kände sig mer lik Hello Kitty eller skulle vilja 

vara mer lik henne. Eller så var det en snabb växling av identifiering, där hon ena minuten på 

ett sätt kunde känna igen sig i My Melody och i andra minuten på ett annat sätt kunde känna 

igen sig i Hello Kitty. 

 

Förutom fina och snälla tjejkaraktärer, berättar flickorna att de tycker om roliga, busiga och 

goda karaktärer. Alma som av alla flickorna verkar vara den som tycker bäst om aktiva 

karaktärer berättar att hon gillar en som kan flyga och inte skulle vilja vara Barbie eftersom 

hon bara får sitta still. När Alma och Astrid lite senare tittar på bilder av Barbiefilmer ser 

Alma att en av dem håller en hund i famnen och då ändrar hon sig och säger att den Barbie 

skulle hon vilja vara eftersom hon gillar hundar. Astrid vill hellre vara Barbie med katten, för 

hon gillar katter. 

 
Analys 
 

De identifierar sig alltså med likheterna de ser mellan sig själva och karaktären (Rönnberg, 

2005, s.67; Rönnberg, 2008, s.32) och jämför sitt utseende med karaktären (Rönnberg, 2008, 

s.161, 164). När de upptäcker någonting som de tycker om hos en karaktär är det inte svårt för 

de att ändra sig, om det inte är en killkaraktär förstås. När jag samtalar med Anna och Alice 

bekräftar de flickors val av favoritkaraktär genom val av kön, egenskap och utseende. Det 

enda de inte nämner är ordet fin. Annars bekräftar de alla kriterier som behövs för att enligt 

flickor kunna bli en flick-favorit-karaktär. 

 
Författare  – Anna, skulle du vilja vara Barbie? 

Anna  – I så fall en med vingar 

Författare  – En Barbie med vingar, varför då? 

Anna  – Hm…som den där (pekar på en Barbiebild) eller den… (pekar på en annan Barbiebild) eller 

den dära…eller dära…eller dära (pekar på flera bilder)  

(Alice och Anna skrattar) 

Författare  – Nästan alla, men helst att den ska ha vingar? 
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Anna  – Eller den dära (pekar på ytterligare en Barbiebild) 

Författare  – Vad ska man ha vingar till? 

Anna  – Så jag kan flyga till skolan 

(Anna och Alice skrattar) 

Författare  – Är det något mer som du skulle vilja kunna som Barbie kan? 

Anna  – Nä 

Författare  – Skulle du vilja se ut som Barbie? 

Anna  – Ja lite…som den där klänningen 

Alice  – Men inte som kille, usch å fy! 

(Anna skrattar) 

Författare  – Varför inte det då? 

Alice  – Jag vill inte va kille. De e trrråkigt! 

 
Analys 
 
För både pojkar och flickor i valet av favoritkaraktärer är könet det första och viktigaste 
avgörande, sedan är det för pojkarna egenskaperna och för flickorna utseendet. För barnen är 
könstillhörigheten viktig att tydligt ta ställning till (Rönnberg, 2005, s.122, 132). 
Engagemanget och attraktionen till karaktären visar på identifieringen av karaktären och att 
hon kanske också önskar sig vara den personen, oftast sker en kombination av dessa två 
(Rydin, 2003, s.33; Fagerström & Nilson, 2008, s.30). Flickorna identifiera sig med en 
flygande Barbie och ser upp till den i sin egen brist på flygande egenskap. Förståelse och 
intresse är avgörande aspekter i barns filmval. Om intresset eller förståelsen inte finns där 
anses det som tråkigt (Filmarkivforskning.se, 1981). Alice skulle absolut inte kunna tänka sig 
att vara kille eftersom det är tråkigt, antagligen har hon inte intresse av att sätta sig in i 
karaktären eller så saknar hon förståelse av karaktärens eventuella möjligheter och inte vill 
identifiera sig med en pojke. 

Vem eller vilka karaktärer pojkar/flickor tar avstånd ifrån och varför 

Jag samtalar med Algot och Anton, vi tittar på Barbiebilder och så fort Algot får syn på 

bilderna av Barbiefilmerna börjar han ge ifrån sig protesterande ljud: Åååh, åh inte! Anton 

berättar att han tycker Barbie är dåligt för att han har sett det så många gånger. Algot har inte 

sett Barbie någon gång, men tycker ändå det är tråkig, varför kan han inte motivera. Frågan är 

vad bilden av en Barbiefilm egentligen förmedlar, eftersom den direkt väcker så starka 

protester från pojkar fast de inte ens sett filmen. Ingen av flickorna i studien reagerade 

motsvarande på någon av de filmerna som pojkarna hade som favoriter, såsom pojkarna 

reagerar på framför allt Barbie, men också Hello Kitty, vilka båda var flickornas största 
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favoriter. Pojkars avståndstagande till Barbie är väldigt tydligt. Pojkarnas fniss och utrop gör 

att de till synes verkade obekväma och tycker det hela är ganska pinsamt och genant. 

 
Författare  – Skulle du vilja vara Barbie? 

