BLÖJBARNSTEVE

1

2

Blöjbarnsteve
Om hur barn under 3 år upplever tv och leker med fjärrtroll
Margareta Rönnberg (red.)

FILMFÖRLAGET, UPPSALA
3

Boken kan beställas direkt från:
Filmförlaget
Adelsgatan 19
621 57 Visby
0498/24 94 48

F-pris: 120 kr (inkl. moms +
frakt: 200 kr inom Sverige,
300 kr inom övriga Europa)

eller från
mrg@hig.se

© Filmförlaget Margareta Rönnberg och författarna, Uppsala 2008
© Anna-Clara Tidholm & Gun Jacobson beträffande bilderna på sid. 202 och 205 ur
Snuttefilm – för de små (2007)
Omslag Evelina Nilsson
Tryckeri Elanders, Vällingby 2008
ISBN 978-91-974548-0-3
4

Stort TACK
till alla videofilmande mammor och medverkande barn!
Utan er hade det inte blivit något projekt.

5

6

INNEHÅLL [pussa genomgående på 8 sidor på dessa siffror!]
”Pedagogiska” babymedier, ”underhållande” blöjbarns-tv
– eller helst ingetdera?
Margareta Rönnberg
Hur det är tänkt och gjort
Margareta Rönnberg

1
35

Från Teletubbies till Små Einsteins:
programanalyser ur ett barnestetiskt perspektiv
Margareta Rönnberg
Fyra blöjbarn ser på tv – en deskriptiv analys
Åsa Bergman & Ulrika Fägersten & Kajsa Paulsson &
Margareta Rönnberg & Karolina Westling

60
73

Teletubbies: Dörr 84
Pingu delar ut post 97
Molly Mus: Fåren 103
Teletubbies: Dans 109
Rapports vinjett 113
Bolibompa: Introt 115
Meckar-Micke: Introt 118
Brum räddar en hund 120
Byggare Bob: Grillkalas för Jenny 128
Små Einsteins 133
Teletubbies: Hej då! 142

Hur upplever barn i åldern 1,5-2,5 år tv?
Margareta Rönnberg

147

Små barn hör på tv – om musik i barnprogram
Kajsa Paulsson

187

Snuttefilm i förskolan
– en studie av tvååringars meningsskapande och engagemang
Fredrik Lindstrand

195

Blöjpojken, grävmaskinen och genusbygget:
En tvåårings samspel kring sandlådan och tv-rutan
Karolina Westling & Olle Sjögren

215

Lek med vuxna medtittare och fjärrtroll som embryonal barnkultur
Margareta Rönnberg

228

Litteratur

265

Författarpresentation

272
7

8

Margareta Rönnberg

”Pedagogiska” babymedier, ”underhållande”
blöjbarnsteve – eller helst ingetdera?

Till sist upptäckte förstås medierna de allra yngsta... Det senaste året har vi i
tidningarna kunnat läsa om starten för en ny ”svensk” tv-kanal för 2-åringar,
Playhouse Disney (Upsala Nya Tidning 1/10-06). Vi har även kunnat ta del av
hur nästa steg, ”dygnetrunt-tv för bebisar” med målgruppen barn mellan 6
månader och 3 år, möter motstånd i USA och Storbritannien. Den internationella aktionsgruppen White Dot betraktar den amerikanska reklamfria, abonnemangsfinansierade kanalen BabyFirstTV som ”reklam för att titta på tv”
och kommer därför med åberopande av brittiska reklamförbudsregler att försöka stoppa kanalens motsvarighet i Storbritannien, BabyTV. Det egentliga
skälet är att ”[s]måbarn behöver den fysiska aktivitet och den mänskliga interaktion som tv tar bort” (Dagens Nyheter 23/5-06). De flesta vuxna svenskar lär hålla med.
Trenden har i flera länder på sistone trots det gått mot spädbarnsprogram
och inte minst mot speciella ”pedagogiska” audiovisuella babymedier – jämsides med en parallell trend innebärande olika typer av kroppsövningar för
bebisar. Både kropp och intellekt ska uppenbarligen finslipas i tid. En mycket
framgångsrik tv-kanal för barn i blöjåldern introducerades 2003 i Israel.
Denna betalkanal kallad BabyTV finns idag i nästan 50 länder världen över:
som dygnetruntkanal i över 20 länder i Europa, i Mellanöstern, Asien och
snart även i USA, därtill i form av dagliga tretimmarsblock i Latinamerika på
FoxLife Channel och som on demand-service i t ex Kanada. Programmen
sänds bl a på engelska, franska, spanska och portugisiska (Talit 2007:41).
Troligt är att någon av dessa distributionsformer snart även når Sverige med
baby-tv.

Babytrend
Denna babytrend är inte unik för tv: 2006 hade Babydrama (för bebisar i åldern 6-12 månader) premiär på Unga Klara, med nypremiär 2007. Storstadsföräldrar går numera också med sina småttingar på babykonstvisningar (se Os
2000; Steinkjer 2003), babysalsa, babysång, babyrytmik, babysim och babygym. Nyfödingarna mellan 0-10 månader inbjuds även till babygudstjänster
påstått på barnets nivå, där alla fem sinnen sägs aktiveras. Särskilda ”utvecklande” videor, DVD-er och datorspel för barn mellan 6 månader och 3 år salu9

förs likaså, under namn som t ex Sesame Beginnings, Baby Einstein, Baby
Mozart och Baby Galileo.
Motivet bakom denna tidiga varufiering av babyns livsvärld är givetvis att
”ge sitt barn en flygande start” – förutom att definiera sig själv som engagerad
medelklassförälder. Av Baby Einsteins tjugotal DVD-er finns t o m en avsedd
för barn från 1 månads ålder och sammantaget finns i dag på marknaden nära
800 olika DVD-er för barn under 2 år. Det ska böjas i tid...
Här ska dock enbart tv för de allra yngsta stå i fokus, då mediet av någon
anledning alltid upplevs som mest kontroversiellt, eftersom tv tycks komma
in i hemmet oombedd. Små barn ska inte sitta stilla framför en skärm. Barn
behöver röra på sig, känna på saker, gripa för att begripa. Om detta är de
flesta överens. Fast alla vet samtidigt att barn under 3 år faktiskt tittar på tv.
Internationella undersökningar säger i mellan 1 och 2 timmar per dag (Rideout et al 2006; Jordan & Woodard 2001). Så tidigt som 1978 rapporterade
Hollenbeck att amerikanska barn i åldern 6-12 månader dagligen ”utsattes
för” 1-2 timmar tv i sina hem.
År 1982, dvs medan vi här hemma fortfarande bara hade två kanaler, tittade svenska 2-åringar i snitt på tv i 25 minuter/dag, enligt Filipson & Schyller (1983). Inte torde det vara mindre idag. Frågan blir då: ska vi låtsas om
det? Ska vi försöka få mer kunskap om detta? Borde SVT t o m låta de yngsta
få se program som är anpassade till just deras ålder? SVT avsäger sig tyvärr
sitt ansvar här, när man som policy har att inte producera program för barn
under 4 år och därmed lämnar fältet fritt för TV4 – vilket får till följd av blöjbarns-tv blir ännu mer suspekt...

SVT avståndstagande
De skandinaviska public servicekanalernas barnansvariga tog redan 1998, i
samband med Teletubbies´ tabuöverträdelse i egenskap av program för 1,5-3åringar, avstånd från att ”vänja småbarn vid tv” och avböjde att visa serien
(som TV4 sedan sände), trots att det var BBC som man annars alltid söker
efterlikna som hade beställt de (till sist) 365 avsnitten. Exempelvis tysk public
service-tv intog en annan ståndpunkt och visade denna, världens första, blöjbarnsföljetong. År 2007 har SVT pga samma principfasthet gått miste om
Anna-Clara Tidholms och Gun Jacobsons fem Snuttefilmer, som istället kommer att visas av TV4. Dessa femminutersfilmer baseras bl a på författarens
egna pekböcker Hela natten och Apan fin, men ger även upphov till helt nya
böcker i anslutning till filmerna (se Lindstrands kapitel i denna antologi).
Vad bygger motståndet på? Det finns endast en handfull studier av småbarns ”normala” (dvs kvasiexperimentella) tv-tittande i hem- eller dagismiljö:
en tidig amerikansk (Lemish 1987), tysk (Götz 2001), australiensisk (Howard
& Roberts 2002), holländsk (Valkenburg & Vroone 2004), ytterligare en amerikansk (Linebarger 2004), samt en brittisk (Briggs 2006, 2006b). Ingen av
dessa kan rimligen motivera en 3-årsgräns. Svenska barn under 3 år har veter10

ligen aldrig studerats och (med undantag för mätningen år 1982 refererad
ovan) inte heller ens medtagits i de kvantitativa publikundersökningar som
årligen gjorts, först av Sveriges radios Publik- och programforskningsavdelning (PUB), efter 1993 av Mediemätningar i Skandinavien. Så små barn förväntas helt enkelt inte titta på tv och att mäta deras tittande vore liktydigt med
att legitimera det. (Under projektets gång har emellertid en pågående dansk
studie lokaliserats: Stine Liv Johansens avhandlingsarbete (u å).)
Sverige hade ju länge enbart ett public serviceutbud, utan program för en
tv-publik i blöjor, och konsensus rådde om att tittande på tv i denna ålder inte
är lämpligt. Vi har inte heller tidigare haft samma vana (eller möjlighet) att
låta tv-apparaten stå på hela dagen som ett slags radio med bilder till. De
flesta svenska barn vistas dessutom från tidig ålder i offentlig, tv-fri barnomsorg. Merparten av de tidiga internationella undersökningarna hade heller inte
2000-talets specialgjorda småbarnsprogram att tillgå vid sina småbarnsstudier. Av alla dessa skäl är det motiverat att studera hur svenska småttingar
idag uppfattar tv, långt innan de betraktas som problematiska ”stortittare”.
Men ”ska” verkligen bebisar ”vänjas” vid tv? Bakom frågan gömmer sig
visserligen den utbredda föreställningen att tv-tittande skulle innebära något
negativt: en ovana. Frågan borde dock kanske hellre formuleras som ”Bör
barn alls vänjas vid att leva i just vårt hem, i just vår tid?”. Om svaret här blir
”ja”, ”vänjs” barnen automatiskt ända från födseln vid att titta på tv. Barn lever givetvis i samma mediegenomsyrade värld som alla vi övriga.
Redan innan de är födda är de fotograferade på ultraljudsbilder, de uppmuntras lyssna på klassisk musik och sagor i mammans mage, de fotograferas
direkt på BB och bilderna mobilöverförs genast till släkten. Barnet ligger
kanske rent av när det ammas i moderns famn framför tv:n och leker på golvet nedanför, när föräldrarna tittar på nyheterna. Att det sedan blir till en vana
eller ritual att titta på barn-tv någon timme på kvällen, kunde ju även likställas
med de rutiner som annars anses som så viktiga för de yngsta. Idag är frågan
inte längre om barn alls ska titta på tv, utan snarare på vad och hur länge?
Varför då inte hellre ge dem specifikt anpassade program? Barn måste lära
sig förstå sin omvärld och dit hör medierna, som även kan underlätta denna
förståelse, förutom skänka många roliga stunder. Inget barn ska givetvis, oavsett ålder, ”sättas framför tv:n”, men börjar barnet självmant visa intresse
borde vi nog vara intresserade av varför och hur detta bäst kan mötas. (BabyTV:s argument för kanalens dygnetruntsändningar är faktiskt den, att finns
programmen alltid tillgängliga kan föräldrarna lättare anpassa babyns tittande
till familjens vardag, än om man är bunden av reguljära tv-sändningar, vars
korta och rigida programtider för barnsändningar just skapar tittarvanor.)
Ska vi minska tv-tiden bör det snarare gälla vårt vuxna tittande när barnet
är i närheten, ty redan nu visar många utländska undersökningar att barn under ett år oftast tar del av minst en timme tv varje dag i form av ”bakgrundstittande” (Anderson & Pempek 2005:507; Weber & Singer 2004: 31). Tittandet på dessa program har ju absolut ingenting att ge barn, annat än möjligen
gemenskapskänslor tillsammans med föräldrarna. Sekundärtittandet torde
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vara värre för barns koncentrationsförmåga, än förgrundstittande på program
som verkligen intresserar barnet.

Barnläkarnas roll
Kanske bygger SVT:s avoghet mot program för de allra yngsta delvis på genomslaget för professorn i barnmedicin vid Karolinska Institutet, Hugo Lagercrantz, som i ett flertal tidningsartiklar och föreläsningar riket runt varnat
för hur sittandet framför tv- och datorskärmar kan påverka barns hjärnor? Lagercrantz har även gett ut en bok (I barnets hjärna, 2005), i vilken han hävdar
att det ”finns vissa belägg för att mycket tv-tittande och brukande av dataspel
ökar risken för ADHD” (a a:59). Detta sägs särskilt gälla för de allra yngsta,
eftersom hjärnan ännu inte tros klara av de föränderliga bilderna, utan vara
extra känslig för yttre påverkan: televisionens ”[s]nabbt växlande bilder och
zooming fram och tillbaka parallellt med textinformation kan tänkas störa impulstrafiken i den omogna hjärnan. TV-mediet motverkar förmågan att koncentrera sig på en sak i sänder” (ibid).
Hugo Lagercrantz har inte själv studerat några tv-tittande barn, utan bygger helt och hållet på den amerikanska barnläkarakademins rekommendationer. Dessa rekommendationer baserar sig i sin tur inte på någon omfattande
forskning om bebisars tv-tittande och tar inte heller hänsyn till vilken sorts
program eller videofilmer som barnen i så fall ser. I fem års tid har dock
Svenska barnläkarföreningen anförd av Lagercrantz varnat för barns tv-tittande, tre gånger på DN Debatt, trots att empirisk grund i själva verket saknas.
Det sägs i april 2002 vara så farligt, att barn under tre år inte bör titta alls
(DN 15/4-02). Tre och ett halvt år senare verkar faran visserligen ha minskat
något: barn under två år ska nu inte titta på tv, eftersom hjärnans utveckling
anses störas av alla synintryck från tv:n (DN 13/12-05). Året därpå (DN 18/606) sägs den ”fyrkantiga tiden” framför dator-/tv-skärmen kunna framkalla
symptom som koncentrationssvårigheter, försämrad verbal förmåga och adhd.
Hade Lagercrantz iakttagit tv-tittande småbarn, hade han sett att dessa
barn inte intresserar sig för några program som passar in på hans beskrivning.
Man kan i och för sig undra vilka program som verkligen har zooming fram
och tillbaka. Inga program som små barn tittar på innehåller i vart fall textinformation parallellt. Statistiska samband mellan icke-auktoriserade sjukdomsdiagnoser och föräldrars uppskattningar av sina barns tid framför tv-apparaten
bör dessutom tas med en stor nypa salt.
Men vad klarar denna åldersgrupp egentligen av? Visar redan barn under
2 år något eget aktivt intresse för tv? Urskiljningsförmåga? Här ska framför
allt ett pilotprojekt som observerat de allra yngstas reaktioner på blöjbarns-tv i
hemmiljö presenteras. Projektet är genomfört tillsammans med musikvetarna
Åsa Bergman och Kajsa Paulsson, designern Ulrika Fägersten samt filmvetaren Karolina Westling. Karolina Westling skriver även, tillsammans med professorn i filmvetenskap Olle Sjögren, om dragningskraften hos grävskopor
och andra stora maskiner och fordon – både på gatan och i tv-rutan – på deras
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2-årige son. Och Kajsa Paulsson har lyssnat på musiken i barnprogram. Under
arbetets gång har didaktik- och kommunikationsforskaren Fredrik Lindstrand
tillkommit. Han har studerat 2-3-åringars reaktioner på visningen i förskolemiljö av två animerade kortfilmer som delvis bygger på Anna-Clara Tidholms
Snutte-böcker. Hans här presenterade resultat (avseende 2-åringarna enbart)
utgör endast en del av ett större empiriskt material ur en fortfarande pågående
studie med observationer av barnens engagemang och meningsskapande utifrån ytterligare tre Snuttefilmer.
Först kommer dock de gängse argumenten mot småbarns tv-tittande – och
forskningen kring detta – att presenteras. Hur omogna och sårbara är egentligen hjärnorna hos barn under 2 år? Finns verkligen några hållbara belägg för
de vanligaste resonemangen om de yngstas tv-tittande?

Negativa konsekvenser?
Invändningarna mot tidiga medieerfarenheter har varit många och ofta framförda i patologiserande termer. Varje nytt medium har nästan per automatik
resulterat i sjukdomsdiagnoser, men åldern på dem som påståtts befinna sig i
riskzonen har stadigt sjunkit. Filmens flimmerbilder ansågs 1922, i Pedagogiska skrifter, framkalla nervösa psyken, uppmärksamhetens förslappande och
överansträngd (!) fysik (Liander 1922). År 1927 sades barn pga kriminalserier
i radio inte kunna sova och de ansågs bli glåmiga pga för lite tid ute i solen
(Dymling 1929). På 40-talet påstods barn som gick på bio tre gånger i veckan
vara ”filmberoende” (Preston 1941). Idag skulle detta väl omfatta nästan alla
barn, även om filmerna numera inte förevisas på biograf utan i tv-rummet.
I tv:s fall har mediedietister varnat för telefantiasis och genom decennierna rekommenderat halverad tv-diet, oavsett på vilken nivå tittartiden för tillfället legat. Tyska barnexperter var 1958 helt ense om att barn under 8 år inte
skulle titta på tv, vilket också public servicekanalen ARD fogligt rättade sig
efter vid sina programval (Schorb & Fleischer 2006).
År 1961 refererades det i svensk press till Der Spiegel (nr 14) beträffande
hur barn fick ”tv-ben”, dvs muskelsvaghet, och ett förminskat s.k. latmaskhjärta av alltför mycket tv-tittande. Just barnen verkar märkligt nog ha drabbats värst av ”benskörhet och kärlbesvär” (Göteborgs-Posten 21/4-1999). År
1958 talade svenska tidningar (exempelvis Arbetet 14/6-58) om åkomman
”tv-nacke”, liksom om ”tv-ögon”, och 1961 varnade en engelsk nervläkare för
tv-epilepsi hos dem som tidigare aldrig haft några attacker. Denna varning
upprepas sedan med jämna mellanrum. Optiskt stimulerade epilepsikramper
togs t ex upp i svensk press i december 1997, i samband med ett Pokémonavsnitt som sades ha fört 700 japanska barn till sjukhus.
Den populärmedicinska vokabulären omfattar även andra psykiska och
kroppsliga diagnoser, t ex ångest och problem med synen, särskilt om barnen
ansetts sitta eller ligga alltför nära tv-apparaten. Hur många av dagens moroch farföräldrar fick inte sina fyrkantiga ögon av det myckna tv-tittandet? Nu
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behöver de dessutom gåstavar för att orka gå. Genom användningen av dessa
till synes vetenskapliga etiketteringar behövs inga ytterligare argument, ty
diagnoserna talar ju sitt tydliga språk. Tv-mediet har beskyllts för att t ex:
– störa småbarnshjärnans utveckling pga alla synintryck
– motverka barns koncentrationsförmåga
– öka risken för adhd (uppmärksamhetssvårigheter, överaktivitet)
– försvåra språkinlärningen (”ge barn med tre ögon, men ingen mun”)
– försämra barns fantasi (motverka förmågan att ”skapa egna inre bilder”)
– pga bilderna försvåra de yngstas förmåga att skilja på fiktion och verklighet
– leda till passivitet och övervikt.
De som idag uttalar dessa varningar är emellertid just den generation som
själv som barn tittade mest på tv. Enligt Schyller (1989:29) skedde det mellan
1972 och 1987 en successiv nedgång i antalet minuter tv-tittande per dag för
alla åldersgrupper barn, 3-8 år såväl som 9-14 år, som 1987 uppgick till cirka
60 respektive 100 minuter. Tittartiden har sedan dess legat konstant på ungefär samma siffror. Dagens 40-45-åringar var alltså som barn de riktiga ”storkonsumenterna” av tv... Den enda gång som 2-åringars tv-tittande tycks ha
mätts i Sverige var dock 1982, då denna grupp som sagt tittade på tv cirka 25
minuter/dag i snitt (Filipson & Schyller 1983).
Men vad säger egentligen forskningen om de yngstas perceptuella och
språkliga utveckling? Vad klarar små barn av visuellt och auditivt och när kan
de börja ha behållning av tv-/videotittande? Och vilket slags behållning? Behöver det råda någon motsättning mellan nytta och nöje? Är det någon skillnad mellan barns behov av träning i att uppfatta ord/musik respektive ta till
sig bilder? Tidig musikalisk stimulans brukar ju anses vara bra (ja, helst börja
redan i mammas mage), så varför skulle bildstimulans vara någonting dåligt?
Sägs inte hjärnans synapsbildning tvärtom vara beroende av stimulans?
Lagercrantz säger själv (2005b:82) att synen måste stimuleras under en
viss kritisk fas månaderna efter födseln, ty annars blir barnet blint. Detsamma
sägs gälla för att lära sig språk och uppfatta musik. Fast tv:s rörliga bilder
sägs ”översvämma” barnen. Existerar verkligen överstimulering? Har inte
människan ett inbyggt motstånd mot detta? Stänger inte barn ute överskottsintryck, såväl som sådant som de inte begriper och därför inte ägnar någon
uppmärksamhet? Det hävdar i vart fall Ahnert (2006:77), liksom Spahnel
(2007:12): ”Om de optiska retningarna blir för mycket för [spädbarnet], sluter
det ögonen eller vänder bort huvudet. [...] utsätts det ständigt för hög musik,
kommer det kanske att skrika eller gnälla.” Redan spädbarnet söker sig till
angenäma retningar och skyr oangenäma intryck, eller söker genom sitt handlande (gråt) kontrollera situationen (ibid).

Forskningsläget
Neurovetenskap och mer ekologiska teorier om barns perceptuella utveckling
(Gibson & Pick 2000) kan tillsammans berätta om barns fantastiska kompe14

tenser långt innan de ens nått 1-årsdagen. Redan i fosterstadiet och sedan särskilt under de första 9 månaderna efter födseln utvecklar spädbarn de auditiva
och visuella färdigheter som är en förutsättning inte bara för medieanvändning, utan för livet i stort.
Hjärnforskningen utgår från konstaterandet att vissa sensoriska, sensomotoriska och psykiska funktioner enbart kan främjas i specifikt mottagliga
faser, då hjärnans struktur bildas under det första levnadsåret. Bara när hjärnan stimuleras utifrån fungerar nätverkskopplingarna optimalt. Saknas t ex
stimulans till språktillägnande, får detta livslånga konsekvenser (fast somliga
menar att dessa perioder är optimala, snarare än kritiska: se Hodges 2006:5556). Man utgår alltså från att vissa grundmönster skapas under de första levnadsmånaderna, mönster som är rätt förändringsresistenta och utslagsgivande
för den fortsatta biopsykosociala utvecklingen. Interaktion, kommunikation
och informationsbearbetning, liksom förutsättningarna för alla lärprocesser,
sägs bestämmas under denna tidiga period (Singer 2003:67-75).
En slutsats som dras av detta är nödvändigheten av en tidig förstärkt pedagogisk insats vad icke-verbala uttrycksmedel anbelangar: sådana som rör bild,
musik och dans, liksom mimiska och gestiska uttrycksformer. Också dessa
kan ju bidra med information och upplevelser och utvidga den hittillsvarande
dominerande kommunikationen genom det rationella språket. Även audiovisuell kompetens måste särskilt i dagens mediesamhälle främjas – inte som
nu negligeras eller rent av varnas för, när föräldrar rekommenderas att avskärma barnen mot alla medieintryck förutom pekboken och barnvisan. Frågan blir dock om detta bör ske medelst s.k. pedagogiska babymedier för barn
under ett år, eller om ”underhållande” medietexter för något äldre blöjbarn
bättre kan fylla den funktionen.
Utvecklingspsykologer (t ex Michael Kavsek 2006:19-25) hävdar att redan det nyfödda barnet förfogar över en rad auditiva färdigheter och de visuella skjuter därefter fart. Under de följande levnadsmånaderna utvecklas framför allt rumslig varseblivning och föremålsvarseblivning, men även akustisk
sensitivitet, ytterligare. Här finns endast utrymme för en katalogartad uppräkning, men detta anses gälla:
– Nyfödda reagerar på föremål i rörelse.
– Nyfödda uppvisar storlekskonstans (kan känna igen föremål även när avståndet växlar).
– Barn har färgseende redan vid födseln, om än svårt med blå nyanser, fast vid 2-3 månaders ålder ser barn färger lika bra som vuxna.
– Djupseendet och upplevelsen av föremåls rumsliga struktur fungerar redan vid 3-5 månaders ålder (fast Hugo Lagercrantz framhåller att detta inte är ”färdigutvecklat” ens 1,5
år senare, se Hjort 2006).
– Objektpermanens (insikten att ett föremål existerar även när det inte syns) sägs enligt
dagens forskning föreligga redan när barnet är 2,5 månader. (Förmågan undersöktes redan på 1930-talet av Jean Piaget, som dolde ett föremål bakom en skärm och då fann att
8-månadersbarn började söka efter det försvunna föremålet. Detta tolkade Piaget (1968)
som barnets förmåga att kunna skapa mentala representationer av föremål.)
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– Vid 3 månaders ålder ser barnet visserligen flera angränsande ting som en enhet, trots att
tingen har olika färg, form, textur, men efter fjärde månaden börjar barnet använda dessa
skillnader till att se objekten som skilda föremål (s.k. objektindividuering).
– Avstånd och 3D kan 3-månadersbarn fastställa med hjälp av rörelse, dvs om något närmar sig barnet söker det undvika att kollidera med detta.
– 3D-förståelse av 2D-bilder kommer dock betydligt senare, mellan den sjunde och nionde
levnadsmånaden.
– Vid 3-4 månaders ålder kan barn bilda och alltså särskilja kategorier av typen cirklar,
kvadrater, kors (nyfödda slår däremot ihop cirklar och kvadrater till en enda kategori).
– Beträffande kontrastkänslighet når barn vid 6 månaders ålder vuxennivå och kan då även
urskilja detaljer och mönster.
– Vid 7-12 månaders ålder reagerar barnet på en mängd kategorier: fortskaffningsmedel,
möbler, plantor, fåglar – fast till en början är kategorierna av perceptuell natur och stödjer sig alltså på föremålens eller djurens yttre likhet/utseende, men från 1-årsåldern bygger kategoriseringen på föremålens gemensamma funktioner eller beteendemönster.
– Barns synskärpa når vid cirka 8 månaders ålder vuxnas nivå.
– Vid 12 månaders ålder kan barnet känna igen ett föremål på en bild/teckning även om
delar av föremålets kontur är borttagna (Kavsek 2006:19-25; btr kategorisering, se även
Gibson & Pick 2000:186-191).

Antropologen Ellen Dissanayake (2005:12) framhåller därtill att musik är ett
biologiskt utvecklat drag hos människan, vilket märks redan hos bebisar som:
– föds med en preferens för människoansikten och människoröster
– kan imitera ansikts-, mun- och handrörelser
– kan bedöma och föregripa tidsintervall, tidssekvenser och tidsmönster som
samtliga är av betydelse för uppfattningen av musik.

Tendenser i spädbarnets perceptuella utveckling
Det är dock framför allt tv:s bilder som tros vara skadliga, fast apparaten utsänder ju även musik och språk och andra ljud i samspel. En av de mest framträdande inom experimentell spädbarnsforskning är Eleanor Gibson (1991:
371-379), som ser tre utvecklingslinjer i barnets perceptuella utveckling:
1) Tilltagande överensstämmelse mellan informationen i den visuella världen
(”givetvis” med vuxna som mall) och det som barnet varseblir visuellt och
auditivt; 2) Uppmärksamhetsoptimering; 3) Allt effektivare informationsbearbetning. Dessa utvecklingstendenser är inte oavhängiga av barnets miljö och
interaktion med andra, dvs inte förutbestämda att en gång för alla uppträda
vid en viss ålder, utan beroende av barnets erfarenheter och omgivningens
erbjudanden (se Gibson & Pick 2000). Kavsek (2006) exemplifierar:
Tilltagande överensstämmelse mellan informationen i den visuella världen
(enligt vuxen mall) och det som barnet varseblir visuellt och auditivt: redan
20-veckors foster kan stimuleras/irriteras av ljud. Fostret kan även skilja mellan mans- och kvinnoröster. Strax efter födseln känner barnet likaså igen (rytmen hos) en saga som modern läst högt innan barnet föddes. Det nyfödda
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barnet föredrar (=visar större uppmärksamhet inför) komplexa framför rena
toner och modersmålet framför främmande språk. Runt 4-6 månaders ålder
har spädbarn utvecklat sinne för musikalisk frasering och föredrar då en menuett av Mozart med pauser, i vilka stycket kan segmenteras i satser, framför
en dito med pauser utan satsstruktur (a a:23-24; se även Trehub 2006:36).
Vid 7 månaders ålder föredrar barn språk med naturliga pauser och mellan
7-9 månaders ålder överförs denna rytmiska sensibilitet även till ord. Runt 1årsdagen märker barn när musik spelas i olika tonarter och även när en melodis tonföljd förändras bara lite grand. Framstegen i varseblivningen av satsers
och ords struktur tycks också ske tack vare att spädbarnet analyserar språket
statistiskt, dvs det kan upptäcka vissa mönster i ordsekvenser (som rör röstklang, röstfärg, rytm, dynamik, frasering). Denna förmåga att upptäcka regelbundenheter existerar även beträffande seendet: spädbarn kan alltså upptäcka
lagmässigheter i den mångfald av visuella intryck som strömmar emot dem
(Kavsek 2006:24).
Uppmärksamhetsoptimering: barnet blir alltmer selektivt (koncentrerar sig
på en bestämd aspekt hos det varseblivna, t ex med fokusering på ett specifikt
föremål i ett helhetssceneri) och lär sig ignorera irrelevant information. Det
auditiva koordineras väldigt tidigt med det visuella och redan från 2 månaders
ålder integreras dessa. Fyra månader gamla barn föredrar en filmad händelse
med passande ljudspår, framför en film där ljudspåret inte har någon relation
till det som visas. Vid mellan 4 och 7 månaders ålder kan barn urskilja ljusmönster som påminner om systematiken hos lemmarna och lederna hos en gående person och föredrar då detta framför ljusmönster som inte påminner om
mänsklig rörelse (ibid; se även Gibson & Pick 2000:191).
Allt effektivare informationsbearbetning: uppnås genom förmågan att ge
akt på de specifika kännetecken som gör att föremål skiljer sig från varandra.
Detta märks särskilt i varseblivningen av ansikten. Redan nyfödda intresserar
sig för schematiska teckningar som har mun, ögon och näsa i korrekt position,
jämfört med när dessa är omkastade. En nyfödd särskiljer också mammas ansikte från en främmande kvinnas drag, byggande på hårfästet och huvudets
övriga kontur. Nyfödda föredrar (dvs tittar längre på) dessutom attraktiva
(=symmetriska) ansikten, framför mer asymmetriska. Vid 5 månaders ålder är
denna ”skönhetspreferens” utsträckt till att gälla även andra spädbarnsansikten (Kavsek 2006:25; se även Gibson & Pick 2000:143 och Bushnell 2001).
Redan vid några månader ålder känner spädbarn igen föremål och personer, när de ser dessa på bild. Spädbarn förstår däremot inte skillnaden mellan
avbildning och verklighet. Beträffande t ex rörlig bild på video tror barnet att
denna korresponderar mot det verkliga: ett 5-månadersbarn uppfattar en film
med ben som rör sig bort från barnet som sina egna ben. Ett 9-månadersbarn
försöker gripa efter en leksak som förevisas i stillbild eller i rörlig bild, dvs
uppfattar föremålet på bilden som om man skulle kunna handha det reellt.
Men vid 15 månaders ålder har denna tendens avtagit starkt och helt försvunnit vid 19 månader. Gestaltningar av föremål är då inte längre ting som man
riktar sina handlingar mot, utan bilder som man betraktar och delar med
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andra (vuxna och syskon läser böcker för barnet, eller så tittar man tillsammans på tv) (Kavsek 2006:25).
Detta skulle möjligen kunna förklara den omtalade studie (av Troseth &
DeLoache 1998) i vilken 24-30 månader gamla barn, antingen genom ett glasfönster eller via video, fick se en man gömma en leksak och sedan ombads att
leta efter leksaken i ett angränsande rum. De 24-månadersbarn som fick se
gömmandet på video hade mycket svårt att utföra uppgiften utan problem och
inte ens efter upprepade videoinstruktioner letade alla efter leksaken.
Kanske trodde dock dessa 2-åringar att mannen menade i ”tv-rutans universums rum”, men tack vare nyss gjorda tv-erfarenheter insett att detta inte
är möjligt, eftersom tv är detsamma som ”inte på riktigt”? Har man precis
börjat få kläm på detta, kanske man överbetonar det icke-faktiska? Barn som
var ett halvår äldre klarade däremot videoexperimentet bra, vilket tolkats som
att många barn under 2,5 år ännu inte utvecklat sitt symboliska tänkande (förmågan att begripa att en sak kan representera någonting annat), dvs inte förstår att en bild av ett rum är en symbolisk framställning av ett rum. Denna
förmåga anses vanligtvis utvecklas i 2-3-årsåldern, men sker givetvis inte av
sig självt, utan är beroende av sociala förutsättningar och gjorda erfarenheter.

Belärande och/eller roligt?
Varseblivningen av föremål gör således rasande framsteg under det första levnadsåret. Den fortsatta utvecklingen mellan 12-24 månader går också väldigt
snabbt. Förståelsen av bilder ökar stadigt, under förutsättning att barnet utmanas av nya intryck. Det visuella understöds hela tiden av det auditiva och av
gjorda erfarenheter i vardagen. Självklart är de experimentella forskningsfynden erhållna med mycket mindre komplicerade stimuli än en komplex tvberättelse. De tv-program som tilltalar de allra yngsta mellan 18-24 månader
är dock också ytterst enkla, långsamma och repetitiva – och framför allt roligare och mer estetiskt tilltalande än de ”forskningsstimuli” som använts.
Men ”vänjer sig inte barnen vid att inte förstå” genom sitt tv-tittande? Inte
vid någon ålder begriper vi väl helt och hållet exempelvis TV-program, men
vi har ändå behållning av dem och vi förstår så sakteliga allt mer, ju mer erfarenhet vi får av liknande ting. Alla är vi barn i början och initialt kanske barnet enbart känner igen en figur eller programvinjetten, men någonstans måste
man börja. Inget barn är fött med mediekompetens och 5-åringen som aldrig
tittat på tv begriper nog mindre än en 2-åring som ”bakgrundstittat” i ett år.
Invändningarna mot möjligheterna för de allra yngsta att lära sig något
från tv motiveras främst utifrån att stimulansen enbart kommer från auditiva
och visuella retningar – inte som i vardagsinteraktionen mellan förälder och
barn dessutom från motoriska, taktila och jämviktsstimulerande stimuli, samt
från kroppskontakt och emotionell återkoppling (Becker-Stoll 2007:19).
Neurobiologen Fabienne Becker-Stoll (a a:22) poängterar emellertid att det
inte är skadligt för en 2-åring att titta på tv – under förutsättning att en föräl18

der är med. Detta tyder på att det inte är apparaten i sig som ger negativa följder. Och tv äger givetvis inte förmågan att förhindra barnets kognitiva utveckling under den resterande delen av dagen... Ingen vettig människa vill väl
heller ersätta barns grundläggande interaktion med audiovisuella medier? Tvtittandet rör sig normalt om en timme om dagen och en eller rent av två timmar är ju faktiskt inte hela dagen. Dessutom visar alla rön att barn under 3 år i
princip aldrig placeras ensamma längre stunder framför tv:n.
Nästan alla forskare har emellertid enbart intresserat sig för vad barn kan
och lär sig – inte för vad de vill, gör eller hur de upplever bilder och ljud, som
intresserar oss här. Som vanligt har forskningen främst rört förmågor och
”nyttiga” färdigheter, snarare än vad barnen eventuellt gör med exempelvis tv
och video och vad de tycker om dessa medier. Att betrakta medier från barns
perspektiv som ett komplement till allt annat som händer under dagen (ja,
kanske också som en legitim momentan avlastning av dygnetruntjobbet att
vara småbarnsförälder) borde inte vara så kontroversiellt. Det pedagogiska
perspektivet är dock nästan allenarådande. Pedagogiskt är emellertid främst
det som sätter igång barnets självverksamhet. Kan också tv göra det?
Barnets önskan om någonting meningsfullt döps lätt om till ”ouppmärksamhet”, ifall berättelsen går över huvudet på barnet eller är trist. Allt som är
intressant uppmärksammar barn däremot. Linebarger (2004) fann, i en longitudinell studie genomförd 2001 (av barn från 6 månader till dess de var 30
månader gamla), att barnen vid i snitt 9 månaders ålder började visa intresse
för att titta på tv – även om detta varierade mellan 2 och 23 månaders ålder –
fast antalet minuter började öka vid 18 månader.
Detta rön backar upp Dafna Lemishs (1987) resultat nästan 20 år dessförinnan, från den allra första observationsstudien av blöjbarn i hemmiljö.
(Jaglom & Gardner (1981) var visserligen ute ännu tidigare, men de visade då
och då i laboratoriemiljö videofilmer för tre 2-åringar till dess att dessa var 5
år.) Det verkar således som att 1,5 år är en tänkbar begynnelseålder för ett
mer självvalt och meningsfullt tv-hörskådande. (Begreppet ”hörskådande”
kommer här att användas omväxlande med ”tv-tittande”, för att framhäva
lyssnandets stora betydelse för tv-upplevelsen. Få torde ha velat se ”stum-tv”
i den utsträckning som stumfilmen en gång i tiden trots allt lockade till.) Inget
tyder dock på att tv-tittande dessförinnan verkligen skulle vara skadligt. Men
hur utvecklas egentligen småbarns grundläggande mediekompetens och medieintresse?

Tillägnandet av kontextavhängig mediekompetens
Den tyske pedagogikprofessorn Dieter Spahnel (2007:12) beskriver spädbarns
umgänge med medier på detta vis: efter det första halvåret förändras barnets
interaktion med omvärlden och yppar sig det som kallats för barnets ”praktiska intelligens”, som grundar sig på sinnliga och emotionella erfarenheter av
omgivningen. Somliga har uppfattat detta som ett ”estetiskt tänkande”, när
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barnet med sinnliga medel bringar ordning i verkligheten. I denna fas får medierna i barnets vardag betydelse som varseblivningsobjekt och föremål som
man kan hantera, fast ännu inte med någon teckenmässig betydelse, utan enbart såsom objekt som det går att göra något med. Barnet kan efterhand vilja
klicka på datortangenter, klappa på – eller slå på och av – tv:n eller radion och
blir förstås förtjust när det på detta sätt kan inverka på bilder och ljud, vilket
även skapar en positiv emotionell relation till framför allt tv-mediet.
Förmågan att bruka tecken tilltar mot slutet av första året, efter att babyn
gått via pekhandlingar som ett första steg i att skilja mellan ett objekt och
dess ställföreträdande tecken: föräldern pekar på något och barnet lär sig att
pekandet står för något speciellt. Snart lär sig 12-månadersbarnet att själv
känna igen tecken, då barnet t ex kan komma krypande till tv-rummet när det
hör bekanta tv-ljud, eller spontant pekar på familjens telefon när telefonen
ringer i något tv-program. Mellan 12-18 månaders ålder lär sig barnet att använda indexikala tecken (gestik, mimik, ljud), ikoniska tecken (bilder, toner,
musik) och efterhand även symboliska tecken (verbalspråk). Nu kan barnet i
denna form av kulturellt lärande inte bara lära sig direkt av, utan också via,
andra människor genom att exempelvis imitera dem (a a:13).
Ungefär samtidigt med att barnet lär sig gå, uppmärksammas också medieinnehåll, speciellt förstås i pek-/bilderböcker och musikkassetter – eftersom
dessa är de första medier som föräldrarna anser vara lämpliga. Ikoniska tecken har ju den fördelen att de liknar de betecknade föremålen. Särskilt mediet
bilderböcker introducerade av föräldrarna bidrar till att barnet före 18 månaders ålder inser att man kan dela den egna upplevelsen med andra. Speciellt
djurs och människors agerande i media intresserar då barnet, som tolkar dem
som indexikala tecken, dvs barnet förstår deras kroppsspråk, gestik, mimik,
läten, tonfall och röststyrka som uttryck för egenupplevda sociala relationer.
Barnet kan på detta sätt känna med karaktärerna och bekräfta, men även utvidga, egna liknande erfarenheter. Dessa relationsbudskap färgar också av sig
i form av intensiva känslomässiga relationer till mediefigurerna. Den grundläggande mediekompetensen består alltså av förmågan att använda indexikala
och ikoniska tecken (a a:14).
Psykologiforskarna Anne Fernald och Donna Mumme (2003) har funnit
att redan 12-månadersbarn kan lära sig av emotionella reaktioner som de observerat i tv. Barnen fick se korta segment med en vuxen kvinna som genom
ansiktsuttryck och ljud antingen visade fruktan, glädje eller var neutral inför
ett visst föremål. Därefter fick barnen leka med exakt samma föremål – om de
ville och vågade. Resultaten visade att 12-månadersbarnen (i motsats till dem
som var 10 månader) vidrörde föremålen mindre, och visade mer negativa
ansiktsuttryck, ifall kvinnan uppvisat negativa emotioner i tv-visningen i samband med föremålet. Barnen kunde även genom att tolka dessa bilder förstå
vad kvinnan på tv-skärmen tittade på.
Ikoniska tecken är dock inte särskilt lämpade som direkta kommunikationsmedel (förutom för relationsbudskap), utan till det behövs verbalspråklig
förmåga. Med språkliga symboler lär sig barnet inte bara den kognitiva repre20

sentationen av det varseblivna, utan också det därmed förbundna mänskliga
perspektivet som understöds av medverkan av andra människor i en bestämd
situation. Kommunikationspartnern har vissa intentioner och lingvistiska
symboler är i grunden helt enkelt markörer för en intersubjektivt delad förståelse av situationen. Förståelsen underlättas av att interaktionen är inbäddad i
tydliga och återkommande sammanhang inom familjen: måltider, påklädning,
lek, badning, sänggående. (Detta är också just det innehåll som dominerar i
tv-program för de allra yngsta.) Här utvecklar barnet sin verbala kommunikationsförmåga. Att titta i en bilderbok – inte att titta på tv – förblir dock uppemot 2-3-årsåldern det centrala mediala handlingssammanhanget, både vad
gäller kontakten med föräldern och utvecklingen av språkfärdigheter (Spahnel
2007:14-15).
Med ökad språklig förmåga kan barnet emellertid i högre grad själv styra
de övriga familjemedlemmarnas förståelse av barnets intressen, önskningar
och preferenser. Ju självständigare och ju mer verbalt barnet blir, desto lättare
kan det även bestämma över sin lek och sin medieanvändning, som enligt
Spahnel egentligen är svåra att särskilja, då de flyter in i varandra: ”medierna
kan betraktas som en typ av lekfullt verklighetstillägnande” (a a:16).

