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Abstract 
Uppsatsen behandlar hur barns medieanvändande återspeglas i deras lek på förskolan.  

Hur bearbetar barnen det de ser på TV eller spelar på datorn i sin lek? Utgångspunkten 

för arbetet är det sociokulturella perspektivet. Barnen i förskolan kommer från olika 

sociala miljöer och med sig har de alla individuella erfarenheter. I vårt blivande yrke 

som pedagoger är det viktigt att känna till barnens intressen och ha en förståelse för 

detta i arbetet med barnen. Syftet med arbetet är att undersöka om barns medievanor 

återspeglas i leken. Vi har använt oss av metodtriangulering när vi samlat in vårt 

empiriska material. Enkäter, observationer samt intervjuer har använts. Undersökningen 

är genomförd på två förskolor i en mellanstor stad i Skåne. Enkäter har skickats ut till 

80 hem, därefter har fyra observationer gjorts. Dessa har kompletterats med sex barn 

samt fyra pedagogintervjuer. Resultatet visar att barns medievanor delvis återspeglas i 

leken och valet av lek samt lekkamrater styrs även detta delvis utifrån det barnet tittat på 

TV eller spelat på datorn. Rita och samtala var återkommande bearbetningsmetoder. 

 
Ämnesord: Medievanor, Förskolebarn, Leksignaler, Zone of proximal Development, 
Sociokulturellt perspektiv 
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1. Inledning med bakgrund och syfte 

Intresset för att undersöka hur medieanvändningen återspeglas i barns lek uppstod när vi 

under vår utbildning varit ute på förskolor och vid måltiderna hört barn tala om olika TV-

program samt dataspel. Lek är något som barn ägnar mycket tid till och medier finns med i 

både vuxnas och barns vardagliga liv. Som blivande pedagoger kommer vi i daglig kontakt 

med barn i vårt yrke och då är det viktigt att ha en förståelse och kunskap om barnens 

intressen, för att på bästa sätt kunna hjälpa dem att reflektera och förstå vad de sett. 

Utgångspunkten för arbetet ligger i det sociokulturella perspektivet, vars grundidéer kommer 

att presenteras längre fram. Förskolan är en plats där barn från olika sociala och kulturella 

miljöer möts och varje barn har olika kunskaper och erfarenheter med sig i ryggsäcken. Detta 

gäller även barnens medievanor och vi vill gärna förtydliga att det är enbart TV och datorn 

som syftas till när vi pratar om medier. I begreppet TV lägger vi in både TV-program och 

film. Tidigare forskning om hur barns TV-tittande samt datorspelande inverkar på deras 

utveckling och hälsa har vi tagit del av men saknar forskning om medieanvändning och deras 

lek. TV har blivit en allt större del av individens vardag. Feilitzen (2004) presenterar i sin bok 

Mer tecknat..? upp undersökningar där det konstaterats en drastisk ökning av antalet TV-

apparater i de svenska hemmen under 2000-talet. Ett annat mediemedel som också vuxit är 

dataspel, de har blivit en av de mest populära fritidssysselsättningarna enligt Medierådet 

(2005). Då leken är en ytterst viktig del i barnets utveckling (Lillemyr, 2002), finns det en 

koppling mellan medievanor och lek och kan man se den?  

 

Undersökningen syfte är att undersöka om och på vilka sätt barns medievanor syns i deras lek. 

Styr barnens tv-tittande/datorspelande lekarna och valet av lekkamrater? Kan man urskilja 

barns medievanor genom deras lek och hur bearbetar barnen sina medievanor? Vår 

avgränsning är två förskolor i en mellanstor stad i Skåne, barnen undersökningen berör är i 

åldern fem-sex år 

 

1.1 Teoretiska utgångspunkter 
Lev Vygotskijs ”Zone of proximal Development”(ZPD), den närmsta utvecklingszonen är en 

välkänd teori där skillnaden mellan prestationen på egenhand och i samspel med andra utgör 

grunden finner vi intressant för detta arbete. Barnen kommer med olika erfarenheter från 

deras hemmiljö och medieanvändning, i dialog med andra barn i leken utvecklas nya 

kunskaper. Då medieanvändandet sker både individuellt och i grupp, kan man då se att vissa, 
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kanske populära TV-program eller dataspel visas mer i leken än vad andra gör. Enligt 

Vygotskijs teori sker barnets utveckling i samspel med omgivningen, den sociokulturella 

teorin fokuserar på gruppen och där kommunikationen med andra utgör grundtanken. Valet att 

utgå från Vygotskijs närmaste utvecklingszon i detta arbete grundas på att i förskolan ges 

barnen möjlighet att utveckla kommunikationen och samspelet. Samtidigt delger barnen sina 

individuella kunskaper och erfarenheter både verbalt och fysiskt.  

 

Härmning och återskapning spelar en stor roll i barns lek när det gäller vad de sett (Vygotskij, 

1995). Ur ett sociokulturellt perspektiv delar barnen sina kunskaper med varandra genom 

leken (Säljö, 2000). ”En dialog med en vuxen är en nödvändig förutsättning för inlärning” 

(Vygotskij, 1995, s.10).  Enligt Vygotskij ska man som pedagog ta tillvara på barnens 

olikheter. Genom att barnen pratar med en vuxen eller med ett annat barn, så delar de med sig 

av sina kunskaper, inlärningen sker i en dialog. Detta är grundantaganden vi kommer att utgå 

ifrån i vår uppsats. 

1.2 Styrdokument 
Som blivande lärare är styrdokumenten viktiga att ha med sig ut i yrkeslivet för att 

upprätthålla en professionalitet i yrket. Vad säger våra styrdokument om barn och medier i 

förskolan? Lpfö98 säger följande: 

 

Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och 
bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter (s. 33). 

 
Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i 
ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. 
Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer 
som i tillämpning (s.34). 

 

Medier finns i många barns vardag mer eller mindre, upplevelser och erfarenheter kan 

eventuellt uttryckas i deras lek. Att använda sig av medier i förskolan gör att man ta tillvara 

på barnens egna erfarenheter. Då vi lever i ett informationssamhälle är det bra att barnen få ta 

tillvara på det i redan tidig ålder i deras skapande processer. 
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1.3 Disposition 
Uppsatsen inleds med en återblick om hur barn och deras användande av olika slags medier 

har ökat med årens gång. Denna återblick följs upp med vilka saker som drar till sig barnens 

uppmärksamhet när det gäller medier, främst TV och datorer. Blickarna riktas härefter på 

familjen och vi tittar närmare på vilken roll TV:n och datorn har i familjelivet. Detta leder oss 

in på vilken effekt dessa medier kan få på barn och detta mynnar sedan ut i barns lek som 

beskrivs närmre. Problempreciseringen med uppsatsens forskningsfrågor presenteras härnäst 

och därefter presenteras tillvägagångssättet samt vilka metoder som använts. De olika metod- 

beskrivningarna motiveras och tillförlitligheten med uppsatsen beskrivs. Etiska överväganden 

diskuteras och vidare följer resultatbeskrivningen. Här redovisas varje enskild metod och efter 

följer separat analys av resultatet. Härnäst reflekteras och diskuteras resultatet. 
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2. Litteraturgenomgång 
I detta kapitel kommer barn och deras användande av medier att diskuteras med hjälp utav 

tidigare forskning. Vidare leds kapitlet in på barns lek där en beskrivning och 

begreppsutredning om lek görs. 

2.1 Barn och TV – förr och nu 
Artefakterna som människan skapat integreras i vår vardag (Säljö, 2000). TV har i barns liv 

idag en mycket större del jämfört med förr. På 1980-talet sändes ca två timmars barnprogram 

under en hel vecka. Idag ser det helt annorlunda ut. Nu finns det obegränsade antal TV-

program att välja mellan och detta tackvare kabel/satellit TV:ns framväxt i vårt samhälle. Vad 

får detta för effekt på barnen? Det har konstaterats att barns läsning av såväl tecknade som 

andra tidningar har minskat (Feilitzen, 2004). Forskningsstudier kring TV kontra bokläsning 

har genomförts, dock har man funnit svårigheter med att peka på just vad som påverkar 

läsminskningen (Werner, 1996). Eftersom TV: n har blivit en större del av barnens vardag kan 

man se denna som en artefakt. Pedagoger kan använda artefakter i verksamheten som 

hjälpmedel i barnens utveckling. På så sätt läggs utgångspunkten på barnens egna intressen 

och kunskaper hemifrån.  

 

Barn har alltid påverkats av TV i sina lekar. Barn lekte förr kärlekspar, skridskoprinsessor, 

Röda Nejlikan eller Zorro, monsterlekar som Godzilla eller King Kong. Barn efterliknar 

vuxenvärlden men verklighetens yrkes- och könsroller har blivit alltmer komplicerade, TV 

ger enkla och konkreta förebilder. Tydliga yrken är inte lika vanligt i dagens samhälle och 

inte lika livfulla (Rönnberg, 1997). Under det senaste decenniet har vi kunnat se att 

programtablåerna varit fyllda av olika slags lekar, alltifrån sällskapslekar till tävlings- och 

kamplekar. Dock har dessa till största del riktats åt vuxna. Barnens program har även dem 

teman med tävlingar och lek, dessa program bildar underlag till medialekarna. Till dessa 

medialekar räknas t.ex. Star wars, Pokémon etc. Barnen leker sedan det de sett på TV, vilket 

fungerar som en bearbetningsmetod (Rönnberg, 2006). 