Anton  – Nae 

Algot  – (fnissar) Inte jag heller 

Anton  – Nähäe  

(Algot skrattar) 

Författare  – Varför inte det då? 

Anton  – Därför, jag gillar inte de 

Algot  – Däför, Berit (lillasyster) och Bea brukar va Barbie…ahå…de…de kyssar killarna, uhää! 

Författare  – Kan bara tjejer vara Barbie? 

Algot  – Jaa 

Författare  – Varför då? 

Algot  – Däför…dä ibland, vet du va vill alla tjejer bö säga alltid till mig: ”jag ska bli kära i varandra” 

(med tjejröst), ja ba uhä! (skrattar), å på på tås å de som ä så himla äcklit, uhä! 

 
Analys 
 

Eftersom Barbie signalerar rosa, tjejfilm, tjejbaciller, tjejkaraktärer är det kanske inte konstigt 

att pojkar tar avstånd. Även om Ken finns på Barbie ingår han i tjejsaker och därför blir 

protesterna så stora. I Barbie upplever pojkar att de inte har någon att identifiera sig med och 

tar därför avstånd istället (Ambjörnsson, 2011, s.61, 63; UR, 2004; Rönnberg, 2005, s.121). 

Aron säger att de har en Hello Kitty film hemma och han har tittat på den lite med sin 

lillasyster även om han inte tycker att den är så rolig, han motiverar det med att de gör 

tjejgrejer och att det inte finns några killar med och av den anledningen är den tråkig. 

I pojkarnas favoritfilmer och barnprogram är killkaraktärer överrepresenterade och i de flesta 

fall finns det endast en tjejkaraktär, möjligen två. Detta mönster syns även i flickornas 

favoritfilmer och barnprogram, fast då finns det istället bara en killkaraktär. Tjejkaraktären i 

så kallade killfilmerna blir pojkarnas hackkyckling och killkaraktären i tjejfilmerna blir 

flickornas hackkyckling. Dessa karaktärer är det som pojkar och flickor tar avstånd ifrån och 

uppger att de inte tycker om. Pojkarna tar också tydligt avstånd ifrån allt var tjejkaraktärer, 

tjejgrejer och tjejfilmer heter för att avgränsa sig till det motsatta könet (Rönnberg, 2001, s.44, 

212; Ambjörnsson, 2011, s.61). För barn är det viktigt att tydligt framställa sig själva som 

antingen maskulina eller feminina, vilket de också uppmuntrar varandra till (Rönnberg, 2005, 
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s.121-123, 132). Till exempel säger Alvin att: Bara tjejer kan titta på Tingeling för det är fullt 

med inga killar! 

Flickornas avståndstagande sker alltså oftast gentemot den enda killkaraktären i tjejfilmen. I 

mitt samtal med Astrid berättar hon att det finns en i Hello Kitty som hon inte tycker om och 

det är en svart pojke. Men varför hon inte tycker om den svarta pojken förklarade hon aldrig. 

Enligt Astrid verkar han inte vara dum, men ändå blir han exkluderad. Vad som är grunden 

för Astrids avståndstagande kan bero på att det är just en killkaraktär, eller på att han är svart 

eller något helt annat, Astrid ger ingen tydlig förklaring. Pojkar och flickor tar också tydligt 

avstånd från karaktärer som är äckliga och otäcka eller onda, dumma och slåss. Mitt samtal 

med Anton är ett exempel på detta. 

 
Författare  – Är det någon som du inte tycker om i filmen? 

Anton  – Aah, såklart bäck...fisk...en 

Författare  – Bläckfisken 

Anton  – Mm    

Författare  – Varför tycker du inte om bläckfisken? 

Anton  – De e därför den…emh, när man ser på den då ser jag att den e äckli   

Författare  – Ja  

Anton  – Det är därför 

Författare  – Är den läskig, bläckfisken? 

Anton  – Nej…det är bara…att den e ganska läski i alla fall 

 
Anton tycker verkligen att bläckfisken är äcklig och det gör honom till avståndstagare av den. 

Han vill inte kännas vid den. Jag upplever det nästan som att han tycker det är lite obehagligt 

att prata om den. 

 
Analys 
 

Att stora djur kan vara skrämmande (Janson, 2007) visar Anton tydligt i sitt avståndstagande 

genom att försöka undvika ämnet, även om han reagerar med öppen oro och själv säger att 

han tycker bläckfisken är läskig (Filmarkivforskning.se, 1981). 
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Sammanfattning av resultat 