Mer meningsfullt tittande i 1,5-årsåldern
Vid ungefär 1,5 års ålder börjar alltså barn med tv-tittande i sin omgivning att
visa mer engagerat intresse för mediet, även om barnet självt ännu inte alla
gånger verbalt kan hävda sin mening. Detta är ingen direkt ny upptäckt, men
ändå har ytterst få undersökningar av småbarns behållning av tv gjorts. Den
tidigaste studien av blöjbarns tv-tittande genomfördes dock redan 1982-1983 i
en mindre stad i Kansas av Dafna Lemish (1987) och bygger dels på föräldrauppgifter om barnens första tv-intresse, dels på ett antal observationer gjorda
av forskarna. I studiens början var de 16 barnen mellan 6,5-29,5 månader
gamla, vid dess slut mellan 14,5-36 månader.
Tidigt tycks barnen överlag främst intressera sig för musiken i tv:s barnprogram (som i början av 80-talet ännu ej riktade sig till barn under 3 år):
barnen stannar upp, rör sig rytmiskt och klappar i händerna, eller sjunger entusiastiskt med i signaturmelodier. Samma iakttagelse gjorde för övrigt redan
1979 musikprofessorn Bertil Sundin, som specialiserat sig på barnmusik:
”Under andra året kan många barn känna igen flera melodier mycket snabbt. Man kan
märka det särskilt hos småbarn med äldre syskon som lyssnar på olika TV-program:
bara någon sekund efter signaturmelodin till något barnprogram har börjat kan 1-2-åringar komma rusande eller krypande till TV:n. De har urskiljt speciell musik ur det totala musikutbudet” (Sundin 1979:69).

De barn som ingick i Lemishs studie visade också tidigt intresse för vissa programinnehåll och så tidigt som i 15-månadersåldern kunde barnen peka ut och
namnge olika tv-karaktärer och även känna igen dem på kläder eller som lek21

saker (Lemish 1987:40). Också detta är ett sätt att orientera sig i omvärlden.
Redan 12-månadersbarnen föredrog att titta på andra bebisar eller barn, de log
eller klappade babyn i tv-rutan. Intresset för att titta på andra barn blir därefter
ännu större.
Runt 1,5 års ålder, visade det sig:
”drogs barnen till tv inte bara av musikaliska, ovanliga, eller högljudda ljud, utan utvecklade gradvis en viss selektivitet gentemot det innehåll som var bekant, det slags
innehåll som var meningsfullt för dem. [...] Spädbarnen i denna åldersgrupp var upptagna av att peka på och benämna föremålen i tv-rutan. Det starka sambandet mellan
tv-tittande och språkutveckling märktes också på den växande roll som föräldrar och
barnskötare spelade i barnens uppmärksamhet mot tv” (ibid).

Korta ögonkast mot rutan tycktes räcka för att besvara barnets undran om
detta var något intressant eller ej (a a:43). Barnen mellan 1 och 2 år fann även
mycket nöje i att irritera föräldrarna genom att leende sätta på och av tv:n (a
a:47). Ettåringen kunde även reta syskon genom att medvetet ställa sig framför rutan och skymma sikten (a a:48).

Farlig ”orienteringsrespons”?
Men är det verkligen hälsosamt att så små barn tittar på tv? Riskerar barn inte
att bli ”hypnotiserade” av tv:s förföriska rörliga bilder? Att vara ”uppslukad”
har alltid ansetts som oönskat av rationella män, som föredragit att distanserat
betrakta konst och litteratur på analytiskt avstånd, medan kvinnor kritiserats
för att försjunka i t ex romaner. Samma kritik har sedan riktats mot barns distanslösa uppgående i bildberättelser. Att nyfödda reagerar på föremål i rörelse, vilket även brukar relateras till vår biologiska ”orienteringsrespons/orienteringsreflex”, sägs vara faran med tv:s ständigt skiftande bilder, som
tros suga uppmärksamheten till sig, vare sig man själv vill det eller ej. Denna
”orienteringsrespons” är alltså vår instinktiva visuella eller auditiva reaktion
på plötsliga eller nya stimuli, dvs en del av vårt evolutionära arv: en överlevnadsinstinkt i form av inbyggd känslighet inför plötsliga rörelser och potentiella hot. De åtföljs av att hjärnan fokuserar på att samla in mer information,
medan resten av kroppen håller sig stilla (Kubey & Csikszentmihalyi 2002).
Robert Kubey och Mihaly Csikszentmihalyi (a a) refererar till Byron Reeves et al som i mitten av 80-talet frågade sig om TV:s klipp, montage, zoomningar, panoreringar och plötsliga ljud kan aktivera denna orienteringsrespons
och alltså fånga tittarens uppmärksamhet mot rutan. Deras svar blev nämligen
ja: tv:s form och stilistiska grepp kan framkalla oavsiktlig uppmärksamhet
och hänger just samman med att vi automatiskt intresserar oss för rörelse.
Men det är väl inte alls fråga om rörelser i detta perifera synfält, då vi avsiktligt tittar mot tv-rutan – dvs inte plötsligt från sidan i ögonvrån anar en
snabb rörelse, eller bakom oss hör ett oväntat ljud – och när vi självmant väljer denna upplevelseform, avskärmade i vårt eget trygga hem? Skulle verkligen människor världen över frivilligt utsätta sig för denna ”fara” i över två
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timmar per dag? Har vi inte ganska snabbt lärt oss att bilder i tv inte är farliga
– troligen redan innan 1-årsdagen? (Bilderna kan däremot vara skrämmande,
men det är någonting helt annat...) Tv-tittande handlar ju om medveten uppmärksamhet, åtminstone tillräckligt för att vi ska kunna hänga med, inte om
någon otrygg nattlig vandring i okända trakter. Plötsliga ljud kan visserligen
få oss att haja till, men dessa kan – lika gärna som på tv – förekomma i musik
och i vardagen. Tv lockar nog i längden snarare människor pga vårt uppenbarligen eviga sug efter andra människor och vår längtan efter intressanta berättelser (om andra människor, gärna lika oss själva).
De holländska kommunikationsforskarna Patti Valkenburg och Marjolein
Vroone (2004), som studerade 50 barn i åldern 6-58 månader som i sin hemmiljö tittade på reguljära barnprogram (Teletubbies, Sesame Street, Lion King
II), påpekar att barn är selektiva i sin uppmärksamhet från första levnadsdagen (a a:290). De fann dock att uppmärksamheten förändras med tilltagande
ålder, från att först riktas mot mer uppseendeväckande inslag i programmen
(vilket sägs ha att göra just med människans ”orienteringsrespons”) mot en
mer avsiktlig och riktad uppmärksamhet i 2,5-årsåldern mot sådant som är
givande eller värt uppmärksamhet för att programmet ska begripas. Barnen lär
sig uppenbarligen efterhand att t ex ljudeffekter i sig inte behöver tyda på
någonting särskilt intressant. De senaste decenniernas forskning har konstaterat att förståelse leder till uppmärksamhet även hos 2-2,5-åringar – inte tvärtom, som man länge trodde (Anderson & Lorch 1983:16-17).
Valkenburgs & Vroones resultat visade att barnen i åldrarna 0,5-1,5 år faktiskt inte var så olika jämfört med 3- och 4-åringarna beträffande sin (o)uppmärksamhet: nyhetssändningar intresserade just inga barn, medan kurvan för
uppmärksamhet var relativt likartad för Sesame Street, även om 3-4-åringarna
här var ännu mer uppmärksamma eftersom de förstod mer av programmet.
Alla åldersgrupper var ointresserade av vuxenreklam och ganska ouppmärksamma även beträffande reklam riktad till barn (a a:300).
Lejonkungen II var dock alltför svår för alla utom 4-åringarna. Såväl 3som 4-åringarnas uppmärksamhet sjönk vid alltför lätta Teletubbies, där barnen i åldrarna upp till 1,5 år visade mest uppmärksamhet. Barnen i åldern 618 månader visade dock överlag störst uppmärksamhet vid applåder, hurrarop, ljudupprepningar, musik, sång, konstiga ljud och skratt, i kombination
med animerade figurer, liksom vid skarpa färger, karaktärers snabba rörelser
och visuella specialeffekter (a a:302). Dessa inslag är givetvis sällan helt
ovidkommande utan kan även bidra till, eller understryka, det meningsfulla i
en berättelse.
Holländarnas studie bekräftar hypotesen om ”lagom diskrepans”, dvs att
barnen föredrar att titta på stimuli som de delvis kan inkorporera i sitt existerande förståelseschema, men visar mindre uppmärksamhet mot mycket enkla
eller väldigt komplexa stimuli (a a:290). Denna måttliga diskrepansnivå förskjuts förstås ju äldre barnet blir. De yngstas uppmärksamhet är alltså som
störst när tv-innehållet bara avviker lite grand från det som barnet redan känner till eller kan. Det som är lagom utmanande blir intressant.
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Men vad kännetecknar egentligen (vuxna) stortittare? Jo, de känner sig
(enligt Kubey & Csikszentmihalyi 2002) mer oroliga och olyckliga i ostrukturerade situationer, än vad ”småtittare” gör. De som tittar mycket på tv gillar
inte att ”göra ingenting”, dagdrömma, stå i kö – och speciellt inte utföra dessa
”tomma” aktiviteter i ensamhet. Stortittare har lättare för att bli uttråkade och
distraherade och har mindre kontroll över sin uppmärksamhet. De säger sig
använda tv till att distrahera obehagliga tankar och fylla ut tiden.
Hur är det då med sambandets riktning? Kubey & Csikszentmihalyi menar, likt de flesta andra forskare, att folk vänder sig till tv därför att de är
uttråkade och ensamma. Dvs det är inte så att tv gör folk mottagliga för
tristess och ensamhet. De bägge forskarna tror dock inte att det är så enkelt
som antingen-eller, utan att stortittande eventuellt kan bidra till kortare uppmärksamhetsspann och mindre tålamod inför väntetider i vardagen. De har
dock inte kunnat backa upp sin tro med några forskningsbelägg.
Vad som eventuellt gör småbarn uttråkade finns det dock ingen forskning
kring, även om många oroar sig för vissa barns föga stimulerande hemmiljö.
Här torde tv oftare bidra till stimulans och utmaningar, än förhindra detta.

Koncentrerad – eller hypnotiserad?
De flesta forskningsfynd går att tolka på minst två sätt. Det är uppenbart att
många farhågor beträffande barns tv-hörskådande egentligen är av ideologisk
karaktär. De australiensiska didaktikforskarna Sue Howard & Susan Roberts
(2002) framhåller att ett av skälen till avsaknaden av både publikmätningar
och kvalitativa studier rörande barn under tre år torde vara oviljan att betrakta
så små barn som en ”publik”, liksom den utbredda tron att tv skulle korrumpera barns oskuldsfullhet. De tillbakavisar t ex den konventionella föreställningen att småbarn skulle ha föga uthållig uppmärksamhetsork och endast
begränsad förmåga att fokusera stimuli under någon längre tid. De forskningsresultat som tidigare tytt på stark koncentration har istället formulerats i termer av ”hypnotiserade barn” – och när barnen blivit glada och uppsluppna av
det som de sett, har detta tolkats som ofokuserad hyperaktivitet, ty alla vet ju
att tv ”passiviserar” barn (a a:325-326)...
I den mest omfattande studie som hittills genomförts (av 20 stycken australiensiska barn i åldern 14-24 månader) visar det sig att många av barnen var
intensivt koncentrerade under en stor del av det halvtimmeslånga Teletubbiesavsnittet:
”En del var uppslukade och mycket stilla och tysta och stirrade mot rutan med en fixerad intensitet, ibland utan att blinka; andra kunde knappt hålla tillbaka sin upphetsning
men var ändå helt fokuserade på tv-rutan” (a a:324).

Forskarna menar att deras resultat utmanar myten om barns oförmåga att koncentrera sig någon längre tid: när programmet av barnen upplevs som intressant, har de inga problem alls med detta. Programmet inte bara drog till sig
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barnens uppmärksamhet genom olika ”trick”, utan behöll denna koncentration
tack vare att vara innehållsmässigt givande och lagom utmanande. Forskarna
framhåller dessutom att ytterst få studier intresserat sig för sambandet mellan
barnens uppmärksamhet och eventuella uppskattning (a a:326). De sedvanliga
laboratoriebilderna har troligen inte varit särskilt affektivt tilltalande.
Också Singer & Singer (1998:358-359) fann att tvååringarna i deras studie
tittade koncentrerat under de 30 minuter långa avsnitten. De visade även genom sina handlingar att de var intresserade, begrep olika detaljer och sjöng
med i melodierna. Barnens eventuella motivation är ju lika viktig som deras
kognition (se även Marsh 2000:121-122).
Något märkligt är det dock att tv sägs både leda till barns passiva stillasittande och undergräva deras koncentrationsförmåga, samtidigt som tv-tittandet påstås öka risken för adhd innebärande överaktivitet och svårigheter att
sitta stilla hos de barn som – föga koncentrerade? – tittat flest timmar på tv.

Adhd?
Hugo Lagercrantz hävdar (i sin bok 2005:159 samt i DN 18/6-06) att viss
forskning talar för att tidigt, intensivt och omfattande tv-tittande skulle spela
in vid utvecklingen av adhd. ”Intensivt” bör innebära ”koncentrerat” tv-tittande, fastän det samtidigt sägs att ”TV-mediet motverkar förmågan att koncentrera sig på en sak i sänder” (Lagercrantz 2005:159). I en även i svenska
medier mycket uppmärksammad studie av amerikanska barnläkare, Dimitri
Christakis m fl (2004), antyds ett statistiskt samband mellan småbarns stortittande och en viss typ av uppmärksamhetssvårigheter, överaktivitet, impulsivitet och pratsamhet hos 7-åringar.
Inte heller dessa forskare har sett de barn som de uttalar sig om, utan bygger enbart på statistik insamlad av amerikanska myndigheter, men de konstaterar t ex att ett barn som, som 3-åring, fram till dess tittat på tv i snitt 2 timmar/dag, skulle löpa 20 procents större risk att uppvisa uppmärksamhetsproblem än ett barn som aldrig tittat på tv under sina första tre år. ”Spela in”/”öka
risken för” tolkas för det mesta tyvärr som detsamma som att orsaka adhd,
även om Christakis et al aldrig använder den diagnostiska etiketten och betonar att deras studie inte kan uttala sig om orsaker. Också här har vi problematiken med det statistiska sambandets riktning: har barnen uppmärksamhetsproblem pga att de tittat mycket på tv, eller tittar de mycket på tv pga att tv:s
berättelser fångar dessa annars okoncentrerade barns uppmärksamhet?
Christakis et als studie har ifrågasatts på flera punkter, exempelvis av den
danske läkaren och adhd-forskaren Carsten Obel och hans kolleger (2004),
som inte funnit något samband mellan danska småbarns tv-tittande under 2
timmar/dag och adhd. De kritiserar bl a Christakis et al (2004) för bristande
diagnostik (”uppmärksamhetsproblemen” är inte konstaterade av läkare eller
lärare, utan föräldrarna till 7-åringar har fått besvara fem frågor, t ex om barnen ”ofta” eller ”ibland” har svårt att koncentrera sig) samt för avsaknaden av
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upplysningar om tidiga adhd-symptom. Tecken på adhd anses visa sig redan i
1-årsåldern, då nästan inga barn tittar mycket på tv.
En annan svaghet med den amerikanska korrelationsstudien är att tillförlitliga mått saknas beträffande dessa barns tv-tittande när de var 1,5 och 3,5 år (i
början av 90-talet, då inga program för riktigt små barn visades) och enbart
bygger på föräldrarnas uppskattningar i efterhand av hur mycket deras barn
tittat – och man heller inte undersökt vilken typ av program som barnen då
såg. Inte heller finns några föräldradata med: har även de svårigheter att koncentrera sig? Det mesta tyder ju på att adhd är ärftligt. Christakis et al har
dessutom ingen möjlighet att avgöra om det i så fall är tv:s bilder eller ljud
som skulle försvåra barns uppmärksamhet och överbelasta dem med sinnesintryck. Andra studier har ju visat att mer än en tredjedel av alla amerikanska
hushåll har tv:n på i bakgrunden hela dagen ungefär som en radio. I så fall bör
väl i stort sett alla 3-åringar ha distraherats av tv-ljudet? Och kunde forskarna
överhuvudtaget (till kontrollgruppen) hitta 3-åringar som dittills aldrig sett tv?
Obel et al har dock kommit fram till att de danska barn som vid 3,5 års ålder diagnostiserats med adhd, i 10-årsåldern tittar mer på tv än genomsnittet.
Det mesta tyder på att det myckna tv-tittandet snarare verkar vara ett symptom
på adhd (inte dess orsak), då denna typ av stimulering tycks hjälpa de hyperaktiva eller ofokuserade barnen att fokusera och kontrollera impulsiva känslor. Adhd är enligt forskningens nuvarande ståndpunkt en neurologisk sjukdom, inte resultatet av någon tv-påverkan. Genetiska faktorer har i andra studier visat sig vara en stark orsaksfaktor (50-80% i enäggstvillingstudier) och
tros hänga samman med en gen som kodar för ett speciellt protein, eller med
svag tillväxt under fostertiden och därav låg födelsevikt (Hultman m fl 2007).
Att det finns ett starkt ärftligt samband, medger även Lagercrantz (2005:
160). Han backar hösten 2006 t o m från sin tidigare ståndpunkt och menar i
en intervju i Föräldrar & barn (Hjort 2006) att de amerikanska forskningsresultat som han lutat sig mot är ”ganska kontroversiella” och att ”det är en
väldigt liten grupp barn som tillhör riskgruppen. Det är alltså främst de barn
som har anlag för adhd som jag tror kan ta skada av att titta mycket på tv”.
Men om bara vissa av alla småbarn under 3 år som tittar mycket på TV får
adhd, lär orsaken onekligen finnas hos någonting hos dessa barn och inte hos
TV-mediet i sig.
Lagercrantz menar numera att svenska folket tagit hans budskap alltför
bokstavligt och att ”man som förälder ska ta råden med en nypa salt och lite
sunt förnuft” (a a). Men hur många föräldrar är i stånd att ta en hjärnforskares
utsagor som annat än de allra senaste rönen om möjliga hjärnskador? Som
tänker sig att det bara rör sig om vad professorn tror: ”Jag tror egentligen inte
att det är så många barn vars hjärnor verkligen tar skada av att titta på tv ”
(Lagercrantz intervjuad av Hjort 2006). På vilka barn syftar då ”inte så många
barn”? Och vilken förälder vågar ta risken att just deras barn tar skada?
Hela resonemanget bygger dock på en föreställning om att tv skulle utsätta
den ännu ej färdigutvecklade hjärnan för ”onaturliga stimulansnivåer”. Vad
anses då vara ”naturligt”? Jo, som det var när läkarna själva var barn för 4026

50-60 år sedan. Tanken är att barnet tidigt ska vänjas vid samma stimulansnivå som det senare i livet ska utsättas för – och om detta kan tydligen dessa
barnläkare sia. Kanske underlättar tv snarare den uppmärksamhet som krävs i
ett allt snabbare samhällstempo? Tänk om det inte är tv som ”överbelastar
barnen med sinnesintryck”, utan skolan som understimulerar och lektionerna
som går alltför sakta?
De forskare som tillbakavisar påståendet att tv-tittande skulle framkalla
symptom på adhd (t ex Obel et al 2004; Stevens & Mulsow 2006), eller Hugo
Lagercrantz´ egen omsvängning, har förstås inga svenska medier funnit uppseendeväckande nog att rapportera om. Fast det verkar onekligen märkligt,
ifall tv nu verkligen skulle motverka förmågan att koncentrera sig på en sak i
sänder, att just barn med koncentrationssvårigheter så lätt koncentrerar sig på
just tv-program. Och hur den påstått mindre mentala stimulansen vid det s.k.
passiva tv-tittandet – ett vanligt antagande – går ihop med överstimuleringshypotesen och med adhd-framkallandet är likaså svårbegripligt.
Svenska läkare borde nog akta sig för att, utifrån en amerikansk studie
med påstått uppmärksamhetsstörande effekter särskilt på de barn som i åldern
1,5-3,5 år sägs ha tittat på tv mellan 4-6 timmar per dag, överföra rekommendationen att svenska barn under 2 år inte ska titta på tv alls. Vilken förälder
tillåter för övrigt sin 2-åring att sitta framför tv:n i 4-5-6 timmar dagligen, vilket förment är fallet med barnen i farozonen, enligt Dimitri Christakis et als
studie (2004)? Möjligen föräldrarna till hyperaktiva barn? Det torde finnas
åtskilliga miljöbetingade bidragande faktorer i studier som dessa.

Språkfrämjande eller språkhindrande?
Men ger då tv försämrad verbal förmåga, som Hugo Lagercrantz hävdar i DN
2006? Året därpå kan tv i vart fall inte ge språklig stimulans, som han framställer saken 2007 (intervjuad av Gottberg):
”När det handlar om att stimulera språkutvecklingen är det mycket bättre med teater än
exempelvis TV. TV är en massa snabba bilder som kommer på ett sätt som inte är fysiologiskt. Till exempel i USA har forskare försökt stimulera inlärningen hos små barn
via TV-monitorer, något som inte har visat sig fungera. TV-mediet är helt och hållet
onaturligt för små barn.”

Små barns viktigaste utmaning är onekligen att lära sig kommunicera på ett
allt mer nyanserat sätt – både med andra och med sig själv. Ett utvecklat ordförråd och möjligheter att uttrycka exakt vad man vill och behöver är beroende av omgivningens aktiva bistånd. Till omgivningen hör inte bara föräldrar, barnomsorgspersonal och syskon, utan även media. Frågan om i vad mån
tv bidrar till eller förhindrar barns språkutveckling är inte ny, utan har ställts i
snart 50 år utifrån olika hypoteser.
Det finns idag tre olika positioner beträffande synen på elektroniska mediers eventuella inverkan på förskolebarns (0-6 år) språktillägnande och språkutveckling (Böcking & Ritterfeld 2006:35): 1) Företrädare för en nolleffekt,
dvs ingen betydelse alls: här utgår man från att språket i media har minimal
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inverkan pga att a) de föremål som det talas om i media oftast inte syns tillräckligt tydligt; att b) det talas alltför fort i tv, så att barnen inte hinner urskilja
enskilda ord; att c) ordförrådet i tv inte liknar det vuxenspråk som barnen är
förtrogna med, dvs inte påminner om det språk som föräldrar intuitivt använder till barn; att d) media inte erbjuder barnen några interaktions- eller kommunikationsmöjligheter och ingen feedback. Somliga menar dock att särskilt
tv har en 2) negativ (indirekt) effekt pga tidsstöld – tid som istället kunde användas till samtal. Andra forskare ser tvärtom en 3) positiv effekt: barn imiterar nya ord som de hör i media.
Kan då någon av dessa tre hypoteser stödjas av empiriska data? Bara den
tredje avseende utökat ordförråd (och i viss mån den första, om ingen effekt
alls). Flera studier visar hur program för blöjbarn (bl a Teletubbies) tvärtom
aktiverar tvååringar och främjar deras koncentration och språk (Lemish &
Rice 1986; Götz 2001; Grela, Krcmar & Lin 2004; Böcking & Ritterfeld
2006). Nästan lika många studier har intagit motsatt ståndpunkt beträffande
just Teletubbies´ språkfrämjande förmåga. Exempelvis Deborah Linebarger
(2005), som studerade tv:s inverkan på amerikanska barn mellan 6-30 månader gamla, drar slutsatsen att Teletubbies inte utökade barnens ordförråd eller
användning av vissa uttryck, däremot gjorde andra mer uttalat ”pedagogiska”
program (såsom Barney & Friends) det – vilka dock vänder sig till äldre,
språkligt redan betydligt längre komna, barn...
Inte mediet i sig utan medieinnehållet sägs alltså vara avgörande. Den negativa positionen motsägs framför allt pga att så liten tid tillbringas framför
tv:n i dessa åldrar. Tanken om tv som ”tidsstjuv”, som stjäl tid både från barns
samtal med vuxna och från barns lek, förutsätter dock – förhastat – att denna
tid annars verkligen skulle gå åt till just samtal och lek, men den kan lika
gärna fyllas med ”ingenting speciellt”.
För inte talar väl föräldrar hela dagen med sina småttingar? En studie på
70-talet kom fram till att barn under sitt andra levnadsår (dvs mellan 1-2 år)
under en stor del av sin vakna tid satt stilla och ofta fastspända (i babystol,
dörrgunga, babysitter, gåstol, vagn, bilbarnstol, barnhage) och bara tittade på
det som försiggick runt omkring barnet – tv exkluderat. Detta lär inte ha avtagit. Dessutom tittar barn inte stumma, passiva eller orörliga på tv, utan enligt
flera studier kommunicerar de både under och efter själva tittandet om det
sedda med sin omgivning, som förklarar för det lilla barnet (se exempelvis
Lemish 1987; Lemish & Tidhar 1999; Götz 2001).
Barn lär sig ett språk varken medfött eller genom imitation, utan inlärningen är beroende av ett barnavpassat språkutbud i barnets närhet och av
barnets bearbetningsaktiviteter. Det handlar inte bara om att lära sig ord, utan
framför allt om grammatikaliska regler. Det börjar med att barnet upptäcker
en rytmisk språkstruktur och därefter enskilda språkljud – och detta språk
hörs även på tv. Lika viktig är den konkreta handlingskontext i vilken dessa
ord är inbäddade: människor runt barnen talar om saker som barnet kan betrakta, gripa tag i och hantera (Naigles & Mayeux 2001; Böcking & Ritterfeld
2006).
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Livs levande människor som interagerar med barnet är härvidlag givetvis
effektivare än figurer i tv-rutan, men det ena utesluter ju inte det andra (Anderson & Pempek 2005:513-514). Lagercrantz hävdar dock (intervjuad av
Hjort 2006) att det ”sämsta med tv är att barnet inte får respons från föräldrarna. När små barn gör någonting vänder de sig gång på gång mot föräldern för
att få feedback och det går ju inte med tv.” Är det verkligen så? Ett flertal studier har tvärtom visat hur föräldrar fungerar som ett slags kompletterande berättarröster vid små barns tv-tittande (Lemish & Rice 1986; Götz 2001). Även
i vår studie kommer detta att undersökas.
Wells (1985) fann att barn i 2,5-5-årsåldern yttrade sig oftare vid tv-tittandet än vid bokläsning, medan det motsatta var fallet för ännu yngre barn
(fast ingen stor skillnad i någotdera fallet). Ett utökat ordförråd fås dock inte
heller från böcker i någon större utsträckning, utan sju gånger så viktigt som
kontext för språkliga yttranden är allmänna aktiviteter tillsammans med
vuxna, följt av samtal, ensamlek och lek med andra barn – som samtliga ligger långt före högläsning (a a:255).
Även om vi vet att barn tidigt lär sig engelska ord från tv och datorspel är
detta ju en mycket begränsad effekt. Däremot förklaras svenskars och
danskars goda engelska uttal, jämfört med tyskars och fransmäns, helt säkert
av att vi skandinaver inte har dubbade tv-program utan textremsor. Vi hör t ex
språkljud och satsmelodi. Många engelsklärare framhåller också att dagens
barn är mycket bättre på engelska än barn var för 30-40 sedan. Kan man lära
sig engelska från tv, torde man även i begränsad omfattning kunna utveckla
modersmålet. Ett par timmars tv-tittande kan dock givetvis aldrig vara lika
språkfrämjandet som dialogerna i vardagsinteraktionen under resten av dagen.
Fast språkligt lärande omfattar ju inte enbart det verbala, utan barn berikas
även av audiovisuell ”läskunnighet”, som vardagssamtal inte är lika inriktade
mot.
Svaret på frågan om barn kan lära sig sitt modersmål från elektroniska
medier blir alltså både ja och nej: barn kan utvidga sitt ordförråd, men den
grammatikaliska utvecklingen påverkas inte. Svaret är dessutom beroende av
barnets ålder och av vilket program som det ser (Naigles & Mayeux 2001).

Exemplet Teletubbies
Just i samband med Teletubbies, språkligt avpassat för 1,5-2-åringar, har kritik framförts mot att serien avsiktligt imiterar småbarns och deras föräldrars
enkla meningar (förutom den manliga berättarröstens vuxet korrekta, men
enkla, och relativt sparsamt förekommande meningar – framför allt i form av
frågor och svar). Oron för att detta ”babytalk” skulle motverka de tv-tittande
barnens språkutveckling lät inte vänta på sig, allt enligt den sedvanliga bristen
på proportioner: tron att 25 minuter per dag skulle kunna omkullkasta den övriga språkligt avancerade (?) konversationen mellan barnet och dess föräldrar.
I Skandinavien tog barnredaktionerna vid public serviceföretagen kraftigt av29

stånd från tanken att visa serien. Språket påstods nämligen ha en infantil karaktär och inte främja barns språkutveckling (Hake 1999:1). Detta trots att
programmet just producerades i samarbete med språkexpertis.
Serien är grundligt baserad på de senaste teorierna som lägger stor vikt
vid rörelsemönster, en sjungande röst, utdragna vokaler, repetition och social
interaktion som språkets avgörande byggstenar. Själva talet och uttalet utgör
endast det översta lagret. Teletubbies utprövades och förfinades kontinuerligt
av skaparna (varav en, Andy Davenport, är talterapeut) genom testgrupper i
förskolor och hem. Man observerade blöjbarnens reaktioner och de fick även
ha ett ord med i laget. Programmakarna ville framför allt sända ett budskap
till de allra yngsta: ”Vi ser er! Vi förstår er!”
Teletubbies enkla babyspråk skiljer sig dock inte nämnvärt från det tillrättalagda språk som föräldrar själva använder till sina bebisar, s.k. motherese
(Gibson & Pick 2000:55-56; Naigles & Mayeux 2001). Föräldrarna kan redan
stående över skötbordet sägas börja lära barnet både att tala, leka och förstå
rörligt bildberättandes formspråk. Föräldern skapar vid blöjbytet en lekfull
kommunikationsram, då hon eller han leker med barnet och stimulerar det till
att svara med lek. Lekens urparadigm kan också betraktas som en introduktionskurs i tv-tittande.
Denna kommunikationsinramning har nämligen många likheter med de
yngstas mottagande av sina animerade favoritprogram på tv: närhet mellan
ansiktena, ”överdrivet” lekansikte (höjda ögonbryn, öppen mun, vidöppna
ögon, låtsasförvåning), lekblick (förtjust spelande ögon), lekröst (högre tonläge, utdragna vokaler), s.k. babytalk (förenklat och långsamt tal – en simplifiering som även gäller för föräldrars repetitiva sång till sitt barn, se Trehub
2006:39-40) och den blöjbytande vuxnes ansiktsstorlek ”zoomas in och ut”
mot barnet i ett slags tittut-lek (jmf Sutton-Smith 1979).
Föräldrar ställer dock inte sällan högre krav på tv än på sin egen insats –
kanske pga att de hört så mycket om ”tv-påverkan” – och har även visat sig
dåliga på att uppskatta vilken typ av program som är mest språkfrämjande för
barnen. Många hade som sagt invändningar mot Teletubbies pga dess ”babyjoller” (se Lemish & Tidhar 1999; Grela & Krcmar & Lin 2004). I själva verket är de olika teletubbisarna språkligt olika långt komna i sin utveckling och
när en språkligt mer kompetent teletubby rättar en annan teletubby iscensätts
just själva språkinlärningen via fel och korrigering. De ord som korrigeras
och rättas till, verkar vara just de som tv-tittande barn lär sig (Grela et al 2004).
Teletubbies har faktiskt visat sig lära ut hur man tittar och inte minst lyssnar på tv. Ljudet används medvetet för att påkalla de små barnens uppmärksamhet. Precis som de yngsta i vardagen upptäcker olika ljud, och sedan knyter dem till de föremål som ger upphov till ljuden, använder sig programmakarna av olika distinkta ljudledtrådar för att göra barnen alerta inför det
visuella. Varje teletubby har sitt eget musikaliska ledmotiv, som gör att det
tv-tittande barnet kan föregripa tubbyns uppdykande. Berättarrösten ställer
dessutom frågor som Vad är det?, när olika ljud hörs. Barnen tänker ut svaret,
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ser sedan svaret och hör till sist berättarröstens svar som facit. I förskolan kallas detta för pedagogik, i fallet med tv benämns det ofta ”tekniska knep”.
Men varken teater, lyssnande till pekbok/bilderbok eller tv-tittande kan i
sig försämra eller stimulera barns språkutveckling i någon avgörande mening
(om än lära ut lite nya ord), av det enkla skälet att dessa aktiviteter upptar en
så liten del av barnets dag. Tron att exempelvis 15 minuters babyspråk kommande från teletubbisarna (halva programmet består ju av barndokumentärer
med korrekt barn- och vuxenspråk), med uppskattningsvis tio grammatikaliskt
inkorrekta yttranden per avsnitt, skulle kunna omkullkasta de vuxnas tusentals
yttranden per dag runt barnet, vittnar enbart om irrationell medieskräck.
Föräldrar har en tendens till att överskatta medias inverkan och underskatta
sin egen – och här bidrar tyvärr viss forskning. Däremot kan tv-upplevelsen
skänka barnet ökad självkänsla (som sedan även bistår lärandet av språk såväl
som andra ting) tack vare igenkänning av egna rörelsemönster, utvecklingsuppgifter och lekteman, samt genom upplevelsen av kompetens när man kan
namnge ting och föregripa skeenden i rutan. Dessutom ger tv-programmen
uppslag till lek och fantasier, som i sig kan fungera språkutvecklande.

Försämrad fantasiförmåga?
Fast undantränger inte bildmedier barns egen fantasi? Redan Platon hävdade
ju att bilden förstör fantasiförmågan och detta är den allra vanligaste farhågan
hos bokkulturens förespråkare (som dock inte ser hur böcker eller dramalek
också styr barns fantiserande). Många har trott på bra ”inifrånkommande bilder” och dåliga, utifrånpåträngande bilder – och särskilt fruktat massmediebildernas infiltration. Det hela är givetvis fråga om ett ömsesidigt samspel
visar studier, vars mål det varit att undersöka relationen mellan medier och
fantasi (Singer & Singer 1981; Hubbard et al 1996; Götz 2006).
”Fantasi” är ett honnörsord som ofta dyker upp i samband med barn, men
vars innebörd ofta förblir oklar. Avses lek? Redan i 12-13-månadersåldern
uppvisar barnet tecken på låtsaslek (det låtsas sova eller dricka ur en tom
kopp), vid 20-26 månaders ålder blir barnets fantasifulla lek mer oberoende
av den omedelbara verkligheten och i 3-årsåldern blir låtsasleken allt mer
social och med mer utarbetade historier (Valkenburg 2001:122). Patti Valkenburg framhåller hur luddig diskussionen om tv:s eventuella inverkan på barns
fantasi är: ibland talas det om föreställningsförmåga eller dagdrömmar, ibland
om fantasifull lek och ibland om kreativa tankar eller produkter (ibid).
Vissa forskare menar att tv stimulerar fantasifull lek och kreativitet (stimuleringshypotesen), medan andra hävdar att tv förhindrar detta och alltså
ansluter sig till reduceringshypotesen. Även om tv ger idéer att leka ut, är det
inte sagt att dessa idéer är mer fantasifulla, menar Valkenburg (a a:123-124).
Majoriteten av studier sägs, enligt henne, komma fram till att tv har en minskande effekt vad gäller fantasifull lek. (Man betänker då inte att lek oftast är
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kollektiv och bygger på uråldriga strukturer, medan den ”fantasi” som hon
åsyftar har studerats och mätts hos ensamma individer.)
Här finns många hypotetiska förklaringar, bl a att tidstjuven tv kanske undantränger fantasifull lek (detta förutsätter obefogat att barn verkligen skulle
leka annars); passiviseringshypotesen hävdar att tv kräver så liten ansträngning, att det är bekvämare att konsumera andras fantasier typ tv eller böcker
(denna hypotes har aldrig ens testats); överbelastningshypotesen (att tv-bilderna kommer så snabbt, att fantiserande ej skulle hinnas med) stöds heller
inte av några forskningsbelägg (a a:125-126).
Svaret beror förstås också på vad man då menar med fantasi. Med begreppet fantasi avses oftast relativt omedveten föreställningsförmåga och föreställningar som återger eller omskapar erfarenheter och minnen, eller nyproducerar åskådligt innehåll, ofta även kallat ”inre bilder”. Barn tros vara bättre än
vuxna på denna aktivitet, när de i själva verket är sämre (beroende på att de
helt enkelt har färre erfarenheter att utgå ifrån och omskapa). Fantasiförmågans kognitiva sida är en mer fokuserad föreställningsförmåga (att avsiktligt
kunna framkalla ”inre bilder”, mentala avbildningar, syssla med tyst dialog)
som numera alltså anses finnas redan hos spädbarnet i 3-månadersåldern.
Vanliga, och mer synliga, artikulationsformer av fantasifull art är symbollekar
(hos 2,5-5-åringar), fantasiberättelser/”fantasilögner” och låtsaskamrater (2-6
åringar).
De allra yngstas osynliga fantasiaktiviteter har visat sig svåra att undersöka, då små barns förmåga att ge verbala svar anses mindre än deras faktiska
förmåga. Deras lek tas dock som ett indicium på barnens fantasiförmåga. Patricia Greenfield et al (1986) studerade istället skillnaderna i 6-7-åringars fantasiförmåga definierad som representationer av figurer, bilder och ord som
går utöver de stimuli som barnen dessförinnan hade fått, antingen från radio
eller från tv. Föreställningsförmågan sades då som i flera andra efterföljande
studier (se Rydin 1989:129ff) vara större, dvs ge fler nya karaktärer och mer
oväntade infall, om barnet lyssnat på radio dessförinnan snarare än tittat på tv.

Visualiseringshypotesen
Hur ska man då förklara detta? Dominerar gör här framför allt två hypoteser:
A) visualiseringshypotesen (som vanligtvis endast avser kreativa tankar, ej
fantasifull lek): tv:s bilder antas lämna mindre utrymme för ”egna bilder”; det
är svårare att fjärma sig från det man sett, varför man har svårare att utveckla
nya idéer; B) hypotesen om sämre minne eller sämre begriplighet: barnen
kommer inte lika bra ihåg – eller begriper inte – det som de bara hört, utan
hittar därför på egna ting som tolkas som fantasi eller kreativitet (Valkenburg
2001:127-128). Att barn minns och begriper bättre med hjälp av bildmedier
har ett flertal studier visat (se Hayes et al 1986; Rydin 1989). Här tolkas detta
dock som en nackdel...
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Valkenburg anser att visualiseringshypotesen är den enda hypotes som
förklarar att barn som lyssnar på en berättelse i radio kommer med fler nya
idéer än de som ser motsvarande berättelse i tv. Denna slutsats förutsätter
dock att fantasi bara skulle handla om att hitta på ovanliga slut på en berättelse. Möjligt är dock att barnen i radioversionen hämtade uppslag från sina
egna liv pga att de ej förstod eller mindes, medan de som sett tv-versionen
höll sig till det som de mindes eller vad som var en trolig fortsättning utifrån
kännedom om tv-berättelsers genrekännetecken. Åtminstone för förskolebarn
tar sig föreställningsförmåga inte sådana verbala uttryck, utan handlar om fantasifull lek, som enligt Valkenburg når sin höjdpunkt i 5-7-årsåldern (a a:122).
Enligt Robert Protherough (1983) beskriver barn sitt bokläsande i spatiala
termer och med rörelseverb som påminner om lek (”gå in i en värld”, ”hoppa
från en händelse till en annan”) men mycket ofta också i termer av seende:
själv ”se på och lyssna”, ”bevittna händelser där framför en”. Läsaren känner
sig närvarande, men osynlig – ungefär som en osynlig åskådare. Lika vanligt
som att projicera sig in i en figur är enligt Protherough att de läsande barnen
projicerar sig in i en situation, upplever sig ”vara där” (a a:58). Däremot säger
sig barnen inte se med figurens egna ögon.
Tv-hörskådaren kan i stället kanske (snarare än som osynlig voyeur) beskrivas som ett framför allt lyssnande vittne, som försöker förstå skeendena
från de inblandades perspektiv. Det är troligt att mottagaren ”fyller i” just i
det sinne som är minst ockuperat av mediet självt: för den ”hörda” bokens
eller radioberättelsens del synsinnet, för tv:s vidkommande hörselsinnet. Men
att ”se” och ”höra” i samband med såväl film, tv, som böcker är förstås snarare en perceptuell och auditiv relation, än någon egenupplevd fysisk aktivitet
från mottagarens sida: vi förevisas händelserna och hör berättas om dem. Det
mesta tyder på att beskrivningarna av film- och tv-hörskådande (såväl som
bokläsning) hänger samman med vårt metaforiska sätt att beskriva vårt medvetande såsom, i brist på bättre, en ”inre” ”som-om”-”plats” (Jaynes 2000).
Detta beror förmodligen på att vårt medvetande inte har någon ”geografisk”
lokalisering, men ges en sådan plats via metaforer som att ”se med ögonen
inne i skallen” eller ”förflytta sig genom rum”.