2.2 Barn och TV-program 
Vad är det som lockar barnens intresse för TV? Det är inte omfattningen av TV-tittande som 

är av största vikt. Istället är det valen av TV-program som anses viktigt, då detta visar hur 

engagemanget hos barnet är. Valet baseras utifrån vad som väcker deras nyfikenhet och 

intresse. Valet av TV-program påvisar en del i barnets identitetsutveckling (Werner, 1996). 
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Rydin (1983) tar i boken Växa med TV upp två amerikanska forskare vid namn Levin och 

Andersson. De har tillsammans med en rad andra amerikanska forskare gjort en undersökning 

där de låtit förskolebarn titta på ett specifikt barnprogram. Syftet är att få fram vad i TV-

programmets innehåll som drar till sig uppmärksamhet från barnen. Utifrån deras 

undersökning kunde det konstateras att ingredienser såsom mycket sång, musik och 

rim/ramsor vad det som upprätthöll barnens intresse. Werner (1996) poängterar att det är 

”betydelsen av samspel mellan budskap och mottagare som tillsammans med kontexten 

påvisar hur barn skapar mening av ett TV-program” (s.23). 

2.3 TV - en familjemedlem 
TV är ett ”familjemedium”, menar Werner (1996). Det har påvisats att det finns ett samband 

mellan föräldrarnas och barnens TV-tittande. Detta börjar redan märkas när barnen är små, då 

föräldrarna tillbringar mycket tid i hemmet och TV:n blir en betydande del utav vardagen. 

Även under barnens uppväxt kan man se mönstret fortlöpa men det påvisar även vissa 

skillnader. I familjer där föräldrarna har låg utbildning tillbringas mer tid framför TV: n än i 

familjer med föräldrar som har hög utbildning. En av orsakerna bakom detta är att i 

lågutbildade familjer finns allt som oftast en betydligt mindre varierad fritid. Den andra 

orsaken bottnar i den ”sociala modellinlärningen”, alltså att föräldrarnas vanor efterapas utav 

barnen (Werner, 1996).  Det sociala sällskapet är betydande, barn som har lite eller rent av 

brist på mänsklig kommunikation ser mer på TV och spelar mer dataspel, speciellt mer medier 

med inslag av våld. Barn som inte har syskon eller umgås med kompisar saknar det sociala 

sällskapet och medier blir då som en familjemedlem (Olsson, 1998).  

 

Vuxna ska ta sig tid att lyssna och iaktta barnen både när de diskuterar eller leker från TV och 

när de ser på TV. Detta för att de vuxna ska ha en aning om barnens program och kunna delta 

i deras funderingar och lekar, utan att avbryta med kommentarer eller missförstånd 

(Rönnberg, 1997). Föräldrarnas roll är viktig för barnet när det gäller deras TV-tittande. Sitter 

föräldrarna tillsammans med sina barn och ser på TV leder detta till att skrämmande inslag får 

en mildare effekt på barnet och kontakten med barnet stärks. Denna slags kontroll över 

barnets TV-tittande kan ses ur två skilda perspektiv: Skydd och omsorg eller makt och 

dominans. Hur man ser på detta bestäms främst utifrån hur familjen ser på kultur, uppfostran 

och hur inställningen till TV- tittandet är. Viktigt att tänka på som förälder är att låta barnet få 

sitt friutrymme för att utvecklas på egen hand (Werner, 1996). Föräldrarnas syn på barnens 
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medieanvändning kan eventuellt påverka hur mycket barnen ser på TV samt använder datorn, 

detta i sin tur medför skillnader i barnens medielekar.  

2.4 TV- tittande – ett lekfullt läromedel 
Om barns TV-tittande påverkar barnens lärande är svårt att veta och det är nästintill omöjligt 

att få fram vad barnen lär sig utifrån deras TV-tittande. Orsaken till detta är att barnet som 

tittar uppfattar och lär vissa saker som kanske ett annat barn inte gör. Vad som kan utläsas 

utifrån TV-tittandet är att barnet tidigt i livet kommer i kontakt med omvärlden. TV: n blir 

barnets första reflektionsmedium, alltså att barnet blir en åskådare som får fundera över vad 

det ser och jämföra detta med det barnet upplever i sin vardag. Förskolebarn lär sig mest från 

TV när programmet har en beskrivande berättare. Med detta menas att TV-programmet har en 

vuxen som med hjälp av sin röst beskriver och kommenterar innehållet. TV- tittandet är ett 

lekfullt lärande där barnen tar olika perspektiv. Detta leder ofta till att ”barn leker ut TV-

program” (Rönnberg, 2006, s.221). 

 

Barn använder mycket tankemöda till att ta till sig detaljer och till att förstå. Barnet kan vara 

aktivt vid sitt TV-tittande, vara fysiskt aktiva genom att leka och samtidigt se på TV, men 

också ha en ökad tankeverksamhet. Det som barnen ser på TV kan de visa både i leken och i 

samtal med andra barn (Rönnberg, 1997). En av anledningarna till att vara negativ till barns 

TV-tittande sägs många gånger vara att barnen blir stillasittande, passiva och leker inte med 

andra barn. Vygotskijs närmaste utvecklingszon blir här relevant då Rönnberg (2006) hävdar 

att barnens medieanvändning synliggörs i samspel med andra barn genom dialog och lek. 

Förskolan är en plats där möjligheten till lek och samtal med pedagoger och barn finns 

dagligen.  

2.5 Verkligt eller fiktivt 
TV: n kan stimulera och inspirera barnens fantasier och lekar, konkreta lekar och rollspel 

uppstår men även ostrukturerade fantasier. Vad det är för lek beror på programmets innehåll, 

våldsamma program skapar troligen våldsamma lekar (Nordlund, 1996). Även Olsson (1998) 

anser att våld skapar våld och att genom medier som t.ex. TV får barn aggressiva känslor, får 

kunskap om olika ”våldsmetoder”, tror att man kan lösa konflikter genom våld samt att de 

barn som ser mycket våld vill ha action i deras verklighet, vilket inte tillmötesgå av samhället.    

 

Barn har alltid härmat andra och med hjälp av TV: n får barnen mer inspiration och ser inte 

skillnaden mellan verklighet eller fiktivt och det spelar ingen roll om TV-programmen är 
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tecknade eller verkliga (Olsson, 1998). Barn tar lätt in intryck genom sina sinnen och kan 

därför inte välja vad som är intressant. TV och data är något som barn inte kan undvika och 

får därför nya intryck hela tiden i ett högt tempo. För barnen blir det därför omöjligt att hinna 

reflektera eller känna igen sig, eller ens välja om de vill se på TV eller inte. Ett barn skapar 

spontana lekar genom ord eller en bild, medierna hindrar barnen från deras spontana lekar. 

Det viktiga lärandet där barn lär sig fungera socialt, regler och bearbeta sina upplevelser sker 

inte med hjälp av TV eller data, utan av händelse och lek i verkligheten, där erfarenheter, inre 

bilder och fantasi står i centrum, dessa försvinner av medier (Holgert, 2005). I motsats till 

Olsson (1998) och Holgert (2005) så hävdar Rönnberg (2006) att barnen vet skillnaden 

mellan verklighet och fiktivt. I deras lek använder barnen själva orden ”på lek” när de ska 

låtsas vara någon roll i en lek. Lek och låtsas är barnens motsats till verklighet och allvar.  

2.6 Datorspelande pojkar 
Liksom TV: n är datorn en apparat som finns i de flesta hem idag.  Vid en närmare 

undersökning ibland annat Sverige, Norge, Danmark och Tyskland om vad barnen kunde 

tänka sig att avstå ifrån blev resultatet att ca 80 % av de tillfrågade barnen svarade TV: n. 

Däremot var det främst pojkar som hade svårt att avstå från datorn (Rönnberg, 2006). I en 

undersökning gjord av Sifo, visades det att det är övervägande pojkar som väljer datorn som 

en del av deras lek och fritid (Sifo undersökning, 2005). 

 

Varför lockar datorn till sig barnen? Det har forskats kring detta och en av anledningarna tros 

vara att dataspelen påminner om sagor. Många gånger handlar dataspelen om att hjälten ska 

slåss emot ondskan. Speciellt pojkar brukar tycka om den här sortens berättelse, även i 

dataspelandet, det är spelaren som är hjälten i spelet. Barnen lever sig in i spelets värld och 

barnen kanske får makt i form av hjälten, dataspelandet kan också stimulera barnens fantasi 

(Gjerstad, 1997). 

 

Dataspel kan ses som Vygotskijs närmsta utvecklingszon då barnet med hjälp av spelets 

innehåll finner det lustfyllda lärandet. Spelets innehåll öppnar upp barnets fantasi till fler 

möjligheter när det gäller olika rollekar (Rönnberg, 2006). Pedagogiska inslag finns i stort sett 

i de flesta dataspel, dock visar studier att barnens fokus inte är på det pedagogiska. Fokus 

ligger istället på vad som händer och vad som kan göras. Spelens pedagogiska inslag används 

mer som försäljningsknep (Linderoth, 2004). 
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I studier har det visats tendenser till ökad aggressivitet i lek efter att barn har spelat dator. 

Både pojkar och flickor har valt leksaker efter dataspelandet som har anknytning till spelen, 

krigare och karatedockor har då valts. Däremot så visar undersökningen att barnen inte får 

ökad aggressivitet utanför leken (Statens folkhälsoinstitut, 2005). Under tiden barnen 

använder datorn framkommer viss aggressivitet som annars inte är synlig och anledningen till 

detta kan vara att barnet lever sig in i spelet. När sedan spelet är avslutat är barnen tillbaka i 

”verkligheten” igen. Statens folkhälsoinstitut menar att enbart lekar direkt efter 

dataanvändandet ger aggressivare inslag i lekar. Detta kan vi bara spekulera kring då vi gjort 

en mindre undersökning.  

2.7 Lek - som begrepp 
Vad kännetecknar och innebär då lek? Förr i tiden ansågs leken inte ha så stor betydelse för 

barnen. Lek förekom ofta enbart på raster i skolan. Detta har successivt ändrats med tiden och 

leken har blivit en central och viktig punkt i skolan. För barnen är lek en viktig del i deras liv. 