När pojkar och flickor väljer film och barnprogram är könsfördelningen en avgörande faktor, 
det vill säga att den film eller det barnprogram som har flest killkaraktärer väljs av pojkar. 
Flickor väljer de med flest tjejkaraktärer. I studien framkom det också att pojkarna väljer flera 
olika filmer och barnprogram än vad flickorna gör. Flickorna väljer utifrån det visuella 
intrycket av en karaktär, medan pojkar väljer utifrån karaktärens egenskaper och berättelsen, 
vilket framkommer av barnens återberättande och inlevelse i det de sett på Tv. En av pojkarna 
och en av flickorna är avvikande i sina val till skillnad från de andra barnen, vilket de också 
uttrycker. Flickan är uppfylld av den humoristiska figuren i Shrek som hon också imiterar då 
hon berättar om honom.  Pojken nämner att han gillar Evas utseende i fem myror är fler än 
fyra elefanter, men skäms tillsynes för sin åsikt. Flickans normbrytande beteende verkar vara 
mer accepterat än pojkens trots att hon fascineras av en maskulin rolltyp - vitsmakaren som är 
pratglad, slug och kvicktänkt. Pojkens beteende är dock ett bevis på att pojkar kan välja en 
favoritkaraktär på utseendemässiga grunder, vilket annars är vanligare hos flickor. Barn i 5-
årsåldern är väldigt känsliga för kill- och tjejgrejer. Vilket också tydligt framkom i denna 
studie då pojkarna var tydligare och mer reserverade och försiktiga i uttalanden av en så 
kallad tjejfilm, till exempel Barbie, en film för det andra könet ska pojkar inte tycka om, än 
flickor sinsemellan. Ointresse och oförståelse medför att barn upplever en film eller karaktär 
tråkigt vilket i sin tur leder till avståndstagande. Detta kan vara också vara en bidragande 
orsak till barns avståndstagande. Studien visar på att barns identifiering med en karaktär kan 
ta snabba vändningar då barn inom samma kön resonerar och samtalar om olika karaktärer. 
Barn jämför sig själva med karaktärens utseende, till exempel att vara fin, samtidigt som en 
karaktär också kan ha egenskaper barnet önskar, till exempel att kunna flyga. Engagemanget 
och attraktionen till karaktären visar på identifieringen av karaktären och att hon kanske också 
önskar sig vara den personen, oftast sker en kombination av dessa två. En stor skillnad mellan 
pojkar och flickor jag la märke till var pojkarnas iver att berätta om roliga filmsekvenser och 
roliga barnprogram de sett. De var super exalterade, engagerade och hade mer inlevelse än 
flickorna i sitt berättande. Pojkarna hade till och med svårt att sitta still, på grund av sin 
berättariver. Så fort en filmtitel eller ett barnprogram nämnts och känts igen av barnen, 
utbrister de: Jag har den! När de berättat klart sökte de få någon slags bekräftelse eller 
förståelse genom att till exempel säga: Coolt va!? 
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Diskussion 

Utifrån resultat och analys förs nedan en diskussion i jämförelse med den bakgrund som 
tidigare presenterades genom teoretiska utgångspunkter och begrepp, samt tidigare forskning 
och litteratur. 
 
Utifrån ett historiskt perspektiv är det svårt att dra slutsatser och diskutera kring huruvida barn 
idag påverkas av Tv-mediet i jämförelse med då barnfilmen kom på 1940-talet (Janson, 
2007),  då det skulle krävas en mer omfattande studie över längre tid för att kunna se mönster 
och strukturer över längre tid. Det jag däremot kan se i min studie är att barnen verkligen är 
påverkade och attraherade av tv-mediet, vilket i sig kanske inte beror på att filmen är 
barnvänlig, utan snarare att den ”fångar” sin barnpublik genom bland annat yttre attribut 
såsom karaktärernas utseende och egenskaper, samt en spännande och fängslande historia. En 
levande berättelse med snabba, rörliga bilder och effekter som slår den gamla sagoboken på 
fingrarna, utan att för den sakens skull helt ta dess plats (Rönnberg, 2005). Dessutom kan en 
film spelas om och om igen utan en vuxens närvaro (Dolores Souza & Cabello, 2010, s.15; 
Janson, 2007; Ludvigsson, 2006; Rönnberg 2005). Kanske är det också därför barnen jag 
träffar både kan referera filmsekvenser och imiterar de olika karaktärer genom kroppsspråk, 
mimik, tonfall, röststyrka, läten och gestik. Detta menar Rönnberg (2005; 2008) inte bör ses 
som något konstigt då barn ständigt identifierar sig gentemot människor i sin omgivning 
genom bland annat imitation. 
 
Att Tv´n fått en stor plats i barns liv idag (Christakis & Zimmerman, 2006; Forskning.se, 
2008; Medierådet, 2010, s.15) råder det ingen tvekan om, barnen jag träffade var mer eller 
mindre uppfyllda av information, inspiration och glädje av det film och barnprogram gett 
dem. Vilket i sin tur kan ses som filmmakarnas framgång i att ständigt söka anpassa utbudet 
till konsumenternas intressen och efterfrågan genom att ständigt produceras hela tiden nya 
häftiga och trendiga program (Jenkins, 2006, s.70, 72, 119, 133, 245, Janson, 2007, Slotte-
Lüttge & Rusk, 2010; Rydin, 2003, s.47). Barnen jämför sig inför varandra om vem som har 
den senaste och vem av dem som sett vad, vilket jag märkte vid intervjuerna. Så fort barnen 
fick titta på bilder av de filmer de pratat om började peka och berätta mer: Den har jag! var 
det tydligaste exemplet i denna studie där jag också ana ett slags sökande efter en positiv 
bekräftelse både av mig och det andra barnet utifrån att vara innehavare av något häftigt och 
statusgivande. 
 