Det yttre respektive ”inre seendets” roll
Beträffande de bägge mediernas effekter på fantasin, föreställningsförmågan
och de ”egna, inre bilderna” tros emellertid boken ha ett ointagligt försprång
framför tv. Argumentet att ”tv-tittaren inte kan skapa egna inre bilder” är det
allra vanligast förekommande bland såväl allmänhet som forskare. Under hela
1900-talet härskar en sinneshierarki som går från det låga seendet via hörandet till det allra finaste: det ”inre seendet”.
Det grekiska ordet ”fantasi” sägs enligt Jon-Roar Bjørkvold (2005:41) ursprungligen hänga samman med ”begreppet ’att bli synlig’. Det handlar alltså
om sinnets förmåga att både vara mottagligt för inre bilder och att skapa dem.
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[...] Vi ser inte enbart med ögonen; det finns andra visuella kanaler i hjärnan
som inte är direkt kopplade till ögat, som även blinda har tillgång till. Leken
stimulerar vårt inre bildskapande. Det gör också böcker och musik” (ibid).
Fast tydligen inte tv?
Det kanske vanligaste argumentet för konstnärliga aktiviteter för och med
barn är det utbredda talet om ”eget inre skapande” och en ”gestaltning inombords” för sådant som annars brukar kallas tänkande eller reflektion. Man utgår från ett statiskt bildbegrepp och har en föreställning om bilden som enbart
en representation. Men bilder måste ”läsas”, dvs tolkas och bearbetas subjektivt, och är därmed kopplade till språket.
Så hur förhåller det sig egentligen med ”seendets” betydelse för inbillningsförmågan? Existerar det överhuvudtaget några ”inre bilder”? Varför
skulle ”seende” utan några ögon inblandade vara att föredra? Är fantasiförmåga verkligen inskränkt till visualiserade tankar eller ifyllande av författares
målarbokskonturer? Vad menas här egentligen med att ”se”? Är det kanske i
detta sammanhang enbart detsamma som att reflektera, eller ha ett medvetande?
Princetonpsykologen Julian Jaynes (2000) frågar sig: Var äger medvetandet rum? De flesta skulle omedelbart svara: ”Inne i huvudet.” Detta beror enligt honom på att vi, när vi introspekterar, tycks titta inåt mot ett inre område
någonstans bakom våra ögon. Men vad i all världen menar vi här med att
”titta”? Vi sluter ibland t o m ögonen för att ”se” bättre. Men ”se” vad—var?
Vad finns det för projektionsduk inne i huvudet? Den spatiala karaktären
tycks otvetydig, men är icke desto mindre bara en metafor.
Egentligen vet vi alla mycket väl att det inte alls existerar någon sådan
plats eller inre projektionsyta i någons huvud. Det enda som finns i våra huvuden är fysiologisk vävnad, inte någon film- eller målarduk. När vi introspekterar (en metafor för att se in i något) är det mot detta metaforiska medvetandeområde som vi riktar uppmärksamheten, menar Jaynes, ty det verkar
som att de företeelser som i den fysiska världen inte har några spatiala egenskaper (tid t ex) utrustas med sådana i vårt medvetande.
Jaynes tycks bygga en hel del på filosofen Gilbert Ryle (1990), som i slutet av 1940-talet frågade sig varför vi upplever det som naturligt att använda
metaforen att vi ”ser” eller ”hör” något ”inne i huvudet”? Varför inte lika
gärna inne i magen, strupen eller bröstet? Eller i ögonen respektive i öronen?
Om man täcker för öronen ”hör” man ändå sin egen ”inre röst”. Håller man
för ögonen ”ser” man oftare det faktiskt frånvarande bättre, än om ögonen är
öppna. Syn- och hörselsinnet är distanssinnen, medan känsel, smak och lukt
är närsinnen. Detta gör det svårt för oss att tala om det som vi i tankarna ”ser
såsom för ögonen”, eftersom det inte finns ”där ute”. Är dessa ting inte ”där
ute”, måste de väl vara ”här inne”? När vi framhåller att något vi talar om inte
verkligen syns eller hörs, utan bara är föreställda så, betonar vi denna inbillningskaraktär genom att förneka dess icke-existens via en metaforisk närhet:
inne i skallen (a a:39).
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Problemet är dock att beskriva vad som ”ses för ens inre öga” eller ”hörs
inne i huvudet”: det som beskrivs som ”visuella”, ”mentala” eller ”akustiska”
”bilder”. Att se är en sak, att ”se framför sig” eller ”visualisera” är någonting
helt annat. Den som säger sig ”tydligt se sitt barndomshem framför sig” antyder med detta ”tydligt” att vederbörande egentligen inte alls verkligen ser något, ty i sådana fall säger man aldrig att man ser ”tydligt”, när man står där
framför sitt gamla hus (a a:240).
Det hela handlar enligt Ryle således inte om några bilder, inte om några
ögon inne i skallen, eller om något egentligt seende, utan i själva verket om
föreställda eller föreställande tankar. ”Att se tydligt” blir här en overklighetsmarkör. Tv:s och filmens bilder behöver inte konkurrera med några föreställande tankar och gör därmed möjligen fantasierna mindre ”visualiserade” och
mer verbala. Är inte det då rent av bra?
Men vi säger t ex aldrig att vi känner lukten av barndomens bullar ”i näsan inne i huvudet”, eller hör bokens arge skollärares röst ”i örat inne i huvudet”. Varför säger vi då oss ”se bilder av saker” i våra obefintliga ”inre ögon”,
istället för att livligt ”föreställa oss saker” (ibid)? Kanske därför att läsandet
avskärmar läsaren från andra, vilket gjort individen inåtvänd och fått medvetandet att te sig inre och visuellt? Möjligen har talesättet även att göra med
att seendet (ännu mer än hörsel) är ett fjärrsinne, varför vi för att markera det
icke-faktiska ”långt där borta” i fiktionens värld – eller för att återge det endast tänkta – kontrasterande förlägger det overkliga längst bak i skallen? Tankar till andras bilder upplevs precis som alla andra tankar kring den ”audiovisuella” verkligheten äga rum inne i huvudet, varför det kanske inte behöver
betonas särskilt att tv-tittaren gör ”egna tankar inne i huvudet”? Vi gör däremot förstås aldrig ”egna bilder” av det som vi ser precis framför oss, kanske
inte heller av tv:s mer kollektivt delade tv-upplevelser. Men varför skulle
bokläsarens självcentrerade, mer individuella bilder vara bättre?
Med andra ord (Ryles): ”Kort sagt, det existerar inte något sådant som
mentala bilder” (a a:241). ”Föreställningen att medvetandet är en ’plats’ där
mentala bilder ’ses’ och reproduktioner av röster ’hörs’ är felaktig” (a a:242).
Ryle kritiserar också idén såsom absurd, att enbart om barnet i leken ”ser” en
björns tassar på sig själv när det leker björn, skulle det (om vi hårddrar logiken från detta synsätt) handla om inbillningsförmåga eller fantasi. Det är dessutom omöjligt att fastslå om barn faktiskt gör detta: vi ser dem leka, men vi
ser eller hör dem inte ”se” eller ”höra” saker (a a:243). Att brumma som en
björn är dock lika mycket att fantisera som att ”framför sig se” en björn (därtill en i leken utagerad fantasi) och att inbilla sig ”lukta” är att likaså att fantasifullt låtsas. Ett litet barn lär dock överhuvudtaget inte kunna föreställa sig
en björns tassar eller röst, om det inte sett eller hört djuret i en audiovisuell
framställning (eller, fast ytterst sällsynt förekommande: på riktigt).
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Bildsätta andras tankar – eller tänka utifrån andras bilder?
Här aktualiseras således frågan om vari ”fantasi” egentligen består. Endast i
samband med tv sägs fantasi slentrianmässigt vara detsamma som att skapa
”egna inre bilder”. De danska litteraturvetarna Bo Møhl och May Schack
(1981) menar med ”fantasi” eller föreställningsförmåga principiellt ”ett
idémässigt överskridande av det omedelbart närvarande” (a a:77). Så fort de
jämför bokläsning med tv-tittande halkar de emellertid automatiskt in på det
gamla vanliga bildsättandet av människor och miljöer. Att barn lika lätt kan
”idémässigt överskrida det omedelbart närvarande” framför tv:n torde vara
uppenbart. De inte bara brummar som en björn i leken efteråt. De kommenterar eller berättar om det sedda på ett sätt som många gånger förvånar en
vuxen medtittare, som inte alls sett samma sak, och de uttalar sig ofta kring
det som de ser i termer av ”tänk-om”. De ”hör inom sig” dessutom sina egna
ord, framställda av dem själva till bilderna – men vi kallar då detta för att
tänka eller rent av reflektera.
Det verkar vara så vid läsning av litteratur, att läsaren/åhöraren för ”sitt
inre öra hör” berättarens eller karaktärernas röst. Här är alltså hörselsinnet
redan ockuperat av författarens ord, varför det finns föga utrymme till att
”göra egna ord”, dvs tankar (ifall läsaren nu inte gör ett uppehåll). Att just
synsinnet tycks aktiverat vid bokläsning är därför inte så konstigt, eftersom
det i detta fall är det minst ”ofria” sinnet då hörseln är invaderad av bokens
berättare och de ord, som läsaren tvingas både ”ge röst åt” och lyssna till. Det
blir därmed nästan omöjligt att samtidigt besitta en egen ”inre röst” (egna avvikande tankar), vilket närmast skulle innebära att tala i munnen på sig själv.
Riktigt små barn läser givetvis inte själva böcker, utan får dem lästa för sig,
hör således berättelsen och frågar ibland förbryllade beträffande berättarens
röst: ”Vem är det som säger det?”
Tv-hörskådaren behöver däremot inte ge röst åt andras repliker, utan har
större möjligheter till eget ”inre tal” och t o m dialog med figurerna. De tvtittande barnen måste därtill ”framför sig se” mycket i berättelsen som är utelämnat eller underförstått, genom filmens sätt att berätta med hjälp av t ex
klipp, övertoningar, flash backs, slow motion, ljudläggning etc. Tv-fiktion är
ju inte någon direktavbildning av något, utan ett selektivt berättande om något. Om istället för det olyckliga uttrycket ”inre bilder” hellre ”inre representationer” användes, skulle kanske en del vara vunnet, ty det är beträffande
fantasiförmåga, tv-hörskådande och lek inte bara fråga om visuella föreställningar, utan även auditiva och sensomotoriska. ”Inre seende” är i själva verket detsamma som föreställningsförmåga av skilda slag och ibland även relativt fantasifull sådan.
Greenfield et al (1990) definierar, i en ny undersökning fyra år efter studien refererad ovan, fantasiförmåga något annorlunda: nu som ”varje form av
föreställande aktivitet eller uttrycksform som skapar väsen eller händelser
som inte går att finna i nuet eller i den omedelbart föregående stimulussituationen” (a a:238). Så snart detta forskarteam börjar inrikta sig mot tv:s inver36

kan på barns inbillningsförmåga har dock också de, utan att själva märka det,
plötsligt en ny definition: ”Eftersom tv tillhandahåller audiovisuella bilder,
kan man uppställa som hypotes att televisionen, snarare än barnet, skapar de
mentala bilder som är essensen i fantasifull lek och således ersätter barnets
föreställningsprocesser” (a a:238-9, kursiv tillagd).
Men vad är det som säger att det är ”mentala bilder”, och inte idérika tankar, ljud och handlingar, som är fantasins ”essens”? Forskarna ger här uttryck
för en mycket utbredd föreställning. Det finns faktiskt inga belägg för att
barns tv-inspirerade lek verkligen skulle bestå av färdiga handlingslinjer hämtade direkt från tv-program – eller av några ”mentala bilder”. Konsekvensen
av forskarteamets antaganden om fantasi, kreativitet och tv-bearbetning i lekens form blir dessutom, att programinnehållet mer näraliggande lekbearbetning (som visar att man verkligen förstått programmet) kallas imitativ, medan
missuppfattningar av en tv-film, efteråt utagerade i lek, etiketteras som kreativa. Tänk om behållningen av skolboksinnehållet bedömdes på samma sätt...
Forskarnas lekstudie, med en tecknad Smurf-film och Smurf-leksak kontra
trollfigurer som inte var kända från tv, bekräftade dock inte deras imitationshypotes, utan gav tvärtom till resultat att ”tv, speciellt kombinerat med tematiskt relaterade leksaker, fungerar som ett kulturellt verktyg som befrämjar
den fantasifulla utvecklingen” hos 6-åringarna (a a:250). Forskarna tillstår nu
därför att det finns problem med deras definition av kreativ och fantasifull
inbillningsförmåga. Om barn med en Smurf-leksak leker ut t ex Ninja Turtles
på ett fantasifullt sätt, kanske man hellre bör dra slutsatsen att ”det sannolikt
är mer rättvisande att säga att tv och programrelaterade leksaker förändrar
källan till inbillningsförmågan, snarare än kreativiteten eller mängden” (a a:
252). Normalt utgör ju ”verkligheten”, inte barnens ”opåverkade” hjärnor,
källan till deras fantasier. Fantasier bygger alltid på en omstöpning av tidigare
gjorda erfarenheter.
Än idag högvärderas fantasiförmåga, tack vare att den överskrider andras
bilder (inlagda i ord i exempelvis radions eller bokens berättelser, eller i form
av bilder erbjudna via tv-rutan – vilka dock kritiseras för att vara ”bara bilder”!) genom att påstått skapa ”egna bilder”. Detta är givetvis ett uttryck för
vår dominerande ideologi, individualismen, och för det privata ägandet. Det
är icke desto mindre en missuppfattning och följden av en förkrympt syn på
vad som egentligen karakteriserar fantasiförmåga och kreativitet. (Ingen nedvärderar heller barns teckningar, med argumentet att de ”bara är bilder”...)
Tankegången tycks vara ungefär denna: tv:s och filmens bilder antas styra
våra föreställningar, uppställa ramar för vår fantasi, eftersom bilderna tros
vara så fullständiga att ingenting överlämnas åt vår egen inbillningsförmåga.
Böcker sägs däremot arbeta med ”tomma hål” som läsaren själv får fylla i – i
form av ”egna (tanklösa?) bilder”. Denna överbetoning av egna ”synbilder” är
ytterst märklig, ytlig och därtill felaktig. Nog ligger det väl ett lika stort värde
i att åskådaren sätter egna ord till andras bilder? I andra (medie-)sammanhang
har vi ju hierarkin där verbalspråket ståtar överst, ovan musik – och med bilder allra nederst.
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Fantasi tar vid efteråt – pågår inte under
Att begränsa fantasiförmåga till att endast innefatta en visualisering av utseenden eller miljöer är m a o att göra inbillningskraften en björntjänst. Fantasi
handlar snarare om att idémässigt överskrida det närvarandes begränsningar –
inte att fylla i antydda bildkonturer. Detta gör barn inte minst i leken. Bokmediets påstådda överlägsenhet gentemot film och tv grundar sig dock främst
på en alldeles speciell syn på upphovsmannaskapet till ”bilderna”, samt på
ogenomtänkta föreställningar om ett ”inre” ”seende”.
Kritikerna av bildmedia föredrar den mentala, individuella ”inre” bild som
läsare och radiolyssnare påstås skapa sig, framför tv- och filmmediets yttre,
fullt synliga, förment färdiga och kollektiva bilder. Den mentala bilden sägs
bli ikonisk först i och med läsarens/åhörarens fantasiförmåga, medan t ex tv
och bilderböcker sägs inskränka denna föreställningsförmåga genom att redan
i sig vara ikoniska. Men att jämställa föreställningsförmåga i betydelsen enkel
”bildframställning” med fantasiaktivitet är ett förhastat steg. Fantiserande förutsätter nämligen också, för att alls kallas fantasi, en mer mållös kognitiv
egenaktivitet, ett eget fortsatt tänkande kring den mentalt framkallade eller
bildligt erbjudna informationen.
Fantiserande kan således närmast sägas vara en efterföljande ”effekt” av
kommunikationen, inte någon strukturerande del under själva tillägnandet. I
denna mening kan tv-tittande ge upphov till lika fantasifulla tankar och lekar
som böcker. Boken säger kanske underförstått ”föreställ dig en gråhårig tant i
en blå stuga” (inte: ”fantisera ihop en gumma i någon miljö”) och berättar sedan hur denna kvinna tänker och känner sig. Filmen visar däremot gumman
och stugan, men uppmanar indirekt tittaren att t ex föreställa sig hur hon mår
eller funderar, utifrån det kroppsspråk och ansiktsuttryck i närbild som återges. Är ljussättningen och musiken suggestiv, kanske det hörskådande barnet
dessutom börjar fantisera vidare om vem gumman egentligen är.
Fantasiinsnävningstesen beträffande tv-hörskådande bygger på ett omotiverat likställande av två helt skilda, om än besläktade, ting: föreställningsförmåga respektive fantiserande, där föreställningsförmåga (t ex i empatins gestalt) torde vara mer socialt användbar och i lika hög (eller rent av högre) grad
främjas av tv som av böcker. Fantasiaktivitet är emellertid ett ovanligt och
ganska omedvetet uttryck för föreställningsförmåga, men inte något enkelt
”bildifyllande”. Sådan fantasiaktivitet, påminnande om dagdrömmeri, torde
vara ovanlig under (eller interfolierad i) själva bokläsandet och upptar förmodligen en obetydlig del av tiden. Efteråt kan såväl bokläsaren som tvtittaren dock hur vilt som helst fantisera vidare, eller leka fantasifullt utifrån
upplevelsen.
Det sedvanliga motsatsställandet av bilder kontra text är som synes minerat av myter. Det är ren fantasi att barn beträffande bildmedia ”passivt och
fantasilöst övertar andras bilder”, men vid romanläsning ”själva fantasifullt
skapar bilderna”. Att filmbilder skulle vara enklare att avläsa – inte kräva någon ansträngning eftersom de avbildar verkligheten, inte fordra någon mellan38

liggande process innebärande att översätta materialet till ord – tycks närmast
ha övervakningskameror i åtanke, ty såväl dokumentära som fiktiva filmberättelser är hopfogade på ett helt annat sätt. Dokumenterande program lockar
dock sällan småbarn, som emellertid visat sig få en positiv fantasiknuff av tvprogram avpassade för deras ålder.
Paret Jerome och Dorothy Singer (1998), framstående Yale-psykologer
och internationellt välkända för sina studier av barns fantasiverksamhet, utvärderade en serie ”pedagogiska” tv-program avsedda för 2-7-åringar visade
på PBS (dvs icke-reklamfinansierade Public Broadcasting Corporation) i
USA, bl a utifrån i vad mån programmen främjade skolförberedande kognitiva färdigheter och barnens föreställningsförmåga. Om vi inskränker oss till
de allra yngsta studerade, 11 stycken 2-åringar, tycks forskarna närmast överraskade av de positiva resultaten. Dessa 2-åringar fick i förskolemiljö under
tio dagar se totalt tio avsnitt av Barney & Friends och jämfördes sedan med
en kontrollgrupp som inte sett tv-serien innan barnens lek observerades. Tvtittandet visade sig ha en positiv inverkan på såväl barnens fantasi, uthållighet
som samspelsförmåga: ”Överlag visade de små barnen en förvånande grad av
positiv mottaglighet, uppmärksamhet och till och med kognitiva reaktioner”
(a a:356).
Tvååringarna tittade koncentrerat under de 30 minuter långa avsnitten, visade genom sina handlingar att de begrep vissa kognitiva detaljer och sjöng
med i melodierna. Serien tycktes även ha accelererat 2-åringarnas förmåga att
låtsasleka (a a:358-59). Särskilt programmets lilla dinosaurie, som ska föreställa en busig jämnårig flicka som talar babyspråk, framkallade starka positiva reaktioner. De barn som just tittat på ett avsnitt uppvisade mer tecken på
fantasifull lek, uthållighet och samarbete samt mindre aggressivitet, än barnen
i kontrollgruppen gjorde (a a:356).

Sammanblandning av fiktion och verklighet?
Små barn påstås dock enligt Hugo Lagercrantz och Svenska barnläkarföreningen inte kunna skilja på fiktion och verklighet i tv. Under rubriken ”Förbjud småbarn att titta på TV” (DN Debatt 15/4 -02) rekommenderas föräldrarnas högläsning som ett betydligt bättre sysselsättningsalternativ. År 2006
uttrycker han sig visserligen något försiktigare: ”Men att gå så långt som att
förbjuda tv-tittande för små barn är kanske att gå ut lite hårt.” Fortfarande
hävdar professor Lagercrantz (enligt denna intervju med Hjort 2006) emellertid att föräldrarna ska titta tillsammans med (eller åtminstone vara i närheten
av) barnen ända till dess telningarna är fem år, främst ”därför att även större
barn har svårt att skilja på fiktion och verklighet”.
Problemet är bara det, att små barn har ännu svårare att särskilja en bokberättelse från den egna verkligheten, jämfört med en berättelse i rörlig bild.
Barn föreställer sig nämligen – begripligt nog, inte minst pga skapandet av
”egna inre bilder” – figurer i böcker som mer lika människor i deras egen
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vardag och därmed blir berättelserna ofta inte bara mer verklighetslika, utan
också mer skrämmande.
Hubbard med kolleger (1996:320-321) har studerat vilka visuella responser i form av tankar, minnen och teckningar som barn (här visserligen betydligt äldre: 6-9-åringar, men principen lär även gälla tultbarn) egentligen ger
uttryck åt vid åhörande av böcker: vad de ”påminns om” eller ”tänker på” efteråt. Det visade sig föga förvånande i hög grad röra sig om minnen av egna
erfarenheter av liknande slag, eller av liknande ting som man själv redan hade
sett. Bokfigurer frammanade minnen av människor som barnen själva kände
(de upplevdes t ex likna bekanta) och när boken omnämnde en ”otrevlig röst”,
påmindes man om en röst som man tidigare hade hört i närmiljön. Här riskerar fiktion och verklighet onekligen att sammanblandas.
Frågan är emellertid mer komplex än så och rör (snarare än distinktionen
fantasi/fiktion kontra den intersubjektiva verkligheten) sambandet mellan det
som, trots det icke-faktiska, upplevs som ”verkligt” i meningen trovärdigt eller igenkännbart. Ingen oroar sig för om barn som går in i lekens fantasivärld
kan skilja den från ”verkligheten”. Men på vilket sätt skulle det vara farligt,
ifall fiktionsinnehåll känns bekant och därmed upplevs som verkligt? Möjligen om det egenupplevda är någonting negativt? Även i sådana fall beror den
eventuella skadligheten dock på utgången av jämförelsen och på vad som kan
göras åt det negativa ”i verkligheten”.
När barnen söker förstå en låtsasepisod eller fiktiv handling använder de
sig av hur de förstår orsakssamband i vardagen, lika väl som de använder sig
av medieerfarenheter för att begripa händelser i vardagslivet. Trots att de
överför kunskaper från vardagsverkligheten på fiktionen, finns det enligt oxfordpsykologen Paul Harris (1998:336) föga som tyder på att dessa världar
skulle blandas ihop: ”Känslomässiga reaktioner på fiktiva händelser återspeglar inte någon sammanblandning rörande deras ontologiska status, utan en tillfällig omkalibrering av värderingssystemet.”
Men varför tror överhuvudtaget vuxna att barn sammanblandar fantasi
och fakta? Kanske för att barn om en figur i en bok eller film kan säga att det
”är” barnet självt? Men detta kan tolkas på många sätt: det kan betyda att barnet ser likhet mellan sig och figuren, eller önskad likhet. Det kan även betyda
att barnet föreställer sig göra samma saker som figuren. Redan i 2-årsåldern
kan barn t ex föreställa sig att det är en karaktär som utför en viss handling,
trots att de ser att det är en vuxen som håller i t ex leksaken och gör detta ”åt”
karaktären ifråga. De ger med andra ord t ex dockan ett oberoende aktörskap,
trots att det är experimentledaren som agerar åt leksaken (a a:337). Studerade
3-4-åringar har även visat sig förstå skillnaden mellan att föreställa sig se respektive att verkligen se t ex skären på en sax röra sig (det förra kan ingen
annan se, menar barnen) och de är helt på det klara med att bara de förra saxarna kan förändras av barnets tankar enbart (a a:339).
Möjligen beror den vuxna oron för sammanblandning på att man iakttagit
det allvar med vilket barn absolut vill att deras låtsaskamrat (som 40 procent
av alla barn sägs ha) också ska få sitta med vid matbordet t ex, eller hur rädda
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barnen varit för icke-existerande monster. Det kan då vara frestande att tolka
det som att barnen tror att t ex låtsaskamraterna är verkliga. Om man frågar
barnen ifall försöksledaren också kan se fantasifostret/monstret/spöket svarar
barnen emellertid nej. De tror heller inte att den hotfulla varelsen är på riktigt,
men de kan ändå vara rädda för monstret. Och tillfrågade vilken vän som 4åringarna kan höra ”på riktigt”, grannbarnet och/eller låtsasvännen, svarar de:
”bara grannbarnet” (a a:340-341).
Men hur kommer det då sig att barnen uppvisar emotionella reaktioner
gentemot något som bara finns i deras fantasi? Det är inte konstigare än att
vuxna kan bli skrämda av en otäck filmmördare. Snarare är det mindre konstigt, menar Harris, då vi vuxna ju anses vara helt på det klara med skillnaden
mellan faktiskt och föreställt. Barnen gör precis som oss vuxna: intar tillfälligt
en synvinkel innanför låtsasvärlden, vid sidan av en huvudfigur. Därefter är
det berättelsevärldens regler och värden som gäller: de händelser som äger
rum i fiktionsvärlden bedöms för deras betydelse och för synvinkeln i den
världen. Emotionellt laddade händelser inom låtsas-/fiktionsvärlden bemöts
alltså på lämpligt sätt (a a:343).
Dessutom lär ju vi vuxna tidigt barnen att använda sig av fantasier, ja, rent
av att kunna ”sammanblanda” verkligt och fantasi. Howard & Roberts (2002:
320+331) fann dock att vissa episoder i Teletubbies inbjöd de 14-24 månader
gamla barnen till jämförelser mellan fantasi och verklighet. Särskilt gällde
detta i ett inslag om en magisk trumma, som gjorde så att något (t ex moln, en
blomma) i tubbylandskapet försvann varje gång en teletubby slog på trumman. Barnen såg ut att fundera över hur detta kunde vara möjligt. Denna verklighetssärskiljande aspekt har annars inte undersökts med så små barn som
dessa, kanske för att de tros huvudsakligen leva i sin egen helt avskilda, fantasifulla lekvärld. Utifrån utgångspunkten att det skulle vara viktigt med verklighetsseparerande skiljer sig tv snarare positivt från barnböcker för de yngsta.

Inga böcker, bilbarnstolar, barnvagnar för barn under 2 år?
Ska vi inte istället varna för bilbarnstolar, barnvagnar och bärselar i hem med
barn under två-tre år? Ty en konsekvens om Lagercrantz´ påstående visar sig
vara riktigt, att barnets omogna hjärna inte klarar av de snabbt växlande bilderna eftersom små barn är så hyperkänsliga för yttre påverkan, måste rimligen bli att barnvagnar och bilbarnstolar också måste förbjudas, då barn liggande i vagnen eller sittande i bilen ständigt utsätts för ännu mer varierade
synintryck än framför tv:n, t ex husfasader och förbiilande människohuvuden.
Springande hus eller människor utan underkropp finns ju inte heller ”i verkligheten”. Sittande i framför allt framåtvänd barnsele får barnet onekligen
mycket fler snabbt föränderliga intryck än framför tv-apparaten, om än oftast
kanske inte en timme i sträck.
Ännu en konsekvens måste förstås bli att inte heller föräldrarna bör titta på
TV, ifall deras småbarn befinner sig i samma rum. Tv:s bilder riktade till
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vuxna växlar visserligen i snitt bara var fjärde sekund, medan bilåkandets och
promenerandets omgivningar ”förändras” betydligt fortare än så.
Fast egentligen är det ju ganska oklokt att tala om mediers verkan, när det
i realiteten handlar om olika medietexters egenskaper och inverkan, dvs vilka
program och berättelser som barn eventuellt tar del av. Vilken typ av tv-program som barnen ser är avgörande, både för deras koncentration, intresse och
tittandets tänkbara negativa såväl som positiva verkningar: är det MTV:s musikvideor och nyhetssändningar för vuxna, eller Teletubbies särskilt tillrättalagd för tultbarn? Ingen rekommenderar väl föräldrar att sätta barnen framför
musikvideor, där bilden ofta växlar minst varannan sekund? Eller framför
Rapport?
Som ett pilotprojekt för att undersöka om amerikanska laboratorieresultat
eller australiensiska rön under mer naturalistiska villkor gäller även för dagens svenska förhållanden, med ett betydligt mer begränsat barnteveutbud
och en ytterst restriktiv inställning till småbarns tv-tittande, har föräldrarna till
fyra barn initialt i en ålder mellan 1 år och 6 månader och 2 år och 5 månader
visat en 75 minuter lång mix bestående av 10 avsnitt av/inslag ur barnprogram (samt Rapports vinjett) och samtidigt videofilmat sina små barn under
själva tittandet. Proceduren upprepades fyra gånger under cirka ett halvår.
Dessa videoinspelade observationer av hur barnen reagerade framför och i
anslutning till tv:n har sedan analyserats mot de programinslag som de samtidigt sett. Man kan på detta indirekta sätt utifrån barnens ansiktsuttryck,
kroppsspråk, rörelser, gester, uppmärksamhet mot rutan och deras ord i viss
mån sluta sig hur de uppfattat det sedda.
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Margareta Rönnberg

Hur det är tänkt och gjort
Vår fråga lyder i grunden: Vilken betydelse har själva tv-programmet/filmen
respektive medtittaren för tultbarnets reaktioner på det sedda? De forskningsresultat med relevans för barns tv-tittade som redogjordes för i kapitel 1 härrör huvudsakligen från forskare inom pediatrik, neurovetenskap, (utvecklings)psykologi, pedagogik och s.k. masskommunikationsforskning. Vi som
medverkar i denna antologi hör emellertid hemma inom humanistiska medievetenskaper: kulturvetenskaper såsom filmvetenskap, musikvetenskap, medieoch kommunikationsvetenskap, med helt andra metodologier och teorier.
Ledet ”kultur-” i kulturvetenskap signalerar en betoning av ”betydelser”,
”tolkning” och ”upplevelser”: människors meningsskapande. Fast meningen
skapas inte bara när barnet möter ”texten”, dvs i vårt fall tv-programmen och
videofilmerna, utan är även beroende av medtittarens reaktioner. I detta kapitel ska några perspektiv introduceras som betydligt mer fokuserar det som
visas i rutan och hur användarna utvinner en mening ur detta – men framför
allt samspelet mellan programmens innehåll såväl som form och livs levande
interagerande människor av vitt skilda åldrar: barnåskådaren och den vuxna
medtittaren/medlekaren i specifika miljöer, vilka alla tillsammans blir medskapare av programmets mening och av meningen med tv-tittandet. Vårt mål
är att förstå vad tv-tittandet betyder för tv-noviserna och föräldrarna.
De flesta av oss är influerade av Cultural Studies-traditionen, men har
ibland en känsla av att studiet av konkreta upplevelser försummas inom detta
perspektiv. Att bara tala om ”subjekt” och ”publiker” känns lite som att förbise de faktiska människor som utgör dessa publiker och gör det även svårare
att förstå varför programmen skulle betyda någonting alls för dem som lever
inom denna kultur. Merparten etnografiska studier inom Cultural Studies negligerar också den specifika tittandekontexten och undersöker inte heller systematiskt programmens roll då det gäller att ge upphov till denna respons.
Men om man söker beskriva kultur från den personliga upplevelsens position, innebär detta då inte att vända sig bort från det sociala? Att vi dukat under för den utbredda individualismen? Nej, ty personliga upplevelser kan lika
gärna betraktas som en redogörelse för hur kultur manifesteras och artikuleras
av livs levande människors dagliga samspel i en levd miljö. Även när man
redogör för en individs dagliga aktiviteter eller dennes historia, hamnar man
ju direkt i denna människas relationer. Forskning inom Cultural Studies blir
dock lätt alltför abstrakt och tömd på människor, i behov av konkreta, vardagliga beskrivningar. Den unika händelsen överskrider alltid det generella. Vad
gör egentligen människorna, när de är en del av en publik? Vad gör särskilt de
allra yngsta – tv-nybörjarna? Och när är de t ex en ”tv-publik”: enbart då de
befinner sig framför tv:n?
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Den betydelse som småbarns agerande (eller interagerande, ty det sker enligt alla studier oftast tillsammans med en förälder) framför tv:n har, är inte
den sorts mening som man finner i texter som ska ”läsas” och ”tolkas” i sedvanlig bemärkelse, utan här handlar det kanske främst om betydelser som
känns, upplevs och leks ut av aktiva barn och detta sker intersubjektivt inom
hemmets fyra väggar. Denna upplevelse tycks dessutom vara lika mycket
känslo- som idébaserad.

Socialsemiotik
Socialsemiotik har varit ett framgångsrikt närmande de senaste decennierna
och berör just kommunikationens och meningsskapandets sociala natur. Mer
än i andra semiotiska teorier, betonas här fysiska handlingar (inklusive sådana
i audiovisuella medier) som semiotiska resurser. Att vi alla deltar i skapandet
av den sociala världen är detta synsätt givetvis inte ensamt om att framhålla,
men den socialsemiotiska teorin lyfter fram även andra resurser än enbart de
verbalspråkliga, exempelvis film.
Synen på kommunikation har ”vidgats till att inkludera alla resurser för
representation och alla former av meningsskapande praktiker” (Lindstrand
2006:40). Deltagarna betraktas vidare som sammankopplade och på olika sätt
samspelande i konkreta sociala kontexter: ”Fokus kan sägas ligga på hur människor arbetar med semiotiska resurser, både för att producera kommunikativa
artefakter av olika slag (alltså motsvarande texter) och för att tolka dem i kontexten av särskilda sociala situationer och praktiker” (a a:41). Socialsemiotik
är ett slags vardagssemiotik som söker nå bortom det verbala.
Kommunikationen består i fallet med film och tv-program av tre interaktiva deltagare och tre typer av relationer. De figurer, människor eller leksaker som återges eller gestaltas med hjälp av visuella tecken kallas för representerade deltagare och dessa filmfigurer är vanligtvis inte ensamma, utan
det förekommer 1) relationer mellan olika representerade deltagare i berättelsen, t ex mellan de fyra teletubbisarna; dessutom 2) relationer mellan interaktiva deltagare och representerade deltagare (t ex mellan barn- och/eller
vuxenåskådaren respektive teletubbisarna); därtill 3) relationer mellan interagerande deltagare (t ex det som flera barn tillsammans, eller ett barn och en
förälder, eller producenter av program för specifika mottagare gör med eller
för varandra utöver det verbala: via bilder, gester, musik, lek t ex) (utifrån
Kress & Van Leeuwen 1996:119).
Detta är inte rätta platsen att fördjupa sig i socialsemiotik (se t ex Hodge &
Kress, 1988; Kress & Van Leeuwen, 1996; Kress 2003; Van Leeuwen 2005;
Lindstrand, 2006). För lite mer om det socialsemiotiska perspektivet, se dock
även Fredrik Lindstrands kapitel i denna antologi. Här ska istället en brittisk
avhandling med detta perspektiv presenteras, vars ämne just är ett litet barns
socialisation till tv-tittare med både Teletubbies´ och föräldrarnas högst aktiva
bistånd. Medieforskaren Matthew Briggs (2006) har studerat sin sons tv44

medierade lek tillsammans med sina föräldrar från det att pojken var 7 till
dess att han var 20 månader gammal, där föräldrarna samtidigt lär sonen att
titta på tv på ett – kulturellt sett – ”riktigt” sätt. På en och samma gång gör de
sig själva till ”ansvarsfulla föräldrar”. Avhandlingen är en s.k. autoetnografisk
studie, där forskaren själv är del av det studerade fenomenet. Briggs förespråkar nämligen ett studium av samspelet mellan textens form och innehåll, mottagarnas responser, samt föräldraskapets praktiker i vardagen – influerade av
både barndomsdiskurser och föräldradiskurser (dvs av olika föreställningar
om vad och hur ett barn ”är” respektive hur en småbarnsförälder ”bör” agera).
Avhandlingen handlar om de lekfulla innebörder som konstruerades när
Briggs, hans sambo och deras lille son under 12 månader ”tittade på” – eller
snarare ”lekte” – Teletubbies, om hur föräldrarna lärde sonen att ”titta” och
hur Teletubbies bidrog till sonens lek: ”att titta på tv, åtminstone i denna kontext, är att leka. Det är ludiskt” (a a:15), dvs en form av spel eller lek. Några
av de frågor som hans studie söker besvara är: Hur drogs tv-programmet in i
detta meningsskapande och hurudan var denna leks karaktär? Hur organiserades leken? Vilka affektiva dynamiker hämtade den kraft ur – och fostrade
den? Hur gav Teletubbies-avsnitten mottagarna ludiska meningserbjudanden?

Upplevelsemässig intensitet
Just det affektiva sägs vara centralt i denna ålder, innan barnet ännu erövrat
verbalspråket. ”Affektiv” åsyftar en förkroppsligad och upplevelsemässig intensitet, där det psykologiska och fysiska ordlöst möts, medan känslor däremot är sociolingvistiskt fixerade, mer styrda av och cementerade i språket (a
a:256). Affektbegreppet lyfter fram upplevelsen framför tolkningen: för de
yngsta förverbala och försymboliska barnen, som ännu inte anses kunna tolka
programmen, är kroppslighet och glädje framkallade av programmet viktiga.
Undersökningen fokuserar hur barn och föräldrar samspelar med, via och
jämsides med tv-texten Teletubbies – inte bara om vad som kunde ses, utan
delas, kännas, upplevas – och framhåller upplevelsens känslomässiga kraft (a
a:17). Även om Teletubbies har pedagogiska aspekter, behöver betydelseskapandet, som Briggs ser det, även förklaras i termer av lek och intensiva,
affektiva upplevelser. Det hävdas att lekande är ett mycket produktivt sätt att
tänka i samband med de allra yngstas betydelseskapande utifrån tv-program.
En brist i tidigare småbarnsforskning om medieanvändning är enligt Matt
Briggs att forskaren antingen fokuserat texten, eller responsen eller så dynamiken i hemmiljön, men inte alla tre aspekter sammantagna (även om detta
alltid rekommenderas). Man abstraherar oftast bort det levda ur sina studier.
Han vill istället tänka om text, kontext och respons på ett sätt som tar hänsyn
till deras dynamik och samberoende i en ekologisk analys – en analys som
låter publikforskning och textanalys berika varandra (a a:26).
Briggs framhåller alltså vikten av att inkludera ”texten”, dvs de sedda programmen, i den täta beskrivningen. Texten skapar kontexten, samtidigt som
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kontexten (inklusive diskurser om barndom och gott föräldraskap) skapar texten (a a:249). Kontexten formas till viss del av själva programmet och det
som görs med programmet formas till viss del av kontexten. (Med ”kontext”
menas här den fysiska hemmiljön och den gemensamt skapade tittarhändelsen, såväl som en vidare kulturell kraft inbegripande t ex diskurser om föräldraskap, pedagogskap och barndom – offentliga ”sanningar” om hur ett ”riktigt” föräldraskap, en ”korrekt” förskolepedagogik och en ”sann” barndom
”bör” se ut.)
Briggs närmar sig texten Teletubbies via semiotisk analys och diskursanalys, medan han närmar sig själva tittandet som händelse via etnografisk beskrivning. Teletubbies-programmen har här två viktiga egenskaper: 1) som
medierande verktyg, som medierar (dvs utgör en förmedlande länk i) föräldrarnas och sonens interaktion (här används Bachtins (Bahktin 1981) begrepp
”tilltal”, vilket etablerar en implicerad position och en roll för tittarna att inta);
2) deras samspelsunderlättande semiotiska organisering av tv-texten genom
färg, rytm, ljud, former, struktur etc, som lånar egenskaper från dagens barnleksaker, spel och lekar (Briggs 2006:163). Programmets form (textuellt tilltal, implicerad tittarposition) och innehåll (det som syns och hörs) intresserar
honom dock enbart i relation till det sätt som programmet dras in i meningsskapandet i familjens vardag.

Medierad samhandling och medierande verktyg
Briggs använder alltså begreppet ”(mass)medierad samhandling” om hur
massmediet eller texten används för att initiera, sammanjämka, eller hålla vid
liv mänskliga relationer, när den vuxne t ex inte bara repeterar det verbala i
Teletubbies, utan för en dialog med programmets karaktärer/berättare och
med sitt barn, genom en lek med själva tv-texten (a a:41).
Ett annat av hans begrepp är ”medierande medel” avseende Teletubbiestexten (eller gosedjur och andra leksaker) såsom sammanlänkande verktyg.
Programmet är inte bara ett ”innehåll” som handlar om något, utan också ett
medel som (genom hur texten är berättad och organiserad) strukturerar den
medierade samhandlingen mellan förälder och barn (a a:42). Här lyfts de dialogiska egenskaperna hos Teletubbies fram, den roll som programmet spelar
för att upprätthålla den medierade samhandlingen med medietexten som förmedlande länk (ibid). (Mass-)medierar = (mass)mediet kommer alltså mellan.
Publikens aktivitet föreställs inom Cultural Studies och filmvetenskap
vara tolkande, ett sätt att förhandla kring textens ”föredragna mening”, men
Briggs vill hellre tänka sig en vidare publikaktivitet som handlar om olika
kommunikativa funktioner, olika typer av mening och olika responsmodaliteter för att vidga förståelsen av a) vad texter gör (såsom medierande verktyg/
medel), respektive b) vad barnpubliker och c) vuxenpubliker gör, när de drar
in texten i meningsskapandet (dvs i sina (mass)medierade handlingar) (a a:
72).
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Grunden för analysen blir således inte texten eller diskursen, utan texten
och de handlingar som den möjliggör. Den rätta analysenheten för en teori
om social handling är således den medierade handlingen: de inblandade personerna, när de agerar med hjälp av medierande medel (a a:44). Betydelse
skapas här alltså som en praktik som är inbäddad i en specifik kontext, med
relationer även till andra praktiker, andra familjeaktiviteter på fritiden, såsom
läsning av böcker, musiklyssnande, annan lek etc.
Hur förhandlar barn mellan textens/lekens värld och vardagsvärlden? Kan
de skilja fantasi och verklighet åt? Detta har varit en vanligt förekommande
fråga i samband med små barn och fiktion. Men lika viktigt är det enligt Matt
Briggs att undersöka de kulturella och institutionella logiker genom vilka fantasi och verklighet medvetet görs suddiga och förvirrande med vuxnas aktiva
bistånd (a a:65).

Problematiken fantasi kontra verklighet
Det finns ett antal studier som beaktar hur tv-teman och tv-karaktärer bidrar
till barns lek när tv:n är avstängd, men Briggs (2006) åsyftar istället lek medan man tittar. Inga tidigare publikstudier har heller, som här, betraktat föräldrarna som småbarns huvudsakliga lekkamrater: pappa, mamma och barn
leker med tv-texten som ett slags leksak eller lekspel. Hävdar man att tvupplevelsen är en form av lek, måste man väl ta tag i det problematiska i att
småbarn inte sägs kunna skilja mellan programmens fantasier och vardagsvekligheten (a a:78)? Alltså den fråga som så ofta ställs och även berördes i
kapitel 1: kan barn skilja mellan texters representationer av världen respektive
sin egen värld?
Problematiken bygger på föreställningen att det skulle vara viktigt att så
tidigt som möjligt kunna göra denna åtskillnad, eftersom denna förmåga tros
skydda barnen från massmediernas ideologiska och beteendemässiga påverkan. Då förbiser man inte bara hur barnen skapar mening i det sedda, utan
också deras övriga kontext, dvs vardagslivet i stort i hem och (för)skola (a a:
159). Ingen ställer som sagt heller frågan om barnen kan skilja lekens fantasier från sin egen vardagsverklighet, ty leken tros inte kunna påverka barnet
ideologiskt.
Även här finner Briggs problem med tidigare forskning. Frågan är enligt
honom snarare: hur socialiseras små barn till ”kulturellt lämpliga” former av
respons på olika (o)verklighetsgrader? Att särskilja dessa måste som nästan
allting annat läras: föräldrarna instruerar eller vägleder sina barn beträffande
hur småttingarna ska uppfatta lek, böcker och tv-program (a a:78). Vanligtvis
brukar kulturpraktiker uppmuntra ett upplevelsemässigt och lekfullt utsuddande av gränsen mellan olika verkligheter. När det gäller tv, sker detta av någon anledning dock inte…
Ändå lär föräldrarna, genom sina olika sätt att tala och reagera, sina barn i
åldern 12-24 månader att ta en icke-bokstavlig, fantasifull attityd till världen
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både i leken och framför tv:n. Den vuxne spelar en viktig roll när det gäller att
leda samspelet i riktning bort från verklighetens här och nu. Föräldrarna visar
hur fantasi och overklighet kan användas och särskiljandet dem emellan är
inte bara ett resultat av barnets kognitiva utveckling. Föräldern lär sitt barn
begripa fiktion och använda det icke-faktiska i sin lek. Förståelsen av det fantasifulla är en intersubjektiv process, inte någon ensamsegling eller fråga om
”mognad” enbart (a a:83).
Det intressanta är alltså egentligen inte om barnet kan skilja mellan fantasi
och verklighet, utan hur det använder olika verklighetsgrader i sin lek och
övriga kommunikation. Inte minst i leken tränas barnets utsuddande av gränsen mot det icke-faktiska. Samtidigt framhävs därmed givetvis skillnaden...

Lekupplevelse och affekt – snarare än tolkning
Vanligtvis hävdas det att mening produceras genom tolkande handlingar, men
Briggs vill utvidga denna analytiska position till att inkludera kännande och
lekande handlingar, eftersom han ställer frågan hur ett förverbalt barn uppmuntras till att uppleva texten. Detta upplevelsemässiga meningsskapande
handlar enligt hans mening mindre om responsens tolkande sida och mer om
dess lekfulla och affektiva sida (a a:142). Han lyfter alltså fram känslointensiteten hos den tidiga tv-upplevelsen.
Briggs (2006) hävdar att det att dra in Teleltubbies i meningsskapandet är
att leka, där upplevelsen sätts före tolkandet, ty i det ludiska finns andra typer
av innebörder. Här kan andra sidor av individen och dennas relationer utforskas än vad som vanligtvis sker i vardagsinteraktionen – sidor som är svåra att
definiera eller sätta ord på: helt enkelt främst är kroppsligt upplevda.
Affektbegreppet betonar just upplevelse framför tolkning: för de yngsta
som ännu inte kan tolka programmen är ”kroppsligt kännande”, kroppslig likhet med karaktärerna och kroppslig närhet under själva mottagandet viktiga.
Att tänka om texter (=tolka dem) är inte samma sak som att uppleva dem eller
begripa dem under själva tittandet. Det förra menar Briggs att 1-åringar inte
klarar av. Hur barn upplever en text beror på hur texten uppmuntrar dem att
göra det via dess kännetecken (form och innehåll) och via situationsbundna
faktorer (hemmet och relationer till medtittare). Tv-tittande är en del av barnens vidare lekliv och ett inslag i föräldrarnas agerande i relation till olika
föräldradiskurser som säger vad en ansvarsfull förälder ur medelklassen ”bör”
göra (a a:86).
Lekbegreppet i samband med tv-tittande får även (positiva) konsekvenser
för publikbegreppet, så till vida att detta inte bara ses som en momentan del
av meningsskapandet, utan antyder en utsträckt bearbetning: den lekande och
förväntansfulla människan kräver sin del av tv-tittandet och av publikbegreppet (a a:90). ”Text”-begreppet utmanas likaså, då det inte bara blir ett representationssystem, utan även något som medierar social interaktion. Att se texter som leksaker, eller framför allt som ett slags spel, måste ta hänsyn till de
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erbjudanden och roller som är tillgängliga. Spel och även lek har exempelvis
alltid regler (a a:90).