Det är en aktivitet där de kan släppa lös sin fantasi och sina erfarenheter, barnen är motiverade 

och engagerade självmant. I leken övar barnen upp sin förmåga att ta ansvar samt sin 

självständighet enligt Lillemyr (2002).  Följande drag nämns som kännetecken för lek:  

 
Lek är något lustbetonat för barn 

Lek är en frivillig aktivitet för barn 
Lek rymmer spänning 

Lek är en förberedelse för vuxenlivet (s.46-47) 
 

Med detta menas att barn går in i leken frivilligt och genom leken tillägnar sig barnet i 

samspel med andra viktiga förutsättningar för vuxenlivet. Leken blir en central del för barnen 

som styrs inifrån genom deras leklust och motivation (Lillemyr, 2003). Det krävs att barnet 

kan omvandla sin handling till ett förtrogenhetstillstånd för att handlingen skall kallas lek. 

Detta innebär t.ex. att barnet först måste kunna bygga med klossar innan barnet kan rasera det 

och bygga upp dem på nytt. Lek är inte en imitation av vardagslivet utan snarare en tolkning 

av barnens vardagsliv (Rönnberg, 2006). 

 

Lek som begrepp är svårt att beskriva och synen på lek är att den är paradoxal. Detta innebär 

att man måste beskriva leken i motsatser då den t.ex. både är på låtsas och på riktigt. Med 

detta menas att när barnen är innanför lekramen är det på riktigt men utanför ramen är leken 

på låtsas (Knutsdotter Olofsson, 2003) Begreppet lek kommer användas som något frivilligt 

där barnen använder sig av sina erfarenheter och fantasier. Här finns det oftast inga regler 
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utan barnen styr själva lekens utformning. Leken kommer också ses som en 

bearbetningsmetod och ett sätt för barnen att utveckla nya kunskaper.  

2.8 Leksignaler i lekens värld 
Knutsdotter Olofsson (2003) talar om hur barn genom leken övar sin kreativitet och försöker 

komma fram till lösningar. Kreativiteten i barns lek är den som utgör centrum för barnets 

lärande enligt Pramling Samuelsson (2002). När barnen kan ”omvandla” verkligheten kan de 

leka och allt går att omvandla i barnens värld. Barnens lekvärld ses som en förtrollad värld där 

barnen förvandlar sig själv samt sina handlingar. Lekvärlden innefattar såväl möjligheten att 

visa sina känslor tillsammans med andra som att öva upp självständigheten. Alla dessa 

möjligheter att tillsammans med andra barn utveckla sig själva både kognitivt och socialt 

bygger en grund för skolgången och vuxenlivet (Lillemyr, 2003). Barnens inställning till lek 

och en leksignal krävs för att en handling skall kallas ”lek”. Leken hamnar då inom en ram 

där logiken i leken styr. Leken består av förhandlingar eller förfrågningar som t ex - Får jag 

vara med?, - Jag vill leka pappan (Knutsdotter Olofsson, 2003). Enligt Pramling Samuelsson 

(2002) inleds ofta leken genom att barnen förhandlar med varandra om vad leken ska handla 

om. Hur ser då leksignalerna ut och vad innebär de? Rönnberg (2006) och Knutsdotter 

Olofsson (2003) förklarar att leksignaler kan utföras i form utav blickar, skratt, lekdräkter 

men även genom att barnen smyger in ”vi” i deras meningar som ex. – Vi leker att, –Vi låtsas 

att. Leksignalerna hjälper barnen att förstå ifall handlingen är lek eller inte. Exempel på en 

leksignal kan vara något barn som bråkslåss, då gör barnet detta på ett gladlynt sätt genom att 

skratta och påvisar då de övriga lekkamraterna att det är på lek. Även röstläget avger en 

leksignal och ofta är tonläget vänligt och genom ett litet leende på läpparna kan såväl ett 

vrålande lejon låta vänligt då det är på lek. Det som styr leken är barnets inre föreställningar 

och den yttre stimulin blir underordnad enligt Knutsdotter Olofsson (2003). Det blir ett möte 

mellan den inre och den yttre världen i leken. Genom leken hittar barnen ett naturligt sätt att 

förhålla sig till omvärlden. Det är genom att leka som barn lär sig att leva (Pramling 

Samuelsson, 2002). 

2.9 Identitet och förebilder 
Barnen kan identifiera sig med TV-figurer men barnen gör inte negativa handlingar på grund 

av sina TV-idoler, barnen vet skillnad mellan verklighet och fantasi. När barnen väljer roller 

från böcker eller filmer, så väljer många av barnen roller som liknar dem själva, antingen med 

egenskaper men många gånger rent av liknelse, som fint hår eller att vara stor. De idolerna 

barn kan ha från TV ger inte någon långvarig identifikation. Det är i första hand de fysiska 
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människorna i deras närhet såsom föräldrar, mor- och farföräldrar som är betydande för 

barnets identifikation (Rönnberg, 1997). 

 

Pojkar dras till makthavande roller i lekar, makt är viktigt för de barn som är maktlösa. 

Genom att vara spejare, ha jakter eller andra spännande lekar uttrycker pojkar en hotfull och 

mäktig mansfigur, detta kan bero på att pojkarna saknar en manlig förebild i hemmet och är 

osäkra på sin könsidentitet (Rönnberg, 1997). Små barn identifierar sig ofta med barn eller 

djurens barn där de både kan relatera till sig själva och skulle vilja vara i en lek. Det finns en 

viss skillnad mellan pojkarna och flickorna angående vilka figurer de vill vara/ha etc. 

flickorna valde djur/barn som var de minsta, klokaste eller sötaste medan för pojkarna var det 

de minsta, klokaste samt det tuffaste barnet/djuret som de ville ha/vara (Feilitzen, 2004).  

 

Trygghet är viktigt för små barn, barn behöver kunna känna igen sig i programmet antingen 

genom att programmet kanske slutar bra, att barnet/djurbarnet blir omtyckt av föräldrarna, att 

det ensamma barnet blev räddad av familjen. Samtidigt så är självständigheten viktig, att 

barnet själv ska klara av eller våga något. Familjen är det viktigaste för de yngsta barnen 

medan när de blir äldre blir kamraterna viktigare. Äldre barn identifierar sig oftare med äldre 

figurer/personer än dem själva i media, som de ungdomliga eller vuxna hjältarna enligt 

Feilitzen (2004).  

 

Vår slutsats är att identifikation kan ses ur två perspektiv, dels genom igenkännande av 

förebilder och dels genom en strävan att efterlikna sina förebilder. Barnen utvecklas delvis 

utifrån sina förebilder men självständigheten av individen bör inte bortglömmas. För att 

fungera i samhället krävs det att individen har sociala kunskaper. Identiteten förändras 

beroende på situation men man är alltid samma person med sina personliga egenskaper. 

Genom att bli accepterad av andra, stärks den egna identiteten . I kommunikation med andra 

menar Vygotskij att barn lär sig agera i verkligheten på ett acceptabelt sätt av omgivningen 

(Säljö, 2000).  

2.10 Rekommendationer för TV och datoranvändande 
Att sätta begränsningar som förälder för sitt barns TV- tittande är viktigt. Rekommenderad tid 

för barn mellan fem till tolv år är en till två timmar dagligen. Samtidigt poängteras vikten av 

att som förälder ha översikt över vilka program som barnet tittar på. Föräldern som tittar på 

TV tillsammans med sitt barn uppmanas att prata mycket med barnet. Anledningen till detta 
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är att föräldern tillsammans med barnet ska kunna kommentera och diskutera innehållet i TV 

programmet (Nyfikenvital, 2006). Några viktiga punkter som föräldrar bör följa när det gäller 

deras barns datorspelande är att kontrollera åldersmärkningen på spelet. Sitt med barnet när 

det spelar och ha en tidsgräns satt redan innan barnet börjar spela (Medierådet, 2005). 

 

Barnens variationer när det gäller medieanvändande kan synas i deras lek. Låt oss säga att ett 

barn tittar ca fyra timmar på TV medan ett annat barn tittar knappt en timme, då har dessa 

barn olika mycket erfarenheter från mediet med sig. När barnen sedan träffas på förskolan 

kommer dessa skillnader fram i leken. Som förälder är det bra att ha en inblick i vilka TV-

program och datorspel som barnet tillbringar tiden med. Barnen ges då möjligheten att 

bearbeta innehållet tillsammans med någon vuxen.  

2.11 Problemprecisering 
Tidigare forskning visar på en ökning av medieanvändandet. Som en central punkt i barns liv 

finns leken, då medier intagit en större del i deras vardag vill vi undersöka om barnens TV 

och dataanvändande återspeglas i deras lek på förskolan. Ytterligare frågor som 

undersökningen kommer att beröra är följande: Hur bearbetar barnen det de ser på TV eller 

spelar på datorn i sin lek? Utgör TV:n eller datorn en grund i barnets val av lek och 

lekkamrater? Vår förhoppning är att genom resultaten kunna urskilja hur medier har inverkan 

hos barn i fem till sex års ålder, om den överhuvudtaget finns. Pedagoger har användning av 

detta när de arbetar genom att de medvetet tänker på barnens val av lekar och kamrater och 

om medierna har någon betydelse. Detta kan skapa nya idéer om hur man kan ta tillvara på 

barnens medievanor i ett positivt tillvägagångssätt 
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3. Metod 
I vår empiriska del presenterar och motiverar vi våra val av metoder. Som kvalitativa metoder 

har enkäter, observationer samt intervjuer använts. Att använda sig av alla dessa metoder 

kallas metodtriangulering som Denscombe (2000) nämner, detta möjliggör att data som 

samlas in kan komplettera varandra. Det empiriska materialet bekräftas och ger en mer tydlig 

tillförlitlighet. I våra intervjuer användes bandspelare för att kunna återlyssna.  