En bra barnfilm, enligt barnkulturforskaren, Douglas Street (Janson, 2007) bör vara baserad 
på en barnbok. Ingen av de barnfilmer barnen i min studie nämner är baserade enbart på en 
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barnbok, möjligtvis serieboksfigurer  Scooby doo, Bamse, kalle Anka, Musse och Långben, 
vilka alla är gamla klassiker och kanske skulle kunna passa in i kategorin en bra barnfilm. För 
många detaljer eller bifigurer är inte att föredra i skapandet av en bra barnfilm enligt 
Filmarkivforskning.se (1981) och Slotte-Lüttge & Rusk (2010). Detta kan jag tydligt se i 
barnen i studien. Barnen föredrar filmer med en tydlig huvudkaraktär, till exempel Barbie, 
Hello Kitty, Långben, Byggare Bob, Meckar-Micke, Kalle Anka, Bamse och Trassel. Enligt 
Ian Wojcik-Andrews, en amerikans barndomsforskare, (Janson, 2007) är det inte så lätta att 
definiera begreppet barnfilm. huvudpersonen bör vara ett barn, vilket endast finns i en av de 
filmer barnen refererar till Hotellet Gyllene knorren. Övriga filmer har inte barn i huvudrollen 
eller är animerade, vilka enligt både Filmarkivforskning.se (1981) och Slotte-Lüttge & Rusk 
(2010) menar är filmer som får större fokus av barnen än andra. Enligt Medierådet (2010) 
föredrar barn att titta på Tv-program på Bolibompa och då främst flickor, vilket även jag 
kunde se i min studie, därmed inte sagt att pojkarna inte tittade på Bolibompa alls, de nämnde 
däremot inte namnet Bolibompa, utan snarare olika program som sänds via Bolibompa. 
 
1972 startade Sveriges television, svt, till följd av kulturkommissionens fokus på barnkultur, 
en självständig barnredaktion för att utforma mål för barnfilm. Dessa mål handlade om 
visionen att i Tv visa på levnadsvillkor som är realistiska, bryta traditionella könsroller, 
belysa värdet av solidaritet och samarbete istället för konkurrens, lyfta fram tabubelagda 
ämnen såsom gud, sex, relationer samt politik i samtiden. Ytterligare mål var att synliggöra 
olika grupper i samhället som anses svaga, till exempel invandrare och handikappade, för att 
ge de en röst och också kunna ha en viktig roll av nationell kulturförmedlande identitet till 
barn med olika bakgrunder (Janson, 2007; Ludvigsson, 2006). För att kunna följa huruvida svt 
lyckats efterleva sina mål genom åren skulle det krävas en helt egen studie.  I min studie ser 
jag dock att könsrollerna ännu är ganska så stereotypa då barnen i sina film- eller programval 
skiljer sig mellan könen, vilket även Filmarkivforskning.se (1981) framhöll. Flickornas val 
präglades av utseendefixering, poserande och betraktande, medan pojkarnas val utgick ifrån 
karaktärers styrka, tuffhet, mod och själva äventyret i handlingen  (UR, 2004; Fagerström & 
Nilson, 2008, s.56, 70-71, 80; Janson, 2007; Filmarkivforskning.se, 1981; Rönnberg, 2005). 
 

För barn är det viktigt att tydligt framställa sig själva som antingen maskulina eller feminina, 
vilket de också uppmuntrar varandra till (Rönnberg, 2005, s.121-123, 132). Detta framkom 
tydligt i min studie då en av pojkarna och en av flickorna utifrån könsnormen avvek i sina val, 
vilket också de andra barnen påpekade. Flickan är uppfylld av den humoristiska figuren i 
Shrek som hon också imiterar då hon berättar om honom.  Pojken nämner att han gillar Evas i 
Fem myror är fler än fyra elefanter för att hon är fin, men skäms tillsynes för sin åsikt (Rydin, 
2003, s.33; Fagerström & Nilson, 2008, s.30; Rönnberg, 2005, s.72; Rönnberg, 2008, s.161, 
164). Flickans normbrytande beteende verkar vara mer accepterat än pojkens trots att hon 
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fascineras av en maskulin rolltyp - vitsmakaren som är pratglad, slug och kvicktänkt 
(Rönnberg, 2005, s.128-129; Fagerström & Nilson, 2008, s.18) Pojkens beteende är dock ett 
bevis på att pojkar kan välja en favoritkaraktär på utseendemässiga grunder, vilket annars är 
vanligare hos flickor. Barn i 5-årsåldern är väldigt känsliga för kill- och tjejgrejer (Rönnberg, 
2005, s.121-122). Vilket också tydligt framkom i denna studie då pojkarna var tydligare och 
mer reserverade och försiktiga i uttalanden av en så kallad tjejfilm, till exempel Barbie, en 
film för det andra könet ska pojkar inte tycka om (Ambjörnsson, 2011, s.63; UR, 2004) och 
trots att det i Barbies värld finns en killdocka, Ken, tillhör han tjejsaker och är därför inte okej 
att uppskatta som pojke menar Ambjörnsson (2011, s.63; UR, 2004). Däremot är det mer 
accepterat bland flickor att titta på till exempel Byggare Bob och Meckar-Micke, trots det 
höga antalet manliga huvudkaraktärer i dessa program. Tv-utbudet för flickor inte är alls lika 
stort som för pojkar och eftersom programmakarna inte vill förlora pojkpubliken som har 
svårare att ta till sig film med Tv-program om flickor, få alltså flickor nöja sig med det utbud 
pojkarna har, samt till de fåtal Tv-program riktade till flickor (Rönnberg, 2008, s.225). 
 