Implicerade roller
Texter är organiserade för att ge stickrepliker till specifika responser, kommer
med en uppmaning till mottagaren om att aktivera historien. Detta specifika
tilltal är viktigt av flera skäl. Att ta del av texten är att inta en implicerad (abstrakt) position, eller en (konkret) roll som texten ber mottagaren att anta, för
att det alls ska vara givande att titta på programmet. Olika roller konstrueras
av Teletubbies genom ”implicerade positioner”. Det förekommer i serien särskilt två viktiga implicerade roller: dels den implicerade vuxenrollen (med
pedagogisk accent), dels den implicerade barnrollen. Det finns således en
motsvarighet till berättaren i texten i publikens utrymme hemmavid.
Briggs framhåller (med tanke på kritiken mot Teletubbies´ babytalk) att
han och hans sambo själva intog den roll som programmet erbjöd sonen och
medierade den i sin tur åt honom: de upprepade frågor och svar, samt gav
egna svar till tv-karaktärerna på sitt eget vuxna språk (a a:170). De vuxna intar alltså dubbla roller: fungerar som tolkare av texten och – som om de
själva vore barn – svarar dessutom på texten: besvarar t ex programmets frågor. De fungerar som stödjande byggnadsställningar för sitt barn och hjälper
sonen att ”spela spelet”. Det är den dialogiska formen som möjliggör dessa
”interventioner” (ibid).
Föräldrarna blir ekon av berättarens röst, blir medberättare eller sekundära
berättare. På samma sätt antar de även barnets implicerade roll, när de upprepar tubbisarnas tal och sånger och svarar dem. De utforskar därmed de dialogiska processer som rollerna i texten utsträcker till föräldrarna. Föräldrarna
förhandlar här mellan tubbisars röster, berättarens röst och sina egna röster.
Briggs upptäcker tre huvudsakliga röster i denna aktivitet, som tillsammans sägs utgöra en affektiv pedagogik: en ”ludisk spelröst” (Bakhtin, 1981;
Goffman, 1981), en mer distanserad ”pedagogisk röst” respektive en ”paidiálekröst” (som avser engagemangets upprymdhet, mer av fysisk rörelse och
kroppslighet, samt mindre av regler och rutiner jämfört med ludus) (Briggs
2006:172). Speciellt den lekfulla ludiska rösten suddar ut gränsen mellan fantasi och verklighet (a a:174). Här regleras även barnets kropp och tid, och
dess ursprungliga affektiva paidiá görs om i enlighet med vuxnas önskemål –
blir till rutiner och lärande via olika typer av regellekar (a a:257).

Maktutövning?
Lek, textualitet och affekt ställer dock till det för teorier som fokuserar reproduktionen av makt inom kulturen, menar Briggs. Om idéinnehållet inte styr
(eller ens begrips av) barnen, utan det som fås ut av programmet är lek, måste
den pedagogik som fokuserar makt delvis tänka om (a a:91). Den centrala
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frågan inom Cultural Studies är dock just frågan om makt. Makten finns nedlagd i texten, medan publiken finner nöje i att göra motstånd mot den, hävdar
ju t ex John Fiske (1987). Briggs menar att ett motsatsställande av publikens
”njutningar/nöje” och ”ideologisk effekt” är alltför sterilt. Detta synsätt tar
enligt honom inte hänsyn till hela bredden av meningar som skapas (Briggs
2006: 255-56).
Ty även om tittaren sägs förhandla med, eller göra motstånd mot, textens
ideologiska innehåll, så görs med denna Cultural Studies-syn allt meningsskapande till en fråga om att underkasta sig eller så motstå makten. Briggs finner
det emellertid problematiskt ifall alla responser reduceras till detta, utan något som helst utrymme för tvetydiga och komplexa reaktioner på, och upplevelser av, texter i specifika kontexter (a a:47). På detta sätt faller man ju
bara tillbaka på de antaganden som görs i merparten textanalyser, där man
analyserar texter på jakt efter deras ideologiska innebörder, fastän man kallar
det hela för en etnografisk, empirisk studie (a a:47). Textstrukturen härskar
fortfarande oinskränkt, även om forskaren relaterar tänkta tolkningar till tänkta tolkares tänkta kontext: ”föredragna läsningar” kan alltså påstås fortsatt
härska, eftersom det aldrig kontrolleras exakt vad som tittaren verkligen föredrar... (a a:47).
Makt inryms givetvis också inom pedagogiken och leken, såväl i hemmet
som i (för)skolan – men även affekter. Föräldrar förväntas (t ex i fallet med
Teletubbies) inta den implicerade rollen att titta på programmet så som ett
barn gör, leka med, så att de verkligen kan dela barnets upplevelse och bekräfta upplevelsen och samtidigt i sin egenskap av vuxen bidra positivt till
barnets tittande (a a:246). Men föräldrar och pedagoger önskar kanske också
dela barnets glädje, engagemang och upprymdhet, momentant bli en lekkamrat i fantasifull paidiá? Möjligen återupplever föräldern här även härliga sinnesförnimmelser från den egna barndomen? Tillsammans utmynnar ludus och
paidiá utifrån Teletubbies i en affektiv och ömsint pedagogik, baserad både på
kognition och kroppsligt kännande, blir Briggs konklusion.

Fyra fallstudier
Vår studie kan sägas ta vid där Briggs slutade, eftersom ”våra” barn (förutom
en utlandsadopterad flicka på 29 månader) är mellan 18 och 22 månader, när
de först blir föremål för våra observationer. I den åldern börjar verbalspråket
spela en allt viktigare roll, men kanske kan vi fortfarande se vissa likheter
med Matt Briggs´ lille sons reaktioner? Samtidigt är de svenska barnens kontext inbördes något olikartad. Vilken roll spelar det t ex att ha blivit inskolad i
tv-tittandet vid sidan av ett 2 år äldre syskon, jämfört med om man är enda
barnet? Vilken betydelse har det, att under sina första levnadsmånader ha vistats på barnhem utan tv och då dessutom ha hört ett helt annat språk talas? Är
det någon skillnad om man tittar på tv tillsammans med en eller med två föräldrar? Och tittar man annorlunda på tv hos mormor och morfar, jämfört med
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hemma hos sig? (Därtill, i Fredrik Lindstrands förskolestudie: vilken betydelse har tittandet i grupp i dagismiljö för tv-mottagandet – och är pedagogerna mer eller mindre ”mediepedagogiska” än föräldrarna?)
Trots av vi fokuserar fyra individuella fall som på vissa punkter är rätt
olika, kan också vi precis som vid ”publikstudier” av mer generella fall upptäcka likartade upplevelsemönster och ”upplevelsegemenskaper”. Vår ursprungliga avsikt var dock inte att kunna generalisera och uttala oss om 2-åringar i allmänhet, utan enbart att studera hur hörskådandet egentligen går till
och vad tv-tittandet betyder i just våra fallstudier. Mänskligt beteende följer ju
inte några allmängiltiga lagar. Detaljer ger emellertid ett bidrag till det generella och säger onekligen en hel del om kulturupplevelser här och nu.
Detta är som sagt enbart en pilotstudie, dvs har inget representativt urval
av barn från olika samhällskikt och skilda bakgrunder, utan är endast genomförd med högutbildade föräldrars och deras barns medverkan. (Fredrik Lindstrands förskolestudie har däremot en större social spridning.) Undersökningen ska enbart uppfattas som ett första försök att börja närma sig denna ålderskategori, för att lära oss hur vi kan gå vidare för att kunna förstå deras hörskådande. Går det överhuvudtaget att få en inblick i hur små barn upplever tvtittandet och tv-programmen? Hur ska man i så fall gå till väga?

Aktiva kroppssubjekt
Intervjuer kunde ju inte komma ifråga här, med tanke på barnens låga ålder
och nyvunna verbalspråkliga förmåga. Även intervjuer med äldre förskolebarn har visat sig ha många nackdelar, dels pga att barn sällan har möjlighet
att problematisera den förförståelse som är inbakad i frågorna, dels pga att
fråga-svar-situationen tydliggör auktoritetsrelationer (se vidare Alldred 1998).
Trots fråga-svar-upplägget är intervjun aldrig fråga om någon ömsesidig tvåvägskommunikation. Ytterligare ett problem med forskningsintervjun är att
det bara är den vuxne, och inte barnet, som önskar uppnå någon ny insikt vid
frågetillfället. (Då är gruppsamtal med fyra-fem barn tillsammans mer givande, men tidigast från det att de är i 4-5-årsåldern.)
Inspirerade av den norska småbarnsforskaren Gunvor Løkkens (2005) studier av tultbarn (”toddlers” är visserligen hennes importerade engelska begrepp, för den ostadiga gången hos barn som nyss lärt sig att gå, men som här
översätts och används om 1-2-åringar) förlitar vi oss i hög grad på vad som
kan utsägas av barnkroppar. Løkken framhåller att även åldersgruppen 1-2 år
bör betraktas som bestående av kompetenta, begripande och intentionella sociala aktörer – aktiva kroppssubjekt i Merleau-Pontys fenomenologiska mening – inte minst på de arenor där småbarn vistas tillsammans, dvs omsorgsinstitutioner (a a:9). Skulle vi även i hemmiljön utan jämnåriga kamrater
kunna upptäcka detta vältaliga kroppsspråk, löd en annan av våra frågor?
Samt inte minst: skulle vuxna (föräldrar såväl som forskare) kunna begripa
detta icke-verbala språk lika bra som lekkamraterna uppenbarligen gör?
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Den franske existensfilosofen Maurice Merleau-Ponty (1962) brukar sägas
stå för ett alternativ till förståelsen av kropp och tanke som åtskilda storheter,
då han såg tänkandet som rotat i kroppen och ansåg att det är genom kroppen
som medvetande och språk tar form. Fransmannens livsvärldsteori framhåller
den ”levda kroppen”: att barnets kropp inte bara är motorik och sinnen, utan
även dess tankar, känslor och språk upplevs och uttrycks med kroppen. Influerad av honom menar Løkken, att 1-2-åringar på dagis genom kroppsligt samspel (snarare än genom verbala samtal) visar att de förstår varandras avsikter
och mening. Samspelet mellan dessa kroppssubjekt (en integrerad kroppslig
enhet av tankar, känslor och fysiologi, som samtidigt är olösligt integrerad
med den värld som denna kropp lever sitt liv i) rymmer både mening och intentioner, även när detta inte uttrycks i ord (Løkken 2005:45). Det kroppsliga
samspelet är alltså meningsfullt och med avsikter. Barnkroppen vet och förstår genom kroppen, genom aktiv meningssökande handling och rörelse, långt
innan barnet kan sätta ord på saker och handlingar (a a:16-17).
Men också vi forskare är onekligen fast i det vanetänkande som överbetonar det verbalspråkliga, kanske för att vi är rädda för att kritiseras för att ha en
alltför behavioristisk, ”utvändig” beskrivning av barnens agerande framför tvapparaten – istället för att kunna uttala oss om en förment ”inre” upplevelse
som bara ord tros kunna förmedla. Detta märks inte minst genom att vi lägger
stor vikt vid barnens verbaliseringar, fastän tultbarnets kroppsliga handlingar
förmodligen kan vara lika meningsfulla och upplysande, vilket just Matthew
Briggs (2006) visar. Det som barnet kommunicerar utan ord har vi trots allt
ändå försökt att återge verbalt, t ex beskriva hur vinkningar till figurerna i rutan onekligen fungerar lika bra som ett uttalat ”hej!”.

Tv-tittande som social handling
Den som någon gång iakttagit ett förskole- eller lågstadiebarn titta på tv tillsammans med jämnåriga eller vuxna, kan inte ha undgått att inse att det oftast
handlar om ett interaktivt fenomen, en pågående gemensam social produktion
både med och utan ord, i vilken barnet deltar tillsammans med andra bredvid
sig och i rutan. Det förra kallar vi för en mellanmänsklig – eller personlig –
interaktion, det senare för parapersonlig interaktion (där ”para-” står för ”liksom”/”som om” den vore personlig), men bäggedera är ”sociala” i meningen
samhälleligt formade och ömsesidigt relaterade. Gäller detta också för de allra
yngsta?
Eftersom tv-hörskådande är en i hög grad social företeelse, bör tv-tittare
helst också studeras i par eller grupp, för att undersöka interaktionens betydelse för receptionen. Detta sker här onekligen i fallet med de fyra barnen
som merparten av tiden tittar tillsammans med åtminstone en förälder, men
bara ett av barnen har ett (två år äldre) syskon. Jämnårigas betydelse för upplevelsen torde inte gå att underskatta i sammanhanget. Ändå har detta nästan
aldrig undersökts i fallet med de allra yngsta. Fredrik Lindstrands studie i för52

skolemiljö av grupper av 2-3-åriga tv-tittande barn är ett av få undantag. Här
kan vi alltså få syn på en reell barngemenskap mellan jämnåriga, en begynnande tultbarnskultur, med en försvenskning av Løkkens toddlerkultur, som
enligt hennes förskolestudier just är den allra tidigaste självständiga kulturen.
Visst är det riktigt att det både i det kollektiva tv-tittandet och i barnkulturer försiggår en betydelseproduktion och ett förhandlande, som uttrycker mer
än varje enskilt barns individuella ”avkodning” av upplevelsen, men det är ju
just detta som ligger i begreppet ”social” och det som menas med både socialisation och kultur. (Detsamma gäller även för de vuxnas bidrag till barnens
meningsskapande.) Vad som saknas i tv-forskningen är onekligen studier som
sätter in små barns tv-tittande i deras vidare sociala liv, samt betonar det situationsbundna i mottagandet. Hade tv-apparater i större utsträckning tolererats
i förskolemiljö, hade den bristen troligen för länge sedan varit upphävd.

Tultbarnskultur
Løkken (2005:22) ser följande huvudingredienser i den kultiveringsprocess
som försiggår redan mellan blöjbarnen i 1-2-årsåldern:
1) Genom det som barnen gör med sina kroppar, konstruerar de aktivt
sina relationer, vänskaper och gemenskaper.
2) Det utvecklas en (lek)kultur i och med att barnen efterliknar varandra
och upprepar vissa (lek)handlingar, som därmed blir till rutiner.
3) Att lekhandlingarna odlas över tid till rutiner visar att aktiviteterna vilar på ett utbyte av gemensamma känslor, gemensam förståelse och
gemensamma intentioner barnen emellan, som är meningsfulla och roliga för dem.
4) När lekhandlingarna blir upprepade och förutsägbara rutiner, har det
etablerats en självständig toddlerkultur, som inte är statisk utan hela tiden får nya variationer.
5) Toddlerkulturen/tultbarnskulturen utvecklar sig dessutom som en del
av den övriga kulturen, både i förskolan och i samhället i stort.
Hälsningsritualernas sociala betydelse framhävs exempelvis av Løkken: ”Det
att hälsa är en manifestation av intersubjektivitet mellan mänskliga kroppssubjekt” (a a:118). Hälsningsritualer handlar om att ömsesidigt bekräfta en
redan etablerad relation, eller visa en vilja att etablera eller följa upp en social
relation (a a:119) genom hälsningar på avstånd (vinka eller ropa), eller genom
olika ljud på nära håll. Även en uppmärksam blick, ansiktet tätt mot den
andre, leenden och beröring är olika sätt att välkomna andra barn till dagis (a
a: 121). Istället för att vinka, kan tultbarn också peka enbart (a a:133). Pekande är ju en av barnets allra första gester för att syfta på något utöver sig själv.
När barnet pekar, ser det fram och tillbaka mellan en annan och det som det
pekar på, dvs pekandet är en kommunikation om något (a a:37). Att framhäva
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likhet och gemenskap är ett annat kännetecken hos denna tultbarnskultur, liksom imitation av andra barn.
Är det möjligt att överföra dessa tankar på relationen mellan blöjbarn och
deras likar i tv-rutan? Allt detta kommer vi i våra videoobservationer att
kunna undersöka, beträffande de barn som utan jämnåriga bredvid sig i rummet, men kanske med jämnåriga i rutan, observeras av våra videokameror.
Leenden och skratt brukar onekligen förekomma ymnigt både hemma framför tv:n (Palmer 1986) och i förskolans kapprum och lekrum (Løkken 2005).
Barns vana att efterlikna tv-figurer och upprepa deras lekhandlingar har onekligen oroat åtskilliga masskommunikationsforskare. Kan det även ha sina positiva sidor? Barn visar även tidigt klara tecken på humor i sitt samspel, av
Løkkens observationer att döma (a a:110-117). Gäller det också för ”våra”
barn?
Forskaren ser sällan skratt i intervjuer med barn, däremot ofta vid observationer av barn individuellt eller i grupp. Barnen tar sig dock i grupp lättare ur
den vuxnes kontroll genom att skämta, titta bort när de talar, bryta blickkontakten med den vuxne (och därigenom också bli mindre medveten om den
vuxnes reaktioner) och ”gadda ihop sig”. Kan tv-kamrater kanske fungera på
liknande sätt, när barnen ännu inte befinner sig i förskolemiljö tillsammans
med reella jämnåriga barn? Dvs kan mottagandet av tv-programmen sägas
utgöra en embryonal barnkultur?

Hur erhålla kunskap om småbarns tv-upplevelser?
Varför är det så svårt att få syn på vad de allra yngsta gör framför tv-apparaten? De flesta blöjbarnsföräldrar säger att deras småttingar ”egentligen inte är
intresserade av tv än” – ”är alltför små för att förstå” – och många pedagoger
framhåller hur ”passiva” (inte bara) de yngsta barnen är framför tv:n. Men
sitter barnen verkligen helt stilla framför rutan och ”gör absolut ingenting”,
enbart pga att de rörliga bilderna och höga ljuden suger åt sig deras blick och
öron, vilket inte sällan hävdas? Mentalt inaktiva, med blanka, tomt gapande,
hypnotiserade ansikten? Utan att reagera eller till synes fatta någonting?
Paradoxalt nog har de yngsta dels ansetts maktlösa vad gäller att kunna stå
emot tv:s hypnotiska bilder, dels inte kunna förstå det som de tittar på. Tv har
betraktats som ”fängslande obegripligheter”, i motsats till allt annat som
också är obegripligt för barn, men som de därmed struntar i (Lemish & Rice
1986: 254). Är upplevelsen kanske trots allt meningsfull?
Vi beslöt oss för att ta barnen på allvar, respektera dem och deras val att
orientera sig mot rutan, genom att verkligen se efter vad de i själva verket
”gör”. Vad är det som händer i dessa tv-rum? Varför kan inte ens vi forskare
(med den uttalade avsikten att fokusera just detta) med blotta ögat se vad som
försiggår, utan behöver ta videokameran till hjälp?
Kanske beror den vuxna okunskapen på att både barnen, tv-programmen
och barnets samspel med medtittare är så rörliga och intensiva, att vi mer
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trögrörliga helt enkelt inte hinner hänga med? Livliga barn till rörliga bilder
blir kanske alltför mycket att ta in för oss? Blir vi överstimulerade? Till och
med de föräldrar som själva spelade in sina barns tv-tittande på video såg inte
alla gånger vad som faktiskt ägde rum. Ja, även för oss forskare behövs det
åtskilliga genomtittningar av det inspelade videofilmsmaterialet, för att verkligen upptäcka hur barnen i realiteten agerar och vad de och deras föräldrar
säger.
I kommande kapitel ges därför en ytterst detaljerad beskrivning av fyra
barns (varav tre alltså initialt under 2 år) agerande, när de vid fyra olika tillfällen tittar på samma programexcerpter, omfattande 75 minuter barn-tv (plus
30 sekunder Rapport). (Ursprungligen var fem barn inkluderade i studien,
men en förälder hade problem med videokameran.) Metoden kan kanske kallas för ”deltagande beskrivning” snarare än ”deltagande observation”, som
bättre karakteriserar förskolestudien som Fredrik Lindstrand genomfört. I sitt
kapitel ger han oss således en inblick i några visningar i förskolemiljö av två
animerade kortfilmer för barn i åldern 2 år och uppåt. Samtliga använder vi
oss av barnen som ”performativa informanter”. Barnen yttrar visserligen få
ord, men vi önskar visa hur barnen trots det – genom sitt övriga agerande –
kan ge oss värdefull information om upplevelsens speciella betydelse för dem.
Det kan kanske ibland tyckas som att vi nästan publicerar rena fältanteckningar, men skälet till utförligheten är dels en önskan om att stärka studiens
empiriska dimension och inte bara ge ett fåtal exempel för att illustrera en teoretisk position. Detaljrikedomen är även motiverad av det faktum att ingen
tidigare studerat svenska småbarns tv-tittande (och med detta menar vi såväl
tittande på tv, video som film) varför täta, tjocka och långa beskrivningar
upplevs som befogade och förhoppningsvis intressanta.
Det är nämligen, efter drygt 50 år med televisionen, hög tid att tultbarnen
”själva får komma till tals”, eller åtminstone ”till kropps”. (Om omöjligheten
för en vuxen att verkligen göra anspråk på att kunna vidareförmedla barns
röster, se dock kapitel 3 i Rönnberg 2006!) Vår förhoppning är ändå att genom den utförliga beskrivningen kunna stimulera läsaren både till en avvikande tolkning jämfört med vår (möjliggjord just genom alla detaljer) och inspirera läsaren till att själv mera noggrant jämförande iaktta hur barn faktiskt
agerar – samt inte minst inse vilken stor betydelse som den vuxna medtittaren
har för barnets behållning och lärande.
Utförligheten i beskrivningarna av det faktiska tv-tittandet är även vald för
att möjliggöra en analys av såväl text, mottagande som kontext, vilka hela
tiden sammantvinnas. Detta är också det mest talande sättet att förhålla sig till
de vida spridda föreställningar som togs upp i inledningskapitlet, men som i
stort sett saknar empirisk grund (dvs inte bygger på några studier av småbarn): att bilderna växlar alltför snabbt för att begripas av de yngsta, att barn
blir uppslukade (alternativt inte kan koncentrera sig) pga tv:s ”hypnotiska”
och ständigt föränderliga bilder, att de är stillasittande framför tv-apparaten,
inte kan skilja fantasi och tv:s fiktioner från verkligheten, att barnen lämnas
ensamma, ja, rent av ”sätts”, framför ”tv:n som barnvakt” eller – när föräld55

rarna faktiskt sitter med – att barnen inte heller då får någon ”respons” från de
vuxna, osv.

Men händer det verkligen något? Någonting ”nytt”?
Antropologen Sally Anderson (2003:72-73) har pekat på svårigheten att avgöra om ”någonting händer eller inte”, när deltagarobservationer äger rum. Är
det bara när människor säger någonting, som det ”händer någonting” värt att
skriva ned? Eller vid konflikter? Att barn just uttrycker sig mindre verbalt (eller i vart fall kommunicerar mindre av sådant som är lättbegripligt för oss
vuxna) kan onekligen bidra till upplevelsen att de är ”passiva” och inte tros
förstå något, eller ha någon behållning av tv. Anderson ställer frågan hur och
vad forskaren väljer ut ur det som sker. Kanske är heltysta pauser mer talande
än den längsta monolog? Kanske man uttrycker sig mer adekvat med miner
och gester än med vetenskapliga termer? Kanske en höjd arm är en bättre indikation på upplevelsen, än t ex en invecklad psykoanalytisk utläggning?
Vad är det alltså som sker, när ”ingenting särskilt” tycks ske? Och när
ingenting ”nytt” verkar hända längre, ”sker” då inte hellre någonting? Är det
så också våra, för varje visning som går, allt kortare beskrivningar ska tolkas?
Beter sig barnet ifråga relativt likartat som förra gången – alltså ”händer
inget” värt att notera längre? Eller finns det andra förklaringar?
Med återkommande observationer är ju vår tanke att få syn dels på eventuella skillnader beroende på det enskilda barnets aktuella ”dagsform” (pigg?
trött? sjuk?) och specifika kontext, dels vad barnets stigande ålder och ökade
erfarenhet både av vardagen och av medier innebär, dels hur repetition och
tidigare erfarenhet av det specifika programinnehållet eventuellt inverkar på
mottagandet och förståelsen. Ju mer förståelse från barnets sida, ju fler gånger
det sett filmen/programmet – eller ju äldre barnet blir – desto färre kroppsliga
och verbala uttryck kommer vi kanske att notera? Blir barnet därmed mer
”vuxet” i sitt tittande, mer ointressant – eller mer ”passivt”?
Så hur ska man som forskare kunna undersöka små barns reaktioner på
olika medieintryck? Det är den problematik som denna bok ägnas åt. Det
finns i princip tre sätt att göra detta på: att fråga barnen (i forskningssammanhang kallat ”intervjua”), att söka dra sig till minnes sin egen barndoms upplevelser och preferenser (”introspektera”), samt att iaktta barnen (”observera”
på forskarspråk). Här ska den sistnämnda metoden lyftas fram såsom den
mest givande. Men först några ord om vad ett barn ”är”.

Barnsyn
Ett rimligt krav att ställa på barnkulturforskare är att man redogör för sina
motiv och sin syn på barn lika ingående som man redogör för sina forskningsmetoder. Ty lika mycket som av insamlingen eller konstruktionen av data,
påverkas resultaten av forskarens kunskapsintresse och människosyn, eller i
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detta fall: av vederbörandes ”barnsyn”. Vad önskar man åstadkomma med sin
forskning? Vilka grundläggande antaganden om barn är avgörande?
Dagens barn är minst lika kloka och kritiskt värderande som föräldragenerationen själv var som barn. Vart barnen är på väg – eller borde vara på väg –
vet vi däremot inte. Ett vet vi dock: att barn hela tiden arbetar med, och uppenbarligen lyckas, att bringa ordning i mängden av intryck (vardagliga såväl
som massmedierade, faktiska såväl som föreställda). De jobbar verkligen hårt
med att uppställa hypoteser och skapa en sammanhängande teori om allt omkring sig, dvs en mer eller mindre diffus helhetsbild av sin omvärld. Också
media hjälper dem härvidlag. Barnens egen ”verklighetsteori” behöver för
den skull inte överensstämma med vuxnas.
Den så vanliga bristsynen på barn såsom ofullgångna varelser tillbakavisas således. Varför inte i stället försöka visa hur det som barnet gör är en
framgångsrik anpassning till dess villkor och erfarenheter? Varför ska vi
kräva av barn att de ska ”se som vuxna”, när vi lika gärna kan fråga oss vilka
fördelar barn såsom barn har, när det gäller att ta till sig t ex tv-innehåll: deras
önskan om närvaro av andra människor, deras uppenbarligen medfödda musikalitet, deras häpnadsväckande förmåga att avläsa bilder och kunna notera
detaljer och mönster, deras lyhördhet för atmosfär, ljud- och röstkvaliteter
exempelvis? Det anses i andra sammanhang inte lämpligt för ett barn att bete
sig som en vuxen. Varför skulle det vara det just i fallet med tv-förståelsen?
Vilka brister har inte också vi vuxna, när vi bara tar saker för givna eller
glider förbi kanske viktiga detaljer? Vi bör alltså inte utbrista ”Det här kan väl
barnet ändå inte begripa?!”, inte fråga oss ”Hur mycket av det här tv-innehållet förstår barn egentligen?”, utan hellre: Vilken mening skapar barnet ur
detta? Är barnet ensamt i sitt meningsskapande, eller får det assistans av en
vuxen? Och vilket övertag har barnet av att vara barn? Men även inse att de
allra yngsta förskolebarnen många gånger snarare upplever än ”förstår” en
film. Ju äldre barnen blir, desto mer integreras emellertid deras sätt att se,
uppleva och förstå. Kanske är detta önskvärt, fast det kan ju ingen med säkerhet säga.
Överlag inställer sig vid en läsning av forskningsrönen om barn och tv
ofta frågan: Hur ser dessa forskare egentligen på barn? Vad är ett barn för
dem? Och hur borde ett barn, enligt dessa medieforskare, istället vara? Som
vuxna? I stort sett alla studier visar dock att barn är mer kompetenta och motståndskraftiga än den inte sällan förvånade forskaren själv trodde innan. Aldrig har det ännu presenterats någon massmedieforskning där barnen överraskat forskaren negativt.
Vi måste även fråga oss om vuxna synsätt och vuxendefinitioner alla
gånger är speciellt meningsfulla. Kan forskaren t ex beträffande könsrollerna i
tv verkligen rakt av hävda att ”kvinnor inte på långt när är lika synliga som
män”? Fast ”synliga” för vem? För forskarna som räknar könsrollsskevhet i
antal och procent, eller för tv-tittande barn som tittar bort så fort en man visar
sig i rutan eller en mansröst hörs? För barn är nämligen män i tv ofta en markör för ”trist program, obegripligt för mig, avsett för vuxna, inte för barn”.
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För somliga barn kan män eller mansröster å andra sidan vara en ny intressant
bekantskap. Vad kan skillnader mellan barn och vuxna, mellan barn och barn
och mellan olika program bero på?

Barnperspektiv
Barn måste värderas för vad de är (dvs barn här och nu), inte beskrivas och
betygsättas utifrån vad det ännu inte är, nämligen vuxna. De allra yngsta använder, upplever och bearbetar uppenbarligen inte tv-innehåll på samma sätt
som vi vuxna. Vi kan därför ha glädje av att använda oss av andra metoder
och barnbaserade modeller, när vi vill förstå deras tv-hörskådande och hellre
jämföra tv-tittandet med lek än med skollektioner. Barnet tolkar också många
gånger innehåll i tv-program annorlunda än den vuxne (inklusive den vuxne
forskaren) och barnets meningsskapande – inte forskarens – borde ligga till
grund särskilt för eventuella påverkansresonemang, så länge det inte är påverkan på forskaren som avses. Frågan är rent av om de allra yngsta barnen kan
sägas ”tolka” programmen, så mycket som ”känna” och ”leka med i” dem.
Barns programval måste också respekteras, även när det gäller tv- och videotittande, även om det givetvis är inskränkt och sker utifrån den repertoar
som är tillgänglig för dem (och även styrt av vår erbjudna programmix – fast
barnen slapp trots allt se det som de inte ville se...). Forskaren måste bemöda
sig om att se något för barnen själva värdefullt i deras intressen och preferenser, även om programmen ifråga kan tyckas alltför enkla, repetitiva eller på
annat sätt olämpliga för oss vuxna.
Gemensamt för många forskare som sysslat med barn och tv är en vilja att
frälsa barnen från tv, oavsett vad barnen själva verkar tycka om sitt tvtittande. För de allra flesta förskolebarn är tv något skojigt, visar både vetenskapliga undersökningar (Palmer, 1986, fann t ex att barn alltid tecknade tvapparater med ett glatt ansikte i) och föräldrars egna iakttagelser. Fast barn lär
sig redan i tidig förskoleålder att vuxna anser att deras tv-tittande är av ondo
(själva vill de mer kritisera vuxnas tittande), vilket bara ger dem skuldkänslor
beträffande egna favoriter och glädjeämnen.
Mycket av barnkulturforskningen utgår alltså fortfarande från vuxna perspektiv, definitioner, tolkningar, bedömningar och värderingar och i grunden
från en fostransattityd – så ock vår studie, åtminstone vad definitioner och
tolkningar anbelangar. Media betraktas för det mesta som maktmedel eller
pedagogiska medel, som transportmedel till de unga. Är det möjligt att betrakta media som ett dialogmedel, som kan förmedla förståelse mellan barn och
vuxna – i bägge riktningarna? Kan vi vuxna verkligen förstå exempelvis tvtittandet från barnanvändarnas egen synvinkel? Kanske kan observationer av
barn som tittar på tv här utgöra en ovärderlig källa? Observationer i sig räcker
ofta inte ens, utan vad barnen faktiskt gör blir uppenbart först när man
närgranskar videoinspelningar av dem. Våra inblandade föräldrar vittnar som
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sagt om hur de ibland inte alls lagt märke till det som sedan blir så tydligt, när
barnens reaktioner finns bevarade på video.
För barn är tv-tittande en del av deras vardag, deras omvärlds- och självförståelse – inte någon direkt konstupplevelse (om man med detta fokuserar
upphöjt eller avskilt reflekterande, eller själva formen) eller något läromedel.
Icke desto mindre rör det sig om lärdomar och upplevelser och de metodologiska svårigheterna att forska i sådana anses närmast oöverstigliga: det blir till
att helt enkelt stödja sig på indicier. Vuxna intervjuas efter att ha sett en film/
ett tv-program, eller så får de fylla i enkäter. Kanske kommer forskaren här
emellertid bara åt dessa vuxnas förmåga att reflektera och verbalisera, deras
tendens att rationalisera, eller allmänna förtrogenhet med receptkunskapen om
media och det gängse sättet att tala om filmupplevelser, snarare än den faktiska upplevelsen?

Lekens, leksakernas och föräldrarnas roll
Inte minst i fallet med barn kan det vara mer givande att studera dem under
själva upplevelsen, som i och för sig inte behöver vara avslutad bara för att
tv-apparaten stängs av. Att uppleva och ge syn- och hörbart kroppsligt uttryck
åt upplevelsen både under och långt efter tv-tittandet följs ofta åt hos förskolebarn. Till själva tv-förståelsen hör även senare bearbetning i plötsligt uppdykande kommentarer/associationer eller i lek. Därför har vi använt oss av en
etnografisk teknik eller kulturanalytisk metod bestående av deltagande beskrivningar, deltagarobservationer och videoinspelade tv-visningar.
Barn bearbetar inte minst i sin lek det som de har sett och gjort, medan de
i de yngstas fall mera sällan talar om det sedda. Vid lekstudier ställer man
därför frågor som: hur inkorporerar barnen uppslag som de hämtat från olika
medier i sin lek? Underlättar då leksaker med anknytning till programmet
barnets fortsatta bearbetning? Blir de en förlängning av favoritprogrammet?
Kan då detta att förvägra barnen programrelaterade leksaker och annat med
merchandisinganknytning (kläder, ryggsäckar, muggar etc) rent av vara ett
sätt att försvåra barnens förståelse och upplevelse?
Men även om de allra yngsta barnen inte kan sägas ”tolka” programmen,
så mycket som ”känna” och ”leka med i” dem, är det kanske så i fallet med
”våra” något äldre barn än dem som Briggs studerat, att föräldrarna söker
”tolka åt” sina barn? Lära dem att tolka graden av lek/fantasi, t ex? Deltar de
fortfarande i, eller initierar de rent av, barnens massmedierade lek?
Vad har det i så fall för betydelse, om föräldern inte har sett de program
som barnet sett? Omöjliggör det förståelsen av barnets associationer? Försvårar det också barnets bearbetning och utbyte av det sedda, genom att den
vuxne därmed inte kan koppla ihop barnets kommentarer eller lek med programmet? Hindrar det även dialog? Hur bundna av filmförlagan är barnen
egentligen? Hur mycket av det som tycks vara en lek med tydliga mediespår
är i själva verket hämtat från barnets vardagsupplevelser? Har föräldrar verk59

ligen ork nog att se efter varifrån lekuppslagen kommer? Leker barnet rentav
under det att det följer tv-programmen? Detta är bara några av de frågor som
behöver ställas om betydelsen av sambandet mellan medieupplevelser och
barnets vardagsliv.
Vi försöker här alltså att på olika sätt bilda oss en bättre uppfattning om
vad som faktiskt sker i den massmedierade kommunikationen och mötet mellan tv-figurerna, barnåskådaren och medtittarna. För detta ändamål har vi med
videokamerans hjälp dokumenterat och analyserat barnens och de vuxnas reaktioner medan de tittar på tv/video i sina hem såväl som i förskolemiljö.
Fältstudier är ett viktigt komplement som kan ge användbara uppslag till forskarens egna vuxna analys och tolkningar av kulturprodukters innebörder för
barn. Här får man t ex ledtrådar till vad barnen själva fokuserar på, jämför
med, tolkar in, vill ta del av igen – respektive är ointresserade av och väljer
bort. Barnen reflekterar som tur är med hela kroppen och fullt hörbart, även
när de talar rakt ut i luften till ingen bestämd alls. I leken har de sedan mera
tid till att organisera sina intryck och repetera sina erfarenheter. Men även
själva tv-tittandet i sig tycks i fallet med de mest lyckade programmen av barnen upplevas som en form av lek med både föräldrar och låtsaskamrater.