3.2 Urval, genomförande och upplägg 
Valet att inrikta oss på barn i åldern fem till sex år, grundar sig på att denna målgrupp ska 

kunna ge oss en djupare insikt i vår problemprecisering. Motiveringen av denna målgrupp är 

att en dialog kring ämnet ska vara möjlig. Vi vill undersöka om det går att se några direkta 

konsekvenser av barnets medievanor i deras lek, därför ansåg vi att barnens fria lekstund 

skulle vara ett ypperligt tillfälle för detta. 

 

Undersökningen fokuserar på två förskolor, för att få ett mer tillförlitligt resultat än om bara 

en förskola hade undersökts. Förskolorna som är med i undersökningen valdes för att vi 

tidigare haft våra VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) perioder där och har bra kontakt med 

barn, föräldrar samt pedagoger.  Vi började med att ta kontakt med verksamheterna och 

bestämde tid för att komma ut och besöka dessa. Under första besöket skickade vi med barnen 

enkäter samt ett personligt brev hem (se bilaga 1 och 2), för att bilda underlag till 

undersökningen och få en uppfattning om hur barns TV vanor såg ut. Vi gav även ut enkäter 

till pedagogerna på förskolorna (se bilaga 3). Efter några dagar gjordes återbesök på 

förskolorna och enkäterna samlades in. Samma dag lämnades lappar ut till föräldrarna om 

godkännande till intervju av barnen (se bilaga 4). Anledningen till detta är att dessa enkäter 

skulle utgöra ett hjälpmedel för oss samt göra undersökningen mer tillförlitlig. Våra 

observationer genomfördes under tre dagar. Dessa genomfördes under två förmiddagar samt 

två eftermiddagar i ca en och en halv timme. Utifrån resultatet från enkäterna samt 

observationerna arbetades frågor fram som skulle utgöra underlag för intervjuerna (se bilaga 5 

och 6).  Sex barn samt fyra pedagoger har intervjuats. Pedagogerna har vi valt att kalla för 

Karin, Majken, Annika och Ingrid. 

 

3.2.1 Beskrivning av förskola ett 

Förskola ett som valdes ut till undersökningen har vi valt att kalla för Kileholmens förskola. 

Det är en ett till sex förskola med fyra avdelningar som ligger i en mellanstor stad i Skåne och 



 17

avdelningen där observationerna samt intervjuerna är genomförda heter Smultronet. Här går 

fjorton barn som är mellan tre och sex år och tre pedagoger arbetar på avdelningen. Flera av 

barnen har annan bakgrund än svensk.  

3.2.2 Beskrivning av förskola två 

Rosalinds förskola heter förskola två som valdes ut till undersökningen. Även denna förskola 

ligger i en mellanstor stad i Skåne och förskolan består av tre avdelningar och avdelningen 

som ingått i undersökningen heter Getingen. Totalt har avdelningen sjutton barn och fyra 

pedagoger.  

3.3 Enkätundersökning 
Utskick av enkäter gjordes till 80st hem som har barn i åldern fem till sex år på de två 

förskolorna som ingår i vår undersökning. Åldern på enkäterna fanns från början med då 

förskolorna har yngre barn och missförstånd skulle undvikas. Enkäter gavs även ut till 

pedagoger på förskolorna. Båda enkäterna behandla enbart frågor som berör TV, då detta var 

vår första tanke. Tanken är att enkäterna ska vara enkla men ge tillräckligt underlag för att 

kunna göra en uppföljning, då i form av observation samt intervju. Den viktigaste 

förberedelsen innan man beslutar att använda sig av enkäter är att ha syftet med 

undersökningen preciserat och klart (Trost, 2007). 

3.4 Observationer 
Då vårt syfte är att se om och hur barns medievanor återspeglas i deras lek valde vi att 

observera barnen under deras fria lek. Underlaget till undersökningen kommer direkt från 

källan och kan då kompletteras med intervjuer. Våra roller i observationerna är delaktiga och 

detta valde vi för att komma närmare barnen och på så sätt kunna föra ett samtal med barnen, 

för att få en bättre insikt och förståelse i deras lek. Fördelen med att vi sedan tidigare är 

bekanta med barnen gör det lättare att få en närmre kontakt med dem.  

 

Observationer kan tolkas på många vis därför är det bra att använda sig av flera metoder. 

Genom att intervjua barnen och pedagogerna får vi flera perspektiv för att kunna göra en 

tolkning av observationerna. Som observatör tolkar man utifrån erfarenheter, teorier om barn, 

reflektioner med mera menar Lökken och Söbstad (1995) genom att få olika perspektiv blir 

tolkningen säkrare. Det är inte lätt att observera barnens fria lekar men samtidigt är det just de 

observationerna som kan ge mest. Det är viktigt att kunna följa leken under en längre tid så att 

man kan se hur den börjar, när fler barn tillkommer, när barn går ifrån leken, finns det avslut 
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på leken osv. (a.a.). Observationerna är genomförda efter det att insamling av enkäterna samt 

bearbetning av resultaten skett. 

3.5 Intervjuer 
Intervjuerna är semistrukturerade då målsättningen med dem i enlighet med Denscombe 

(2000) är att de ska vara flexibla och låta barnens idéer samt svar vara öppna. Bandspelare 

användes under intervjuerna för att kunna återlyssna, så den muntliga informationen inte 

försvann. Lappar skickades ut till föräldrarna för att få deras godkännande till att intervjua 

deras barn. Detta påpekar Krag-Jacobsen (1993) vikten av och hävdar att föräldrarnas 

godkännande ska finnas innan intervjuer kan påbörjas. Det viktigaste att tänka på när man 

intervjuar barn är att inte vara för påträngande så att barnet låser sig. En utmärkt teknik att 

använda vid barnintervjuer är speglingstekniken, där den vuxna som intervjuar bygger vidare 

med frågor på det som barnet pratar om. Dock kan det bli svårt att hålla kvar vid det som var 

fokusen för intervjun, vilket leder till att intervjuaren får försöka styra frågorna i den riktning 

som är bestämd för intervjun (Krag-Jacobsen, 1993). Frågorna som används vid intervjuernas 

har utformats utifrån enkäternas samt observationens resultat. Användandet av bandspelare 

vid intervjuer kan ses som både positivt och negativt enligt Krag-Jacobsen (1993). Nackdelen 

med bandspelare kan vara att intervjuaren slappnar av och uppmärksamheten inte ligger på 

topp. Men genom att använda sig av bandspelare kan intervjun blir bättre eftersom 

intervjuaren då kan koncentrera sig på att ställa frågor, lyssna på svaren från respondenten och 

samtidigt ha ögonkontakt (Lökken & Söbstad, 1995). Ljudupptagningar ger en fullständig 

rapport om vad som sagts men missar andra faktorer om hur kommunikationen är mellan 

intervjuaren och respondenten (Denscombe, 2000).   

3.6 Tillförlitlighet 
Läsaren av en forskares rapport ska kunna bilda sig en egen uppfattning av forskarens 

tolkning av datainsamlingen, detta för att känna tillförlitlighet till rapporten. Användandet av 

intervjuer som vi valt som en av våra kvalitativa metoder kan innebära att tillförlitligheten 

brister. Detta beror, enligt Denscombe på att våra egna tolkningar och förkunskaper som 

forskare angående barn och TV lätt leder till att vår objektivitet inte blir synlig i intervjun. 

Kontexten och intervjuaren i samspel kan leda till en inverkan i intervjun (2000). Det är 

viktigt att vara tydlig i sina intervjuer för att inte missförstånd ska uppstå. Intervjuer kan ge en 

större inblick i barnens tänkande och kan fungera som ett hjälpmedel efter gjorda 

observationer (Lökken & Söbstad, 1995).  
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3.7 Etiska överväganden 
Anonymitet vid deltagande i en undersökning förutsätter att det ska vara omöjligt för någon 

annan obehörig att göra någon koppling mellan ett särskilt svar och en särskild individ. Dock 

är det inte i alla forskningsundersökningar som individernas identitet är intressanta utan där 

syftet är att få fram ex. ett variationsmönster (Vetenskapsrådet, 2000). Därför valde vi att 

använda enkäter där inga namn skrevs, då målsättningen enbart var att få en uppfattning om 

barns TV-vanor. I det bifogade brevet nämndes att uppgifterna var anonyma och att dessa 

skulle enbart skulle utgöra ett underlag för uppsatsen. Vid en undersökning krävs de 

deltagande personernas samtycke för att det ska vara etiskt korrekt (Vetenskapsrådet, 2000). 

Lappen om intervjuer till undersökningen skickades därför med föräldrarna hem för att få 

deras samtyckte ifall deras barn fick vara delaktiga. Lpfö98 tar även upp att: 

 
Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som skall prägla verksamheten. 
Hänsyn till andra människor liksom rättvisa och jämställdhet skall lyftas fram och 
synliggöras. (s. 31) 
 
Alla som arbetar i förskolan skall visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att 
det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer (s 
39). 
 

Det är viktigt att ta hänsyn till värdegrunden och visa respekt till olika etiska kulturer. Barnen, 
föräldrarna och personalen ska känna sig trygga när de hjälper oss i vår undersökning. 