På 1950-talet oroade forskare sig över hur barn skulle reagera och respondera till Tv-mediet, 
då film ansågs fånga sin publik genom att väcka starka känslor och i sin tur leda till att barnen 
identifierade sig med filmkaraktärerna, vilket skulle leda till negativa konsekvenser för barnen 
rent psykiskt (Janson, 2007). Men Filmarkivforskning.se (1981) och Slotte-Lüttge & Rusk 
(2010) menar att igenkänningsglädjen ökar chansen för barnet att förstå vad filmen handlar 
om vilket jag också kan se hos barnen i studien. När jag samtalar med dem om de filmer de 
intresserar sig för och förstår vad det handlar om är de sprudlande i sitt berättande. Rönnberg 
(2005) menar att barns igenkänningsglädje kan kopplas till filmkaraktärerna och deras 
handlande, vilka kan utgöra byggstenar för barns identitetsskapande, grupptillhörighet och 
sociala band. Igenkänningen använder barnen sig ofta av i uppbyggandet av sina lekar, där 
handling och de olika karaktärerna blir en del av leken. Tv är på så sätt utvecklande för barn, 
menar Rönnberg (Rönnberg, 2005, 2008) så främja barns individualiseringsprocess. En 
process som både stimulerar fantasin i leken vilken hjälper barn att bearbeta sina egna 
upplevelser (Janson, 2007, Rönnberg, 2008).  Att barn kopplar samman lek och film kunde 
jag se spår av i studien, då en av pojkarna refererar till vilka figurer filmen har och vilka han 
har hemma. Enligt Filmarkivforskningen (1981) ansågs små barn identifiera sig med de 
figurer de såg upp till i sin egen brist på dennes egenskaper, vilket visar sig i deras sätt att 
prata om sin jämförelse med figuren på Tv´n, vad de vill äga och ha. Enligt Rönnberg (2005; 
2008) identifierar sig barn gärna med en karaktär utifrån en likhetsidentifikation eller en 
önskeidentifikation, det vill säga genom de likheter barnet och karaktären har eller önskar sig 
har. I min studie är det vid ett tillfälle då två flickor samtalar och jämför sig med att vara lik 
till utseendet av en karaktär som ser fin och till dennas egenskaper, att kunna flyga. Barn visar 
också tydligt sitt avståndstagande genom att på olika sätt undvika det som skrämmer. Ett sätt 
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att undvika handlar om att reagera med öppen oro (Janson, 2007), vilket ett utav barnen i 
studien använder sig av genom att han själv sa: När man ser på den då ser jag att den e äckli! 
Den e ganska läski i alla fall! 
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Konklusion 

I denna del redogörs de slutsatser jag drar av studien utifrån mitt syfte och dess 
frågeställningar. Här presenteras också förslag till fortsatt forskning. 
 
Syftet med denna studie var att utifrån barns perspektiv ge en bild av 5-åriga pojkars och 
flickors uppfattningar och tankar om barnfilm och barnprogram, samt deras val av program, 
film och favoritkaraktär beroende på kön. 
 

För att undersöka detta ställde jag mig dessa frågor: 

- Vilka	  barnfilmer	  och	  barnprogram	  fascineras	  5-‐åriga	  pojkar/flickor	  av?	  

- Vilka	  skillnader	  och	  likheter	  finns	  mellan	  5-‐åriga	  pojkars/flickors	  uppfattningar	  

om	  barnfilm	  och	  barnprogram?	  

- Vem	  eller	  vilka	  karaktärer	  identifierar	  sig	  pojkar/flickor	  med	  och	  varför?	  

- Vem	  eller	  vilka	  karaktärer	  tar	  pojkar/flickor	  avstånd	  ifrån	  och	  varför?	  