Kan man observera andras tankar och upplevelser?
Men kan man verkligen få ut någonting genom att enbart iaktta barn? Ja, nog
kan man åtminstone se vad de skattar åt, vad de är ointresserade av, var de har
det som tråkigast. Även om själva reaktionen vid tv-tittande är ett till synes
”privat” fenomen har utomstående observatörer ändå i viss mån tillträde till
den, i form av t ex det reagerande barnets såväl kroppsliga som verbala agerande. Många gånger blir man förvånad eller rent av överrumplad, men i vart
fall får man upp ögonen för mycket som man aldrig skulle ha uppmärksammat annars utifrån sin egen vuxna synvinkel, analys och tolkning.
(Deltagar)observationens svaghet anses annars ligga i att metoden är begränsad till yttre, klart iakttagbara handlingar och inte kommer åt ”inre” reaktioner såsom tankar och känslor. I betydligt större utsträckning än vuxna
reagerar emellertid barn med hela kroppen. Små barn har ytterst svårt för att
verbalisera sig på kommando, men är spontana och använder ofta lek istället
för enbart muntliga uttryck. Eller så yttrar de sig oombedda, som ett sätt att
tänka högt under själva tv-hörskådandet (ordet är som sagt avsett att framhäva
att barn inte bara ser på tv, utan i hög grad hör tv). Barn kännetecknas i förskoleåldern således ofta av större spontanitet och direkthet, om än av mindre
artikulation. Några sådana möjliga (framför allt icke-verbala) ledtrådar, som
vi kommer att leta efter, är:
Uppmärksamhet/orientering mot rutan?
Det första som man kan iaktta är graden av koncentration, uppmärksamhet
eller orientering mot tv-rutan: tittar barnen förstrött eller koncentrerat? Eller
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inte alls? Enbart uppmärksamhet är dock ett problematiskt kriterium på optimalt tv-hörskådande, eftersom barn efterhand tycks tillägna sig speciella uppmärksamhetscykler (Krull & Husson 1979) och varseblivningsstrategier –
vissa ”se-tekniker”, där de tittar bort från tv-rutan för att få tid till att bearbeta
det nyss sedda och sedan åter riktar sin uppmärksamhet mot skärmen. Åtminstone äldre förskolebarn anses kunna föregripa programförändringar, efter
att ha lärt sig hur typiska program är konstruerade, eller lyssna efter ledtrådar
som säger att nu kommer något nytt och intressant. De kan på så sätt vara
uppmärksamma på de avsnitt som de gillar och förstår och undvika de partier
de ogillar eller inte förstår. Med denna ”se-teknik” kan barnen alltså i praktiken i någon mån förändra de program som de just ser.
Kroppsuttryck?
Man kan vidare iaktta barnets icke-verbala tittar- och lyssnaragerande vad
gäller kroppshållning, gester, mimik, utbyte av blickar, beröring, uppträdande
i rummet (distans eller närhet mellan de olika tv-tittande barnen, eller mellan
barnet och föräldern, samt mellan barnet och tv-apparaten), barnets orienteringsvinkel, blickvinkel, bildavsökande osv. Barn uppvisar ofta tydliga gester
som signalerar ja!, nej!, oro, blygsel, förlägenhet, skrämsel, spänning, glädje,
ledsnad etc (Krull & Husson 1979). De hejar, applåderar, klappar händerna,
ojar sig, vrider sig, suckar, gömmer sig, går ut ur rummet. För att inte tala om
hur de ofta vidrör tv-rutan, kramar tv-apparaten, eller pekar mot den.
Andra eventuellt iakttagbara rent kroppsliga handlingar (speciellt bland de
yngsta) som vi möjligen kan upptäcka är olika imitationer, upprepningar,
skämtsamma härmningar eller ekon av handlingar. Små barn vill gärna repetera med hela sin kropp, göra om eller ta efter handlingar, kanske förklara
dem för sig själva med hjälp av hela eller delar av kroppen, men även initiera
helt egna kroppshandlingar. Om barnen på detta vis blir ett slags ”skuggor”
till figurerna, kan det kanske även röra sig om tecken på upplevd gemenskap:
man vill göra eller vara som de?
Verbala förhållningssätt?
Därtill kommer så tre sorters möjliga verbala förhållningssätt, som vi bör vara
observanta på. För det första verbala yttranden som är tänkta som en form av
kommunikation till medtittarna, som i sin tur kan vara av tre slag: A) Aktuell
verbalisering, när barnen pratar om det som de just ser i tv-rutan; B) Prospektiv verbalisering, när barnen föregriper det som de ser, exempelvis säger ”Nu
kommer det att bli en smäll!”, eller oroligt frågar ”Kommer han att dö?”; eller
C) Retrospektiv verbalisering när de kommenterar det som de såg för en stund
sedan, i går, eller t o m förra veckan.
För det andra förekommer kanske verbal parapersonlig kommunikation,
som om barnet kunde samtala med karaktärerna. Tror verkligen barnet att tvfiguren hör honom/henne?, lyder då en möjlig fråga. För det tredje kan vi
eventuellt iaktta det som kallas för privat tal: sådant tal som hörs, men som
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tydligen ändå inte är avsett som någon egentlig kommunikation med någon
faktiskt närvarande annan, eller ens riktat till någon figur i rutan. Barns ”ickekommunikativa”, men ändå fullt hörbara, privatspråk är ett sätt att förklara
och tolka för sig själva, ett stöd för den egna förståelsen genom att verbalt
beledsaga upplevelser eller tankar. Barnen kommenterar ofta för sig själva när
de tecknar, leker eller ser på tv. Beroende på de yngstas påstådda rudimentära
förmåga till reflektion, anses de ännu inte kunna föra en tyst inre konversation
med sig själva (Piaget 1983; Selman 1989). Men tänka kan de förstås.
De film- eller tv-passager under vilka barnen kommenterar skeendet för
sig själva är också de som de senare speciellt väl brukar komma ihåg – och
förmodligen också begriper eller lär sig allra bäst. Förskolebarn tycks också, i
motsats till vuxna, prata för sig själva mer när någon annan är närvarande
(och speciellt om denna någon är ett eller flera barn i ungefär samma ålder),
än när de är ensamma. Ändå är barnens kommentarer uppenbarligen inte avsedda som kommunikation till någon annan. Detta talar alltså för värdet av att
titta på tv tillsammans med någon, kanske helst med både en vuxen och en
jämnårig.
Energi och se-rytm?
Dessutom kan forskaren försöka lägga märke till hur högt, ivrigt eller energiskt barnen eventuellt talar med kroppen eller munnen, deras intonation,
rytm, skratt, skrik, fnitter och imitation eller härmanden av figurs röstkvaliteter, musik och andra programljud. Och inte minst när barnen i så fall riktar
sina gester eller sitt tal till varandra, till en vuxen, till tv-karaktär, respektive
är tysta och stilla. Går intresset och upplevelsen dessutom i vågor? Barnteaterforskaren Viveka Hagnell (1985) har framhållit (visserligen avseende 3-15
åringar) att på samma sätt som man talar om en uppsättningens dramaturgi,
kan man på åskådarsidan urskilja en rytm eller kurvatur: en upplevelsens dynamiska dramaturgi, vars tecken kan vara rörelse-stillhet, gäspningar-spetsade öron, spänd koncentration-prat med bänkgrannen (a a:344). Detsamma
kanske gäller för tv-tittande?
Reaktioner nu – eller först senare?
Vanliga föreställningar är att reaktionen primärt skulle vara en språklig aktivitet och följa mer eller mindre omedelbart efter mottagandet av programmet
– eller på intervjuarens frågor. Gör inte barnen något som kan benämnas verbalt, anses de (felaktigt) inte vara kognitivt aktiva. Men åtminstone för förskolebarn kan reaktionerna dröja ett bra tag och de verbala uttrycken bara berätta en del av allt som barnen tänker och känner. De leker oftast inte kring en
programserie de första gångerna som de tar det av programmet, utan vill ofta
först bekanta sig närmare med karaktärerna. De menar betydligt mer än de
kan uttrycka i ord och använder därutöver andra uttryckssätt. Mimik, gester,
rörelser, förflyttningar i rummet, lek och teckningar är viktiga icke-verbala
aspekter, som i barnens fall dessutom är självinitierade och spontana reakt62

ioner – inga situationer, där uppgiften att reagera på programmet föreläggs
barnet av en vuxen.
Social interaktion?
Inte heller är tv-tittande för det mesta någon individuell aktivitet. Tv-hörskådande är en social, situationsbunden aktivitet och exempelvis miljön, närvaron
av andra barn eller av vuxna – samt tv-tittarens förväntningar – har visat sig
inverka på hur barnen tar till sig, förstår, minns och upplever programmen
(Salomon 1983; Palmer 1986; Briggs 2006). Sociala tv-tittandefaktorer som
ännu är i det närmaste outforskade i fallet med barn är det som man skulle
kunna kalla för direkta dela-med-sig- eller dela-med-varandra-handlingar
som visserligen ofta kan vara verbala, men som ändå inte verkar dikteras av
någon direkt önskan att tala om programmen, utan snarare att få uppleva (eller ibland: återuppleva) programmen tillsammans (Palmer 1986).
Det verkar inte så mycket handla om att få sin egen personliga reaktion
bekräftad av någon vuxen eller jämnårig, som om att gemensamt få genomleva upplevelsen (Briggs 2006). Man får uppleva och kommentera upptäckter
eller ”skatter” tillsammans. Det tycks även som om en viktig del av reaktionen är förutsägande – men inte förutspående i bemärkelsen av att se fram
emot vad som ska hända senare i programmet, utan i stället handlar det om att
föregripa reaktionerna hos en annan, helst jämbördig, tittare. Den grundläggande utgångspunkten är social interaktion, samhandling. Videotekniken får
här givetvis en alldeles speciell funktion, eftersom den möjliggör upprepat
tittande så att barnet vet mer än den medtittare som ser programmet för första
gången.
Mer än av kanske något annat kännetecknas småbarn av en ”här och nuattityd” till tillvaron och en önskan om gemenskap. Matthew Briggs´ (2006)
lille son kunde på sin höjd titta på tv ensam i fem minuter, om inte föräldrarna
var med honom i rummet. Lek, samtal, muntligt berättande och tv äger rum
här och nu (eller upplevs i vart fall göra det, i de fall då det inte är fråga om
direktsändning). Röster och ansikten skapar gemenskap, vilket böckers texter
inte kan göra på samma sätt – såvida inte dagisfröken eller pappa ger dem
röst.
Framför tv:n är man således mentalt aldrig ensam. Man tänker även när
man rent fysiskt är allena på hur vänner, låtsaslekkamraterna i rutan eller arbetskamrater agerar, eller skulle reagera på det sedda, eller hur de kommer att
leka eller vad de kommer att säga i morgon. Aktiviteten är alltså social och
fråga om interaktion, i den meningen att den står i relation till andras handlingar som formats i samhället och rör sig om olika typer av samspelshandlingar.
Denna sociala interaktion kan antingen vara parapersonlig (med karaktärer i rutan) eller personlig (med medtittare), eller både-och. Barnen går i
dialog med texten eller med föräldrarna. Kräver då detta inte verbal förmåga?
Inte bara det att kommentera något i rutan, utan även att imitera en figur (som
i sin tur kanske imiterar småbarn), är emellertid en form av socialt samspel.
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Innebörden av det sedda är alltså inte given i sig, utan inramning, organiseringsprinciper och mottagarens förväntningar spelar in – t ex att genom en
delad eller till synes ensam, men ändå gemensam, ritual kunna identifiera sin
grupptillhörighet. Riktigt små barn utan syskon har dock ännu inte tillgång till
reella jämnåriga barn i hemmiljön, utan får det först i förskolan. Till dess kanske jämnåriga i rutan kan fungera som ersättning? Eller rent av föräldrarna?
Fortlöpande observationer!
En annan föreställning är att receptionen skulle utgöras enbart av själva tittandet, eller följa mer eller mindre omedelbart efter tv-programmets slut. Tv-tittandet föregås ofta av speciella förberedelser eller förväntningar (en prereceptiv fas) och följs för det mesta också av olika aktiviteter. Dessutom ingår
ett visat avsnitt inte sällan i en serie eller följetong, där tidigare och kommande avsnitt inverkar på det just sedda. Vidare vill barn i förskoleåldern ofta
gärna se om ett och samma program, varför vi visar samma program fyra
gånger. Att de allra yngsta älskar repetition har nog de flesta föräldrar lagt
märke till, t ex i samband med sagoläsning, och barnen fortsätter att svara på
programmet långt efter att de först konfronterats med det (i post-receptiv fas).
Det finns därför goda skäl till fortlöpande observationer över lång tid (därtill av barnens lek, förutom av deras tv-tittande), ty fokuseringen på den omedelbara interaktionen mellan barn och tv-figur är inte tillräcklig, för att ensam
rubriceras som reaktion på det sedda. Associativt prat eller lekar en lång tid
efteråt uppfångas ju oftast inte av den forskare, som endast intervjuar eller
observerar vid enstaka tillfälle(n). Medieupplevelsen är alltså inte avslutad
bara för att själva mottagandet avslutats.
Flera veckor efter att barnet sett ett program kan det plötsligt, utan att till
synes befinna sig i något ”lämpligt” sammanhang, komma med kommentarer
och funderingar kring det tidigare sedda. Det krävs då en hel del minnes- och
associationsförmåga samt fantasi från den vuxnes sida (förutom delade medieupplevelser) för att begripa barnets syftningar av typen ”hon eller han sa eller gjorde si eller så”. Små barn har ju en förmåga att förutsätta att alla andra
delar deras utgångspunkter och referensramar. Svarsreaktioner eller ”respons”
tycks i förskolebarns fall alltså inkludera tidsdimensioner långt bortom det
första (såväl som sista) mötet med programmet ifråga. Speciellt märks detta i
deras lek: det dröjer ibland rätt länge innan de leker ut en tv-figur som de lärt
känna.

Osynlig eller utebliven reaktion = icke-förståelse/”passivitet”?
Ska man då förutsätta att barnen inte begriper ett inslag, om detta inte avsätter
några spår i deras ansikten, på deras läppar eller kroppar? Nej, givetvis inte.
Så länge barnet är vänt mot rutan bringar det med all säkerhet någon mening i
det sedda, även om denna kanske inte överensstämmer med den av programmakarna avsedda. Tidigare trodde forskningen att barn förstår om de är upp64

märksamma mot det förevisade. Numera är forskarna överens om att barn
uppmärksammar det som de förstår (Anderson & Lorch 1983). Men att inte
begripa en figurs avancerade vokabulär betyder ju också något: de tv-tittande
barnen begriper härigenom exempelvis att den vuxna nyhetsuppläsaren inte är
”en av dem”, inte talar till dem.
Sedan måste forskaren givetvis tolka även dessa reaktioner respektive
”icke-reaktioner” utifrån vad hon/han vet om barns övriga sociala situation
och liv, deras psykologi, intressen och utvecklingsuppgifter. Och det är inte
alla gånger så lätt! Vad betyder det egentligen när barnen tittar åt ett helt annat håll eller ner? Oengagemang? Inte nödvändigtvis: det kan också signalera
att ”reflektion pågår”. När det skrattar på ett för den vuxne totalt obegripligt
ställe? Om barnet ses hålla för öronen, vad antyder då detta? Att det inte vill
höra mer, är rädd, föregriper hemskheter? Tolkningen beror givetvis på situationen, men barnet kan här rent av föregripa något som det inser ska bli ”pinsamt”, ”löjligt” eller ”hemskt”.
Och hur ska man tyda detta att barnen pratar med varandra eller med
vuxna om annat, medan de tittar på programmet? Eller är helt tyst? Eller när
barnet inte visar några synliga reaktioner alls? Ointresse, spänning, att man
inte förstår? Svaret är avhängigt av många faktorer, men forskaren kan försöka hämta uppslag ur barnets övriga liv och kan kanske få en tänkbar förklaring från föräldern, vid den aktuella tidpunkten eller långt senare.

Tillvägagångssätt vid studien i hemmiljö
Föräldrarna till fyra barn i en större sydsvensk stad gick med på att videofilma
sina barns tv-tittande. På detta sätt klampade ingen främling kroppsligen in i
deras vardagsliv. Framför allt mammorna videofilmade alltså själva barnets
tittande, antingen med rörlig eller stationär videokamera. Instruktionerna till
föräldrarna var att visa denna programmix vid den tidpunkt och på det sätt
som barnet normalt brukar titta på tv: ensam ifall barnet är van vid det, eller
så tillsammans med syskon och/eller förälder/föräldrar. Det betonades att det
inte gjorde något ifall barnet samtidigt lekte framför tv:n, eller rent av gick
bort från tv-apparaten. Vid några tillfällen avbröt modern visningen, antingen
för att hon ansåg att barnet sett länge nog och/eller att barnet var trött. Visningen återupptogs sedan vid ett senare tillfälle, för det mesta med start på
samma ställe i excerptföljden. (Barnens namn är förstås fingerade.)
I denna, som det som brukar kallas, visuella etnografi blev – eller var redan – videokameran en del av en lekfull miljö, eftersom barnen var så vana
vid att även annars vara videofilmade av sina föräldrar. Barnen tycks för det
mesta inte ta någon som helst notis om kameran eller bli självmedvetna och
hämmade, men videokameran kan givetvis ha inverkat på föräldrarnas agerande. När barnen var ointresserade av det visade tv-inslaget eller trötta, kunde
de dock ibland komma fram till videokameran och hellre vilja titta genom
dess tittöga eller spela in egna ”filmer”, än titta på programmet i tv-rutan.
Endast i ett fall uppmuntrade och genomförde modern denna aktivitet att vi65

deofilma, utan att ”forskningsuppgiften” stod i fokus. Föräldrarna var däremot
onekligen medvetna om att någon främmande iakttog/skulle iaktta dem, vilket
troligen påverkade deras agerande.
Föräldrarna som videofilmar är alltså inte bara fotografer, utan även deltagare och medaktörer vid barnens tv-upplevelse. Deras roll kommer vid vår
tolkning att visa sig vara ytterst betydelsefull. Kanske kan man invända att
föräldrarna här ger mer respons på sina barns ord och handlingar än de normalt gör, pga att de vet med sig att de är videofilmade. Två mammor har dock
självmant framhållit att de tvärtom varit mer återhållsamma med sina kommentarer än vanligt, för att låta barnets egen aktivitet få styra mer.
Barnets videoinspelade reaktioner ställdes sedan mot en simultananalys av
de visade inslagen ur olika barnprogram, som vid alla fyra tillfällena alltså var
desamma. De inspelade videofilmerna av observationerna (såväl som programexcerpterna) genomgicks vid analysarbetet noga (med åtskilliga tillbakaspolningar för att få grepp om skeendet) fyra gånger för varje visning och
varje barn och alla iakttagelser av det som sades och gjordes – alternativt inte
sades eller gjordes – skrevs ned i dess helhet. Videoobservationerna och programmaterialet synades således parallellt, med hjälp av två bredvid varandra
stående tv-apparater och två DVD-spelare.
I kapitel 4 är observationerna återgivna med en blandning av upplevelsenära beskrivningar och upplevelsefjärran begrepp inom [klammer]. Materialet
är visserligen litet, bara drygt 20 timmar sammantaget (omfattande fyra barn
x 4 visningar x (i bästa fall) 75 minuter vardera, plus lite ytterligare inspelningar med barnen då de även ser andra program eller leker), men förhoppningsvis ändå upplysande och kanske igenkännbart utifrån läsarens egna erfarenheter.
Det är givetvis svårt att säga hur mycket av upplevelsen som avspeglas i
kroppsliga uttryck, samt i ett fåtal verbaliserade kommentarer. Vad som förloras med detta smått behavioristiska närmande är givetvis fantasier och reaktioner yppade i efterhand. Metoden kombineras därför med föräldrarnas rapporter om gjorda iakttagelser av lek eller tal med anknytning till programmen.
De fyra mödrarna har dessutom bidragit med uppgifter om barnens tidigare
erfarenheter av olika medier. Alla dessa metoder har sina begränsningar och
felkällor, men tillsammans kommer man förhoppningsvis ändå så nära barnens reception som det är möjligt. Åtminstone uppnås betydligt mer, än om
enbart barnens verbala utsagor skulle utgöra grunden.

Etiskt försvarbart?
En problematisk sida av observationer av barn är huruvida forskaren inkräktar
på barnets rätt till privatliv. Överenskommelsen att inte visa barnet offentligt i
bild utan förälders medgivande är givetvis självklar, men hur kan man få barnets tillstånd till att delta? Barnet kan ju inte ge sitt eget medgivande till att bli
filmad, utan det står föräldern i detta fall för. Hur kommer barnet att uppfatta
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det hela när det blir äldre? Som annorlunda än alla andra videofilmer som föräldrarna har spelat in? Som pinsamt? Med stolthet över att ha förärats så
mycket uppmärksamhet? Det kan vi förstås aldrig veta.
Om enbart en förälder – istället för en främling – sköter videofilmandet,
borde dock risken för skadlig inverkan minska, då föräldern torde vara mer
observant på eventuella oönskade konsekvenser och i så fall avbryta det hela.
Föräldrarna har också givits ensamrätt att stryka sådant i manus som de inte
önskar ha med. En angränsande problematik i de fall då forskaren studerar sitt
eget barn är: exploaterar jag mitt barn, ska jag verkligen avslöja dessa saker
om familjen? Svaret lär bli en avvägning mellan den skada respektive den
nytta som vederbörande uppfattar att förfarandet eventuellt har. Bidrar det i
slutändan till något gott för mitt eller för andra barn?
Situationen är dock inte specifik för forskningssammanhang, utan gäller
för alla offentliga sammanhang som barn deltar eller inte får delta i. Frågeställningen visar samtidigt hur det generella kan göras synligt via de enskilda
individerna, ty precis som i samhället i stort inrymmer våra förälder-barnrelationer ojämlik makt: över- och underlägen, där makten att avgöra alltid
innehas av föräldrarna. Dominansförhållanden kännetecknar helt enkelt generationsmaktordningen (se Rönnberg 2006). Föräldrarna ges ju i alla möjliga
sammanhang rätten att bestämma över sina barn. Här kommer studien samtidigt bortom det enbart personliga och individuella.
Att vi trots dessa betänkligheter har valt att använda oss av denna visuella
etnografi motiveras av övertygelsen att detta är det bästa sättet att öka respekten för blöjbarnens fantastiska mediekompetens, med tanke på deras ännu
ringa erfarenhet, och främja insikterna om deras aktiva val att inte bara orientera sig mot tv-rutan, utan mycket bestämt hävda t ex sin mening om vilka
program som är meningsfulla att se. Ingen annan metod torde heller lika tydligt kunna visa på betydelsen av samspelet mellan barn och förälder.
Kim Rasmussen (2004:277-279) lyfter fram flera argument för att använda fotografi i barndomsforskning, som även gäller för användandet av videokamera, trots att de bägge överskrider ”det muntliga yttrandets möjliga
anonymitet”: fotometoden har en respekterande inställning till barn, försöker
närma sig barns förståelse genom att träda in i deras vardagsvärld och stödjer
en barnsyn där barn uppfattas som kompetenta sociala aktörer. Barnen sätter
också i högre grad dagordningen, än om de intervjuas eller utforskas från ett
mer ”vuxet” perspektiv, och metoden minskar därmed den maktobalans som
alltid finns mellan forskaren och de studerade barnen.
Barn är inte bara i maktunderläge i förhållande till sina föräldrar och till
forskare, utan även till pedagoger. Kan våra videobservationer vara till nytta
inom förskolan och förskollärarutbildningen – leda till personalens högre förväntningar på barnens förmåga att skapa mening ur sitt tv-tittande, men även
till en ökad förståelse av barnens behov av vuxna medtittare – har metoden
också haft sitt berättigande (se Samuelsson & Lindahl 1999). Förhoppningsvis bidrar beskrivningarna av barnens reaktioner till att höja alla vuxnas medvetenhet om blöjbarnens fantastiska kompetenser.
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Margareta Rönnberg

Från Teletubbies till Små Einsteins:
programanalyser ur ett barnestetiskt perspektiv

Undersökningens programexcerpter är en hopklippt mix av 11 inslag, totalt
omfattande 75 minuter (teaterföreställningen Babydrama, med skådespelare
som leker Tittut och Kurragömma med barn under 1 år, är 75-80 minuter lång
och utan paus, vilket fått utgöra ett jämförelsemått). I tur och ordning rör det
sig om Teletubbies-inslaget ”dörr” (15 min), Pingu (5 min), Molly (6 min),
Teletubbies ”dans” (2 min), Rapports vinjett (30 sek), Bolibompa-introt (20
sek), Meckar Micke-introt (30 sek), Brum (12 min), Byggare Bob (9 min),
Små Einsteins (23 min) och slutligen Teletubbies stående avslutningsscen ”hej
då” (2 min). Samma programmix visades fyra gånger med några veckors eller
månaders mellanrum, eftersom barn ju gärna ser om samma filmer och lyssnar på samma sagor om och om igen. I vissa fall avbröt föräldern dock själv
visningen och inspelningen ett tag eller så vägrade barnet se en viss film igen.
I likhet med merparten babymediers innehåll för de allra yngsta är dessa
småbarnsinslag i de flesta fall korta, enkla, omväxlande, roliga och med långsamt tempo (undantaget är snabba Brum). I motsats till det mesta av BabyTV:s och andra babymediers utbud är de här visade excerpterna dock inte inskränkta till stiliserade leksaker, enkla klossar av olika färg, ”babykonstverk”,
klassisk musik och barnsånger, utan kännetecknas i de flesta fall av berättelser om interagerande barn eller ”barnrepresentanter” och populärmusik. Inte
heller är de tio excerpterna med barnprogram av uttalat pedagogisk karaktär, i
meningen skolförberedande, förutom möjligen ett.
Vi har nämligen tagit med ett avsnitt ur Baby Einsteins storasysterserie
Små Einsteins som är hela 23 minuter långt, avsett för barn över 3 år och
tänkt att vara pedagogiskt eftersom ”interaktivt” (ska t ex lära ut igenkänning
av en melodislinga av George Bizet och ett tavelmotiv av den österrikiske
konstnären Gustav Klimt och de tv-tittande barnen får direkta uppmaningar
att svara på olika sätt). Detta avsnitt inkluderades för att studera de yngstas
reaktioner på en typ av barnprogram som före blöjbarnsteve var den dominerande vad gäller längd och animation, om än ej beträffande de pedagogiska
avsikterna. Rapports vinjett och introduktionssignal medtogs enbart för att
undersöka om detta vuxenprograms speciella ljud och bilder automatiskt drog
till sig barnens uppmärksamhet.
Beskrivningen av programmen och (i kapitel 4) av de visade inslagen kan
användas som en ”uppslagsbok”, i de fall då läsaren bättre vill förstå vad barnen och föräldrarna i nästkommande kapitel reagerar på, om detta inte riktigt
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framgår av den beskrivande analysen. Utförligheten är dock samtidigt avsedd
att understryka betydelsen av de sedda tv-programmens (oftast negligerade)
innehåll och form. Utgångspunkten är att det förmodligen existerar en speciell
”barnestetik”, som tilltalar de allra yngsta.
Finns det någon särskild barnfilmestetik?, har jag frågat mig (Rönnberg
2006:177-179). Den som gör film eller tv-program för småttingar söker först
och främst sätta sig in i de yngsta barnens situation och erfarenheter, när det
kommer till temaval. Även belysning, klippning, musik, inställningar och kameravinklar används oftast något annorlunda än i film för äldre. Färgerna är
klara, formerna enkla och lätt urskiljbara. Barnfilm har betydligt färre och
kortare närbilder på ansikten tillhöriga tysta barn. Mycket lite vuxen dialog
förekommer.
Istället är barnkaraktärerna pratsamma och får tala för sig själva. Inte
minst uppvisar berättelser för barn en förkärlek för barnfigurernas inbördes
prat och lek, däremot ej samtal mellan barn och vuxna. Spelmiljöerna särskiljer sig också ofta: de är för det mesta utomhus och nästan alltid på sommaren.
Utomhus konnoterar frihet och frånvaro av vuxenövervakning, så länge som
omgivningen inte är hotfull. Barnfilmers uttrycksmodus är för det mesta komiskt. Musiken är mer rytmisk än melodisk, tempot ofta lugnt.
Våra excerpter uppvisar nästan ingen enda närbild på ett barnasikte, förutom Solbabyn i Teletubbies. Inte heller syns många inomhusscener till. Vuxen
dialog förekommer knappt, förutom mellan leksaksfigurerna i Byggare Bob
och de sparsamma berättarrösterna i Teletubbies och speakern i Molly. Musiken är genomgående av det hoppiga slaget. Åskådliga handlingar dominerar.
Barn verkar framför allt gilla att se kompetenta, självständiga barn och
söka en emotionell upplevelse som stärker dem, ger dem självkänsla och tillförsikt. Psykologiprofessorn Michael Charlton (2007:33) menar att medieteman är intressanta framför allt när de påminner om barnets egna erfarenheter.
Särskilt gillar 2-3-åringar enligt honom att iaktta hur någon figur blir väl omhändertagen och ses vara älskad. Även motsatsen kan vara intressant: att vara
svartsjuk eller ilsken över att ingen bryr sig om en. Ett tredje favorittema är
självständiga små karaktärer, liksom när någon barn(liknande)figur kan vara
stolt över sin prestation, sitt utseende eller sina ägodelar.
Det flesta av dessa kvalitetskriterier utkristalliserar sig i analysen av våra
visade inslag.

Analyskriterier avseende inslagen/programmen/filmerna
Excerpterna har dels analyserats enligt samma estetiska kriterier som Valkenburg & Vroone (2004) använde för att studera mottagandet av Teletubbies,
Sesame Street och Lion King II, som i sin tur bygger på rönen från den dittillsvarande forskningen om vad i tv som brukar respektive inte brukar dra
små barns uppmärksamhet till sig (Anderson & Lorch 1983, Huston & Wright
1983). Med andra ord utifrån visuella såväl som auditiva formegenskaper (ex69

empelvis specialeffekter eller ovanliga ljud; musik; barndialog; vuxendialog;
kvinno- eller mansröst?) och utifrån eventuellt ”barnnära”, ”rutinartat” innehåll (handlar det om lek? Bus? Djur? Om vardagsbestyr? Ätande? Omsorgshandlingar?). Efterhand lär sig barn att använda sådana formelledtrådar som
säger att detta är/är inte ett barnprogram; detta intresserar respektive intresserar inte mig. Mera precist rör det sig om dessa särskiljande drag:
Auditiva element = babyljud, barnröst, kvinno-/mansröst, maskinröst,
skratt, upphetsad/livlig dialog, applåder, musik, sång, upprepade ljud, ovanligt ljud.
Visuella inslag = baby, barn, kvinna, man, djur, animerad karaktär, leksak,
kramande, dans, fysisk humor, snabba rörelser, jakter, förvandlingar, speciell
kamerateknik, visuella specialeffekter, visuell upprepning, visuell överraskning, antal klipp (anger programtempot), starka färger.
Innehållselement = lek, verbal humor, meningsfull dialog, instruktioner/
undervisande tal om t ex ord/siffror, musikaliska särdrag, bus, ätande.
Dels har Briggs (2006) syn på ett programs (eller gosedjurs och andra leksakers) egenskaper som medierande verktyg varit ett riktmärke. Vi har m a o
velat se om programmet genom sitt specifika ”tilltal” etablerar en implicerad
position eller roll för tittarna att inta och om dess samspelsunderlättande semiotiska organisering av texten (dess form, färg, rytm, ljud, struktur) lånar
egenskaper från dagens barnleksaker, spel och lekar. Inbjuds barnen t ex till
att svara kroppsligen eller verbalt på sina jämlika mediekamraters upptåg?
Lånar programmet semiotiska former från leksaker och lekkultur?
En series leklika innehåll, det som programmen ses ”handla om” och de
kroppsliga handlingar som utförs i avsnittet, är ju alls inte oviktigt i de fall
som detta är lättigenkännligt för barnet rent visuellt. Textens ”tilltal” kan i
vissa program dessutom inte bara vara implicerat, utan direkt uttalat, t ex direkta frågor eller rent av uppmaningar. Därtill kommer Briggs – och socialsemiotikens – betoning av relationerna mellan olika representerade deltagare
inom berättelsen, t ex mellan teletubbisarna, att hållas utkik efter. Alltså:
Lek(saks)semiotik = förekommer något lån av semiotiska former från leksaker eller från lekar?
Tilltal = vilka implicerade positioner eller roller för tittarna att inta/anta
förekommer det eventuellt: vuxenroll? barnroll? direkt (t ex genom frågor och
tystnader som inväntar tittarens svar, alternativt genom ordergivning) eller
indirekt tilltal? Tilltal avser dock inte bara rena uppmaningar eller frågor, utan
blickriktning – liksom språkets svårighetsgrad och ordval – avslöjar också
vem den tänkta adressaten är.
Nedan följer, efter en översiktlig presentation av de film- eller programserier som visningsmaterialet ingår i, en analys av de visade inslagen med avseende på vad som eventuellt kan locka respektive stöta bort förskolebarn. (Faktainformationen härrör från programmens, produktionsbolagens eller tv-kanalernas hemsidor.)
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Teletubbies
Teletubbies är världens första tv-serie för 1-2-åringar, skapad av Anne Wood
och producerad av Andy Davenport och deras Ragdoll Productions för BBC,
som ursprungligen beställde 260 episoder. Den visas sedan maj 1997 i Storbritannien tre gånger dagligen på BBC:s digitala förskolekanal CBeebies och
kan idag översatt till ett 40-tal språk ses i cirka 120 länder världen över – t ex
i USA på icke-kommersiella PBS och i Sverige visad av TV4. Av Teletubbies
(som kan översättas med ”tv-knubbisarna”) finns numera 365 avsnitt om 2530 minuter vardera, samt 60-talet videotitlar.
Serien har ställt till med debatt i många länder, främst pga målgruppens
låga ålder, men även beroende på tubbisarnas babyspråk, samt Tinky-Winkys
påstådda homosexualitet. Den lila tubbyn, som ofta bär på en röd handväska,
benämns på engelska ”han” och har därför befarats smitta de småpojkar som
är duktiga på personliga pronomina. I skrivande stund har ”han” retat upp den
polska barnombudsmannen, som varit orolig för att Tinky-Winkys uppenbarelse kunde ”locka barnen in i homosexualitet” (DN 2/6-07). Samtidigt har
Teletubbies blivit en surrealistisk kultserie i Storbritannien, där vissa avsnitt
setts av 2 miljoner tittare – en siffra som ett barnprogram aldrig tidigare har
kommit upp i. (För mer om kritiken riktad mot serien, se Buckingham 2002.)
Teletubbisarna leker hela dagarna och har ingen som bestämmer över dem
och inga vuxna som rättar deras språk. För en vuxen ser de ut som utomjordingar eller foster, men många barn tycks uppfatta de fyra färgglada
varelserna som bebisar eller barn i deras egen ålder. Tv-knubbisarna har
onekligen babyformade kroppar, stora babyögon och babynäsa och helt klart
uppfylls deras overaller av blöjbakar. Inte heller kan de tala annat än babyspråk. Dessutom interfolieras med jämna mellanrum ett babyansikte i en sol.
Varma känslor, gemenskap och lek i det gröna, böljande, stiliserade landskapet fullt av äkta kaniner och plastblommor är seriens kännemärken, men halva
avsnitten upptas av dokumentärer om förskolebarns aktiviteter, vilka alltid
visas två gånger i en och samma episod – i exakt samma utförande. Dessa realfilmsinslag dyker då upp på någon av teletubbisarnas magteveskärmar.
Trots kritiken mot babytalk, är Teletubbies i själva verket baserad på de
senaste språkteorierna som lägger stor vikt vid rörelsemönster, en sjungande
röst, utdragna vokaler, repetition och social interaktion som språkets avgörande byggstenar. Själva talet är ju endast språkets översta lager. Serien utprövades under produktionsprocessen och förfinas kontinuerligt av skaparna
(varav en, Andy Davenport, är talterapeut) genom testgrupper i förskolor och
hem. Upphovsmänniskorna samarbetar med språkforskare, logopeder och pedagoger. Man observerar blöjbarnens reaktioner och dessa får även ha ett ord
med i laget. Skaparna av serien samlade in de ord och meningar som barnen
allra först gör till sina och lät sedan tubbisarna ta över denna vokabulär. Och
precis som barn imiterar tv-knubbisarna de ord som t ex berättaren på ljudbandet använder. De vuxna i serien talar som vuxna, barnen som barn. Pro-
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grammakarna vill sända budskapet till de allra yngsta: ”Vi ser er! Vi förstår
er!”
Dessa Fab Four består av den blålila Tinky-Winky som är störst, den
gröna Dipsy, gula La La, samt minstingen: den röda Po. Alla har ”hudfärg” i
olika nyanser och särskiljande ansiktsdrag, olikartat kroppsspråk, dessutom
olika röster som matchar deras olika rörelser och mimik, var sin egen beledsagande melodi som varsel om att de snart dyker upp, samt var sitt stående
attribut: en röd handväska, en mössa, en boll, respektive en scootersparkcykel.
Analysen av det visade Teletubbies-Dörr-inslaget gav dessa kännetecken:
Auditiva element = babyljud, barnliknande tal, kvinno- och mansröst, skratt,
upphetsad/livlig dialog, musik, sång.
Visuella inslag = baby, ”barn” (=tubbisarna), kramande, dans, fysisk humor,
speciell kamerateknik vad gäller avståndsbilder/helbilder, fågelperspektiv,
visuell upprepning, visuell överraskning/magisk dörr, fåtal klipp, lugnt tempo,
starka färger och förtydligande ljussättning.
Innehållselement = lek, kroppslig humor, meningsfull dialog.
Lån av semiotiska former från leksaker eller från lekkultur = de babylika karaktärerna påminner även om jättelika gosedjur; lekjagande.
Tilltal & implicerade positioner eller roller för tittarna att inta/anta = huvudsakligen direkt tilltal av figur riktat till barnroll och en position där barnet tilllåts känna sig kompetent, men även indirekt tilltal av två berättare riktat
främst till en vuxen i en ”moderlig” respektive ”faderlig” roll.

Pingu
Pingu är en schweizisk animerad tv-serie om en pingvinfamilj som bor i en
iglo vid Sydpolen (där det visst, egentligen, inte finns några sådana bostäder...). Huvudfigur är sonen Pingu, även om vissa avsnitt har hans föräldrar i
fokus och, efter att lillasystern fötts, även denna Pinga (samt ibland sälkompisen Robby). Serien i leranimationsteknik (med manus av Dani Gilbert) är
animerad och regisserad av Otmar Gutmann. Sammantaget finns 104 originalavsnitt (gjorda 1986-1998), samt ytterligare 52 avsnitt gjorda efter 2004, då
HIT Entertainment förvärvade rättigheterna till serien.
Handlingen är oftast mycket enkel: Pingu busleker t ex med sälkompisen,
spelar boll, gör skuggteater för lillasyster Pinga. Ett skäl till filmernas framgång bland förskolebarn är nog vara avsaknaden av dialog. ”Tal” förekommer
dock, men denna pingvinska (som liknar en blandning av italienska, spanska,
enstaka ord från andra språk, samt ickespråk) är inte tänkt att begripas – men
låter förstås lustigt. Det påhittade språket på ljudbandet är den italienske
clownen Carlo Bonomis (som även ”talar” åt Linus på linjen) egen uppfinning
och så uttrycksfullt att finska barn t o m sägs tro att språket är deras eget. Ytterligare en anledning till intresset från de allra yngstas sida torde de väldigt
tydliga bilderna vara: de svarta djuren sticker onekligen ut mot en vit bak72

grund bestående av snö och is. Pingviner har dessutom, precis som teletubbisarna, en kroppsform och ett rörelsemönster som påminner om tultbarn i blöjor. Pingus upplevelser och aktiviteter påminner också om förskolebarns.
Analysen av det visade Pingu-inslaget gav dessa kännetecken:
Auditiva element = Pingvin-språk, babyljud, smackande, sörplande, skratt,
tutande, musik.
Visuella inslag = det är svårt att avgöra om de animerade karaktärerna är djur
eller baby, barn, man respektive kvinna (kanske bägge delarna); leksaker,
kramande, fysisk humor; relativt få klipp, lugnt tempo, distinkta färger med
svarta djur mot vit bakgrund.
Innehållselement = lek, fysisk humor, ätande.
Lån av semiotiska former från leksaker eller från lekkultur = kana, karusell,
samt berg-och-dalbana, busringning, snögubbe, utspridda leksaker, boll.
Tilltal & implicerade positioner eller roller för tittarna att inta/anta = busig
barnroll; indirekt tilltal; trygga vuxenroller.

Molly
De animerade kortfilmerna med Molly Mus, som på engelska heter Maisy, är
baserade på en populär serie bilderböcker av den brittiska författaren och illustratören Lucy Cousins. Den visades första gången 1999 på Nickelodeon och
finns även som DVD, där varje episod innehåller fyra små korta berättelser.
Animationen har behållit böckernas tvådimensionella karaktär och bilderna
med de tjocka svarta konturerna runt figurerna kan för ett vuxet öga kanske
uppfattas som rätt fula.
Molly är en liten (men vad kroppsstorleken anbelangar, i jämförelse med
exempelvis hönan, jättestor) förskolemus som utforskar världen och gör en
mängd vardagliga erfarenheter. Hon är vänlig, hjälpsam och påhittig. Med
sina djurvänner upplever hon små äventyr (far till en bondgård, åker båt,
skapar musik), men också vardagsbestyr som att bada och gå och lägga sig.
Filmerna är tänkta att bidra till de åskådande barnens förståelse av berättelsestrukturer och främja de yngstas språkutveckling. Framträdande är det
myckna gåendet in i och ut ur bild. Det är annars ovanligt, att filmer för så
små barn låter karaktärerna försvinna utanför bildkanten för att sedan komma
tillbaka igen om en stund.
Vardagsäventyren avser även att ge exempel på kreativ problemlösning
och har en optimistisk ton, som är tänkt att utgöra ett stöd för förskolebarns
egna utflykter i realvärlden. Berättelserna kan dessutom lätt ge upphov till
samtal och associationer till det åskådande barnets egna liv.
Musen med sin karakteristiska stora nos (och morrhår) bor till synes ensam i ett gult hus med rött tak och umgås med sina vänner (babyhönan Bella,
eller en krokodil, ekorre och elefant). En övervakande man fungerar som berättare och kommunicerar även med karaktärerna, som själva inte talar (men
ibland ger ifrån sig vissa djurläten, som bara berättarrösten förstår). Serien har
en smittande, reggaeinfluerad introduktionssång.
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Mollys framgångar bland de allra yngsta (6 månader-3 år) hänger säkerligen samman både med form och innehåll: de ytterst enkla bilderna i starka
färger (till synes målade med feta kritor) omgivna av kraftiga konturer, samt
de minimala bakgrunderna, gör dem lätta att tyda för småbarn. Det finns inga
onödiga detaljer, de korta avsnitten innehåller väldigt lite verbalt språk och de
nyckelord som förekommer upprepas ofta. Karaktärerna lever i en förenklad
värld av vänskap och glädje och historierna handlar om sådant som nästan
dagligen händer de flesta barn: äta frukost, gå till sängs, ge bort en present,
åka buss, besöka lantdjur.
Analysen av det visade Molly-inslaget gav dessa kännetecken:
Auditiva element = ovanligt ”djurspråk”, mansröst, skratt, musik, sång, slurpande ljud.
Visuella inslag = animerade karaktärer i form av (baby)djur, fysisk humor, få
klipp, lågt programtempo, kraftiga färger.
Innehållselement = lek, kroppslig humor, instruktioner/tillrättavisning, ätande.
Lån av semiotiska former från leksaker/lekar = balansgång, Följa John, hoppa
bock.
Tilltal & implicerade positioner eller roller för tittarna att inta/anta = tittarna
negligeras nästan helt eller inbegrips på ett förvirrande sätt genom en blandning av berättarröstens direkta tilltal till figurerna och indirekta till barnåskådaren och till en implicerad övervakande vuxenroll.

Teletubbies: Dans
Om serien i stort, se ovan btr ”dörr”-avsnittet!
Analysen av det visade Teletubbies-Dans-inslaget gav dessa kännetecken:
Auditiva element = babyljud, barnliknande tal, fnitter, musik, ovanliga ljud.
Visuella inslag = baby, ”barn”, kaniner, dans, avståndsbilder/helbilder, fågelperspektiv, visuell upprepning; relativt många klipp, men ändå ges inte någon
känsla av högt tempo; starka färger.
Innehållselement = lekjakt efter ballong.
Lån av semiotiska former från leksaker eller från lekkultur = ballong med
studsande ljud.
Tilltal & implicerade positioner/roller = lekfull barnroll; indirekt tilltal.

Rapport-introt
Detta nyhetsprogram behöver ingen närmare presentation, utan det förutsätts
att läsaren har kännedom om dess utformning och status.
Analysen av den visade Rapport-vinjetten gav dessa kännetecken:
Auditiva element = kvinnoröst, musik, kraftig ”fanfar”.
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Visuella inslag = kvinnor, män, snabba rörelser, bakåtsnurrande kamerateknik, visuella specialeffekter, visuell upprepning, många klipp vilket medför
högt programtempo, starka färger.
Innehållselement = (för vuxna) meningsfull dialog, undervisande tal.
Lån av semiotiska former från leksaker eller från lekkultur = nej.
Tilltal & implicerade positioner eller roller för tittarna att inta/anta: invigd
vuxenroll, utanförstående oinvigd barnroll; indirekt såväl som direkt tilltal.

Bolibompa-introt
Detta är också en känd vinjett för de flesta barn och många vuxna. (Se även
Kajsa Paulssons kapitel i denna antologi!)
Analysen av det visade Bolibompa-introt gav dessa kännetecken:
Auditiva element = barnröst, skratt, musik, sång, ekoeffekt, ovanligt viskande
ljud.
Visuella inslag = animerade karaktärer (djur, man), leksaker, snabba rörelser
och fordon, självlysande ögon, snabbt scenbyte, många klipp ger högt tempo;
klara färger.
Innehållselement = lek, kroppslig humor.
Lån av semiotiska former från leksaker eller från lekkultur = ballong; drake
lik plyschdjur.
Tilltal & implicerade positioner eller roller för tittarna att inta/anta = lekfull
barnroll; indirekt tilltal.

Meckar-Micke-introt
Originaltiteln på denna brittiska serie dockfilmer är Engie Benjy, skapad av
Bridget Appleby och producerad av Cosgrove Hall Films. Serien hade premiär i september 2002 och finns för närvarande i 52 stycken 10minutersavsnitt (och som sex stycken DVD-er), som främst torde rikta sig till
barn över 3 år. Ett 80-tal länders tv-kanaler har köpt in serien.
Den blåhårige, gulhyade Micke är maskindoktorn som tillsammans med
sitt team bestående av den trofasta hunden Bullen och den röda bilen Dan lagar saker. Medan Byggare Bob fixar och donar på byggarbetsplatser som påminner om realvärlden, är Meckar-Mickes miljö däremot en fantasivärld där
det växer isglassar, ballonger och smörgåsar på fälten och där det ibland regnar bullar. Maskindoktorns patienter kan (enligt den smittande, jamaicainspirerade signatursången) t ex vara en astronauts, pilots, bussförares, bondes eller en fiskares fordon, vars motor bara Dr Micke & C:o kan trolla frisk igen.
Motorlagarteamet och dess kunder ser ut att leva på en nöjesplats, leka
och ha kul hela dagarna. Användningen av klara färger är iögonfallande: varje
figur har sin favoritfärg, favoritmat och favorituttryck som gör det lätt för
barn att särskilja dem, liksom att kunna föregripa deras agerande. Mat är för
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övrigt ett favorittema: bonden gillar marshmellow-pizza, hans traktor föredrar
precis som bussen motorjuice, den kvinnliga busschauffören gillar chokladägg, astronauten älskar korv, medan pilotens favoritmat är födelsedagstårta etc. Att fiskarens favoriträtt är fiskpinnar, torde vara det enda som förvånar.
Seriens pedagogiska huvudidé är värdet av samarbete, samt interaktivitet:
ibland räcker det inte med karaktärernas teamwork, utan tv-tittarna måste
också ingå i laget. Micke ber nämligen i riktigt svåra fall hörskådarna om
hjälp, när det inte är tillräckligt att lyssna på fordonshjärtat, skruva lite på
muttrarna eller kolla temperaturen. Vidare förekommer lovvärda lektioner i
perspektivtagande och empati: barnen ska läras inse konsekvenserna för andra
av deras handlingar.
Troliga skäl till framgången bland förskolebarn (förutom mattemat) är att
fordonen och karaktärerna är leksaker men trots sina vuxna yrkesbeteckningar
har samma problem som – och beter sig som – barn. Rymdskepp kan också
vara olydiga, en buss kan skämmas över en stor fläck och inte ens astronauter
vill äta vilken mat som helst. Meckar-Mickes diagnoser och ordinationer är
begripliga även för en oerfaren tv-tittare och problemen löses utifrån ett barns
perspektiv. Serien är dock alldeles för dominerad av dialog (om än inte lika
pratig som Byggare Bob) för att begripas av 1-2-åringar.
Analysen av det visade Meckar-Micke-introt gav dessa kännetecken:
Auditiva element = mansröst, upphetsad/livlig dialog, musik, sång.
Visuella inslag = animerade karaktärer i form av leksaker, djur och mänskliga
figurer; snabba rörelser, rätt stort antal klipp i högt tempo, klara färger.
Innehållselement = lek, meningsfull dialog.
Lån av semiotiska former från leksaker eller från lekkultur = animerade pastellfärgade leksaker har huvudrollerna i nöjesfältsliknande miljö; ballonger.
Tilltal & implicerade positioner eller roller för tittarna att inta/anta = kompetent barnroll; indirekt och (i sångtexten) direkt tilltal.