3.8 databehandling 
Efter insamlingen av enkäterna läste vi dem och jämförde. Det vi tittade extra noga på var 

vilka program barnen såg på hemma, detta för att se om det sågs i deras lek under 

observationerna. Vi gjorde våra observationer, skrev ner lite var för sig vad vi hade sett och 

sedan diskuterade vi med varandra. Intervjuerna skulle göras med hjälp av en bandspelare. Vi 

hade några grundfrågor som vi hade till vår hjälp. Samma sak gjordes efter intervjuerna, vi 

skrev lite var för sig och diskuterade direkt efteråt. Bandinspelningarna delade vi upp och 

försökte transkribera så gott vi kunde och sedan diskuterade vi vårt resultat med varandra 

igen. 
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4. Resultat 

Redovisning av resultatet är upplagt så att var och en av de använda kvalitativa metoderna 

redovisas under separat rubrik nedan. 

4.1 Enkätunderlag 
Av totalt 80st utskickade enkäter fick vi insamlat 55st. Enkäten finns att se under bilaga 2. 

Det fanns stor variation i antalet timmar som tillbringades framför TV:n. Enligt enkäterna 

blev det en tydlig ökning av barnens TV-tittande under helgerna. Nästan alla ser då minst två 

timmar/dag, mer än hälften av de barnen ser på TV tre till fyra timmar om dagen under 

helgen. De flesta barn ser enligt enkäterna på TV en till två timmar/dag under vardagarna 

medan ca 10 % av barnen ser på TV fyra timmar eller mer varje dag. Populära program som 

återkom genom enkäterna var Byggare Bob, Idol, Sjukhuset och Svampbob Fyrkant. Barnets 

ålder hade ingen betydelse i undersöknings resultat. 

 

Bortfallet av 25 enkäter kan bero på många saker och några anledningar till detta tror vi beror 

på tidsbrist hos föräldrarna. Då många föräldrar jobbar mycket och har andra viktigare saker 

att tänka på kan detta mycket väl vara en giltig anledning till varför bortfallet av enkäter 

inträffade. Insamling av enkäterna hade vi inte möjlighet att genomföra på egen hand, därför 

placerade vi en plastficka på varje avdelning och bad pedagogerna att påminna föräldrarna 

om att lägga dessa här. 

4.2 Observation 
Observation ett 

Första observationstillfället ägde rum under en tisdagsmorgon på Kileholmens förskola när 

barnen och pedagogerna precis avslutat sin samling. Härnäst på schemat stod fri lek, vilket 

var ett ypperligt tillfälle för oss att observera barnen. Observationen varade från 9.20 till 

10:40 och denna dag fanns det tio barn närvarande. Då vi sedan tidigare var bekanta med 

barnen valde vi att göra deltagande observation. Som hjälpmedel användes penna och papper 

för att skriva ner lite stöd, för att sedan utveckla detta mer efter observationen. Svårigheter 

som vi upplevde var att barnen var utspridda på olika ställe och det var svårt för oss att kunna 

vara med överallt. 

 

Då barnen var utspridda i olika rum valde vi att dela på oss för att försöka få större möjlighet 

till mer observationsmaterial. En av oss gick till barnen som lekte i dockrummet. Där var fyra 

barn i full gång med att leka mamma, pappa, barn. För att inte störa leken skedde 
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observationen av leken utanför rummet. Mamman hade en väldigt central roll och bestämde 

vad som skulle hända i leken. Barnen skulle gå till skolan och sedan gå direkt hem och äta. 

Pappan jobbade och kom hem sent så han fick ta med sig mat att äta på jobbet. Mamman läste 

godnattsaga om Pippi Långstrump för barnen innan de skulle sova. Leken avbröts strax 

härefter då ett av barnen skulle gå iväg till specialpedagogen. I kuddrummet som även 

användes som sagorum satt tre barn och tittade i böcker. Det tog inte lång tid från att komma 

in i rummet tills ett av barnen frågade om jag ville sitta i soffan och läsa en av böckerna de 

tittade i. Boken handlade om en prinsessa som hade ett magiskt halsband som hon fått i 

födelsedagspresent. Alla tre barnen i rummet var flickor och de började prata om vilka 

smycken de hade hemma och samtalet fortsatte där. Boken glömdes bort och efter en stund 

sprang de iväg och skulle pärla varsitt halsband. 

 

Observation två 

Nästa tillfälle gjordes på Rosalinds förskola på en avdelning med tolv barn. Barnen var 

utspridda men de flesta var i det stora grupprummet. Några barn satt i soffan och tittade i 

böcker under tiden de övriga lekte med duplo, dockor med mera. Även här använde vi oss av 

papper och penna för att komma ihåg så mycket som möjligt och kunna diskutera efteråt. Vi 

pratade även med barnen en del under leken. Observationen genomfördes en 

onsdagsförmiddag mellan klockan 9.45–11.00. 

 

Under observationen lektes det mycket, men inget konkret som kan kopplas direkt till medier. 

Barnen som lekte med duplo byggde mest olika saker, körde runt med de bilar som var polis- 

eller brandbilar. I ett av de mindre rummen satt några tre flickor, de målade färdiga bilder 

med tuschpennor, motiven var olika men alla motiv var ifrån filmen Lejonkungen.  

 

Observation tre 

Denna observation gjordes på samma förskola som observation ett. Sammanlagt femton barn, 

elva från avdelningen vi observerade innan, samt fyra barn från en annan avdelning. 

Observationen ägde rum på en onsdagseftermiddag klockan 12.30 till 13.45 Barnen var i den 

stora ”lekhallen”. I lekhallen finns ribbstolar, kuddar, filtar och bänkar. Enbart en av oss var 

närvarande under observationen på grund av sjukdom. Det negativa med att bara en av oss var 

där är att man ser lite mindre och inte kan diskutera barnens lek.  
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Under observationen sågs två pojkar som hade tröjor ifrån Spindelmannen, pojkarna kunde 

dra över sina luvor så att de blev som en mask över hela ansiktet med mörka plastglasögon i 

masken. Pojkarna klättrade och hoppade sedan längs med ribbstolarna och gjorde rörelser 

med armarna som Spindelmannen brukar göra när han kastar sina trådar. Det var en del 

ljudeffekter men inte mycket prat mellan pojkarna. Häftiga rörelser, luftslag och sparkar 

förekom men ingen fysisk kontakt mellan pojkarna. Efteråt frågades pojkarna om leken och 

de sa att de brukar titta på Spindelmannenfilmerna - men inte tecknat. Den ena pojken hade 

alla tre filmerna. De berättade även för att de hade leksaker som var ifrån filmen.  

 

Observation fyra 

En torsdagseftermiddag utgör observationstillfälle fyra. Observationen ägde rum på samma 

förskola som observation två mellan klockan 13.00–14.15. Sex barn fanns närvarande denna 

eftermiddag och de sitter i målarrummet. För att inte barnen ska känna sig trängda valde vi att 

enbart en av oss satt med barnen i målarrummet. Den andra personen av oss satt utanför 

rummet och antecknade vad som sades inne i målarrummet. 

 

Barnen som satt i målarrummet var fyra flickor samt två pojkar. En av flickorna ritade 

blommor för hon tyckte att blommor var fina och luktade gott. Pojkarna satt och pratade om 

en byggare bob grävskopa som en av pojkarna skulle få i födelsedagspresent. Frågan ställdes 

till pojkarna om hur grävskopan såg ut. En av pojkarna svarade då att han var blå och hette 

Gropis och sen fanns ju Bandis också. Den andra pojken berättade att han brukade spela 

Byggare Bob på datorn. Pojken som skulle få grävskopan i present berättade att han önskat sig 

Byggare Bob Dvd: n men han visste inte om han skulle få den då mamma tyckte den var för 

dyr. En av de övriga flickorna i rummet ritade en flicka med vingar. Flickan fick frågan om 

vad hon ritade. Svaret blev – ser du inte det? Jag svarade nej och flickan berättade då att det 

var ju en Winxs såklart. Jag fortsatte med att jag aldrig hört talas om Winxs och bad henne 

berätta lite mer om dem. Flickan berättade då att det var älvor som flög runt i olika världar 

och gjorde en massa magiska saker. Hon brukade titta på detta program på TV. 

4.2.1 Resultat av Observationerna 

Under våra observationer kunde medier upptäckas. Det fanns anknytning till medier under 

alla observationer men i olika mängder. Under observation 1 och 2 fanns Pippi Långstrump 

samt Lejonkungen som hjälpmedel i barnens lek. Barnen visste vilka figurerna var, och kunde 

berätta om dem. I observation 3 och 4 blev lekarna mer synliga. Spindelmannen var något 
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som barnen lekte utifrån det de sett på film. Byggare Bob finns både som barnprogram och 

som dataspel, vilket verkade vara populärt enligt barnen i observationen. Winxs var en 

självklarhet för flickan och hade en tydlig koppling till TV.  

 

4.3 Barnintervjuer 
Sex barnintervjuer genomfördes och ljudet upptogs med bandspelare. Följande utdrag 

kommer från en pojke fem år och en flicka fem år. Intervjuerna gjordes i ett enskilt rum 

tillsammans med oss båda. I intervjun med pojken får vi reda på att han brukar spela dataspel 

som rör Pippi Långstump och Byggare Bob, detta är något som också har visat sig i 

observationerna och pedagogintervjuerna. Valet att redovisa utdrag från just denna intervju är 

på grund av att informationen som kom fram medförde att vår problemprecisering fick 

omformuleras från enbart TV till media, i vårt fall TV och datorn. Intervjun med flickan visar 

att hon tittar mycket på TV och att detta ofta sker ihop med resten av familjen. Nedan följer 

utdrag från dessa intervjuer: 

 
Intervjuaren skrivs som I, och Barnet som B. Utdrag från barnintervju: 
 
Pojke, fem år fick frågan vad han brukar göra på förskolan.  
  