 
Resultatet visar att  
 
När pojkar och flickor väljer film och barnprogram är könsfördelningen en avgörande faktor, 
det vill säga att den film eller det barnprogram som har flest killkaraktärer väljs av pojkar. 
Flickor väljer de med flest tjejkaraktärer. Enligt Rönnberg (2001, s.44, 212) har det med 
identitetsskapandet att göra, för vilken det är viktigt att avgränsa sig till det motsatta könet då 
grunden för identitetsbyggandet är det biologiska könet (Fagerström & Nilson, 2008, s.16; 
Rönnberg, 2008, s.224; Rönnberg, 2005, s.138; Rönnberg, 1987, s.233). I studien framkom 
det också att pojkarna väljer flera olika filmer och barnprogram än vad flickorna gör. 
Flickorna väljer utifrån det visuella intrycket av en karaktär, medan pojkar väljer utifrån 
karaktärens egenskaper och berättelsen, vilket framkommer av barnens återberättande och 
inlevelse i det de sett på Tv (filmarkivforskningen.se, 1981; Medierådet, 2010; UR, 2004; 
Fagerström & Nilson, 2008, s.56, 70-71, 80). En av pojkarna och en av flickorna är avvikande 
i sina val till skillnad från de andra barnen, vilket de också uttrycker. Flickan är uppfylld av 
den humoristiska figuren i Shrek som hon också imiterar då hon berättar om honom.  Pojken 
nämner att han gillar Evas utseende i Fem myror är fler än fyra elefanter, men skäms tillsynes 
för sin åsikt (Rydin, 2003, s.33; Fagerström & Nilson, 2008, s.30; Rönnberg, 2005, s.72; 
Rönnberg, 2008, s.161, 164). Flickans normbrytande beteende verkar vara mer accepterat än 
pojkens trots att hon fascineras av en maskulin rolltyp - vitsmakaren som är pratglad, slug och 
kvicktänkt (Rönnberg, 2005, s.128-129; Fagerström & Nilson, 2008, s.18) Pojkens beteende 
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är dock ett bevis på att pojkar kan välja en favoritkaraktär på utseendemässiga grunder, vilket 
annars är vanligare hos flickor. Barn i 5-årsåldern är väldigt känsliga för kill- och tjejgrejer 
(Rönnberg, 2005, s.121-122). Vilket också tydligt framkom i denna studie då pojkarna var 
tydligare och mer reserverade och försiktiga i uttalanden av en så kallad tjejfilm, till exempel 
Barbie, en film för det andra könet ska pojkar inte tycka om, än flickor sinsemellan 
(Ambjörnsson, 2011, s.63; UR, 2004).  
 
Ointresse och oförståelse medför att barn upplever en film eller karaktär tråkigt vilket i sin tur 
leder till avståndstagande. Detta kan vara också vara en bidragande orsak till barns 
avståndstagande (Janson, 2007; Filmarkivforskning.se, 1981). Barn visar också tydligt sitt 
avståndstagande genom att på olika sätt undvika det som skrämmer. Ett sätt att undvika 
handlar om att reagera med öppen oro (Janson, 2007), vilket ett utav barnen i studien 
använder sig av genom att han själv sa: När man ser på den då ser jag att den e äckli! Den e 
ganska läski i alla fall! 
 
Studien visar på att barns identifiering med en karaktär kan ta snabba vändningar då barn 
inom samma kön resonerar och samtalar om olika karaktärer. Barn jämför sig själva med 
karaktärens utseende, till exempel att vara fin, samtidigt som en karaktär också kan ha 
egenskaper barnet önskar, till exempel att kunna flyga. Engagemanget och attraktionen till 
karaktären visar på identifieringen av karaktären och att hon kanske också önskar sig vara den 
personen, oftast sker en kombination av dessa två (Rydin, 2003, s.33; Fagerström & Nilson, 
2008, s.30). En stor skillnad mellan pojkar och flickor jag la märke till var pojkarnas iver att 
berätta om roliga filmsekvenser och roliga barnprogram de sett. De var super exalterade, 
engagerade och hade mer inlevelse än flickorna i sitt berättande. Pojkarna hade till och med 
svårt att sitta still, på grund av sin berättariver. Så fort en filmtitel eller ett barnprogram 
nämnts och känts igen av barnen, utbrister de: Jag har den! När de berättat klart sökte de få 
någon slags bekräftelse eller förståelse genom att till exempel säga: Coolt va!? 

Slutsatser utifrån resultatet 

Utifrån barns perspektiv är Tv väldigt roligt, underhållande och spännande och utgör en stor 
del av deras vardag. Men utifrån de senaste årens debatter som florerat i media, med olika 
forskare i spetsen har Tv:n snarare fått stämpeln som farlig och skadlig för barn och har 
rekommenderats att inte titta på, med motivering utifrån ett barnperspektiv, alltså för barnens 
bästa. Utifrån Rönnbergs (2005, s.18) perspektiv är Tv-tittande inte alls farligt utan medför 
flera positiva aspekter som bland annat bidrar till stärkande av barns identitetsskapande, 
sociala band och grupptillhörighet, samt att det också finns möjlighet att ifrågasätta stereotypa 
könsroller. Utifrån mitt perspektiv, som har formats under tiden denna studie fortskridit, är det 
några saker som lämnat spår av avtryck hos mig, framförallt identifieringen som pojkar och 
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flickor gör, både till film, program och karaktärer som jämförelsen mellan varandra. Att 
karaktärernas kön skulle vara så tydligt och så avgörande för pojkars och flickors val och 
avståndstagande trodde jag inte från början, inte heller att pojkarna skulle reagera starkt om 
en annan pojke valde ”fel” favoritkaraktär, pressen de sinsemellan var verkligen påtaglig i 
dessa situationer. Alla barn vill känna sig inkluderade och för att göra det kanske man 
försakar sin favorit för att passa in, vilket i sin tur leder till att barnen är med och 
vidmakthåller de stereotypa könsrollerna som tydligt finns i filmerna och där sluts cirkeln. 