Brum
Denna brittiska serie är precis som Teletubbies producerad av Ragdoll Productions för HIT Entertainment och visades första gången redan 1991. Det
visade avsnittet där bilen Brum räddar en hund är dock från 2001. Serien (ursprungligen med manus och regi av Tom Poole, men med olika manusförfattare genom åren) verkar nästan som om den vore gjord i ett slags pixillationteknik, då människorna rör sig väldigt ryckigt eller agerar överdrivet på sedvanligt slapstickmanér. Huvudrollen innehas dock av en radiostyrd miniatyrreplik av en bil (av märket Austin) från sent 1920-tal.
Bilen Brum, som alltså ”kör själv” utan förare i den öppna bilen med startvev framtill, är väldigt antropomorfiserad, dvs förmänskligad. Den kan uttrycka sig genom att blinka och snurra med sina strålkastare till ögon, vifta
eller vinka med sina framdörrar såväl som med motorhuven, gunga upp och
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ned med fjädringen och tuta med sitt signalhorn. Människorna i serien talar
inte, utan uttrycker sig med hjälp av pantomim. I den svenska versionen förekommer en cirka 10-årig flicka som berättare på ljudbandet enbart.
Varje avsnitt börjar på exakt samma sätt: bilen kör ut ur garaget och beger
sig ut på Birminghams gator (staden kallas i vardagligt tal för ”Brum”, därav
namnet), varpå superhjälten Brum hjälper stadens invånare med allt möjligt:
återställa stulna juveler, jaga tjuvar som stulit pizzadeg, infånga ett tunnband
eller, som här: en hund på vift. Genom hela filmen förekommer nästan oavbrutet musik på piano, basgitarr, trummor och saxofon (även om genren varierar från disco till storbandsjazz, från klassisk musik till music-hall). För en
vuxen kan denna ständigt ackompanjerande ”Mickey-Mousing” kännas enerverande, men kan kanske av barn upplevas som att den förtydligar och förstärker handlingen (framför allt jakterna) och håller uppmärksamheten stadig.
Analysen av det visade Brum-inslaget gav dessa kännetecken:
Auditiva element = flickröst som berättare, musik, sång, upprepade tutande
ljud.
Visuella inslag =”animerad” huvudkaraktär i form av bil påminnande om stor
leksak, hund, kvinna, man, fysisk humor, snabba rörelser, jakter, dansshownummer, visuella specialeffekter, stort antal klipp, högt tempo, murriga färger
Innehållselement = lek, kroppslig humor, busigt rymmande.
Lån av semiotiska former från leksaker eller från lekkultur = stor fjärrstyrd
”leksaksbil”, lekfulla jakter, infångande/tafatt.
Tilltal & implicerade positioner eller roller för tittarna att inta/anta = det tvtittande barnet positioneras i ett överläge gentemot klumpiga och virriga
vuxna; indirekt tilltal från ett barn som berättare.

Byggare Bob
Denna brittiska serie (Bob the Builder) visad i 130 länder är gjord av Cody
Hill i dockanimation med stop-motion-teknik och handlar om byggmästaren
Bob och hans kompanjon Vilma, deras vänner, grannar och en uppsättning
antropomorfiserade arbetsfordon och verktyg, som alla ser ut som plastleksaker. I varje avsnitt hjälper Bob till med byggnationer, renoveringar eller reparationer och hans och gängets stående kämparamsa lyder ”Kan vi klara det?”,
varpå de övriga alltid svarar ”Klart vi kan!” (som även är titeln på introduktionssången).
Alla huvudkaraktärer är vuxna människor, men barnpubliken inriktar sig
snarare på maskinparken, djuren, samt fågelskrämman som ska föreställa ett
barn (som måste lära sig en mängd ting: ha tålamod, inte äta upp all mat, inte
förstöra saker). Maskinerna beter sig också ofta ”som barn”. De är otåliga,
förstår inte fullt ut följderna av sina handlingar, klantar sig, men då ingriper
”pappa” Bob och undervisar dem tålmodigt. Problemen i serien uppstår oftast
pga att byggare Bob glömt något, framför allt att sätta på sin mobiltelefon.
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Kollegan och arbetsledaren Vilma, däremot, är ordentlig och organiserar effektivt både arbetet ute på byggarbetsplatserna och alla papper på kontoret.
Varje fordon har sin speciella egenskap, sin stående replik och sin position
i en hierarki. Den inofficiella ledaren är Skopis, en gul grävskopa som alltid
säger ”Inga problem, Bob!”. Den röda bandmaskinen Bandis talar dalmål och
tänker innan den agerar, men kritiseras ofta för detta. Unga Menta är en orange cementblandare som är ivrig, nyfiken och lätt blir upphetsad (”Åh, vad
kul!”, säger hon om det mesta). Kranis är en kranbil som saknar självförtroende. Han är blyg och tvekar alltid, men uppmuntras av de övriga fordonen (han
säger ”Ööh, jaaaaae, jag tror det”, om någon frågar om det går att laga eller
fixa något som är fel). Dessutom finns ångvälten Rulle och många andra fordon (t ex en pick-up, en gaffeltruck) och djur (Bobs katt Maja, en hund, m fl)
i rollistan.
Programmet utger sig för att betona problem- och konfliktlösning och
uppmuntra till samarbete. Förutom de stående replikerna som barnet efterhand lär sig, torde barn känna igen sig själva i någon av maskinerna och gilla
karaktärernas gemenskap, vänskap och positiva attityd. Att få föreställa sig
ingå i ett kamratgäng verkar alltid vara attraktivt. Avsnitten är dock så dominerade av dialog, att den brittiska engelskan har dubbats till amerikansk engelska för att främja seriens framgångar i USA. Allt prat försvårar givetvis förståelsen för yngre barn, oavsett nationalitet.
Det visade avsnittet håller ett relativt snabbt tempo: dryga hundratalet
klipp (särskilt fram och tillbaka mellan dem som talar i de många dialogerna)
och ytterligare ett antal övertoningar och scenskiften gör att det nog är svårt
för yngre förskolebarn att hänga med i berättelsen. Men de många antropomorfiserade, talande, ”ögonblinkande” leksaksfordonen och djuren bidrar säkert till att även många 2-åringar har utbyte av serien. Den verbala dialogen
kan möjligen begripas av 4-åringar, men lär av de flesta upplevas som sekundär för själva behållningen. En glömsk vuxen är dock alltid kul att titta på, om
än ej att omges av.
Analysen av det visade Byggare Bob-inslaget gav dessa kännetecken:
Auditiva element = kvinno- och mansröster, livlig dialog, musik, sång, upprepade stående repliker.
Visuella inslag = animerade karaktärer i form av man, kvinna, djur, leksaker,
fordon, snabba rörelser, visuell upprepning, relativt stort antal klipp och högt
tempo, klara färger.
Innehållselement = lek, meningsfull dialog, undervisande tal om ord, ätande,
fest.
Lån av semiotiska former från leksaker eller från lekkultur = alla karaktärer,
”människor” såväl som djur och fordon, är leksaker.
Tilltal & implicerade positioner eller roller för tittarna att inta/anta = kompetent barnroll via förtrogenhet med leksakerna; indirekt tilltal; trygga såväl
som klantiga vuxenroller.
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Små Einsteins
Little Einsteins är en tecknad serie visad på Playhouse Disney/Disney Channel (men började som en videofilm 2005). Denna pedagogiska förskoleserie
visas förutom i USA och Europa även i Japan t ex. Med dessa små Einsteins
avses inte bara de fyra barnen, utan även deras smarta rymdfarkost Raket,
som kan förvandla sig till flygplan eller vattenfarkost. Barnen heter Leo och
June (bägge 7 år, men ledaren och ”piloten” Leonard är ”vit” och försedd med
glasögon och trollspö, medan June är av asiatiskt ursprung och med en förkärlek för astronomi och balett), Quincy (6-årig musikintresserad pojke av afroamerikanskt ursprung) och minstingen Annie (Leos 5-åriga lillasyster, som
älskar att sjunga). I varje äventyr beger sig barnen ut på ett uppdrag som innebär att hjälpa en vän eller lösa något problem.
Barnen reser då över hela världen, t ex till Paris eller Antarktis, eller t o m
ut i rymden eller ned i haven. Barnens vän Raket har även en fiende, Big Jet,
som ibland försöker ta saker ifrån de fem, eller besegra dem. För att lyckas
med uppdraget krävs just den specialfärdighet som något av barnen har, såväl
som de tv-tittande barnens aktiva fysiska medverkan (t ex klappa sig på axlarna, gestikulera eller sjunga högt och starkt). Avsnitten slutar alltid med en
ridåscen, där huvudrollsinnehavarna (inklusive dagens valda konstnär och
kompositör) får motta publikens applåder.
Små Einsteins ger sig ut för att vara ett interaktivt, edukativt format, där
varje avsnitt är upplagt så, att det ska lära ut både att ta till sig konstverk (vanligen målningar) och att bli lyhörd för klassisk musik. Dessa konstverk och
musikstycken integreras nämligen i själva berättelsen, t ex i form av miljö och
som ljudspår. Serien söker uppmuntra, ja, beordra, barn att göra efter det som
en karaktär i egenskap av berättarröst ber dem om: agera med, sjunga, dansa,
lösa gåtor, besvara frågor etc.
I motsats till de flesta andra animerade filmer för barn med barnkaraktärer,
är det här reella barn som ger de tecknade figurerna deras röster – inte vuxna
röstskådespelare som låtsas vara barn. Tilltalet i det visade avsnittet är dock
kanske något förvirrande: huvudrollsinnehavaren och tillika berättaren Annie
talar ibland till sina tre vänner, ibland till Raket (vars ”tankar” hon också kan
läsa), ibland för sig själv, men oftast till TV-publiken. Problemet är att animationen är så begränsad att man knappt kan se vart hon tittar. Enbart ögonen
(inte kroppen) vänds då centrerat mot oss till. Ibland befinner vi oss verbalt
tilltalade framifrån, som om vi satt utanpå farkostens vindruta eller i tv-sofforna, ibland tilltalas vi som om vi vore medpassagerare längst bak i raketen.
Denna förvirring förekommer inte i Teletubbies. Även om perspektiven också
i dess ”dansnummer” växlar mellan framifrån, ovanifrån, bakifrån och från
sidan, så tilltalas vi då inte direkt av tubbisarna.
Animationen i Små Einsteins är mycket enkel, närmast lik de datoranimerade japanska filmer som ofta kritiseras för sin torftighet. Ibland förekommer
dock dokumentära realbilder inklippta på kända byggnader som passeras.
Färgerna är dock klara och bilderna tydliga. Klipptempot är inte så värst högt,
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endast cirka 150 klipp under dessa 23 minuter, vilket innebär betydligt långsammare tempo än i Brum och Byggare Bob. Musiken är som sagt ”klassisk”
och övriga ljud ges inte särskilt stort utrymme, eftersom Bizet-slingan varieras genom hela filmen. Vad det verbala beträffar, är många ord komplicerade:
solouppdrag, ombord, lektion, trångt, piano, pianissimo, loop och flugit. Det
finns även förvirrande bildliga uttryck som ”på egen hand” och en hel del
namn på kända geografiska platser och byggnader, vilket mest intresserar
vuxna. Fyraåringar nöjer sig säkert med allt de får se och alla interaktiva inviter, medan de yngre tycks lagom intresserade.
Analysen av det visade Små Einsteins-inslaget gav dessa kännetecken:
Auditiva element = barnröst, maskinröst, skratt, livlig dialog, applåder, upprepad musikslinga.
Visuella inslag = animerade karaktärer (barn, fordon, leksaker), visuell upprepning, måttligt tempo, klara färger.
Innehållselement = lek, meningsfull dialog, undervisande tal om begrepp.
Lån av semiotiska former från leksaker eller från lekkultur = blåsa såpbubblor, leka räddningsuppdrag.
Tilltal & implicerade positioner eller roller för tittarna att inta/anta = invigd
barnroll tack vare total avsaknad av vuxna; direkt och indirekt tilltal från en
kompetent förskoleflicka som uttryckligen ber barnhörskådaren om hjälp.

Teletubbies: Hej då!
Om serien i stort, se ovan btr ”dörr”-avsnittet!
Analysen av det visade Teletubbies-Hej då-inslaget gav dessa kännetecken:
Auditiva element = babyljud, ”barnröster”, kvinno- och mansröst, skratt, musik, ”pruttljud”.
Visuella inslag = baby, ”barn”, kaniner, fysisk humor, visuell överraskning,
relativt få klipp i lågt tempot, klara färger.
Innehållselement = lek, verbal och kroppslig humor, instruktioner om läggdags, protester.
Lån av semiotiska former från leksaker/lekkultur = buslek, Kurragömma,
skrämsellek.
Tilltal & implicerade positioner eller roller för tittarna att inta/anta = främst
en busig barnroll, med direkt och indirekt tilltal, men även en indirekt mästrande vuxenroll.
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Åsa Bergman & Ulrika Fägersten & Kajsa Paulsson &
Margareta Rönnberg & Karolina Westling

Fyra blöjbarn ser på tv – en deskriptiv analys

I detta kapitel maskeras fyra barn såsom pilotprojektets ”fallstudier”, men de
är människor av kött och blod, som egentligen heter någonting helt annat än
det de kallas här och som gör mycket mer än vad som kan beskrivas ens på
åtskilliga sidor. Att plocka ut enskilda tematiska exempel och sammanfatta är
förstås att förvränga. Att rycka ut särskilt talande situationer eller ”bedårande”
repliker ur deras konkreta kontext, och sedan presentera dem som mer eller
mindre typiska, är att göra dem ”okroppsliga”. Det strider också mot ett ekologiskt, socialsemiotiskt närmande, men anses nödvändigt för läsbarheten.
Här följer en beskrivande analys av barnens och föräldrarnas agerande
framför tv:n. Det rör sig alltså om fyra visningar (med några veckors respektive månaders mellanrum) av samma 11 inslag för vart och ett av de fyra barnen, som resulterar i många – även individuellt – rätt olika reaktioner. Det
finns inget mer övertygande sätt att ge en föreställning om vad som utspelar
sig, än att helt enkelt skriva ned det och sedan låta läsaren bilda sig en egen
uppfattning. En till synes enkel beskrivning av drygt 20 timmars tv-tittande
har dock visat sig vara väldigt svår att åstadkomma. En fullständig redogörelse är givetvis såväl omöjlig, platskrävande, som omotiverad och skulle
kräva dagar att läsa. (Alternativet vore förstås att bifoga alla 20 timmarna på
en DVD, men då skulle anonymiteten gå förlorad...)
När man analyserar rekommenderas man välja ut det oväntade, avvikande
eller motsägelsefulla. I fallet med 1-2-åringars i stort sett outforskade tv-tittande är dock nästan allt ”oväntat”. Vid analysen ska man identifiera viktiga
mönster och systematiskt beskriva sammanhangen mellan dem. Som ett medvetet sätt att i görligaste mån så länge som möjligt behålla uppmärksamheten
mot fältet och stärka den empiriska dimensionen i arbetet redovisas här utförligt vad barnen och föräldrarna gjorde, sade och reagerade på vid programvisningarna. På så sätt kan läsaren själv analysera om materialet, genom att ställa
det mot beskrivningen av tv-programmen.
Det finns flera anledningar till att vi låter beskrivningen av vad som händer framför tv-apparaten uppta så många sidor. Ingen i Norden har tidigare
brytt sig om att undersöka hur barn under tre år reagerar på tv-mediet och på
barnprogram, trots att vi haft tv i över 50 år. Alla har sett blöjbarn titta på tv
och ändå tycks ingen verkligen ha sett vad som försiggår, av debatten att
döma. I brist på forskning har desto fler uttalat sig, baserat på egen tro och
eget tyckande, om det förment olämpliga i att tidigt göra tv-tittandet till en
”vana” (läs: ovana):
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”Vi tycker inte att så små barn som 3-4-åringar ska vänja sig vid att titta
på tv. Det måste finnas gränser”, menade Peter Nestler, inköpare och produktionsansvarig för barnprogram på SVT, som 1998 inte ville köpa in Teletubbies som därmed gick till TV4 (Aftonbladet 29/8-99). Barnexpertis stöttade
honom: ”Jag tycker inte att så små barn ska sitta stilla framför tv:n och matas.
Det är för tidigt att öppna den kanalen. [...] Vad är nästa steg? När det kommer tv för barn som är tre-fyra månader?” (psykologen Monica Fahrman i
Aftonbladet 29/8-99, i samband med Teletubbies´ ankomst till Sverige).
Nio år senare har denna mörka framtidsprofetia mycket riktigt slagit in, i
och med nya babymedier som BabyTV och ett stort utbud av s.k. pedagogiska
småbarnsprodukter. Vad barnen själva tycker är det emellertid ingen som har
efterforskat. Det är svårt att få intervjuuttalanden (den dominerande datainsamlingstekniken) från små barn. Men att iaktta dem går bra, menar vi.
Det avgörandet skälet till utförligheten är emellertid, att de ingående referaten nedan är vårt sätt att respektera barnen. Att man inte kan hävda sin mening verbalt i särskilt stor utsträckning innebär inte nödvändigtvis att man
bara passivt dras med av det förment förföriska, hypnotiska mediet. Vi har i
vår studie sett att även små barn får ut mycket positivt av sitt hörskådande. På
detta vis vill vi även sätta fokus på hur stor del av tv-mottagandet som inte
hänför sig till det som syns i tv-rutan, utan försiggår i själva tv-rummet.
De i vår studie framhävda reaktionerna är som sagt enbart de för forskarens öga och öra lätt iakttagbara och utesluter givetvis inte att också andra
kognitiva och affektiva reaktioner, som inte går att upptäcka med videokamera, dessutom äger rum. Inspelningarna är gjorda i december 2006–juni 2007.

De performativa barninformanternas mediebiografier
De medverkande barnen valdes ut genom så kallad snöbollsteknik, vilket innebär att den först vidtalade modern kände till en annan med barn i ungefär
samma ålder som sitt eget, som kunde tänkas vilja ställa upp på att medverka,
som i sin tur kände till en till, etc. Mödrarnas upplysningar om sina barns allra
tidigaste medieerfarenheter är huvudsakligen inhämtade inför första videoinspelningen, men någon gång även under eller efter själva inspelningsperioden.

Mats (1 år 6 månader – 1 år 10 månader)
Mats är den yngste av de medverkande och ende sonen till högutbildade föräldrar. Han hade vid studiens start precis börjat titta på tv för egen del, vilket
alltså skedde vid ungefär 18 månaders ålder. Tidigare var han ”sekundärtittare” av uppskattningsvis 30 minuter vuxen-tv, när föräldrarna hade tv:n på.
Modern uppskattar att sonen vid 1 år och 8 månaders ålder en genomsnittlig
dag tittar ungefär 45 minuter på tv, varav 30 minuter utgörs av vuxen ”bakgrunds-tv”. Han ser även ungefär 15 minuter på video, dvs sammantaget cirka
en halvtimme barnutbud dagligen.
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Mats hade alltså inte sett några barnprogram alls tidigare. I samband med
själva undersökningen har han dock ofta velat se avsnitt ur serien Teletubbies.
Den tidigaste iakttagelsen av att Mats medvetet riktade sin uppmärksamhet
mot tv-rutan gjorde modern när sonen var ungefär 18 månader gammal och
detta gällde just Teletubbies.
Denna serie var också den första som kunde kallas för ett favoritprogram –
men bara i några veckor. Han var ett tag närmast telebubbyfan, men blev upprörd så fort de återkommande dokumentärfilmerna med barn visades i avsnitten och ville då att pappa istället genast skulle spela fram till nästa inslag med
de babyliknande tubbisarna i fokus. Därefter blev Pingu favoriten, efter det
Brum. När han närmade sig 1 år 9 månader var det Disneys Bilar (2006) som
gällde, och då främst musiken, samt två animerade loggor för Pixar och THX,
som egentligen inte ingår i själva filmen.
Modern tror att sonens ”ombytlighet” beror på att han ”fort tröttnar, plus
att han håller på att utveckla sin smak. Nu vet han om att det finns olika tvprogram som han gillar. Han gillar även musik, så därför tycker han också om
Bolibompa-introt och Meckar-Micke och musiken i Young Einsteins”.
På frågan om föräldrarna sett några spår av program eller videofilmer i sitt
barns lek, eller kommentarer som inte skett i direkt anslutning till själva tittandet, är modern osäker på om sonen visat några sådana. Han känner dock
igen bilarna från Bilar-filmen och pekar ofta på bilen på tv:n och sedan på sin
leksakslåda, med samma figurer på, och även på sin Bilar-leksaksbil. Detta
lade modern först märke till när Mats var ungefär 19 månader gammal.
Även om Mats överger en tidigare favorit efter ett par veckor, gillar han
enligt modern att ett tag se samma roliga episod om och om igen. Helst ska
föräldrarna spola tillbaka med en gång, så att det är exakt samma 10 sekunder
som visas nästan non stop. Exempel på detta är enligt modern när Pingu äter
sylt. Mats räcker föräldrarna fjärrkontrollen när det är dags att spola och om
de stannar på fel ställe, pekar han på fjärrkontrollen igen. När det är rätt ställe,
säger han ”Den!” och ler stort.
Föräldrarna märker likaså att Mats gillar att imitera det han ser på tv, som
när teletubbisarna dansar. Sonen imiterar även ljud: när Pingu äter sylt, gör
också Mats ett sörplande läte, likadant efterliknar han Pingus ”tutande” hälsningar. Då Mats tittar på Små Einsteins klappar även han händerna, när barnen i programmet gör det. Han gillar också att dansa till musiken i denna series början. Hörs introduktionssångerna till Bolibompa eller Meckar-Micke,
hoppar sonen gärna i soffan och modern antar att detta är en variant av dans.

Joel (1 år 10 månader – 2 år 2 månader)
Joel är enda barnet till högutbildade föräldrar. Modern uppskattar att han tittar
på video 120 minuter en genomsnittlig dag, däremot varken på barn- eller
vuxen-tv. Detta är alltså något mer än de övriga barnen. Joel började titta på
barnvideor när han var cirka 18 månader gammal, då föräldrarna introducerade Molly för honom och sonen blev helt begeistrad. Av de i studien ingå83

ende barnprogrammen har han alltså tidigare sett andra avsnitt av Molly, samt
av Brum och Pingu. När han började titta på video älskade han Molly Mus
och ville titta på Molly det första han gjorde på morgonen. När familjen sedan
introducerade Alfons, Brum och Bamse, blev Joel mer intresserad av dessa
nya bekantskaper. Under den tid då Brum var Joels favorit, var det särskilt
dansscenerna mellan avsnitten som han gillade. Han skrattade och skuttade
själv till musiken i dessa scener.
Modern upplever att Joel lever sig in i det som han ser, till exempel Små
Einsteins där han härmar rörelser och dialoger. Men inlevelsen kan också
göra programmen ruggigare: när den nästan 2-årige sonen ensam tittade på sin
favorit Bamse, kom han och ryckte i mamma och ville att hon skulle vara med
och titta. Det var en läskig scen där en spindel hotar att äta upp Bamse och
Lille Skutt, sedan de fastnat i spindelns nät. Nästa gång Joel såg samma avsnitt, konstaterar hans mamma att han inte längre är rädd för spindeln. Han
mindes uppenbarligen utgången från första titten.
På frågan om modern sett några referenser till tv-program eller videofilmer i Joels lek svarar hon att Byggare Bob var en favorit under ett par veckor.
Joel lekte då gärna med sina egna grävskopor och lastbilar, samtidigt som han
tittade på programmet. En annan reflektion som modern gör är att Joel inte
bara vill ha sina bilar med när han tittar på t.ex. Byggare Bob. Ibland, när han
är mitt inne i sin lek med bilar och traktorer, kommer han plötsligt på att han
också vill ha på tv:n parallellt och att det då självklart skall vara Byggare Bob
i rutan. Det är som om filmen fungerar som en bekräftelse av hans aktivitet,
att den blir verklighetsbekräftande, menar modern. Eller att fiktionen genom
sin visualisering gör leken mer livfull.
Associationerna kan således gå i bägge riktningarna, från tv till leken och
från leken till tv:ns värld. Joel talar då, genom att göra ”motorljud”, om för
föräldrarna att det är just Byggare Bob som han vill titta på. Ibland pekar Joel
när han ser detta program även ihärdigt på ytterdörren, eftersom han vet att
det finns grävmaskiner utanför familjens bostad. Grävmaskiner och lastbilar
tillhör således inte bara tv-fiktionen, utan även vardagen för sonen.
Dialogen mellan tv-världen och vardagsvärlden kan även yttra sig på detta
sätt: det har gått drygt två månader sedan Joel senast tittade på Teletubbies,
men en morgon frågar modern som gör sig redo att gå iväg till jobbet ”Ska vi
göra en jättekjam?”. Hon får ingen kram, utan sonen pinnar istället iväg till
DVD:n, pockar fram skivan (rätt skiva bland flera andra) och säger med
denna gest ”jag vill titta”. Modern hjälper honom då att sätta på Teletubbbies
och de sitter en stund tillsammans i soffan. Joel (2 år 2 månader) pekar och
pratar om det han ser: kaninerna är roliga, liksom tubbisarna. Även bebisen
ler han stort åt. Så kommer då scenen där La La och Po kramas och säger ”jättekjam”, varpå Joel tittar på mamma och ler. Detta är alltså hans sätt att svara
på hennes fråga.
Sedan Joel var 20 månader har hans föräldrar noterat att han känner igen
Bamse, Byggare Bob och Alfons även utanför tv-rutan. Beträffande favoritprogram, skiljer sig detta åt en hel del över tid, beroende på att Joel har väl84

digt bestämda åsikter om vad han vill titta på. I mars 2007, då han snart fyller
2 år, är det en Bamse-film om en drake som är hans favorit. Detta kan eventuellt bero på att han har en tröja med en drake på, som han gärna har på sig.
Eller så är sambandet det omvända: han har gärna på sig tröjan, därför att han
gillar drakavsnittet? Joel är en utpräglad ”periodare”. Modern uppfattar det
som att sonen tittar mycket koncentrerat på de i studien ingående excerpterna.
När han tittat på allt ett par gånger, börjar han ha åsikter om vad han vill se
respektive inte vill se. Byggare Bob och Små Einsteins och i viss mån Pingu
blev hans nya favoriter. Bamse är en annan storfavorit, vilket t ex denna beskrivning visar.
Joel sitter ensam på vardagsrumsgolvet, cirka en meter från tv-apparaten.
Han tittar mycket uppmärksamt på ett Bamse-avsnitt som varar i drygt 12 minuter. De enda gånger som blicken lämnar tv-rutan är när någon av föräldrarna går förbi, eller när han tittar ned för att stoppar in en CD-skiva (som han
hela tiden håller i) i dess fodral. Detta sker fem gånger på 12 minuter. Han ler
upprepade gånger åt något i avsnittet och två gånger skrattar han dessutom
hjärtligt för sig själv.
Inför en scen där Bamse och Lille Skutt trillar ner i luckan utanför Skalmans dörr, skrattar Joel åter, nu betydligt längre och ännu mera intensivt i
fyra olika skrattsekvenser. Efter speakerröstens tal om ”alla konstiga saker
som de hittar på”, medan Bamses vänner väntar på att Skalman ska vakna,
skrattar Joel återigen tre långa, höga och hjärtliga skratt. Enligt modern skrattar han lika uppsluppet varje gång han ser detta Bamse-avsnitt.

Albin (1 år 10 månader – 2 år 3 månader)
Albin tittar en genomsnittlig dag ungefär 90 minuter sammanlagt på tv/video/köpta filmer, varav högst 10 minuter utgörs av vuxen ”bakgrunds-tv”.
Han har en 4-årig storasyster och bägge är barn till högutbildade föräldrar.
Familjen spelar ofta in Barnkanalens program på morgonen och sparar de bitar som gillas särskilt mycket. Barnen ser därför lika ofta inspelad Bolibompa,
som det som sänds direkt. Inte sällan ser de också filmer som föräldrarna spelat in eller köpt. Föräldrarna tittar sällan på vuxenprogram när barnen är med.
Albin kan till viss del själv påverka vad han vill se, men storasyster har
länge styrt familjens tv-tittande och lillebror har mest fått hänga med. Därför
har han kanske utvecklat ett intresse för andra filmer än barn i samma ålder –
eller så har han helt enkelt inte fått se det han istället skulle ha velat titta på,
menar hans mamma.
Vid 10 månaders ålder visade Albin (precis som systern Amanda två år tidigare) sina första positiva reaktioner inför det som rörde sig i tv:n. För bägge
barnen var det Teletubbies som lockade. När Albin var 1,5 år visade han att
han ville se Teletubbies på egen hand, ensam, ostörd i det andra rummet.
”Han tittade till en början väldigt aktivt: ropade, pekade och engagerade sig
mycket mer än han gör nu, när han vet vad som händer. Ibland hämtar han oss
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för att vi ska se något intressant. Han pratar mer ’med tv:n’ när det är någon
annan med i rummet. När vi är utanför är det ofta tystare”, framhåller modern.
Nu har hon sett att han sitter ganska stilla och tittar, men både Albin och
Amanda har varit väldigt kroppsligt aktiva när de tittat på egen hand: ”De krälar runt i soffan eller fåtöljen och ålar in och ut mellan armstöden. Det rör sig
om ett slags gymnastik till Teletubbies. Det är tydligt att Solbebisen är lockande. Bägge barnen reagerade väldigt tidigt positivt på de inslagen i Teletubbies.”
Albin har alltså inte alls varit intresserad av tv och film på samma sätt som
storasyster Amanda var i hans ålder: ”Han väntade länge med att vilja se, men
nu tittar han gärna: lite på morgonen medan han vaknar till och inte är riktigt
hungrig ännu. Och lite på kvällen, när han har ätit middag. Han är inte lika
tydlig beträffande vad han vill se – kanske för att han vet att det inte är någon
idé att försöka välja, eftersom storasyster bestämmer.” Men när han är ensam
hemma väljer han gärna själv. Ett tag var det Brum som han vill se – och det
väldigt många gånger...
Albin gillar komik, men har inte haft samma intresse av att se på tv som
Amanda hade. Han har ännu inte upptäckt Alfons och är inte lika intresserad
av Höjdarna som systern var i samma ålder. Albin gillar bilar och ser gärna
Meckar-Micke. Han dansar till signaturmelodin och det är tydligt att han känner igen ljudsignalerna och kommer till tv-apparaten, om han leker på annat
håll. Periodvis vill han se Byggare Bob och även Amanda visade ett tag tydligt intresse för serien.
Av de i studien ingående programmen har Albin redan sett de flesta någon
gång tidigare och Teletubbies flera gånger. Molly var dock en ny bekantskap.
På frågan om modern har sett några mediespår i sin sons lek eller kommentarer, berättar hon om en skogsutflykt när Albin var precis 2 år:
”När vi gick i skogen i helgen såg han en mossbeklädd sten och ropade
’jättekjam!’ och kramade den. Amanda hängde på. Jag vet inte om han tyckte
att den var lik en teletubby, eller om den gröna stenen med sin mjuka form
och matta liknade det landskap som teletubbisarna finns i, eller om den
påminde om tubbybostadens rundade form. Men han ropar aldrig jättekram
annars, så det är helt klart kopplat till programmet. Senare har han också refererat till Teletubbies och dörravsnittet: han pekar på dörren och säger ’dörr’
på samma sätt som när han ser avsnittet och sen pratar han om vem som
knackar och vem som öppnar osv. Helt klart referenser till Teletubbies.”
Båda barnen känner igen tv-figurer i andra sammanhang. Amanda har
själv valt tandborste med Bamse på och hon ville absolut ge Albin en pyjamas
med Bamse, när hon var 2,5 år. Albin kommenterar ofta de figurer han känner
igen när vi läser böcker eller går på stan och tittar.”

Lina (2 år 5 månader – 2 år 8 månader)
Lina är enda barnet till en högutbildad, ensamstående mamma, som även har
barnpedagogisk utbildning. Dottern adopterades vid drygt ett års ålder från ett
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asiatiskt land och vid tiden för videoobservationen var modern fortfarande
föräldraledig. Lina har först den senaste månaden börjat titta mera aktivt på
”förgrunds-tv” och då på barnprogram, dvs vid 29 månaders ålder (i januari
2007). Modern uppskattar att Lina tittar på tv ungefär 30 minuter en genomsnittlig dag, varav 20-25 minuter till helt nyligen utgjordes av vuxen ”bakgrunds-tv”. Hon såg således tidigare nästan inte på några barnprogram alls.
När Lina var 27 månader, började hon visserligen bli mer intresserad av
själva tv-bilden. Intresset liknade det som brukar gå under benämningen
”uppslukad” av bilden: hon tycktes ”fastna med blicken”, varför modern försökte undvika att ha på tv:n. I samma veva blev Lina glad över Bolibompasignaturen som hon då och då hörde och började uppfatta som någonting roligt. Dock verkade intresset mest väckas av signaturmelodin, medan hon inte
brydde sig om själva programinnehållet i övrigt. Några gånger tittade mor och
dotter när Lina var 28 månader tillsammans på julkalendern, men flickan var
föga intresserad. Av de i studien ingående excerpterna har Lina tidigare bara
sett något enstaka avsnitt av Små Einsteins.
Beträffande videotittande ser mor och dotter väldigt oregelbundet, men då
intensivt, på deras egen inspelade videofilm från deras första år tillsammans.
De har även ofta tittat på fem avsnitt av den dokumentära tv-serien Alice från
Kina, som modern har spelat in från tv. Lina ber väldigt ofta om att få se dem,
särskilt de första avsnitten när Alice är liten, samt avsnittet med besöket på
barnhemmet. Bebisar, blöjbyte, nappflaskor och att ligga på golvet är för närvarande viktiga i hennes liv. De senare avsnitten (när Alice är äldre och börjar
skolan) har däremot inte berört Lina nämnvärt ännu, troligen eftersom hon där
varken känner igen sig (än) i speakertexten eller i de filmade scenerna.
Favoritprogrammet är således serien Alice från Kina. Detta tror modern
beror på att denna dokumentära serie liknar de egna videofilmningarna från
resan till dotterns ursprungsland, liksom inspelningarna i deras hemmiljö, varför Lina kan känna igen de aktiviteter som Alice ägnar sig åt: äta äpple eller
nudlar, åka pulka, besöka barnhemmet. Eventuellt ser hon även en viss utseendemässig likhet mellan sig och Alice. I programmet talas det också om Alices resa till Sverige på liknande sätt som modern och Lina talar om deras eget
möte och resan till det nya hemlandet. Lina håller ofta fingret på rutan och
pekar då på bilden av Alice i början av avsnitten.
På frågan om modern sett några spår av tv-program i Linas lek, svarar
modern att det förekommit mer av ”öppna/stänga dörr”-lek efter tittandet på
Teletubbies. Även Alice från Kina har satt sina spår: Lina vill äta äpple som
Alice, leka att hon blir omhändertagen som Alice, etc. Och Lina började vid
29 månaders ålder känna igen bilder av både Pippi och Bamse. Fast Lina är
mer van vid att spela in videofilmer och själv vara huvudaktör, än att titta på
andras filmade berättelser. Skälet till att tv-program och barnfilmer är en
mycket ny erfarenhet för Lina är att hon och modern möttes relativt sent i Linas unga liv och modern av den anledningen önskade en lugn hemmiljö och
oftast varken hade radion eller tv:n påslagen. Däremot använde mamman till
stor del sång, musik och rörelser i deras kontakt. Deras kommunikation har i
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hög grad byggt på rörelse, ljudhärmande och sång. Lina såg tidigt noter i sina
vispekböcker och i barnsångböcker och det finns noter på pianot där hon sitter
och spelar.
När de tittar på tv sitter de ofta bredvid varandra. Modern sorterar papper,
Lina ritar, klipper, tittar i böcker, flyttar böcker och bläddrar i dem fram och
tillbaka. Eller så leker hon med leksaker. När de tittar på tv kommunicerar
modern också hela tiden med Lina, skojar, pussar, kramar och pratar om det
som de ser. Lina har under projektets två första månader mest sett morgon-tv
och modern har då använt allt möjligt i rutan för att förankra ord, begrepp och
upplevelser. Men att sjunga och lyssna på musik är ännu viktigare.
Lina ”dirigerar” inte sällan klassisk musik när hon är hos mormor, stående
på en stol vid kassettbandspelaren. Hon har sett en symfoniorkester på tv och
även mamman tror sig ha ”dirigerat” på skoj någon gång, så Lina vet hur man
gör. Troligen är det hela upplevelsen att få stå och balansera på en stol, precis
framför mormors kassettbandspelare vid köksbordet, som är spännande, tror
modern. Lina får då också vrida på knapparna och även söka på radion efter
olika program. Hela situationen med att mormor sätter in kassettbandet och
att de får igång apparaten, att det kommer ljud och Lina sedan får låtsasstyra,
dvs dirigera, till musiken upplevs nog som rena trolleriet. Det var även deras
gemensamma ”leklyssnande” som var viktigt där och då. Dirigerandet hos
mormor, som var som intensivast i december 2006-januari 2007, har nu dock
avtagit och ersatts av att rita tillsammans med mormor.
Lina gillar även fjärrkontrollen till tv:n och vid 22 månaders ålder började
hon hålla den i handen precis som mamman gör, i ett överhandsgrepp, och
försökte nå knapparna med sina korta fingrar. Ibland står hon också framför
tv:n och byter program, genom att trycka på knapparna. Ofta säger hon då att
hon letar efter vädret, som har varit ett annat favoritprogram. Hon brukar
nämligen imitera meteorologen som förevisar det kommande vädret och tycker verkligen att denna lek är rolig.
När de på morgonen ser efter vilket väder det är, visar Lina ibland med sin
hand tecknen för moln, sol, vind liksom snö. Både när de kollar vädret utanför
fönstret och framför tv:s väderprognos, gör hon tecknen. Hon för med handen
som över väderkartan långsamt och medvetet tydligt, så att mamma ska kunna
hänga med. ”Sol och snö”, kan hon säga och hon säger ibland även till när
hon ser symbolerna för dessa i tv-rutan.
Modern menar att de ofta haft roligt vid tv-tittandet och hon har inte sällan
använt bilderna i rutan som grund för Linas och hennes samtal och lek i soffan. Men Lina använder inte bara tv och sångböcker, utan även andra bilderböcker, som spelar en viktig roll i deras samvaro. När modern hade läst igenom en ny bok (Knacka på! av Anna-Clara Tidholm) för Lina (då 2 år 6 månader), hämtar dottern senare på kvällen boken, kryper upp i moderns knä och
sätter sig tillrätta, varpå hon ”kommenderar” mamma att börja läsa. Nu är det
inte längre mamma som introducerar händelserna eller styr. Vid läsningen gör
Lina speciella aktiviteter, t ex knackar på några av dörrarna, precis som modern gjort vid första läsningen av boken samma morgon, men i övrigt tycks
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Lina just i den stunden ta initiativet och vilja ha mamma som ”tjänare”. Lina
är den som skapar både läs- och sångsituationer, genom att få modern att läsa
eller sjunga det som dottern vill. Hon kanske förefaller ”passiv” vid själva
uppläsningen, men det är snarare som att hon vill ”vila i ett lyssnade”, som
hon trots det själv råder över. Det är ju hon som har skapat möjligheten och
bestämmer när den börjar och slutar.
Linas mamma säger att hon förut brukade styra läsningen mer, men det är
svårt att säga om Linas ökade aktivitet beror på åldern eller på influenserna
från tv-tittandet, där Lina tydligt bestämmer och själv upptäcker. I bokläsandet är det modern som ursprungligen valt boken, initierat läsningen och styrt
upptäcktsfärden. Vid tv-tittandet kan Lina själv sätta på och stänga av apparaten, hitta nya program och påkalla moderns uppmärksamhet så att mamma får
se det som dottern precis upptäckt.

Analytiska kategorier avseende tv-tittarnas reaktioner
Att transkribera intervjuer är förhållandevis lätt. Redogörelser för informationsspäckade videoobservationer i en kontextfokuserad text- och receptionsstudie kräver emellertid en beskrivning av såväl programinslag som relationer
och interaktioner mellan tittarna – en återgivning av bilder, musik, ord, gester
och handlingar från två olika världar, som med nödvändighet blir mångordig.
Studiens kanske allra knivigaste fråga gällde hur vi skulle kunna komprimera
videoobservationerna till en ändamålsenlig och i tryck läsbar form. Urvalet
måste ju vara i linje med problemställningen, som inte bara rör vad barnet
själv gör utan också vilken betydelse som det specifika tv-programmet och
medtittaren har för tultbarnets reaktioner på det sedda.
Vi valde till slut att i detta kapitel återge tv-tittarnas reaktioner i direkt anslutning till en detaljerad beskrivning av varje inslag som de såg. I föregående
kapitel gavs en presentation av tv-serierna och filmerna i största allmänhet,
samt en karakteristik av de visade inslagens estetiska kännetecken, som tidigare visat sig utöva stark dragningskraft på förskolebarn. Här beskrivs alltså
själva inslagen närmre.
De åtta analyskategorierna beträffande barnens fullt synliga/hörbara reaktioner på dessa programinslag är, med vissa modifikationer, lånade från Howards & Roberts´ studie (2002:321-322). Dessa är A. Uppmärksamhetsnivå
(A0 barnet tittar inte alls; A1 tittar knappt, sysslar med annat, fast kastar en
tillfällig blick mot rutan; A2 tittar ibland, men är delvis upptagen av annan
aktivitet; A3 tittar ungefär halva tiden, är av och till distraherad, men följer
under långa perioder hela programsekvenser; A4 tittar nästan hela tiden, även
om uppmärksamheten avtar någon gång; A5 tittar totalt koncentrerad, med
ögonen mot tv-rutan i stort sett hela tiden, vissa helt stilla, andra mycket
kroppsligt rörliga). Vidare handlar det om:
B. Parapersonlig interaktion: handlingen avser reaktioner som tyder på
att barnet upplever deltagande i det som sker i rutan och/eller interagerar med
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karaktärerna antingen B1 fysiskt (deltar i det som händer på skärmen genom
att stämma in i sång, dansa, imitera rörelser, klappa händerna, vinka ”hej
(då)!”) eller B2 verbalt (besvarar frågor ställda i programmet, säger ”hej
(då)!”, talar till karaktärer). Denna illusoriska känsla av en ansikte-mot-ansikte-relation med de programmedverkande kallar Howard & Roberts visserligen
för ”parasocial respons”. Rönnberg (1996:104-107) ifrågasätter dock varför
inte också denna reaktion skulle vara social. Dessutom:
C. Tecken på tv-förståelse (benämner karaktärer utan att bli ombedd; förstår programkonventioner – t ex vinjetter, eftertexters signaler typ ”nu är det
slut”; begriper att programmet inte alltid finns i rutan eller går framkalla med
videons eller fjärrkontrollens hjälp; självmant använder programmets stående
fraser; går och hämtar programrelaterade leksaker eller sätter dem till rätta
bredvid sig framför tv:n); D. Verbal imitation (kopierar stående fraser; upprepar andra förekommande ord); E. Signaler om andra kognitiva reaktioner (visar tecken på att vara brydd, en koncentrerad pannrynkning som antyder ”Vad
hände där?, ”Hur gick det där till?”; kroppsgester som signalerar frågetecken:
”Vart tog den vägen?”, ”Var är de nu?”; benämnande av föremål eller handling; tecken på förvåning av typen dra efter andan). Vidare:
F. Gillande/glädje/nöje (F1 ansiktsuttryck såsom leende, skratt, upphetsad
min; F2 fysiska uttryck såsom att sparka med benen, klappa händerna, vifta
med armarna eller andra grovmotoriska uttryck, som inte är en reaktion på
musik; F3 verbala uttryck i form av olika ord som ackompanjerar andra tecken på gillande); G. Agerande runt tv:n (”apparatrelation” innebärande närmande eller fjärmande: berör tv-rutan, pekar mot den, sätter sig närmare apparaten eller går bort från den); H. Mellanmänsklig interaktion: Tecken på gemenskap/socialt delande med medtittare (vänder sig mot förälder, ler mot eller pratar med medtittare om det sedda, rör vid medtittare som en reaktion på
något i programmet, pekar på något i programmet för att göra medtittaren
uppmärksam på samma sak).
Briggs (2006) gör bruk av liknande begrepp, t ex ”medierad samhandling”
avseende hur barn och föräldrar använder texten för att underlätta sin kommunikation och utveckla sina relationer. Även han använder begreppet ”parasocial interaktion” om en figur som t ex vinkar till tv-tittaren, ber oss göra
saker, ler mot oss etc, men mera sällan i motsatt riktning (dvs när barnet riktar
uppmaningar till, vinkar eller ler mot tv-karaktären). Briggs – och socialsemiotiken generellt – har dock skarpare fokus än Howard & Roberts (2002) på de
medtittande föräldrarnas handlingar och på samhandlingar överhuvudtaget:
inte bara relationerna mellan interaktiva deltagare och representerade deltagare (mellan barn- och/eller vuxenåskådaren respektive teletubbisarna), utan
framför allt relationerna mellan interagerande deltagare (barn och förälder).
Dafna Lemish & Mabel Rice (1986) hade däremot sitt kikarsikte specifikt
riktat mot föräldrarnas och barnens verbala yttranden, då de främst intresserade sig för tv-programmen som rekvisita i barns språktillägnande. De redogör för de olika kategorier av barn- och vuxenprat som förekom vid det observerade tv-tittandet år 1982-1983, som sedan jämfördes med resultat från
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studier av andra typer av verbalt samspel mellan barn och vuxna, främst utgående från bokläsningsstunder. Deras slutsats är att tv har samma potential att
fungera som en möjliggörare av barnens (under 3 år) språkutveckling, som
högläsning av pek- och bilderböcker.
Lemish & Rice fann nämligen att barnen (samma barn som i studien publicerad av Lemish 1987, refererad i denna antologis inledningskapitel) ägnade
sig åt att 1) benämna föremål, figurer, djur etc i tv-rutan; 2) fråga om tvinnehållet; 3) upprepa tv-dialog eller förälders kommentar; 4) beskriva tvinnehåll eller 5) relatera händelser på tv till sig själv eller sin egen omgivning
(detta var dock ovanligt i deras material) (a a:258-260).
Föräldrarnas/de vuxnas verbala handlingar bidrog enligt forskarna i hög
grad till barnens språkutveckling. Precis som barnen 1) benämnde de vuxna
föremål och tv-karaktärer, riktade även uppmärksamhetsskapande tal till barnet för att få en gemensam uppmärksamhetsfokus; de etiketterade och korrigerade barnet och ställde testfrågor, som syftade till att barnet skulle benämna ting som den vuxne visste att barnet redan hade ord för; 2) den vuxne
ställde kontrollfrågor om saker i programmet, för att kolla om barnet var
alert, som ett slags övervakning eller utvärdering, men även för att visa att
föräldern själv var engagerad i programmet; 3) gav vuxensvar på barnets frågor: föräldern bekräftade, upprepade efter barnet och ibland efter tvprogrammet, utvidgade, korrigerade, förklarade och tolkade något; 4) berömde barnet eller uppmuntrade det till att t ex svara, sjunga, läsa, dansa med
tv-figur, eller instruerade barnet i hur tv ska användas; 5) utmanade barnet att
klara saker själv, istället för att föräldern skulle komma med svaret; 6) beskrev liknande ting i vardagen med paralleller till något i tv (a a:262-265).
Redovisningen är strukturerad enligt den ordningsföljd i vilken programinslagen (för det mesta) visades samt efter barnens ålder, dvs från den yngste
till den äldsta: Mats, Joel, Albin och Lina. Beskrivningen syftar både till att
återge de nyckelhändelser som äger rum när ett barn tittar på ett specifikt program och visa progressionen i varje barns tittande på ett särskilt inslag.