B – Jag brukar spela data här 
I – Kan du berätta vad du spela vid datorn? 
B – Byggare Bob, me en lyftkran som heter Rulle å så Bandis å så Gropis som gräver? 
I – Vem är Bandis?  
B – De e me en grävmaskin, det finns många traktorer å sånt.. 
B – Jag har det spelet hemma med också har jag Pippi 
I – vilket spel är roligast av Pippi och Byggare Bob då? 
B – Pippi är rolig när hon busar med Tommy och Annika 
 
Flicka, fem år berättar om sina Tv-vanor.  
I – brukar du titta på TV hemma? 
B – Jaa, jättemycket  
I – oj! Vad brukar du titta på då? 
B – vi brukar titta på Lassie 
I – Lassie? Vad handlar Lassie om? Det har jag nog aldrig sett 
B – Det var en hund som heter Lassie jaa och dem krockade jaa så någon dog jaa så fick 
Lassie komma till någon annan 
I – är det tecknat eller på riktigt? 
B – på riktigt 
B – inte tecknat då kan man inte se 
I – är det roligast med riktigt eller är det roligare med tecknat? 
B – mycket roligare riktigt och man ser mycket bättre 
I – brukar du titta på TV ensam eller med din lillasyster? Eller din mamma och pappa? 
B – nej med allihopa, hela familjen 
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I – jaha, finns där inget program som du tycker är lite roligare än nått annat? 
B – joo jag gillar svampbob fyrkant 
B – det är jätteroligt 
I – jaa, vad gör han för nånting då? Vad brukar han göra? 
B – han gick på skolan jaa, så han skulle skriva hmm ljus när man färgar det grönt, gult eller 
rött 
B – mmm så ja en bläckstjärna jaa en bläckstjärna kompis dom leker mycket 
 
 (Se hela intervjun i bilaga 7) 
 

Pippi Långstrump, Byggare Bob och Svambob Fyrkant är återkommande vid flera tillfällen 

under undersökningens gång. I flickans intervju framgick även Lassie som ett favoritprogram. 

Flickan poängterade att verkliga TV-program är bättre för att man såg bättre då. 

4.3.1 Resultat av barnintervjuer 

I våra intervjuer återkom pyssla, rita, dans, cykla, dataspelande och TV-tittande som 

vardagliga aktiviteter hos barnen. Beskrivningarna av det de sett på TV var detaljrika men 

innehållet hade en mindre helhets sammanfattning. Det var mycket små delar och detaljer av 

ett innehåll som fångat barnens intressen. Vad som ritades skiljde sig åt en del men några 

likheter framkom bland annat Byggare Bob, prinsessor och Pippi Långstrump. Det var pojkar 

som spelade TV- och datorspel och de berättade att de brukar prata och leka med sina 

kompisar om spelen. Populära lekar som barnen ägnade sig åt på förskolan var: affär, mamma 

– pappa- barn, bygga kojor samt leka med dockor och bilar.  

4.4 Pedagogintervjuer  
De fyra pedagogerna som intervjuades hade många likheter i sina svar men en del skillnader 

visade sig också. För att få en helhet har vi valt att redovisa utdrag från de frågor som gett oss 

mest relevant material i anknytning till vår forskningsfråga. Majken och Karin jobbar på 

samma förskola och Annika och Ingrid jobbar tillsammans på en annan förskola. Utdrag ur 

pedagogintervjuerna följer här nedan. Gällande frågan hur barnens lekar ter sig när de 

befinner sig på förskolan? svarade pedagogerna följande. 

 
Karin 
”det är mycket rollekar, mycket mamma-pappa-barn”. 
”Pippi Långstrump, verkar som det är populärt just nu”. 
 
 
Majken 
”barnen pysslar väldigt mycket” 
”de ritar och pusslar, klipper och klistrar” 
”utomhus brukar lagar de mat” 
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Annika 
”oj, det är varierat, det går mycket i vågor” 
”Mamma-pappa-barn leks ofta”        
 
Ingrid 
”pojkarnas stora intresse är dataspel” 
”det är ofta våldsamma lekar där de skjuter eller slåss på lek” 
”Rollekar, ritning, byggklossar är vanligt” 
”Flickorna har lugnare lekar där de leker affär, ritar och dansar till musik” 
 

När frågan om barnens lekar verkar vara inspirerade av något som hänt utanför 

förskolan, blev svaren:  

 
 
Karin 
”nej, det tycker jag inte” 
”eller jo det skulle isåfall vara Pippi Långstrump” 
”förövrigt hittar de inspirationen här på förskolan” 
”de inspirerar varandra mycket” 
 
Majken 
”inte så mycket faktiskt” 
” isåfall mest pojkarna då de pratar mycket om sina dataspel som de spelar hemma” 
” mycket av lekarna inspireras annars av miljön här på förskolan” 
 
Annika 
” ja det är vissa delar som syns” 
” Melodifestivalen och Idol syns ju mycket när flickorna leker” 
 
Ingrid 
” många lekar kommer ju från det de gör på sin fritid” 
” spelar fotboll eller rider någon så lekar de det” 

 

4.4.1 Resultat av pedagogintervjuer 

Utifrån intervjuerna framgick det att barnen pratar en del om deras medievanor hemifrån, 

speciellt pojkarna som pratade om TV-spel och datorspel. Detta uttalande om TV samt 

datorspel styrks även av Sifos undersökning (2005) om vad pojkarna helst ägnar sig åt 

inomhus och på fritiden. Pedagogerna var inte helt överrens om hur stor del av barnens 

medievanor påverkades eller genomsyrades i deras lek. Annika och Ingrid menade att barnen 

hämtade inspiration från livet utanför förskolan, medan Majken och Karin hävdade att 

inspirationen fanns på förskolan. När barnen inspirerades av media, lekte de inte rakt av från 

till exempel ett TV-program utan lekarna gick in i varandra. Barnen inspirerade varandra, 
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börjar ett barn prata eller leka något så dras fler barn med. Mycket av det berodde på hur 

mycket barnen såg på TV hemma. Pojkarna pratade en del om själva dataspelen, hur långt de 

kommit i spelet, hur man skulle göra för att öppna saker i spelet med mera. 

 

Vi fick även fram att lekarna går i vågor, just nu var det väldigt mycket Pippi Långstrump på 

den en av förskolorna. På förskola ett sa Karin och Majken att barnen fick sitta vid datorn om 

de ville en liten stund om dagen, oftast skötte barnen det själva. En pojke på denna förskola 

spelade mycket Byggare Bob för tillfället, och allt kretsande kring Byggare Bob. Alla fyra 

pedagogerna var överrens att det fanns mycket program, dataspel etc. som var bra för barnen 

då de var väldigt pedagogiska. De fick med sig viktiga kunskaper som läsa och räkna, men 

även sociala kunskaper som vänskap och värdegrundsfrågor. TV-tittandet ska inte vara något 

måste, alltså att nu ska vi se Bollibompa utan barnen ska själva vilja se på TV. Det framgick 

även ur intervjuerna att barnen inte pratar mycket på förskolan om vad de tittar på TV hemma.  

Medievanorna ska vara begränsade i hemmet hävdade Majken, men påpekade också att 

medierna blir som ett hjälpmedel i hemmet under tiden föräldrarna lagar mat eller annat. 

4.5 Analys  
Majken och Karin var inte helt överrens med varandra om barnens lekar ter sig på förskolan 

även om de jobbade på samma avdelning. Detta kan bero delvis hur de tolkar barnens lekar, 

men delvis kan det också bero på att pedagogerna svarar det som de tror vi vill ha. Majken 

och Karin tyckte inte det var så mycket inspiration från media i barnens lek, medan vi såg när 

de ritade bilder från Lejonkungen och lekte Spindelmannen i ett annat rum. Samtidigt menade 

Karin att Pippi Långstump var populär. Vi såg saker som pedagogerna inte hade reflekterat 

över och det kan vara en tolkningsfråga. Varför reflekterar inte de och vi över samma saker? 

Kan det bero på att man är där varje dag och inte tänker på det eller är det för att vi fokuserade 

oss på att se om det fanns någon koppling mellan media och lek? Pedagogerna tycker att TV 

och dataanvändandet ska vara begränsat. Men menar samtidigt att det finns många spel och 

TV-program med bra pedagogiska inslag. Anledningen till att pedagogerna trycker på vikten 

av bra pedagogiska medier kan bero på deras egen inställning på hur en bra pedagog ska vara. 

Kanske är det också så att man inte vill att medier ska påverkar barn allt för mycket.  

 

I vår observation fanns det barn som pratade om medier, detta fallet Byggare Bob, vilket gör 

att pedagogernas resonemang om att barnen inte pratar om medier brister. En av 

anledningarna kan vara att pedagogerna inte har tänkt på det innan vår fråga dök upp, en 
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annan anledning kan vara att vi ”letade” efter medier och kunde finna det när vi gjorde en 

observation. Utifrån intervjuerna av barnen och pedagogerna samt våra observationer, så har 

resultatet varit blandat. Det har funnits inslag mer eller mindre i alla våra undersökningar. 

Både pedagogerna och barnen berättade om dataspel, detta var något vi också kunde se i vår 

observation, då några pojkar pratade om Byggare Bob, och att de brukar spela det på datorn. 

Pippi Långstrump var något som vi såg snabbt i en lek och som pedagogerna berättade att det 

var populärt. Vi såg inte Pippi Långstump så mycket, detta kan ha berott på att barnen inte 

lekte det just vid våra observationstillfällen. Utifrån barnintervjuerna står det klart att barn tar 

in och bearbetar delvis det de ser på TV eller när de spelar TV- eller dataspel. Dock fann vi att 

delar av det som setts på TV eller i spelen inte syns och inspirerar till lek. Vad detta beror på 

är svårt att säga men vår aning är att mycket av leken har inslag av det som sker i deras 

vardagsliv men att vissa inslag från TV blandas in och på så sätt blir mindre synligt i barns 

lek. Som bearbetningsmetoder fann vi genom intervjuerna att dataspelen diskuterades och att 

rita var en återkommande metod för de flesta barnen.  
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5. Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att diskutera hur arbetet gått och vilka nya tankar och idéer som 

väckts hos oss under arbetets gång. Vi diskuterar även val av metoder och hur vi upplevt att 

dessa fungerat. 