Förslag till fortsatt forskning 

Att utgå ifrån barns perspektiv för att söka svar på dessa frågor har varit väldigt intressant och 
givande. Barn är enkla och uttrycksfulla, och de har gett mig många härliga samtal, vilka fått 
mig att inse hur spännande och viktiga barnens egna tankar och funderingar är. Jag upplever 
att denna studie endast täcker toppen av ett isberg och jag kan bara ana vad som med finns att 
utforska vidare inom detta område. Ett sätt att forska vidare skulle kunna vara att följa ett 
antal barn under en längre period och genomföra intervjuer parallellt med kontinuerliga 
observationer av informanternas lek, vilket jag tror skulle kunna bidra till en ännu mer 
breddad bild vad det gäller Tv, film och könsnormer. 
 
Utbudet av film ökar ständigt och barnen dras in i dess förtrollade värld. Först genom filmen, 

sen kommer kläderna, leksakerna, matlådorna och gummistövlarna…ja, det tycks aldrig ta 

slut. Programmakarna vet vad som säljer och vilka som köper. Enligt Rönnberg (2008, s.225) 

har de en medveten strategi om hur innehållet i programmen ska förpackas för att tilltala 

pojkar och tilltala flickor. Det utbud som finns påverkar självklart barnens val av favoritfilm 

och favoritprogram. Pojkarna ska vara de coola och flickorna de söta. Har programmakarna 

något ansvar eller är det så som Rönnberg (2005, s.120) säger, att alla 3-åringar redan har 

inpräntade grundmönstren i könsskillnader att det som förmedlas via film inte är avgörande 

för barns könsskillnader. Detta är en intressant vinkel som skulle kunna ligga till grund för 

fortsatt forskning inom detta ämnesområde. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

Till föräldrar som har barn på _________________ förskola 22/11 – 2011 
Hej!  
Jag heter Josefina Bergkvist och pluggar till förskollärare på Uppsala Universitet. Nu 
är jag inne på min sista termin och ska skriva ett examensarbete om barn och media, 
med fokus på 5-åringars tankar kring barnprogram och barnfilm. 

 
Jag vill utgå ifrån ett barnperspektiv i min studie och därför frågar jag dig, som förälder om 
din/er tillåtelse att göra två intervjuer med ditt/ert barn.  

 
Mina frågeställningar kommer att handla om vad barnen tycker om för barnprogram och 
filmer. Jag önskar att få göra två intervjuer, då jag vid den första vill ta reda på vad barnen är 
mest intresserade av så att jag kan sätt mig in i det och sedan vid intervju två kan prata med 
barnen om deras specifika favoritfilmer och karaktärer. 

 
Under november och december kommer jag att besöka förskolan under några dagar. Sedan 
kommer jag att sammanställa de svar jag får, vilka kommer att ligga till grund för hela mitt 
examensarbete.  

 
Inga bilder eller namn på barnen kommer finnas med. Barnen får själva välja om de vill bli 
intervjuade, förutsatt att de har målsmans tillåtelse. För även om de har din/er tillåtelse vill jag 
att det ska vara ett fritt val.  

 
Har du några frågor angående detta kan du lättast nå mig på telefon, men mail går också bra. 

 
Med vänliga hälsningar 
Josefina Bergkvist 
mobil: xxx-xxxxxxx 
mail: xxxxxxxxxxxx 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Härmed medger jag: 

_________________________________________________________ 

 

att mitt barn: 

_______________________________________________________________ 

 
Får intervjuas ☐   Får ej intervjuas ☐ 

 

Datum   Underskrift 

 

____________________________ __________________________________________ 

 

Lämna talongen till pedagogerna på respektive avdelning! 

foto 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Intervju 1 

Syfte med intervju 1 
Ta reda på vad barnen titta på för barnprogram och filmer. Vilka som är deras favoriter och 
vad de tycker om med dem. Nosa lite på - Vad de handlar om och vilka karaktärer som finns 
med. Inför förberedelse och intervju 2. 
 
Intro – berätta varför jag är där: 

• Jag	  är	  här	  för	  att	  ställa	  lite	  frågor.	  
• Jag	  skriver	  ett	  arbete	  och	  behöver	  hjälp	  att	  svara	  på	  frågor	  och	  därför	  behöver	  jag	  

din	  hjälp!	  Går	  det	  bra?	  
• Får	  jag	  spela	  in	  det	  vi	  säger,	  så	  jag	  kommer	  ihåg!?	  

 
Frågor: 

• Namn	  
• Allmänt	  om	  tillvaro	  på	  fsk	  J	  
• När	  du	  kommer	  hem	  från	  fsk,	  vad	  gör	  du	  då?	  
• Tittar	  på	  TV?	  	  
• Barnprogram/Film?	  
• VAD	  tittar	  på	  då?	  
• Har	  du	  ngt.	  favoritprogram/film?	  
• Vad	  är	  det	  du	  tycker	  om?	  