Förkortningar:
[verbal parapersonlig interaktion] = [VPI]
[fysisk parapersonlig interaktion] = [FPI]
[apparatnärmande/apparatfjärmande] = [◘]
[gemenskapstecken/socialt deltagande] = [↔]

[gillande] = [J]
[ogillande] = [L]
[kognitiva reaktioner] = [∞]
[verbal imitation] = [≈]

Ord skrivet med VERSALER innebär att det är betonat eller ett utrop.
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Teletubbies:”Dörr” (15 minuter)
Mot en mörk bakgrund stiger solen, som inrymmer ett leende babyansikte.
Förutom babygurgel hörs fågelsång. Solbabyn är fotograferad i soft fokus och
utstrålar värme. Niomånadersbabyn tittar mot oss och ger ifrån sig ett fnittrande skratt. Solbabyn utgör en möjlig stand in för den unga tittaren, men kan
även vara en lekkamrat som delar upplevelsen av teletubbisarna med tv-hörskådaren.
Ur kaninperspektiv ser vi blommor på en kulle, en vindsnurra i fjärran,
samt en igloformad bostad, övervuxen av grönt gräs. En kvinnlig berättarröst
låter som om hon läser poesi: ”Vädret är vackert/vindarna smeker/teletubbies
kommer och leker.”
Signaturmelodin ökar i styrka. I halvbild ser vi ovandelen av teletubbyhuset. Till en trumvirvel hoppar tubbisarna en efter en upp ur ett hål i taket,
samtidigt som en ”faderlig” berättarröst räknar in de fyra vännerna: ”En...”
(Tinky-Winky upprepar ”En...”), berättaren säger ”Två!” (och Dispy likaledes
”Två”) och de fortsätter sedan på samma vis till ”fyra”. Tubbisarna väntar
fnissande på sina kamrater och säger ”jaa!” när nästa hoppar fram.
Logotypen med ”Teletubbies” dyker upp under de fyra vännerna, som vinkar åt oss. Bokstäverna i turkos tycks vara gjorda av ballonger och har ett rosa
”godissnöre” snirklande runt sig. Den manlige berättaren ropar ”Teletubbies!”
samtidigt som musiken når crescendo. Bokstavsballongerna flyger iväg, exploderar och allt övergår i en rosa bakgrund. Lekenergin har nu släppts lös,
vilket sker till ett pysande ljud, som när luften släpps ut ur en ballong.
Kameran panorerar bakåt från kullen, samtidigt som det klipps till en halvlång avståndsbild av tubbisarna, som vinkande springer från kullens topp i
riktning mot oss på nästa kulle – som om de jagade oss på lek. Teletubbisarna
hoppar genom fältet av blommor, kaniner och fem talande periskop, till ett
pruttande ljud. Den manlige berättaren ropar fyra gånger ”Dags för Teletubbies!”. Berättaren sjunger sedan varje tubbys namn och knubbisarna presenterar dansande sig själva. De sjunger sedan ”Teletubbies, Teletubbies, säger hej,
hej!”, på babyspråk, tydligt riktat till de hörskådande tultbarnen.
Tinky-Winky och Dipsy stöter glada samman sina magar och La La och
Po tar efter – åtföljt av en ”jättekram!”. Vindsnurran börjar stråla med ett vinande ljud. Tubbisarna håller händerna för munnen i förvåning, säger ”Åh,
åh!”. Knubbisarna försvinner åt olika håll. Musiken tonas ned och inledningens lekintensitet övergår i en lugn paus. Periskopet, som liknar ett duschhuvud, dyker puttrande upp och den manlige berättarrösten undrar ”Vart tog teletubbisarna vägen?”. En lång tyst väntan följer, som en inbjudan till föräldrar
att upprepa frågan, eller ge betänketid för äldre barns svar. Tystnaden erbjuder framför allt föräldern utrymme att tala om det sedda.
Solbabyn ler till ljudet av fågelsång. Fem kaniner hoppar omkring i gräset.
Kameran zoomar in tubbyhuset och nederst i bilden syns den rosa texten ”Big
Hug!”. En dörr till ”huset” glider upp och de fyra vännerna springer skrattande ut och säger ”jättekjam!”, samtidigt som de kramas i ring. Det klipps till
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fågelperspektiv, då tubbisarna tittar uppåt och vinkar ”hej-hej!”, uppenbarligen i riktning mot Solbabyn – och därmed även mot oss.
Sedan ser vi de fyra skrattande stöta sina magar mot varandra. Solbabyn
kiknar av skratt åt denna ”magdans”. Varje tubby lägger sig på rygg och sparkar med benen, ungefär som bebisar brukar. Även detta betraktar vi ur fågelperspektiv och Solbabyn skrattar hjärtligt, med två små framtänder tydligt
synliga.
Den manlige berättarrösten säger ”En dag i Teletubbyland dök nånting
upp”. Till ett ploppande ljud uppenbarar sig plötsligt i helbild en blå dörr med
lila karmar och röd dörrknopp mitt ute i naturen. Snabbt klipp till närbild av
dörren.
Lilla röda Po går energiskt mot oss pratsjungande ”Padi-padi-padi-padipo”. Halvvägs framme stannar Po, vinkar till oss och säger ”Hej, hej!”. Musiken fortsätter och Po är snart framme vid dörren. Po (i helbild) tar sig förvånat
över munnen, pekar och säger ”Ååh, titta!”. Po skrattar, ställer sig framför
dörren och frågar oss ”Ä de?”. Po hoppar ivrigt och frågar en gång till ”Ä
de?”.
Klipp till närbild på dörren. Den manlige berättaren förklarar: ”Det var en
dörr.” Po viftar med armarna och säger ”Ååh, en dörr!”. Berättaren: ”Po öppnade dörren.” Po säger direkt riktat till tv-tittaren: ”Po öppna dörr”, gör några
boxningsliknande armrörelser och upprepar sin replik. Po öppnar sedan dörren. Berättaren föregriper att ”Po gick genom dörren”, varpå Po upprepar: ”Po
genom dörr!” Po går därefter marscherande genom dörren, vänder sig skrattande om och säger ”Po genom dörr”. Berättaren: ”Po stängde dörren”. Po
upprepar ”Po stänga dörr”. Dörren verkar tung (”Oj!”) men tubbyn säger
ändå: ”Po stänga dörr.” Den gör så, varpå en skrattande Solbaby klipps in.
Samma scen upprepas med La La som sjunger ”La-la-la-lalli-la-la-la”. Berättaren: ”La La upptäckte dörren.” Solbabyn skrattar förtjust. Berättaren: ”La
La knackade på dörren”, vilket mycket riktigt sker tre gånger och dörren öppnas av Po: ”Hej, hej, La La”. La La: ”Hej, hej, Po!” De jättekramas och Solbabyn skrattar. Berättaren: ”La La och Po gick genom dörren.” Solbabyn kiknar, när de bägge tubbisarna stänger dörren bakom sig. Gröna Dipsy upprepar
samma handlingar, till sin karakteristiska sång och en lite ”tuffare” röst.
”Tinky-winky-winky-winky-tinky-winky”-sång hörs från den lila tubbyn,
som svänger ordentligt med armarna. Solbabyn skrattar. Tinky-Winky upprepar samma procedur, varpå alla fyra säger ”Jättekram!”, till Solbabyns uppenbara gillande. Tv-knubbisarna stänger dörren bakom sig, efter att ha sagt
”Hej då!” till oss. Solbabyn skrattar igen. Berättaren: ”Och så försvann dörren!” Tubbisarna ser sig förvånat om, till utrop som ”Oj!”, ”Nej, men...”, ”Ä
borta nu?”, ”Va?”. De letar uppåt och nedåt, bakom sig och åt alla möjliga
håll, men dörren är magiskt försvunnen. Solbabyn skrattar tre gånger. Tubbisarna måste konstatera att det bara återstår att jättekramas. Även detta är kul,
tycker Solbabyn.
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Mats, 1 år 6 månader: visning 1 (uppmärksamhet 3)
Mats första möte med Teletubbies sker hemma hos mormor och morfar, tillsammans med två något äldre kusiner. Detta innebär att det händer väldigt
mycket under tittandet. Att vi beskriver förloppet i dess helhet beror på att vi
vill visa vilken kontrast det kan vara vid tittandet ensam med mamma och tittandet med kompisar. Övriga tittar är alltså inte fullt lika kaotiska som denna.
Mats delar en liten träsoffa med den 4-åriga kusinen. Han tittar till en början oavbrutet mot rutan och lyser upp när han ser Solbabyn, pekar, viftar med
bägge armarna och ropar ”Hej, hej!” [VPI]. Mats ställer sig på huk och gungar
i takt till musiken, samtidigt som han taktfast guppar på huvudet, med blicken
stadigt fäst mot rutan [FPI].
Den 4-åriga kusinen står nu för rutan, varför Mats sträcker på huvudet för
att kunna se runt henne – ett tydligt tecken på intresse. När musiken låter på
ett ”plingande” sätt, spelar Mats rullande med pekfingret på sina läppar, som
får fungera som ett slags mungiga [FPI].
Då tv-knubbisarna hoppar, börjar även kusinen göra detta. Mats ställer sig
leende upp och hoppar på golvet bredvid henne, samtidigt som han spelar på
sin ”mungiga” [FPI, J]. Han säger studsande och viftande med armarna
”Hopp!” [FPI, VPI, ↔] – och får sedan en ”jättekram” av henne, samtidigt
som teletubbisarna också kramar varandra och säger ”jättekjam”.
När alla i rutan ropar ”Teletubbies, Teletubbies, säger hej, hej!”, dansar
både Mats och flickan vilt runt-runt i rummet, samtidigt som han glatt ropar
”Hej, hej!” [FPI, VPI]. Han storskrattar åt det han ser i rutan, lägger sig en
stund senare ner på golvet precis som teletubbisarna och sparkar med benen
[FPI, J]. Han fortsätter sedan att dansa runt, går därpå närmare tv:n [◘], eftersom 4-åringen står i vägen för hans synfält. De tittar uppmärksamt tillsammans. Mats svänger med armarna som Po gjort och skrattar flera gånger
på exakt samma sätt som Po [∞, imitation, J]. Han springer därefter ensam
skrattande runt i rummet, men återvänder för att stå helt nära apparaten [◘].
Repliken ”Po öppna dörr” gör Mats återigen så upprymd, att han skrattande måste rusa runt några varv [J], men han återkommer av och till fram mot
rutan, säger ”Öpp” [∞ eller ≈], böjer ned huvudet som om han bockade och
skrattar. När Po ska stänga dörren, ropar Mats högt ”STÄNG!” [∞], springer
runt lite till och viftar med armarna, men återvänder hela tiden med blicken
mot rutan, som för att kolla exakt hur man ska röra sig [FPI].
Då Solbabyn dyker upp igen och ger ifrån sig ett skrikskratt, häver Mats
ur sig ett exakt likadant högt skrikljud och ler [≈, J]. Den 2-årige kusinen står
nu precis framför rutan, men Mats kan ändå se och höra ”La La knacka på
dörr”. Mats knackar då själv på träsoffans karm [FPI].
Han tittar oavbrutet, samtidigt som han hela tiden slingrar sig av och an
som en mask på träsoffan. Han vinkar under tiden och säger ”Hej, hej!” till
Dipsy [FPI, VPI]. Han upprepar detta ”Hej!” fem gånger till och vinkar hela
tiden mycket häftigt åt de tre tubbisarna i bild, medan han går av och an vid
tv:n [FPI, VPI].
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Mats skrikskrattar exakt likadant som Solbabyn gjorde förra gången [∞] –
men inte gör när den dyker upp denna gång. Då de tre knubbisarna stänger
dörren, vinkar Mats, kastar ett snabbt öga mot morfar [↔] och säger leende
”Hej, då!” till de tre vännerna i rutan [FPI, VPI]. Pojken vinkar igen ”Hej,
hej!”, så fort knubbisarna åter dyker upp i dörröppningen.
När Solbabyn än en gång visar sig, skrattar Mats åter glatt tre gånger [J],
tittar blixtsnabbt på morfar [↔] och imiterar babyns roliga ljud [≈]. När de tre
teletubbisarna öppnar dörren åt den fjärde, skrattar Mats så mycket att han
inte kan sitta stilla, utan gungar fram och tillbaka [J]. Ännu en gång imiterar
han musikljud. Han går sedan fram till rutan och tittar stående till dess att avsnittet avslutas.

Mats, 1 år 6 månader: visning 2 (uppmärksamhet 3)
Mats verkar ytterst intresserad av Teletubbies och står mindre än en meter
från rutan och tittar [◘]. Man ser honom avläsa tv-bilden från hörn till hörn,
svänga med kroppen och vagga från sida till sida till signatursången. Under de
första fem minuterna tittar han knappt bort från tv-rutan.

Mats, 1 år 9 månader: visning 3 (uppmärksamhet 4)
Stående cirka halvmetern från tv-rutan ses Mats titta uppåt-nedåt och i sidled
och le stort när Solbabyn visar sig [J]. När musiken låter som en plingande
triangel, ler han och svänger med armarna i takt till musiken. Då tubbisarna
säger ”jaa” tycks Mats leende forma munnen till samma ord, men utan att något ljud hörs [≈]. När tubbisarna därefter samlas i en jättekram, småskrattar
han [J], sätter händerna för munnen och tittar blixtsnabbt leende upp mot
mamma [↔].
Mats ser något brydd ut när den blå dörren plötsligt uppenbarar sig [∞],
men lyser glad upp när han upptäcker Po i bildens bakgrund och går då ett
steg fram mot rutan och pekar på tubbyn [J, ◘]. Han följer mycket noga skeendena fram till dess att La La också upptäckt dörren, då han istället vill leka.
Han sätter sig några meter bort, fortfarande med blicken riktad mot rutan.
Han står cirka tre meter bort på huk och tittar ett tag, fortsatt leende [J].
Nästa gång Solbabyn dyker upp, efter att La La och Po stängt dörren, skrattar
Mats och tittar upp mot mamma [J, ↔]. Då Dipsy, La La och Po jättekramas, står Mats åter framme vid rutan [◘]. Han skrattar sedan när alla tre går
genom dörren [J].
Också nästa gång Solbabyn syns, skrattar Mats och tittar åter mot mamma
[J, ↔]. Då alla fyra tubbisarna stänger dörren bakom sig efter att ha gått igenom den, vinkar Mats till dem [FPI] och säger ”Borta!” [∞]. Han tittar mot
mamma [↔] och säger sedan ”hej då” till tv-knubbisarna [VPI], gör en förundrad gest både med stora ögon och händerna utåt-bakåt [∞] och säger än en
gång riktat till mamma ”Borta!!” [↔]. Mamma svarar lika förvånad:
”Borta!??” Tubbisarna kommer dock tillbaka genom dörren. Mats ler lite
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grand när dörren till sist försvinner lika mystiskt som den dök upp, fast han
säger denna gång inget om att dörren är borta. Mats ler åt Solbabyn [J]. När
allt tonas ut, tittar Mats lite snabbt mot mamma [↔, ∞], tydligt undrande ”är
det slut nu?” [begynnande medieförståelse].

Mats, 1 år 9 månader: visning 4 (uppmärksamhet 2)
Mats tittar intresserat en kort stund, vinkar och säger ”hej då!” till Po. Sedan
ger han mamma fjärrkontrollen och säger ”paa-paa”, vilket modern tolkar
som: ”Vill du se på Pingu?” Mats: ”Ja, ja!”. ”Då spelar jag framåt, då!”, svarar mamma.
***************

Joel, 1 år 10 månader: visning 1 (uppmärksamhet 4)
Modern sätter på Teletubbies och Joel fnittrar förtjust [J] när han ser Po dyka
upp. Hans mamma säger: ”Åh, det var en liten KANIN som skuttade där! Såg
du det?” Joel går fram till rutan och pekar på kaninen och säger: ”Den!” Han
ler stort när den röda Po närmar sig dörren [J]. Då Joel ser att Po stängt dörren bakom sig, skrattar han stort åt denna, som han tydligen upplever det, busiga handling och söker snabbt ögonkontakt med mamma [↔].
Han reagerar inte när Solbabyn klipps in första gången, däremot när La La
kommer gående mot dörren. Han verkar mycket intresserad av scenen med att
stänga dörren bakom sig och öppna den igen för nästa tubby.
Joel förblir hela tiden stående när han tittar på detta 15 minuter långa inslag. När Solbabyn dyker upp nästa gång skrattar han för första gången i samband med detta instick [J]. Joel ser hela tiden uppmärksamt mot rutan och
när Solbabyn klipps in en sista gång, skrattar han än en gång [J]. Han sätter
sig därefter till sist ner.

Joel, 1 år 11 mån: visning 2 (uppmärksamhet 4)
Joel sitter på golvet och ler stort åt tubbisarnas inledande jättekram och dans
[J]. Han tittar koncentrerat, men något undrande [∞], på den plötsligt uppdykande dörren och mamma frågar: ”Vad var DET, Joel?” Sonen har bara sett
Teletubbies en gång tidigare, men när nu Po går genom dörren säger Joel
”Döjj!” [∞] och pekar mot dörren i rutan. Detta är Joels första ord med direkt
anknytning till ett program, bortsett från det Brrum-ljud som han gör när han
ser eller vill se Brum, ett program han tidigare tittat på. Vid Pos replik ”Po
stänga dörr!” tittar Joel på mamma, pekar och säger ”Stäng!” [∞, ↔].
Mamma frågar ”Ja, vad ÄR det den GÖR för nånting?” och Joel svarar
”Den!”, men pekar nu mot Solbabyn som syns direkt därefter [↔].
Vid åsynen av Po och La La som kramas i en ”Jättekjam!”, ler Joel och
gungar fram och tillbaka med hela kroppen [J]. Åt repliken ”La La och Po
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stänga dörr”, skrattar Joel och tittar samtidigt åt mammas håll [J, ↔]. Precis
som vid första visningen är stängande av dörrar väldigt kul och tydligen ännu
roligare än att öppna dörrar. När La La och Po så öppnar dörren efter att
Dipsy knackat, ler Joel återigen stort och söker än en gång snabb ögonkontakt
med mamma [↔]. Vid repliken ”Dipsy, La La och Po stänga dörr”, skrattar
Joel lika hjärtligt som första gången och tittar åter snabbt mot mamma till
[↔]. När så slutligen Tinky-Winky närmar sig för att upprepa samma procedur som de tre övriga tubbisarna, böjer sig Joel fram mot tv:n [◘], pekar och
säger utan att titta mot mamma ”Den!”. Mamma frågar: ”Ja, vad ÄR det för
nånting?”.
Då Tinky-Winky säger ”Titta!” ställer Joel sig på knä, nu ännu något närmare tv-apparaten [◘]. Efter ett kort tag häver han sig upp, tittar blixtsnabbt
mot mamma [↔], pekar och säger än en gång ”Den!”. Han ställer sig upp,
hela tiden med blicken fortsatt kvar mot rutan, går efter ett tag storskrattande i
riktning mot mamma, men ser fortfarande på Tinky-Winky [J, ↔]. Joel vill
sedan titta genom videokamerans ”öga”. Så snart Pingu-introt hörs går Joel
dock genast åter tillbaka till tv:n [◘].

Joel, 2 år: visning 3 (uppmärksamhet 4)
Joel småskrattar när han ser tubbisarna och böjer sig fram mot rutan, stående
på knä högst en meter från tv-skärmen [◘, J]. Han ler stort när teletubbisarna
springer ut ur sin ”bunker” och när de kramas [J]. Sedan skrattar Joel högt åt
”Po stänga dörr”. Han ler sedan brett vid berättarröstens ”La La och Po öppnade dörren!” och gungar med kroppen fram och tillbaka [J].
Solbabyn syns och Joel springer fram och pekar ”Den!” [tv-förståelse, ↔].
Mamma: ”Ja, vad är DET för nånting?” Joel ler med hela ansiktet och vinkar
nu själv för första gången till sina kamrater i rutan [FPI]. Mamma visar att
hon uppmärksammat detta: ”VINKAR du till dom!?” När så Solbabyn gurgelskrattande återigen syns, tittar Joel mot mamma och pekar på babyn, som
om han vill göra henne uppmärksam på denna värmande solstråle [↔].
Joel vickar på dörren till tv-skåpet. När speakern säger ”La La och Po
stängde dörren”, pekar Joel på dörren i rutan och säger ”Den!”. Joel har hela
avsnittet stått närmare än en halvmeter från rutan. Då Solbabyn ytterligare en
gång dyker upp, pekar Joel åter och säger ”Den!”. Mamma svarar: ”Ja, vad är
DET för nånting?” Dipsy kommer gående. Joel pekar än en gång på ett ställe i
rutan, men nu mot gröna Dipsy och säger ”Den!” till mamma [tv-förståelse].
Modern svarar bekräftande: ”Ja, DÄR kommer någon, ja!”
På Dipsys fråga ”Ä det?”, svarar Joel, denna gång otvetydigt pekande på
dörren, ”Dörr!”, fastän riktat till modern [↔]. Mamma: ”Är det dörren där,
jaa..” Så fort Solbabyn syns nästa gång, springer Joel fram till mamma och
vill se babyansiktet genom videokamerans ”öga”. Han klänger sedan på en
pall ett tag.
Joel hämtar sin lastbil och kör den på pallen, men tittar fortfarande mot tvrutan. Då den lilla röda tubbyn Po också frågar ”Ä de?”, svarar Joel för första
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gången själv direkt riktat till en figur ”Dörr!” [VPI]. Tidigare har han bara
upprepat vad speakern eller någon teletubby just sagt. Joel leker lite till på
bordet och golvet med sin lastbil, men tittar då och då till händelserna i rutan.
Så fort Pingu-signaturen hörs, slutar Joel leka med lastbilen, pekar mot rutan
och säger ”Ping!” [tv-förståelse].

Joel, 2 år 2 mån: visning 4 (uppmärksamhet 0)
Fjärde gången vill Joel inte alls titta på Teletubbies, utan är mycket klar över
att det endast är Byggare Bob som han vill se. Han säger bestämt ”Inte, inte!”
[L] när mamman försöker med flera andra program. Joel nickar och ropar
”Den!” [J] när mamma äntligen hittar rätt.
***************

Albin, 1 år 10 månader: visning 1 (uppmärksamhet 3)
Albin säger två gånger till sin mamma ”Titta! Titta!” [↔], så fort han ser Solbabyn i vinjetten. Därefter: ”Hus! Huset!” På mammas fråga ”Är det Tubbies´
hus?”, svarar Albin ”Näe, Tinkis…. hus!” [tv-förståelse]. Albin rör tydligt på
huvudet i takt till musiken, samtidigt som han ler och tittar åt mammans håll
[FPI, J, ↔]. Efter en kort stund ledsnar han och vill istället ”Titta bilar!”
Modern frågar: ”Ska du inte titta på Teletubbies, då?” Albin säger: ”Tabbis...
Titta...” Albin tittar ömsom på bilar och andra saker i en leksakskatalog,
ömsom mot rutan och frågar mamman två gånger ”Ä de då?” [∞, ≈], samtidigt som han pekar mot tv-rutan. Frågan är identisk med teletubbisarnas genomgående fråga under hela inslaget.
Mor och son tittar sedan en stund i leksakskatalogen och Albin säger, medan han bläddrar, minst fem gånger ”Titta!” (men nu utan att peka) när han
ser någon intressant leksak. I motsats till när han säger ”Titta!” om något som
han ser i tv-rutan, tittar han i fallet med katalogen inte heller upp mot mammas ansikte.
När Albin hör de fnittrande teletubbisarna, riktar han blicken mot rutan
och säger ”Titta!”. Denna gång tittar han även upp mot moderns ansikte, för
att se om också hon ser vad han precis har fått syn på [↔]. Han fortsätter därefter att peka mot rutan men titta mot modern, sägande ”Titta! Ä de då? Tinki
Tinki!” [≈, ↔]. Modern: ”Tinky-Winky?” Albin: ”Jaa!” Albin hejar på
Tinky-Winky: ”Hej, hej!” och vinkar mot rutan [VPI, FPI] och tittar sedan
återigen mot mamman till [↔]. Han upprepar ytterligare tre gånger ”Hej, hej,
hej!”, när tubbisarna hälsar, därefter ”Babbis!” [VPI, ∞] när Solbabyn åter
syns. Han vinkar och tittar glatt upp mot sin mamma [J, ↔].
Albin säger sedan ivrigt ”Nin! Nin!” [∞] och pekar. Hans mamma svarar
”Är det en KANIN!? Ja!” Albin säger så: ”Omma!” [∞]. Mamma: ”Är det en
MÅNE?” Albin upprepar och pekar för säkerhets skull förklarande: ”OMMA!” Mor: ”BLOMMA, ja! Blommor är det... JÄTTEMÅNGA blommor!”
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En dörr visar sig plötsligt mitt på gräsmattan. Albin ruskar på huvudet:
”Va? Ä de?” Han tittar frågande på mamma [∞, ↔]. Mamma: ”Vad var DET
för nånting? Vad är DET?” Albin: ”Dörr, ä de!” [∞]. Mor: ”En DÖRR!” Albin pekar och upprepar: ”Jaa…um …dörr!” Han pekar och säger återigen
”Dörr!”.
Men nu vill Albin hellre fortsätta att titta på bilar i katalogen. När Po frågar ”Ä de?”, svarar Albin ”Dörr!” [∞] innan han tittat efter, men tittar sedan
snabbt bort mot tv-rutan igen, för att kolla att han hade rätt. Speakern instämmer i Albins förslag: ”Det var en dörr!” Albin säger än en gång ”Dörr!”
och Po svarar ”Åh, en dörr!”. Albin pekar mot rutan [↔] och säger för tredje
gången, nu med emfas, ”DÖRR, ä de dä!”, verkar tycka att detta var väl ändå
tjatigt och fortsätter därför att titta i leksakskatalogen.
Han bläddrar och säger samtidigt tre gånger, men utan att titta upp, ”dörr”.
Han ser i leksakskatalogen uppenbarligen en bild på ett barn och påstår då att
det är ”Albin” och modern säger ”är det Albin där, jaha… Och det då?”.
Också nästa bild på ett helt annat barn är enligt sonen tydligen han själv: ”Albin ä de”. Sedan ser Albin lite till i katalogen, tittar av och till upp mot tvrutan, säger till sist ”Hej då, hästen! Hej då, tomten! Hej då, Albin” och vinkar med fingrarna även åt dessa bilder i katalogen, inklusive åt ”sig själv”.
Mamman skrattar och upprepar sonens avskedsfras och nu tittar han för första
och enda gången vid ”läsningen” leende upp mot modern, troligen för att han
fått henne att skratta [J, ↔].
När den tredje, gröna teletubbin Dipsy kommer fram mot dörren, säger
Albin fem gånger ”Godan!” [∞, ↔], tittar upp mot modern och pekar, men
mamman svarar oförstående ”Grodan??”. Albin upprepar ännu högre ”GODAN!”, pekar skrattande och tittar på mamma, som förundrad frågar: ”Var
då?!?”, varpå Albin svarar: ”Huset!... ”GODAN!” Då äntligen förstår
mamma: sonen tar den gröna varelsen för en groda: ”Aha, grodan!” Därefter
ropar Albin ”Hej, hej!” till ”grodan” Dipsy [VPI]. ”Godan ha komme!”, säger
Albin skrattande, vinkar och frågar till sist rent retoriskt ”Ä de då? Dörr!”.
Han föregriper alltså vad Dipsy nu ska fråga om, och även svaret – utan att
lämna något utrymme för någon annans svar [∞, tv-förståelse].
Sedan tittar Albin mot sin pappa, som precis kommit in i rummet, säger
”Titta! Ä de då?” [↔], pekar mot rutan och svarar själv: ”Titta, godan! Dörr!”
[↔]: ”Titta!”. Han säger ytterligare fyra gånger ”Titta! Titta! Titta! Titta! Ä
de då?”, för att fadern riktigt ska förstå vad det rör sig om för ett slags pedagogiskt programinslag [↔].
Albin går så fram till tv:n för att peka ut ”grodan” för fadern, så att denne
äntligen ska fatta vad Dipsy är. Den två år äldre systern kommer nu in i rummet och de börjar leka, men Albin lyssnar fortfarande, för han säger en gång
”Dörr!” [∞], varvid modern svarar ”jaa”. Albin bekräftar i närmast undervisande ton: ”De ä dörr, de, Tabbis!” Han återkommer sedan till tv-apparaten,
men går därefter av och an och säger ”Bilar, bilar, bilar…” Albins uppmärksamhet var alltså relativt hög i åtminstone 12 av inslagets 15 minuter.
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Albin, 1 år 10 månader: visning 2 (uppmärksamhet 3)
Så fort visningen startar säger Albin, glatt pekande mot rutan, ”Tabbin, jaa!”
[tv-förståelse]. När tubbisarna börjar dansa, gör Albin detsamma, vilt viftande
med bägge armarna [FPI]. Han hämtar sin far, som strax frågar Albin vad teletubbisarna gör med dörren. Albin svarar att ”Dom bankar på!... Dörr!” [∞].
Pappa: ”Och så hoppar dom, kan du hoppa så?” ”Näe!” svarar Albin. Pappan
frågar i samband med dörrknackandet ”Är det nån på andra sidan, tror du?”,
på vilket Albin svarar ”jaa, tabbis” [∞]. Fadern fortsätter ”Vad gör dom nu
då?” och får då från sonen svaret ”bankar och sova”. När Dipsy visar sig säger Albin: ”Där kommer han!” [tv-förståelse]. ”Vad heter han då?”, frågar
mamma. Albin svarar ”Godan!”. När Dispsy ska knacka på dörren, säger Albin ”Sova... godan”. Albin är också trött, suger på sin napp och lägger sig ned
på golvet och ser ut att vilja sova. När föräldrarna förslår att sonen ska gå och
lägga sig, skakar han dock på huvudet och vill hellre leka med sina bilar.

Albin, 1 år 11 månader: visning 3 (uppmärksamhet 4)
Albin säger att kaninerna är ”gullia”. ”Tinki gå stänga dörren”, föregriper
han, innan tubbyn (som egentligen är Po) ännu ens öppnat dörren [∞]. Albin
varnar ”Försiktigt!”, innan Po ska stänga dörren [empatisk ∞]. Han upprepar
därefter med precision tonfallet hos Tinky-Winky: ”Åh, en DÖRR!” [≈]. När
La La frågar tv-tittaren vad dörren är för något, svarar Albin direkt ”En dörr”
[VPI]. Mamma frågar då vad man ska göra med dörren och Albin svarar
”knacka... och öppna dörren”. Sedan tillägger han ”gå in... dörren”. Efter ett
tag ber Albin om att hellre få se Brum. Mamma föreslår då Pingu och Molly,
men de programmen vill Albin inte se. Brum ska det vara.

Albin, 2 år 3 månader: visning 4 (uppmärksamhet 3)
En nyvaken Albin tittar tillsammans med storasyster Amanda, 4,5 år, men blir
inte glad när mamma sätter på Teletubbies: ”nääe! Jag VILL inte se telletabbis!” Men en halvtimma senare vill han gärna titta på även detta teletubbies-inslag. Han vinkar till tv-knubbisarna när de dyker upp [FPI], men tappar
ganska snabbt intresset. Han leker istället med detta att blunda och titta,
blunda och titta mot rutan.
***************

Lina, 2 år 5 månader: visning 1 (uppmärksamhet 4)
Lina tittar hela tiden oavbrutet mot rutan och glömmer sin pepparkaka som
hon håller i handen. När Solbabyn dyker upp, ser hon med ett förtjust leende
mot sin mamma [↔, J]. Mamma: ”Var det bebisen..?!” Lina vinkar mot rutan och säger ”Hej!” och pussar rakt ut i luften [FPI, VPI]. Mamma tolkar åt
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dottern genom att säga: ”Hej, bebisen! Pussar du bebisen?!” När tubbisarna
dyker upp, vinkar Lina igen mot rutan [FPI] och då hon ser kaninerna säger
hon ”Vovv!” [∞] och tar dem uppenbarligen för hundar – eller så använder
hon detta onomatopoetiska ord för alla möjliga djur.
När tubbisarna säger ”Hej!”, svarar Lina ”Hej, hej, hej, hej, hej, hej!”
[VPI]. Nästa gång Solbabyn dyker upp pekar Lina mot den, säger ”Där!” [J]
och pussar även denna gång i luften i riktning mot babyn till [FPI]. Mamma
säger ”Pussar du bebisen…?”. Lina ropar ”Hej!” till babyn och tittar sedan
snabbt mot mamma [↔]. Hon pekar och säger än en gång ”Vovv!”, när hon
ser kaninerna äta gräs och mamma svarar ”Titta! Är det kaniner?” Lina:
”Nin!” [∞]. Mamma: ”Är det en kanin, ja?! KANIN, var det!”
Då speakern säger ”Det är en dörr”, pekar Lina mot rutan och säger ”Dörr!
Dörr!” [≈] och tittar samtidigt på mamma [↔], som bekräftar ”En dörr, ja!
Har du SETT?! En sån FIN dörr! Ska Po öppna dörren nu?”. Lina säger återigen ”Dörr” och vid Pos replik ”Po öppna döörrrr” upprepar Lina än en gång
ordet ”Dööörr!”, fast denna gång imiterar hon Pos utdragna vokal [≈].
Mamma: ”Nu går Po GENOM dörren!” Lina försöker uppenbarligen också
säga genom: ”Gee!” [≈]. Mamma upprepar: ”GENOM dörren, ja!”
När La La kommer säger Lina direkt [∞] ”Dörr!”. Mamma instämmer,
”Dörren, ja, …står där!”, och frågar sedan dottern ”Ser du dörrhandtaget?”,
varpå Lina nickar [↔], pekar och säger ”Där!” [∞]. La La upptäcker dörren,
varvid Lina skrattar stort [J] och därefter snabbt tittar mot mamma [↔].
Nästa gång Solbabyn visar sig släpper Lina kakan, böjer sig framåt och håller
båda händerna för ansiktet. Gesten är inget som vuxna begriper.
När La La knackar på dörren, tycks också Lina knacka [FPI], samtidigt
som hon yttrar ”knanna” [≈] och tittar mot mamma [↔], som undrar om dottern kan mena ”knacka?” och Lina instämmer ”joo!”. Flickan tittar genast
tillbaka mot rutan och efter Pos och La Las ”jättekjam” gör Lina själv en
”ihopkrypande” kramgest [FPI] och mamma svarar ”Åh, kramar dom varann?!”.
Lina ser nu Solbabyn igen, ”pussar” den i luften, pekar och hälsar än en
gång ”Hej!”, samtidigt som hon tittar mot mamma [FPI, VPI, ↔]. Lina säger
så [∞] föregripande ”Stäng!” och mamma svarar ”Stänga dörren? Ja, det kan
ju DU också!” [association till eget liv]. Lina säger sedan ”Nu!” [∞] och
mamma frågar ”Ska dom stänga dörren NU?”. Lina väntar tills dörren är
stängd och säger så ”Där!”.
När Dispsy också frågar ”Va ä de?” svarar Lina, samtidigt som hon tittar i
riktning mot mamma, ”Dörr!” [VPI, ↔]. Hon väntar alltså denna gång inte på
att speakern först ska säga att det är en dörr. Mamma: ”Dörr, ja, det är DÖRREN, det!” Nästa gång Solbabyn syns gör den ett utdraget ljud som Lina imiterar, men med blickriktningen mot mamma [VPI, ↔]. Denna gång knackar
Lina med handen mot soffans ryggstöd [FPI]. Vid nästa ”jättekjam”, säger
Lina själv ”kjam” [∞]. Mamma kramar om henne. Dottern njuter uppenbarligen av att ha nära fysisk kontakt med sin mamma under tv-tittandet. Lina försöker därefter än en gång säga ”genom (dörren)”.
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Innan Dipsy, La La och Po ska ”stänga dörr” bakom sig, vinkar Lina till
dem och söker ögonkontakt med modern [FPI, ↔]. Solbabyns utdragna skratt
imiteras därefter och när mamma skrattar åt dottern, upprepar Lina ljudet igen
[≈, ↔]. Även Tinky-Winkys konstiga ljud imiteras av Lina [≈]. Lina ler [J]
åt var och en av Tinky-Winkys tre knackningar och ”knackar” nu för första
gången också själv just tre gånger mot armstödet [∞, FPI]. När de tre vännerna öppnar dörren åt Tinky-Winky, ropar Lina ett ljudligt ”HALLÅ!” [VPI].
Även denna gång svarar Lina, och det före den manlige speakerrösten [∞]. Då
de övriga knubbisarna öppnar dörren, ropar Lina ”Hej-hej-hej-hej-hej-hej!”,
vinkar mot rutan [VPI, FPI] och tittar överförtjust upp mot mamma [↔]. Vid
jättekramen i rutan är det denna gång kramkalas även framför tv-rutan [↔].
Efter att de fyra tubbisarna gått genom dörren och stängt den, gör Lina en gest
mot mamma – en gest som i denna familj kommit att betyda ”att gå till jobbet” –och mamma reagerar med ett ”Ska dom gå och jobba, tror du?” och
Lina svarar ”Uuum!” [association till eget liv]. ”JAHA! Ja, det kanske dom
ska göra!”, säger modern.
Varje ljud som tubbisarna eller Solbabyn gör, imiterar Lina [≈]. Hon vinkar föregripande scenens slut ”hej då” [VPI, FPI], innan hon börjar peta på tre
röda kulor i julgranen, sägandes ”De! De! De!”, som om också hon knackade
tre gånger [uppslag till egen lek]. Samtidigt som hon gör detta, hör hon Solbabyns skratt och säger då just tre gånger ”Bebi… bebi… bebi!” [∞], utan att
titta mot tv-apparaten. Även om hon aldrig uttalar ordet ”tre” har hon i handling ”räknat” till 3 tre gånger inom loppet av några minuter.

Lina, 2 år 5 månader: visning 2 (uppmärksamhet 4)
Lina storskrattar så snart hon ser Solbabyn, imiterar dess ljud och säger
”NU!” [J]. Mamma instämmer: ”NU börjar det!” Lina ropar även vinkande
”Hej!” till tubbisarna, då de dyker upp ur sitt hål [FPI, VPI]. När introduktionssekvensen tonar ut och de försvinner, säger Lina ”Mer... mer” och tittar
bedjande på mamma [J, ↔]. Uppenbarligen tror hon att det redan är slut, eftersom inget händer i bild. Detta trots att hon har sett hela inslaget en gång.
Men hon lyser upp [J] då hon ser Solbabyn, hejar, pussar och kramar den
på avstånd från soffan och säger dessutom ”Kram” [∞, FPI]. Sedan kramar
och pussar hon även mamma bredvid sig [↔]. Åter imiteras Solbabyns skratt
[≈]. Sedan pekar Lina mot en kanin i bild och mamma reagerar med ”Titta,
vad är det, då?… En kanin... KANINER är det”. Lina klappar med en strykande gest mot bordskivan [FPI] och tittar samtidigt upp mot mamma [↔]
som frågar ”Klappar du den?!”, varpå Lina svarar ”Uumm!”. Mamma: ”Titta,
vad dom springer!”
Berättarrösten betonar inledningsordet: ”En dag i Teletubbyland...” Lina:
”ANN.. EMM!” [≈], men mamma förtydligar ”ENN dag... EN... EN dag!”
Lina: ”EN!” [≈]. På Pos fråga ”Åh, titta! Ä de?”, svarar Lina (innan speakern
hunnit svara) ”Dörr! Knanna!” [VPI]. Hon föregriper alltså även det kommande knackandet och mamma håller med, men förtydligar uttalet: ”Knacka?!”
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Lina: ”Joo!” Po säger då: ”Po genom dörr!” Lina: ”Gee...” [≈] och mamma
förtydligar även denna gång ”GENOM dörren, ja! NU går den GENOM dörren”. Lina säger återigen ”Gee”, tittar på mamma [↔] och gör en ”arbetsgest”
med handen och mamma frågar ”Ska den gå och jobba, tror du? Jaha!”. Lina
nickar. Än en gång imiterar Lina Solbabyns skrattskrik.
Då La La också upptäcker dörren, föregriper Lina vad som komma skall,
ty hon säger genast ”Dörr… Gee...” [verbalt föregripande], varvid mamma
frågar ”Ska den gå GENOM dörren?” Lina säger ”Joo” och mamma svarar
”Jaha!”. Efter repliken ”Po öppnade dörren” säger Lina: ”Öppa!” [≈]. Under
tubbisarnas ”jättekjam”, pussar Lina denna gång både mot mamma och mot
teletubbies [↔, FPI]. Lina knackar i bordet och säger ”Knanna!”. Mamma
uttalar det istället ”knacka”.
Då Tinky-Winky går mot dörren förekommer Lina öppnandet, genom att
säga ”öppa” [VPI], samtidigt som hon kollar mot mamma att hon sagt rätt.
Här försöker Lina för första gången även säga denna tubbys namn, som hon
ju hör upprepas av berättarrösten: ”Tickivik” [tecken på tv-förståelse]. Lina
skrattar [J, FPI] även åt knackandet på dörren och knackar själv både i handflatan och i bordet. Hon säger sedan ”Nu!”, när de äntligen går genom dörren.
Återigen imiterar Lina Solbabyns ljud.