 

Syftet med arbetet var att se om barns medieanvändande återspeglades i deras lek. Detta 

lyckades vi delvis se men inte i den utsträckning som vi förväntade oss. I observationerna såg 

vi flera inslag som berörde media även om det inte var en medialek rakt av, utan delar av 

leken var från  media. Från början var tanken att enbart studera TV:ns inverkan på barns lek 

men under arbetets gång dök även datorn upp som många barn tillbringar tiden framför. 

Datorn kom fram när vi observerade och gjorde barn- samt pedagogintervjuerna. Vi valde 

därför att formulera om vår problemprecisering till att omfatta medier istället för att snäva in 

oss på enbart TV:n.  

 

För att återknyta till vår andra fråga hur barnen bearbetar det de sett eller spelat på datorn och 

TV, kom vi fram till att barn använder ofta ritandet som en bearbetningsmetod.  Även i leken 

sker bearbetning men inte i lika stor utsträckning utifrån det vi såg under observationerna. 

Rönnberg (2006) menar att leken är en bearbetningsmetod. Det skedde stor inverkan från 

kompisarna vilket avgjorde vad barnen lekte, alltså fick vi här igenom svaret på vår följdfråga 

som löd: utgör TV:n och datorn en grund i barnets val av lek och lekkamrater? Detta stämde 

delvis, hade t.ex. ett eller flera barn sett på Pippi Långstrump eller spelat datorspel om henne, 

fick de med sig de resterande barn som inte sett Pippi i leken. För de barnen som sett Pippi 

Långstrump eller Spindelmannan kan leken därför ses som en bearbetningsmetod. Enligt 

Rönnberg (2006) så bearbetas barnets upplevelser genom lek och blir på så sätt ett hjälpmedel 

för deras tolkningar.  

 

Då barnen delar med sig av sina kunskaper om olika dataspel eller TV-program kan man 

koppla detta till Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Vygotskij (1995) menar att 

kommunikationen tillsammans med andra är en del av barnens utveckling. 

 

Nordlund (1996) menar att om programmet innehåller våldsamma inslag skapas med största 

sannolikhet lekar som är våldsamma. Under våra observationer sågs inga våldsamma lekar, 

detta kan vara ren tillfällighet. Pojkarna som lekte Spindelmannen hade några våldsamma 

inslag, men inga av dessa varade någon längre tid och var heller inte fysiskt mot någon. Något 
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vi reflekterade över var varför ingen av pojkarna valde att leka Goblin som är en av 

Spindelmannens många fiender, då återskapande och härmning har betydelse för barns lek när 

det gäller vad de sett (Vygotskij, 1995). Valet att både pojkarna intog rollen som hjälte i form 

av Spindelmannen kan bero på att både ville slåss mot ondskan vilket Gjerstad (1997) hävdar.  

Skulle vi utgå från vad Rönnberg (1997) anser borde någon av pojkarna valt att vara Goblin, 

då hotfulla och makthavande roller är något som pojkar oftast vill vara i lekar. Utifrån vår 

undersökning stämmer inte denna forskning då pojkarna valde samma roll.  

 

Intervjuerna visade att detaljer i mediernas innehåll fångat barnens uppmärksamhet. Detta 

märke vi när barnen fick frågan om vad programmet, filmen eller spelet handlade om. Svaren 

vi fick blev en beskrivning av karaktärerna men innehållet uteblev. Här stämmer Rönnbergs 

(1997) forskning in då barn ägnar mycket tid åt att ta till sig detaljer för att förstå. Även 

Werners (1996) forskning finner vi stöd i, genom att valet av TV-program görs utifrån vad 

som fångat barnets intresse och nyfikenhet. 

 

Barnen delar sina kunskaper med varandra genom leken i det sociokulturella perspektivet 

enligt Säljö (2000). Då leken sker i ett socialt samspel, tänker vi att den närmaste 

utvecklingszonen synliggörs. Genom att barnen delar med sig av sina individuella 

erfarenheter och kunskaper både fysiskt och verbalt så utvecklas samtidigt nya.  

 

Vygotskij (1995) menar att det är nödvändigt att en dialog mellan barn och vuxen sker för 

deras inlärning, det är viktigt att ta del av barnens olikheter. Om en dialog kring 

medieanvändande fördes framgick delvis, svårigheten låg i att urskilja om dessa fördes mellan 

barn-barn eller barn-pedagog. Detta kunde vi ha tagit tillvara på för utvecklat intervjuerna.  

 

5.1 Metoddiskussion 
Vi tycker att det har varit positivt att använda oss av metodtriangulering. Det har hjälpt oss att 

få olika perspektiv och få ut mer av vår undersökning, Denscombe (2000) menar också att 

fakta från olika håll bekräftas, vilket vi tycker stämmer bra. Antalet enkäter som skickades ut 

var vi optimistiska om att vi skulle få tillbaka i stort sett alla. 

 

Efter att ha reflekterat över hur genomförandet av detta arbete gick kom vi fram till att tiden 

var vi aningen för optimistiska med. Det dök upp små ”hinder” på vägen vilket gjorde att vi 
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fick skjuta fram våra observationer samt intervjuer pga. sjukdom. Detta hade vi inte räknat 

med dock gjorde vi så gott vi kunde för att ta in denna förlorade tid. Valet att ha med två 

förskolor i arbetet har känts bra, då en djupare inblick i hur det kan se ut på olika förskolor har 

framkommit. Upplägget av detta arbete presenteras på ett tydligt sätt för läsaren genom att vi 

använder underrubriker till kapitlen. Valet att redovisa utdrag från barn samt 

pedagogintervjuerna ger läsaren en bra förståelse och möjligheten att läsa intervjufrågorna 

finns i form utav bilagor.  Det har varit enormt roligt och intressant att skriva detta arbete. 

 

Enkäterna gav tillräckligt mycket för att hjälpa oss men hade inte fungerat som ett enskilt 

underlag, det hade i så fall behövts en större undersökningsgrupp och en bredare spridning av 

enkäterna. Enkäternas svar är inte helt tillförlitliga, detta kan bero på att föräldrarna svarar det 

som de tror är bra, de kan ha missuppfattat frågorna och att de kanske inte har en fullständig 

insikt i sitt barns TV-sittande. Att använda enkäter har vi upplevt som positivt även om 

insamlingen av dem inte blev så bra som vi räknat med. Enkäterna som skickades hem till 

föräldrarna var ett bra råmaterial då vi med hjälp av detta lättare kunde bilda oss en förståelse 

kring barns TV-tittande i hemmet. Som insamlingsmetod till arbetet upplever vi att 

observation är en bra sådan. Det har gett oss en direktinformation från källan, alltså barnet. 

Nackdelen med att vi sedan tidigare är bekanta med barnen kan vara att våra egna värderingar 

läggs in, men vi har på bästa sätt försökt att vara neutrala när det gäller det. Detta styrker även 

Lökken och Söbstad (1995) som hävdar svårigheten med att utesluta egna uppfattningar. 

Fördelen med att vi kände barnen var att frågor som – vem är ni?, - vad gör ni här?, undkoms 

och på så sätt kunde barnen lägga fokus på sin lek istället för på oss. 

 

Valet att dela upp oss under delar av observationerna kan ses som både positivt och negativt. 

Det positiva var att vi fick möjligheten att se mer och kunde samla på oss ett djupare material. 

Nackdelen med att vara ensam observatör är att man lätt missar något, hade däremot båda två 

varit närvarande är risken mindre att något material gått förlorat. Att genomföra både barn och 

pedagogintervjuer med bandspelare visade sig vara guldvärt. 
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6. Sammanfattning 
 
TV och dator har fått en allt större roll i barns vardag, vad ge detta då för effekter? Tidigare 

forskning visar både positiva och negativa effekter. Effekter som framkommit är att TV och 

dataspel blir ett medium där barnet ges möjlighet att reflektera, samtidigt så menar andra 

forskare att barn inte hinner reflektera över det de ser. Barnets vardag jämförs med TV:ns 

innehåll, vilket kan se olika ut beroende på att barns uppfattningar skiljer sig åt. Utifrån TV 

och dataspel kan barn bli inspirerade till lek och samtal. Forskare är oense om barn kan se 

skillnad på verkligt och fiktivt. Vissa hävdar att mediernas våldsamma innehåll leder till 

våldstendenser hos barnet, medan andra anser att barn ser skillnad på vad som är verkligt och 

vad som är lek. En central del av barnens liv utgörs av lek där deras vardagliga upplevelser 

bearbetas. Genom leken ges barnen möjlighet att utveckla förberedande kunskaper inför 

vuxenlivet. Självständighet, ansvar och samspel är några av dessa grundläggande kunskaper.  

  

Undersökningen utgick från två förskolor. Metodtriangulering som innebär användande av 

enkäter, observation och intervjuer har varit givande. Olika perspektiv möjliggörs vilket i sin 

tur leder till att resultatet kompletteras och blir mer tillförlitliga.  