 
Avslut:  
Detta var mina frågor. Tack! 
Är det något mer du vill berätta? 
 
Reserv samtalsämnen – Om barnen inte kommer på något att prata om: 

• Brukar	  ha	  Fredagsmys?	  Lördagsmys?	  -‐>	  film?	  (Hyra	  eller	  har	  hemma?)	  
• Tittar	  på	  TV	  eller	  Dator?	  
• Tittar	  på	  Bolibompa?	  

 
Min uppföljning 

è att titta på de barnprogram/filmer barnen talat mest om vid intervju 1 och som verkar 
vara mest spännande och intressanta för de. 

è När jag satt mig in i dem är det dags för intervju 2 
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Intervju 2 

Syfte med Intervju 2 
Intervjua alla barnen igen och ta med bilder på figurer som finns med i representerade 
barnprogram/film (barnen kanske också redan nämnt dessa vid intervju 1). Låta barnen 
berätta om bilderna. Jag ställer frågor om karaktärerna. Ta reda på vilka barnen identifierar 
sig med och vad som är spännande och intressant med filmerna. 

 
• Gå	  djupare	  in	  i	  barnens	  favoritprogram/filmer.	  
• Ta	  reda	  på	  vilka	  karaktärer	  de	  identifierar	  sig	  med	  och	  inte	  identifierar	  sig	  med.	  	  
• Vem	  de	  vill	  och	  inte	  vill	  vara	  och	  varför.	  	  
• Om	  de	  tittar	  på	  film	  ensamma	  eller	  med	  syskon,	  om	  (kill-‐	  och	  tjej-‐)	  syskon	  gillar	  

samma…?	  	  
• Få	  reda	  på	  barnens	  tankar	  kring	  kill-‐	  och	  tjejfilm…	  om	  det	  finns?	  

 
Intro – berätta varför jag är där: 

• Jag	  är	  här	  för	  att	  ställa	  lite	  fler	  frågor.	  
• Jag	  skriver	  ett	  arbete	  och	  behöver	  hjälp	  att	  svara	  på	  frågor	  och	  därför	  behöver	  jag	  

din	  hjälp!	  Går	  det	  bra?	  
• Får	  jag	  spela	  in	  det	  vi	  säger,	  så	  jag	  kommer	  ihåg!?	  

 
Frågor: 

• Förra	  gången	  jag	  träffade	  dig	  berättade	  du	  om	  ditt	  favoritprogram	  och	  
favoritfilm,	  kommer	  du	  ihåg	  det?	  

• Vilket	  var	  nu	  din/ditt:	  	  
a) Favoritfilm?	  
b) Favoritbarnprogram?	  

 
Titta på bilder av film och karaktärer – låta barnen berätta: handling, karaktärer...osv 

 
• Vad	  tycker	  du	  om	  berättelsen/sagan?	  
• Vad	  tycker	  du	  om	  de	  olika	  figurerna?	  
• Tycker	  om	  ngn?	  
• Inte	  tycker	  om	  ngn?	  
• Vilja	  vara	  ngn?	  
• Inte	  vilja	  vara	  ngn?	  
• Kunna	  göra	  det	  den	  gör?	  
• Leka	  att	  du	  är	  ngn?	  

 
• Vem	  väljer	  film	  hemma	  –	  kompisar,	  syskon,	  annan?	  	  
• Gillar	  alla	  samma	  filmer?	  
• Får	  alla	  titta?	  
• Har	  du	  sett	  någon	  av	  de	  här	  filmerna?	  (visa	  de	  andra	  informanternas	  favoriter)	  
• Vad	  tycker	  du	  om	  de	  filmerna?	  	  
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• Vilket	  av	  de	  barnprogrammen	  tycker	  du	  bäst	  om?	  Inte	  om?	  Varför?	  
• Vilken	  av	  de	  barnfilmerna	  tycker	  du	  bäst	  om?	  Inte	  om?	  Varför?	  

 
Avslut:  
Detta var mina frågor. Tack! 
Är det något mer du vill berätta? (Esaiasson) 
 

• Finns	  det	  tjejfilmer?	  Killfilmer?	  Vad	  är	  det?	  
 
Bilderna jag visade barnen och samtalade med dem om: 
 
Barbie     

 
 

Hello Kitty 
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Cars 
 

  

 
 
 
 
 

Byggare Bob 

 
Meckar Micke 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fåret Shaun 
 

 
 
 
 

Shrek 
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Natt på museet 
 

 
  

 
 
 

Toy Story 
 
 

 

 
 
 

 
 
Fem myror är fler än fyra elefanter 

 
 

 
 
 

Scooby-Doo 
 
 
 

 
 

 
 

 
Som hund och katt 
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Hotell gyllene knorren 
 
 
 
 
 
 

Prinsessan med långa håret – Trassel 
 
 
 
 
 
 

 
Tingeling 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Långben 
 
 
 

 
 
 

Oliver och gänget 
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De tre musketörerna 
 
 
 
 
 
 

Barnprogram 
 

 
  

  
  
       Guldtankar  
     (saknar bild)



 
 

 
  
 Bamse 
 

  
 
 
 
 

 
 