 

Vi utgick ifrån Vygotskijs närmaste utvecklingszon för att barnen i förskolan ges möjligheter 

till att utveckla kommunikationen och samspelet med andra. Medieanvändandet och lekandet 

sker både individuellt och tillsammans med andra. Utifrån vår frågeställning hur barns 

medieanvändande återspeglas i deras lek framgår det i vår undersökning att medier har en viss 

inverkan på barnens lek i förskolan. Både från tidigare forskning och i vår undersökning har 

vi fått resultat där barnen leker inte rakt av från ett TV-program eller ett dataspel, utan blandar 

många gånger karaktärerna med sina egna fantasier och en ny lek uppstår. I våra 

observationer framgick att barnen ritar mycket av det de sett på TV eller spelat på datorn, 

detta kan ses som en bearbetningsmetod där barnen reflekterar över innehållet. Tidigare 

forskning visar på att medier har en inverkan på barns lek och att valet av karaktär i leken 

oftast grundas på likhet med barnet själv. Valet av lekkamrater grundas delvis på 

medieanvändandet då barnen har individuella uppfattningar om innehållet. Barnen inspirerar 

varandra till medielekar och valet av lekkamrat behöver inte alltid göras utifrån barn med 

liknande uppfattningar. Med andra ord behöver alla barnen i leken inte ha sett samma TV-

program eller spelat samma dataspel. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Hej!

Vi är 2 lärarstudenter från Kristianstad Högskola som håller på att arbeta 
med vår C-uppsats. Vår uppsats ska belysa huruvida barns tv-tittande syns 
i deras lek. Vi behöver därför er hjälp med att fylla i denna erhållna enkät. 

Denna kommer att utgöra underlag för vår C-uppsats. Ni kommer att förbli 
helt anonyma och underlaget kommer endast att användas till vår 

C-uppsats.

Tack på förhand för eran medverkan!
Med vänlig hälsning

Thereze Åkesson & Emmelie Olsson
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Bilaga 2  

 

 
Enkät, Genomförs av vårdnadshavare (kan göras i samråd med barnet).  
 
Barnets ålder:____________ (ca 4-7år) 
 
 
Hur många timmar/dag tillbringar ert barnet framför tv:n på vardagarna? 
 
1 2 3 4 5 6 eller fler 
 
Hur många timmar/dag tillbringar ert barn framför tv:n på helgerna? 
 
1 2 3 4 5 6 eller fler 
 
Ungefär hur många timmar läggs på nedanstående varje vecka? 
 
Barnprogram ______ 
Matlagningsprogram ______ 
Nyheterna ______ 
Inredningsprogram _____ 
Sport ______ 
Underhållningsprogram ______ (doobidoo, så ska det låta, på spåret) 
Frågesport ______ (jeopardy, pusselspel) 
Dokumentärer _______ 
Dokusåpor ______ (Idol, bonde söker fru, Let’s dance) 
Serie _____ (CSI, Lost, våra bästa år, Cityakuten) 
Tecknade serier _______ (family guy, Simpsons, South Park) 
 
Vilket/vilka program är er barns favorit/favoriter? (specifikt, Byggare bob, Idol) 
 
 

 
 
Hur många timmar (cirka) tillbringas/vecka framför TV:n? 
 
Enskilt ______ 
Tillsammans med någon vuxen ______ 
Tillsammans med syskon/kompis ______ 
 
Kan ni se tv-tittandet återspeglas i ert barns lek? 
Aldrig  Ibland  Ofta Alltid 
 
Tror du att tv-tittandet har någon inverkan på barnets utveckling/lärande? 
Ja  Nej Kanske 
 
Om Ja, tror du/ni att tv:n ger en positiv eller negativ (eller båda) inverkan på leken?  
 
Lämnas senast torsd 6/11 i plastfickan på avdelningen i av/påklädningsrummet! 



 36

Bilaga 3 

 

Enkät, ifylls utav pedagog 
 
Pedagog i åldersgrupp:__________ 
 
 
Kan du/ni se några tydliga drag utav barns tv tittande(tv program) i leken? 
   
Ja             Nej  
 
Isåfall vilka (ge exempel här) 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Om du ser att en del lekar kommer ifrån tv tittandet, hur kan du veta att det är så? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Pratar barnen mycket om vilka tv-program de gillar? 
 
Ja           Nej 
 
Om ja, i så fall vilka tv-program? 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 4 

 

Till förälder/målsman för 
 
Barn:……………………………… 
 
 
Vi heter Emmelie och Thereze och vi är lärarstudenter på Högskolan Kristianstad. 
Ni har tidigare erhållt ett brev samt en enkät från oss angående underlagshjälp till våran c-
uppsats. 
Vi har nu tänkt följa upp detta med intervjuer och vill därför ha ert medgivande till detta. 
Vi ber er därför att vänligen fylla i denna lapp. 
Era barn kommer att förbli anonyma och detta underlag kommer enbart att användas till vår c-
uppsats. 
 
Tack på förhand för er medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar! 
 
Thereze Åkesson och Emmelie Olsson 
 
 
 
 
Tillåter Ni att Ert barn intervjuas?   □ □ 
     Ja Nej 
 
 
Datum________________________ 
 
 
Namn________________________________________ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38

Bilaga 5 

 

Barn Intervjufrågor 
 

1. Vad tycker du om att leka för något? Berätta lite hur ni gör då. 
2. Vad gör du när du är hemma? 
3. Vem har kommit på leken? 
4. Brukar du prata med någon om det du sett på TV? Isåfall vem? 
5. Kan du inte berätta lite om vad du tittar på(TV)? 

  

 

 

Bilaga 6 

 

 

Pedagog intervjufrågor 
 

1. Beskriv hur barnens lekar ter sig när de befinner sig här på förskolan? 
2. Verkar deras lekar inspirerade av något som händer utanför förskolan? 
3. Vilka händelser som skett i hemmet brukar barnen prata om? 
4. Upplever du att det barnen ser på TV utgör en grund för leken här på 

förskolan? I så fall på vilket sätt? 
5. Pratar barnen om vilka TV-program de tittar på i hemmet? 
6. Vad kan barnen lära sig av de program de ser på TV? 
7. Vilka synpunkter har du själv på små barns TV-tittande? 
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Bilaga 7  
Barnintervju med flicka fem år 
 
I      - Vad brukar du tycka om och leka för någonting? 
B      - Jag gillar och tycka om tjuv och polis och leka kurragömma där hemma med min             
lillasyster 
I     - Brukar du göra nått annat när du är där hemma? 
B     -Jag leker med kompisar 
I     - kan du berätta vad ni leker då? 
B    -Vi brukar leka, vi brukar rita 
I     -Jaha vad ritar ni för något? 
B     -Vi brukar rita sagor och så 
I     -Jaha..Vad handlar dem sagorna om då? 
B     -Vet inte.. 
I     -Kan du inte berätta lite om när ni leker tjuv och polis..hur går det till? 
B    - Några som är poliser några som är tjuvar och de snurrar, poliserna tar tjuvarna. 
I   -vilket är roligast att vara polis eller tjuv? 
B   -hmm..polis.. 
I   -vem är det som har kommit på leken? 
B   -min kusin.. 
I   - brukar du titta på TV hemma? 
B   - Jaa, jättemycket  
I  -oj! Vad brukar du titta på då? 
B   -vi brukar titta på Lassie 
I   -Lassie? Vad handlar Lassie om? Det har jag nog aldrig sett 
B   - Det var en hund som heter Lassie jaa och dem krockade jaa så någon dog jaa så fick 
Lassie komma till någon annan 
I  -är det tecknat eller på riktigt? 
B  -på riktigt 
B - inte tecknat då kan man inte se 
I  -är det roligast med riktigt eller är det roligare med tecknat? 
B  -mycket roligare riktigt och man ser mycket bättre 
I  -brukar du titta på TV ensam eller med din lillasyster? Eller din mamma och pappa? 
B  - nej med allihopa hela familjen 
I   -jaha. Finns där inget program som du tycker är lite roligare än nått annat? 
B   -joo jag gillar svampbob fyrkant 
B   -det är jätteroligt 
I   -jaa, vad gör han för nånting då? Vad brukar han göra? 
B   - han gick på skolan jaa, så han skulle skriva hmm ljus när man färgar det grönt, gult eller 
rött 
B   - mmm så ja en bläckstjärna jaa en bläckstjärna kompis dom leker mycket 
I -  brukar du leka nånting om Lassie? Eller nånting hemma som du brukar leka Lassie med? 
B - hmmmm nej 
I  - ni leker aldrig Lassie eller så? 
I  - är det läskigt att kolla på TV ibland? 
B  - jaa 
I  - vad är det som brukar va läskigt? 
B  - det brukar va roligt och lite läskigt 
I  - på barnprogrammen också? 
B -  jaa 
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I  - brukar ni leka nånting med Svampbob då på förskolan? 
B -  jaa 
I - kollar du på TV på morronen också? 
B - mm, mamma brukar vakna oss med TV.n 
I - har ni TV på rummet där ni sover? 
B  - nej.. vi har där nere, 2 tevar 
I - okey..är det barnprogram på morronen också? 
B - jaa 
I - vad då för barnprogram? 
B – svampbob 
I - brukar du titta på TV på kvällen också? 
B  - jaa 
I - vad brukar du titta på då? 
B - stjärnor på is 
I - oj..stjärnor på is. Det har jag nog inte sett, du kan väl berätta lite, vad handlar det om? 
B - man ska träna och åka på is, så här(visar oss) på isen och hoppa så och lära så ser dom 
andra..publiken 
I - låter farligt 
B – mmmm 
I - vad brukar du göra när du sett på TV då? vad gör du då? 
B - jag brukar rita då 
I - vad ritar du då? 
B - vi brukar rita, vi brukar göra lite, lite bokar 
I - böcker? 
B - jaa böcker 
I - är det nått särskilt du tycker är roligt när du ritar? 
B  - Njeeää 
I - vad tycker du om och rita för något? 
B  - jag gillar och rita lite dockor och så klippa ut och hänga på mitt rum 
I - det låter fint ju och roligt oxså 
B - mmm men jag har inget rum men vi ska ha 2 trapper och pappa börjar bygga 2 trapper så 
det ska bli lite svårt 
 