Lina, snart 2 år 6 månader: visning 3 (uppmärksamhet 4)
Lina står mindre än en halvmeter från rutan och drar med pekfingret över figurerna på skärmen. Hon är tyst och ses tydligt koncentrerad avläsa hela bildytan, även genom att känna på den. Hon backar dock en aning, då hon hör
vissa dova, dunkande och tydligen obehagliga ljud [∞].
Hon blir rent av skrämd [∞] när periskopet (samtidigt med detta fiskebåtsdunkande ljud) dyker upp i nedre vänstra hörnet och upptar cirka en fjärdedel
av bildytan. Hon retirerar snabbt [◘, ↔] och söker en trygg hamn hos modern
som försöker lugna henne genom en glad stämma och avvärjande manöver:
”Oj, vad var DET som kom fram där?! Titta! Vad är DET som kom fram
DÄR?! Titta, där är BEBISEN igen! Hej, bebis!” Nu vågar Lina sig åter fram
mot Solbabyn, ler lite [J], men återvänder snart till mamma och tar henne i
handen [↔]. ”Ska jag följa med?”, frågar mamma skrattande, men gör som
dottern vill: ”Ska jag följa med?! Titta! Vad är det, då? Är det KANINER?”
Lina går nu fram till tv-rutan och pekar på en kanin [∞]. Mamma: ”Ja,
DÄR!” Dottern står åter ytterst nära tv-apparaten och visar med pekfingret på
tubbisarna och säger ”Där!” och modern svarar ”Ja, DÄR kommer dom igen”.
När dörren denna gång lika plötsligt dyker upp ur det blå, stående ute på den
gröna ängen, säger Lina ”Oj!” [∞] och modern frågar ”Vad är det?”. ”Dörr”,
svarar Lina, och modern bekräftar ”En dörr, ja, det är en dörr”. Därefter föreslår mamma att de ska gå och sätta sig i soffan och Lina klättrar upp i den.
Hon tittar sedan tyst och totalt absorberad på Po, men skrattar till och tittar
leende bort mot modern när Solbabyn syns [J, ↔]. Då La La säger ”dörr”,
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säger även Lina ”dörr”. Mamman instämmer: ”DÖRR, ja! DÖRR…” Innan
berättarrösten hunnit säga ”Po öppnade dörren”, säger Lina ”öppa!”. När La
La och Po ska gå genom dörren, kommenterar Lina återigen detta och föreslår
än en gång att tubbisarna nog ska gå och jobba [∞]. Denna gång imiteras dock
inte Solbabyns ljud.
Dipsy kommer också gående mot dörren för att öppna den. Detta är nu
tydligen ännu mer spännande än att stänga dörren, ty flera gånger till säger
Lina ”öppa”. Hon låtsaskramar därefter Solbabyn i bild. Fast när tubbisarna
ska stänga dörren, vinkar hon hej då åt dem [FPI]. När så Tinky-Winky kommer gående springer Lina fram till tv:n för att ”ta på” dörren. Modern frågar:
”Ska du försöka ÖPPNA dörren, va?” Lina står kvar vid rutan, håller pekfingret mot dörren och mot Tinky-Winky [FPI] och ropar ”dörr!”. Innan TinkyWinky hinner knacka på dörren, knackar Lina bokstavligen tre gånger på dörren på tv-rutan [FPI].
Lina böjer sig med överkroppen så nära tv:n som det bara går, liksom för
att inkluderas i de fyras ”jättekjam” [FPI]. Hon har nu ansiktet cirka en decimeter från rutan. Hon tycks därefter stå och jämföra sina händer med tubbisarnas gestikulerande armar och händer som saknar fingrar [FPI] och hon för
än en gång pekfingret direkt över deras kroppar.
När de går genom dörren, gör Lina en jobbgest igen med händerna [∞],
men denna gång utan att rikta denna gest till modern. Det verkar som om
flickan nu kommunicerar tyst men direkt med tubbisarna [FPI]. Moderns
fråga, ”Ska dom gå och jobba?”, väcker dock Lina ur den tysta gemenskapen
med lekkamraterna. Hon böjer sig därefter fram mot rutan, som om hon pussar Solbabyn [FPI], och ger ifrån sig några svårtolkade ljud.
Lina har tidigare inte stått så nära och rört vid tv-rutan så mycket som hon
gjort vid denna visning av Teletubbies. Hon liksom smeker eller klappar vännerna och ”känner” eller ”följer” vart figurerna tar vägen. Ofta sträcker hon
fram ett finger till någon plats av bilden, som hon är speciellt intresserad av.

Lina, snart 2 år 8 månader: visning 4 (uppmärksamhet 4)
När Solbabyn syns springer Lina fram till rutan, tar på solen med bägge händerna, pussar den och ropar ”Hej!” [VPI, FPI]. Hon tycks även krama solen,
innan hon sätter sig bredvid sin mamma. Lina tittar koncentrerat. Varje gång
Solbabyn kommer fram, böjer sig flickan leende fram mot tv:n och pussar och
kramar den i luften, varefter hon tittar mot mamma [J,↔]. Då Lina ser La La
komma gående lyser hon upp och ropar ”GUL!” [∞], snabbt tittande mot modern som säger ”Är den GUL?! Jaa!”.
När den gröna Dipsy kommer, lyser Lina också glad och upp och säger
”GUL ä de!” och pekar [∞, ↔]. Modern: ”Njaae, ser det ut som en gul??…
Är det en ljusgrön liten en som kommer där? LJUSGRÖN, är det...”. Den
fjärde tv-knubbisen har dock en färg som Lina kan: ”Lila!” [∞]. Modern bekräftar: ”LILA färg har han på sina kläder… eller hon...” Lina fokuserar se104

dan Solbabyns tydligt synliga små framtänder, genom att gapa stort, visa sina
egna tänder för mamma och peka på dem [∞, ↔]. Modern bekräftar dotterns
iakttagelse genom att säga ”jaa, tänderna där, jaa”.

Pingu delar ut post (5 minuter)
Till pling-plongmusik kommer en svart-vit pingvin gående. På axeln har han
en käpp med ett rödrutigt knyte och är uppenbarligen ute och luffar. Pingvinen zoomas in, bakgrunden mörknar till blått och texten PINGU i gult dyker
upp. Pingu blinkar med ena ögat mot oss, i ett slags samförstånd.
I hemmiljö står en ”mammapingvin” med ögonfransar vid strykbrädan,
nynnar och stryker. Panorering till en liten pingvin som sitter vid ett bord och
smackande äter fisksmörgås och dricker mjölk med polkagrisrandigt sugrör.
Fortsatt panorering till en ”pappapingvin” (utan ögonfransar) som hänger en
väska över axeln och tar på sig en uniformsliknande mössa. Klipp tillbaka till
den lilla pingvinen som stoppar vingen i en syltburk och sörplande slickar av
den med sin långa tunga, samt säger något obegripligt på pingvinska. Mamman tar farväl av pappan och lille Pingu, som bägge går ut genom iglons dörr.
De går förbi en snögubbe och två par skidor. Pingus pappa hälsar på
grannpingvinerna och Pingu tutar på dem med sin långa näbb. De är utanför
en iglo med postemblem, där de hälsar på en annan postanställd. Pingu lastar
paket på en bandvagn. Pappan stoppar ned några brev i sin väska och de båda
kör iväg. De stannar till vid en iglo, Pingu tar ett paket från vagnen och pappan sätter sin stora brevbärarmössa på sonens huvud. Denne går fram till en
dörr, ringer på, tutar och levererar paketet. Mottagaren kastar upp det fyrkantiga paketet i luften, som studsar mot marken – och ut faller en studsande boll.
Fadern levererar ett till brev, men det är inga goda nyheter, ty den mottagande äldre, böjda pingvinen gråter, när brevet öppnats och lästs. Panorering
till Pingu, som även han fäller tårar, till sorglig musik. Fadern klappar honom
tröstande på huvudet. Därefter hörs det roliga klatsch-plask-klatsch-ljud, när
Pingu går. Han sätter sig på bandvagnen, men faller av när den startar.
Vid nästa iglo får Pingu leverera ett paket, efter att ha ringt på dörrklockan
och tutat. Nästa adressat bor överst i en tvåvåningsiglo och Pingu ringer på
dörren. När en pingvin i randiga byxor, rolig frisyr och operaintresse öppnar,
råkar Pingu hamna bakom dörren, så det verkar som om det var en okynnesringning. Pingvinen skrattar bara. Pingu ger sig dock inte, utan ringer på igen,
hamnar ånyo bakom dörren, men stänger den nu och tutar högt ”tut-tut-tut”
och får denna gång överlämna paketet till mannen. Pingu åker rutschkana på
nedvägen från andra våningen.
Efter en guppig färd på bandvagnen, där Pingu får hålla i sig ordentligt
och mössan ständigt glider ner över ögonen, kommer de till en pingvinfamilj
med många barn. Pingu ringer på, varpå svängdörrar öppnas. På dörren sitter
en pingvinunge och gungar fram och tillbaka, till tivolimusik. Mamman öppnar paketet och de tre barnen bjuds på isglassar, som de högljutt slickar på.
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Duon vänder hemåt på sin bandvagn och guppar åter upp och ned, medan
Pingu signalerar ”tut-tut”. Vid postkontoret beskriver Pingu med stora gester
sina brevbärarupplevelser för en anställd: han visar t ex den studsande bollen
och blir dubbelt så lång, för att illustrera hur man når upp till andra våningen.
De går hemåt, far före, sonen en bit efter – ty denne måste hoppa sicksack
över staket och gå balansgång. Han stannar dock med ett bävande ljud upp,
när han ser en pingvin med hårrullar piska en matta med en bild av en pingvin
på, och smyger nedböjd tyst förbi denna. När de närmar sig hemmet ber sonen
att få ha brevbärarskärmmössan på sitt huvud och visar stolt upp sig för
mamma. Hon blir väldigt glad och klappar sin lille son ömt på huvudet, tar
upp honom i sin famn och kramar honom, efter att pappa hängt upp sin
postväska på kroken och berömt honom. Avslutningsvis hörs kramiga ljud
från både mor och son.
Under den fem minuter långa filmen har cirka 40 klipp förekommit, men
berättandet kännetecknas framför allt av panoreringar samt av ett par övertoningar. Särskilt panoreringar är ju enklare att begripa än klipp, då de påminner om hur åskådaren själv vrider på huvudet.

Mats 1 år 6 månader: visning 1 (uppmärksamhet 1)
När Mats hör de inledande pingvinska ”orden”, spelar han med fingrarna på
sina läppar [FPI]. Han klättrar upp i träsoffan, men faller baklänges av soffan
och ned på golvet – utan ett ljud. Morfar lyfter upp honom i famnen och alla
konstaterar att det gick bra.
Efter några sekunder vill Mats åter sitta bredvid sin kusin i träsoffan och
ställer sig snett framför denne. Kusinen säger vänligt ”Flytta på dej...” och de
springer tillsammans upp och ner i soffan. De tittar endast av och till mot rutan. När det är dags för ”jättekjam” på den tvåårige kusinens eget initiativ, dvs
utan direkt anknytning till filmen med Pingu, är Mats denna gång med på noterna och kramar tillbaks [↔]. Han spelar åter mungiga på sig själv när ”operapingvinen” skrattar på ett bullrande sätt. Att få morfars uppmärksamhet är
efter ett tag roligare. Jämfört med moderns påstående att Mats tidigare inte
alls intresserar sig för tv, har han dock visat visst intresse även för Pingu.

Mats 1 år 9 månader: visning 3 (uppmärksamhet 5)
Vid andra tillfället såg inte Mats Pingu. Vid tredje titten är han ensam hemma
med mamma och ler mest hela tiden [J]. Han reagerar när Pingu smackar och
sörplar sylt. Även Mats gör då ett sörplande ljud med övertydligt smackande
läppar och höjer ena armen, glatt tittande mot mamma [FPI, ↔]. Troligen ska
den höjda armen föreställa Pingus vinge, full av sylt. Mats säger efter de roliga pingvinska ljuden: ”um-um!” [≈]. Han hoppar i sin egen lilla bil, samtidigt som Pingu gungar fram på bandvagnen på den gropiga isen. Han vinkar
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därefter precis när Pingu vinkar till sin mamma [FPI] och efterliknar åter
pingvinernas ”tal”: ”um-um-um-um-um!” [≈].
Pojken vinkar ånyo till Pingu [FPI], när far och son är på väg till pappans
jobb. Därefter imiterar Mats ytterligare en gång deras ljud: ”baja-bala!” [≈].
Han vinkar en gång till, när fadern hälsar på en pingvinkvinna i papiljotter
[FPI] och nickar med huvudet, ser glad ut [J] och tittar på mamma [↔].
Pingus näbb bildar nästan en strut när han tutande hälsar på alla de går förbi. Även Mats formar till en strut av sin egen mun [FPI]. Det studsande fyrkantiga paketet (med en boll inuti) är roligt [J]. Därefter följer Mats koncentrerat men tyst handlingen, till dess Pingus pappas stora mössa hasar ned över
ögonen på lille Pingu, varvid Mats skrattar [J] till och tittar på mamma [↔].
Mats storskrattar även när Pingu hoppar jämfota sicksack över staketet [J].
En stund senare när alla program i mixen är genomgångna, blir Mats missnöjd över att det redan är slut. Han plockar upp fjärrkontrollen, utstöter sitt
karakteristiska missnöjesljud och vill tydligen se Pingu igen. Modern sätter på
Pingu och även denna gång upprepas samma procedur: Mats höjer precis som
pingvinen sin arm/vinge och ”slickar av sylten på den”, samtidigt som han
smackar ljudligt. Han ses därefter stå och aktivt avsöka bilden genom hela
filmen, ibland småleende. Vid snyft- och tårscenen ses dock pojken rynka på
pannan och musiken är här också ”sorglig”.

Mats, 1 år 9 månader: visning 4 (uppmärksamhet 4)
Mats reagerar genast med ett stort leende och gungar med huvudet till vinjettmusiken [J]. Självklart sörplar han sylt även vid denna visning, fortsatt
med lyft ”vinge” [FPI]. Han ler även när Pingu åker kana ned från ”operapingvinens” andra våning [J]. Då bandvagnen gungar upp och ned, tittar
Mats mot sina föräldrar och imiterar sedan jämfotahoppande denna guppiga
färd – fram och tillbaka framför tv:n [FPI, ↔] under en lång stund. Han tittar
sedan stillastående med stort intresse på pingvinungarna, som får glasspinnar.
När återfärden på den givetvis lika guppiga vägen anträds, guppar även
Mats jämfota en gång till [FPI]. Ekipaget är strax framme vid poststationen
och Pingu hoppar då – eller faller – av bandvagnen, varvid Mats skrattar stort,
tittar upp på sina föräldrar och dansar runt ett varv [J,↔]. Han vinkar också
till figurerna [FPI]] och ler när Pingu börjar hoppa sicksack över isblocksmuren [J].
***************

Joel, 1 år 10 månader: visning 1 (uppmärksamhet 4)
Joel har enligt modern sett andra Pingu-filmer tidigare, men inte just detta avsnitt. Han är ensam i rummet och tittar uppmärksamt nästan hela tiden, utan
att ge ifrån sig några ljud. Han tittar någon enstaka gång ner mot CD:n, som
han håller i handen.
107

Joel, 1 år 11 månader: visning 2 (uppmärksamhet 5)
Joel står hela tiden uppmärksam väldigt nära framför tv:n. När Pingu vinkar
till en pingvin, tittar Joel mot mamma och säger: ”Den!” [↔]. Sedan säger
han ytterligare tre gånger glatt ”Den!” och småtrampar runt framför tv:n, just
när Pingu hoppar jämfota över isblocksmuren [FPI]. Att själv hoppa tycks
vara svårt (även om Mats klarade det). När Pingu smyger förbi en pingvinkvinna som piskar en matta med en pingvin på, så att det ser ut som ett pingvinbarn som får smisk, ropar Joel åter ”Den!”. Det förblir (för oss vuxna)
oklart, vad han kan avse här.

Joel, 2 år: visning 3 (uppmärksamhet 4)
Så fort Pingu-signaturen hörs, slutar Joel att leka med sin lastbil, pekar mot
rutan och säger ”Ping!” [tv-förståelse]. Han pekar glatt mot bilden där Pingu
lastar paket på bandvagnen [J]. Har tittar därefter oupphörligt mot rutan, sittande småleende en meter från tv:n. Fast när Pingu ringer på dörren hos ”operapingvinen” och denne gormar, stiger Joel plötsligt upp och backar från tv:n i
riktning mot den videofilmande modern [◘]. Han ler ändå och tittar hela tiden
mot tv-rutan. Kanske blev han trots det lite skrämd av ”operapingvinens”
bullrande stämma? När bandvagnen åker vidare, kör Joel parallellt sin lastbil
på soffbordet, hela tiden med huvudet vänt mot tv:n [FPI]. (Vid det fjärde
tillfället ville Joel inte titta på Pingu, bara på Byggare Bob...)
***************

Albin, 1 år 10 månader: visning 1 (uppmärksamhet 5)
Under hela Pingu står Albin precis framför rutan. Hans ögon avsöker tydligt
och aktivt bilden, vilket han liksom de övriga barnen onekligen behöver göra
mer ju närmre bildrutan som de befinner sig. Han säger plötsligt upprymd
”Bil! Bil!”, när han ser en bandvagn i programmet [∞]. Mamman: ”Är det en
bil?” Albin: ”Jaa, han ha bil där!” När pingvinungen hoppar sicksack över
isblocksmuren, rör sig Albin i sidled på samma sätt [FPI].

Albin, 1 år 10 månader: visning 2 (uppmärksamhet 2)
Albin kallar Pingu för ”ankan... ankan... ankan” [∞], men finner snart videokameran vara intressantare: ”Albin se… Albin se”. Han vill titta på Pingu genom objektivet och vinkar till pingvinen genom kameran. Han säger även
denna gång ”Bil!”, då han ser bandvagnen som Pingu och pappan åker på.
Sedan säger han ”Hoppar!” om bollen som hoppar ut ur paketet. Albin påpekar därefter att ”ankan lessen” [∞], när man ser tårar rinna nedför dess kind.
Pojken sätter sig till slut på en liten pall framför tv:n, suger på nappen och
verkar trött. Han skrattar dock när pingvinen åker kana ned från en iglos and108

ra våning [J]. Sedan säger han att de små pingvinungarna får ”kaker” (när de
får glassar). Mor: ”Fick dom kakor, där? Jaha...” Albin kommenterar även
”Åker bil”, beträffande Pingus och faderns färd på bandvagn. Pojken skrattar
och säger två gånger ”hopp” och tittar leende mot mamma, när lille Pingu
hoppar jämfota över isblocksmuren [J, ↔]. Modern frågar så: ”Vad gör
HON, då? Piskar mattor…” och Albin upprepar ”matter” och går fram till
mamma. Kanske är han precis som Joel undrande inför vad som ser ut som
prygel av en liten pinvin (i form av en bild på mattan). När modern i avslutningsscenen kramar om Pingu, säger Albin ”kramar” och ger sin egen
mamma en kram. Vid de två avslutande visningarna hoppade Albin över
Pingu.
***************

Lina, 2 år 5 månader: visning 1 (uppmärksamhet 4)
Så snart signaturmelodin hörs blickar Lina mot tv-rutan, pekar och tittar mot
mamma [↔]. Mamma säger ”Är det en pingvin?” och Lina svarar ”-vin!”.
Mamma: ”En sån pingvin som DU har!” Lina svarar ”-vin... -vin” [association till eget liv] och pekar igen [↔]. Mamma: ”Pingvin, ja!” Lina svarar pekande: ”Vin, vin, vin... vin!” [∞]. Under denna film fäller Lina inte lika
många kommentarer som hon gjort under Teletubbies-inslaget.
När Lina ser det studsande paketet, säger hon dock pekande ”boll!” [∞]
och mamma svarar med en retorisk fråga: ”Är det en BOLL i paketet?” Lina
imiterar bandvagnens tuta (”tut-tut”) [FPI] och mamma imiterar i sin tur Lina,
som sedan upptäcker att ena pingvinen är ”stoor” och den andra ”liten” – vilket understryks med motsvarande gester och ögonkontakt med modern [∞,
↔]. Mamma håller med och upprepar ”En STOR pingvin, är det, ja, ...en
STOR pingvin och en LITEN pingvin!”.
Vid åsynen av den mattpiskande pingvinen frågar mamma ”Vad gör den?”
och Lina visar med armen att det rör sig om mattpiskning. Mamma säger
”Hon piskar mattor” och konstaterar att det har de två själva aldrig gjort. Lina
pekar nu ner mot mattan i rummet och mamma bekräftar att de istället dammsugit mattor, varpå Lina för armen fram och tillbaka med innebörden ”dammsuga” [association till eget liv]. Därefter följer en gestdialog dem emellan om
detta att piska kontra att dammsuga mattor [↔]. Genom halva filmen klänger
Lina över armstödet, dock utan att mer än ett par gånger ta blicken från rutan
och söka ögonkontakt med modern.

Lina, 2 år 5 månader: visning 2 (uppmärksamhet 4)
Lina äter pepparkakor och små ostbitar, vilket är intressantare än Pingu. Men
hon ropar ändå ”-vin!”. Hon tittar intresserat på paketutdelningen och småler
för sig själv [J] när det fyrkantiga paketet med bollen inuti studsar. Då den
lilla pingvinen hoppar av släden, ropar Lina ”Vin! Lina!” [∞, association till
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eget liv] och mamma fyller i ”Ja, du HAR ju en sån där liten pingvin. En mjuk
och GO´ pingvin, har du!”. Lina instämmer, djupt nickande, och visar med en
”mjuk” gest hur mjukt och gosigt hennes eget gosedjur är. Därefter kramas
mor och dotter.
”Bil!” ropar Lina, när hon ser bandvagnen. Mamma säger därefter ”Titta,
en snögubbe!”, men det är oklart om flickan hinner urskilja denna vita figur
mot den vita snön i bakgrunden. Sedan vidtar en lek med pepparkakorna, men
när Lina ser att pingvinbarnet kommer hem till sin mamma blir hon åter intresserad och då pingvinmamman lyfter upp sitt duktiga brevbärarbarn i famnen, tolkar Lina detta – av hennes gest att döma – som kramande [J].

Lina, snart 2 år 6 månader: visning 3 (uppmärksamhet 4)
Lina tittar uppmärksamt. Bollen i det studsande fyrkantiga paketet är även
denna gång rolig att leende kommentera (”boll!”), riktat till mamma [↔].
Modern försöker dra paralleller till deras egen brevbärare, som kommer på
cykel snarare än bandvagn. ”Brev” ropar Lina pekande.
Att få paket är onekligen spännande, särskilt direkt efter jul: ”Paket! Paket!... Paket!” [∞], ropar Lina förtjust och tittar mot mamma [↔], varpå modern säger ”Paket, ja, det fick vi igår! Ett STORT paket fick vi igår”. Lina
pekar mot ett hörn i rummet och modern bekräftar att där står den nya skrivare som levererades i ett STORT paket. Även ett LITET paket, påpekar Lina
[association till eget liv], och modern instämmer.
När den lilla pingvinen hoppar och balanserar på isblocksmuren, pekar
Lina glatt och kommenterar jämförande detta genom att ropa ”Lina!” [association till eget liv]. Modern svarar ”Hoppar, ja... balanserar, det brukar DU
också göra, Lina, på sandlådekanten, det brukar DU också göra”.

Lina, snart 2 år 8 månader: visning 4 (uppmärksamhet 5)
Så fort Pingu syns i bild, säger Lina leende mot sin mor: ”Pingvin” [∞, ↔].
Tre månader tidigare kallade hon djuret bara för ”vin”. Mamma: ”PINGVIN,
ja. Vad GÖR pingvinerna? Titta dom ÄTER! Hej, då! Han går till jobbet, tror
du?”
Lina följer mycket uppmärksamt hela berättelsen men kommenterar endast slutscenen, när pingvinmamman lyfter upp sin lille son i famnen. Lina pekar mot rutan, tittar mot mamma och säger leende ”kram” [∞, ↔]. Mamma
svarar: ”Kramas dom? Jaa, kram…” Dottern har nu alltså gått vidare från
kramgesten till att behärska ordet ”kram”. Hon ber sedan om ”mer…” film att
titta på [tv-förståelse, J]. Mamma försäkrar henne om att ”Det kommer
mera.”
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Molly:”Fåren” (6 minuter)
Mot gul bakgrund står det ”Maisy” med svarta, handskrivna bokstäver. I bildens nederkant dyker två rosa öron upp och strax även ett vitt huvud. Mansröster sjunger ”Molly, Molly, Molly-Molly-Mus”. Musen med den långa nosen, morrhåren och små prickarna till ögon hoppar in i bildens centrum. Hon
är klädd i blå tröja och orange snickarbyxor. Vi ser henne (alltid i profil)
vinka och hon tycks ropa ”hallå, hallå!” åt någon utanför bild. Hon försvinner
ur bild ut mot höger. Nästa bild upptas av texten ”created by Lucy Cousins”,
skriven med samma slarviga handstil som ”Maisy”.
Molly, som är halvt dold bakom ett staffli, målar något. Hon verkar exalterad, gestikulerar med armarna och skvätter färg omkring sig. Snart får vi se
att hon målat ett svart får med svart ansikte och vit päls. Bakgrunden är klargrön, musiken smittande ”hoppig”. Vi hör skratt och nynnande i bakgrunden.
Klipp till klarröd bakgrund och texten ”Sheep”, det vill säga avsnittets namn.
Vi ser en lantlig klarlila väg med en mörkgrön häck, ett ljusare grönt träd
och ett brunt staket mot en brandgul fond. Till något lugnare musik än i vinjetten ser vi Molly komma gående in i bilden från höger. Hon har nu en rödgrön-randig tröja under byxorna med bröstlapp. Bakom henne går, också i
profil, den betydligt kortare, gula babyhönan Bella, klädd i röd-lilaprickig
klänning och med en blå rosett på hjässan.
Plötsligt vänder sig Molly om och vinkar till hönan, samtidigt som en manlig berättarröst tycks tolka deras obegripliga djurläten åt oss som ”Hej, Bella!
Hejsan, Molly!”. ”Ska ni ut och gå?”, frågar han dem. Han talar alltså både
för dem och till dem. ”Uhu!”, piper Molly och nickar mot Bella. De två (som
vi hela tiden alltså ser i profil) går sedan efter varandra längs vägen och talar
med varandra på ett för oss okänt språk. Molly klättrar upp på staketet och
Bella följer efter och balanserar snart på översta plankan. Berättaren varnar
henne: ”Ååh, försiktigt, Bella!”
Klipp till mörkgrön bakgrund, mot vilken ett litet lamm och fem får betar.
Hela tiden spelar musiken i bakgrunden. In från höger kommer Molly, med
Bella efter sig. Babyhönans hårband fladdrar nu i vinden och vi ser det falla
av, precis innan de bägge vännerna vandrar ur ut bilden till vänster. Berättaren: ”Oj, då, Bella tappade visst sitt hårband!” Molly och Bella går ut ur hagen och stänger grinden bakom sig. Molly och Bella vandrar uppför en kulle
mot samma brandgula bakgrund som i inledningen. Bella springer om Molly,
men vänder snart tillbaka och tycks tala med Molly om någonting roligt.
Molly upptäcker då att Bellas hårband är borta. Bella springer tillbaka till hagen.
Hon klättrar upp på en grindplanka, ser sig omkring och piper till. Vi ser
fyra får, ett lamm och ett hårband liggande på marken nära dem. Berättaren
talar åt Bella: ”Där är det ju!” Bella hoppar ner från grinden, springer in och
hämtar hårbandet och återvänder, men utan att stänga grinden. Berättaren sä-

111

ger: ”Du gömde grinden, Bella! Det var inte bra!” Men Bella hör inte. Hon är
glad över att ha rosett i håret och återvänder till Molly.
Klipp till får vid den öppna grinden. Berättaren, något irriterat: ”Men titta
nu, Bella, du skulle ha stängt grinden!” Det är oklart om han talar högt för sig
själv. I alla fall reagerar inte Bella som om hon hört honom. Klipp till glada
Bella och Molly – och ett får... och ett lamm. Berättaren säger ”Det där fåret
följer visst efter dig!”, varvid Molly skrattar. Molly tänker och tittar mot grinden, där samtliga får nu kommer gående. Berättaren: ”Åh, nej, nu håller alla
fåren på att smita ut!” Molly stå på kullen, omringad av fem får. Berättaren
säger: ”Vad ska du göra, Molly?”
I bakgrunden, högre upp på kullen, ser vi Bella komma in från vänster
med ett får och ett lamm bakom sig och nu är fårskocken runt dem uppe i hela
åtta djur. Ett får betar gräs och gör slurpljud. Molly verkar upprörd. Hon vevar med armarna och låter ”oj, oj!” och försöker – utan framgång – både tala
fåret till rätta och knuffa på det i baken, för att få det att vända tillbaka in i
hagen. Berättaren uttrycker hennes frustration med ett ”Äsch!”. Molly ställer
sig åter i ”tänkarpose” och berättaren säger så ”Aha! Jag tror att Molly har fått
en idé!”.
Hönan Bella står högst uppe på kullen, omgiven av några får. Hon vänder
om, går mot vänster ut ur bilden, med fåren efter sig. Molly kommer upp på
kullen och ropar till sig Bella, som åter kommer in i vänster bildkant, följd av
fåren. Molly förklarar sin idé för Bella, som genast blir eld och lågor. Berättaren tolkar åt alla, genom att säga ”Följa John! Jaha!”. Fåren, Bella och Molly
går in i och ut ur bilden ett antal gånger, samtidigt som några andra får hellre
äter gräs. Bella föreslår så att alla ska gör som hon och studsa fram. Det tycker fåren verkar kul, så de hoppar alla på detta vis gladeligen tillbaka innanför
grinden. Molly står precis innanför grinden. Berättaren säger skrattande: ”Bra
gjort Bella! Bra idé, Molly!” Klipp till Molly, som stänger och låser grinden.
Klipp till de betande djuren.
Bella och Molly står nu på grinden och vinkar till djuren, men berättarrösten säger inte hej till dem, utan bara ”Hej då, Molly, hej då, Bella!”. De bägge
vännerna försvinner ut ur bild, till vänster. Eftertexterna visas mot gul bakgrund och till samma sång som i inledningen.

Mats, 1 år 6 månader: visning 1 (uppmärksamhet 1)
Mats går fram till rutan och tittar ett kort tag, men leker sedan med kusinerna.
Efter en stund går han upprepade gånger ned på alla fyra på golvet och beter
sig som ett djur [FPI]. Moster frågar: ”Gör du som lammen?”. De skrattar
[J]. Sedan är kusinerna roligare än Molly.

Mats, 1 år 6 månader: visning 2 (uppmärksamhet 2)
Vid den andra titten på Molly är Mats betydligt mer intresserad. Han står tyst
en lång stund och tittar på det som sker i rutan, tills han tappar en leksak och
blir distraherad av sina kusiner.
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Mats, 1 år 9 månader: visning 3 (uppmärksamhet 1)
Mats känner direkt igen vinjetten och går efter några sekunder gnällande fram
till mamma [L], ger henne fjärrkontrollen och säger ”Mamma gö…! Mamma
…den” [↔]. Han vill inte alls titta på detta inslag. Mamma frågar: ”Molly
Mus… Vad ska jag göra med fjärrkontrollen?”. Mats backar klagande och
tittar omväxlande mot rutan och mot sin mamma [↔]. Modern frågar ”Ville
du inte se den här?”, och verkar tycka att sonen ska försöka ett tag till.
Mats står med rynkad panna framför tv:n, men är ändå villig att ge filmen
ytterligare en chans. Då speakern sagt ”Oj, då, Bella tappade sitt hårband!”,
rynkar Mats ännu mer pannan [L]. Vid ”Du glömde grinden, Bella!”, går
Mats fram och pekar på grinden [∞], men stampar därefter otåligt i golvet och
ger ifrån sig missbelåtna ljud [L]. Han går sedan fram till mamma och vill
leka med videokamerans sladd. Än en gång vill sonen att mamma ska stoppa
visningen [L]. Modern spelar då fram till Teletubbies.

Mats, 1 år 9 månader: visning 4 (uppmärksamhet 2)
Mats står kvar och tittar på Molly ända tills speakern säger ”Du glömde grinden, Bella! Det var inte bra!”. Även denna gång är han tydligen känslig för
tillrättavisningen. Då springer han ut ur vardagsrummet och hämtar mamma.
Mats önskar tydligen visa henne något speciellt i ”Mulli-Molli” [↔]. Modern
frågar då ”Vill du inte titta på Molly Mus?”, men Mats säger bara ”Molli...”.
”Vill du titta på detta?”, frågar mamma igen och sonen nickar. Modern: ”Då
tittar vi på det!” Men ganska snart blir Mats less på programmet, stampar i
golvet och gnyr [L]. ”Vad ska vi se, då?”, frågar mamma igen. ”Ska vi se
nästa? ...Teletubbies-dans?”
***************

Joel, 1 år 10 månader: visning 1 (uppmärksamhet 5)
När förtexterna och Molly-sången hörs, pekar Joel mot rutan och ropar glatt
”Den!”. Han är ensam i rummet och pratar med sig själv. Han känner igen
figurerna och har redan sett flera Molly Mus-filmer [∞]. Pappa kommer in i
rummet och säger ”Är det MOLLY! Vad GÖR Molly?”. Joel svarar inte, men
ler lite, samtidigt som han fortsatt tittar mot rutan [J]. Han tittar hela tiden
ytterst koncentrerat och ler ytterligare ett par-tre gånger stort [J], även om
han några gånger tittar på andra saker.

Joel, 1 år 11 månader: visning 2 (uppmärksamhet 5)
Redan när enbart spetsen på de tecknade öronen på Molly Mus syns längst
ned i bildrutan, går Joel fram och pekar upprymd på skärmen ”Den! Den!”
och tittar glatt mot mamma [tv-förståelse, J, ↔]. Uppenbarligen känner han
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igen Molly. Mamma svarar: ”Ja, är det Molly!?” Joel säger ”Den!” och
småtrampar dansande till signaturmelodin, pekar återigen och säger ”Den!”
[∞]. Han följer därefter tyst berättelsen med blicken stadigt mot rutan, till
dess att han ser att ett får och ett lamm följer efter Bella. Då småskrattar Joel
för sig själv [J]. När Molly kommer på att leka Följa John, för att locka in de
förrymda djuren i hagen igen, går alla på led. Joel tycks göra detsamma en bit
bort från, och sedan tillbaka mot, rutan – som om han själv deltog i denna rad
av lekande kamrater [FPI]. Han stampar sedan takten till avslutningssången
och pekar på eftertexterna [tv-förståelse].

Joel, 2 år: visning 3 (uppmärksamhet 4)
Även denna gång känner Joel genast igen filmen om Molly Mus. Han ropar
högt ”Den!” [J], samtidigt som han pekar och sätter sig ned framför tv:n. Nu
vill han tydligen titta koncentrerat, för han leker inte med lastbilen längre [tvförståelse]. Mamma svarar ”Ja, det är MOLLY!”. När Joel så ser ett får, pekar
han återigen och ropar ivrigt ”Den! DEN!”. Mamma: ”Ja, Molly är ju det!”
Joel tittar totalt koncentrerad en lång stund, men utbrister plötsligt ”Den!
Den! Den!”, samtidigt som han pekar, söker ögonkontakt med mamma och
återigen säger ”Den!” [VPI, FPI, ↔]. Mamma: ”Ja, vad är det DÄR för nånting? Vad är det du ser där för nåt?” Joel svarar inte, men mamma frågar då
”Vem kommer där?”. Han avsåg med sitt upphetsade utrop [J] uppenbarligen
det lilla lammet som samtidigt kom in i bild och gick fram till de stora fåren
på kullen. Kanske uppfattar han lammet som ett barn till de stora fåren. Joel
tittar därefter stilla på händelsutvecklingen den resterande delen av filmen och
nickar till sist med huvudet till avslutningsmelodin. Fjärde gången vill Joel
inte se Molly.
***************

Albin, 1 år 10 månader: visning 1 (uppmärksamhet 3)
Albin sitter på en stol mycket nära tv-apparaten. Han säger ”Molly” tre
gånger [tv-förståelse]. Han ställer sig upp på sin stol, men tittar ändå de första
tre minuterna i stort sett hela tiden mot rutan. När Bella leder fåren och lammet in i hagen står Molly i den halvöppna grinden, varför Albin ropar ”Akta
dej, [m]amman! Akta dej!” [∞].
Medan slutsången tonar in, frågar Albin så sin mamma ”Va kommer sen?
Va kommer sen?” [tv-förståelse]. Modern upprepar frågan samtidigt som Albin säger: ”Hej då, [m]amma, hej då! Hej då, Bella!” [VPI, FPI] och vinkar
mot rutan. Tydligen tar han den stora musen Molly för mamman till den lilla
hönan Bella. Han sjunger därefter med i signaturmelodin, vickandes på huvudet: ”Molly, Molly...” Till mamma säger han så: ”Molly slut! Molly ä slut?”
[tv-förståelse].
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Albin, 1 år 10 månader: visning 2 (uppmärksamhet 2)
Så snart signaturen hörs, ropar Albin ”Molly! MOLLY” [tv-förståelse]. Han
klappar och ”kramar” inte bara mamma utan även Molly (dvs hela tv-apparaten) [FPI]. Albin klappar på skärmen [◘] och säger ”Lamm!” när han ser ett
får. Sedan hälsar han ”Molly! Hej, Mo…Bella!” [VPI]. Han ändrar genast
adressat för sin hälsning, eftersom berättarrösten samtidigt säger: ”Hej Bella!”
Albin pratar mycket, men eftersom han har nappen i munnen är det svårt
att uppfatta vad han säger. Sedan leker han ett tag, fast vänder sig återigen
mot rutan när Bellas pipiga röst hörs. Strax blir dock videokameran mer intressant.
Albin säger ”Lammen!”, sedan ”Hej, Molly! Hej, lammen!” [VPI], när
han tittar genom videokamerans display: ”Få se”. Han sätter sig på pallen
mindre än en meter från tv-rutan. När Bella och Molly hoppar till musiken,
tittar Albin uppmärksamt på ”ankan” (som han kallar hönan), gungar med
hela kroppen och stampar takten med fötterna [FPI]. Sedan går han fram och
klappar leende på tv:ns får [◘] hoppande efter Molly och Bella – som om han
önskar klappa eller fånga dem [FPI, J]. Han sätter sig, stampar med fötterna
i golvet och ler än en gång stort [J]. Speakern säger ”Hej då, Molly! Hej då,
Bella” och Albin stämmer in med ”Hej då, Bella!” [VPI]. När den avslutande
musiken kommer säger han ”Molly slut? ...Molly slut ...Jaa...” [tv-förståelse].
Därefter dyker Teletubbies upp. (Vid det tredje tillfället såg Albin inte Molly.)

Albin, 2 år 3 månader: visning 4 (uppmärksamhet 4)
Albin sitter i soffan och sjunger med i signaturmelodin ”Molly, Molly Mus”
och tittar uppmärksamt. Modern frågar vad figurerna gör och Albin svarar att
”dom leker bilar”. Storasyster invänder dock att karaktärerna leker ”John” och
mamma förtydligar: ”Följa John”. Albin insisterar dock på att djuren ”leker
med bilar”. Albin pekar på fåren och hönan och säger ”där är bilar... på tv:n!”.
Modern tvingas hålla med... Han pratar därefter en del om det han ser, men
med nappen i munnen. Så snart eftertexterna inleds, tar Albin ut nappen och
kvider ”nää, jag vill se Moll...” [J]. Modern frågar: ”Vill du se Molly en
gång till?” och sonen nickar. Fast det går tydligen lika bra med Teletubbies.
***************

Lina, 2 år 5 månader: visning 1 (uppmärksamhet 3)
Så fort introt hörs, böjer sig Lina fram för att komma närmare rutan [◘]. Men
hon leker med annat och reagerar inte förrän berättarrösten frågar ”Ska ni ut
och gå?”. Då tittar Lina mot rutan och säger ”Gå!” [≈ eller VPI]. Mamma:
”Gå! Ska dom ut och gå?” Sedan följer Lina mycket koncentrerat berättelsen.
Vid speakerns ”Du skulle ha stängt grinden – nu följer fåren med!”, sätter sig
Lina upp, vänder sig till mamma, pekar och säger tydligen oroad ”Stänga! ...
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Där!” [∞, ↔]. Mamma: ”Ja, titta, nu följde fåren med!” Lina: ”Vår... med...”
Modern förtydliga uttalet: ”Ja, FÅREN följde med.” Lina: ”Jaa...” Även här
kommenterar Lina ”stora” fåret och ”lilla” lammet, ”stora och lilla” [∞].
Mamma och Lina repeterar därefter ett par gånger ”stora… och lilla”.
När fåren äter gräs, vänder sig Lina mot mamma [↔]. Hon pekar på sitt
struphuvud, hur detta rör sig när man sväljer och hur maten sedan far ned i
magen, så som Lina visar på sig själv [association till eget liv]. Mamma bekräftar att det är likadant på fåren. De skrattar och fortsätter prata om matsmältningen. När figurerna hoppande leker Följa John, leker också Lina en
hoppa-upp-och-ned-lek i mammas knä: ”Upp ner, upp ner”, säger Lina [FPI].
Modern: ”Titta, en BACKE är det! Backe! Titta den SPRINGER nerför backen!” Lina ”gymnastiserar” i mammas knä, samtidigt som hon tittar mot rutan.
De skrattar hjärtligt tillsammans: ”Ner, upp, ner å upp!” och bryr sig inte om
hur det går för Molly denna gång.

Lina, 2 år 5 månader: visning 2 (uppmärksamhet 3)
Så snart Lina ser Mollys tydligt uppstickande öron ställer hon sig upp i soffan
och joxar med mammans hår [association till eget liv]. Hönan Bella och fåren, och särskilt det lilla lammet, är därefter intressantast. Nästa gång Lina ser
musens öron vill hon genast göra en fin tofs till i mammas hår [lekuppslag,
J], vilket talar för att TV-figuren faktiskt är inspirationskällan.
Modern: ”Titta, är det små får?” ”Grind”, säger Lina pekande och imiterande berättaren [≈]. Modern svarar ”Grind, ja, titta! Nu går alla fåren ut!”.
Sedan följer ännu mer frisyrskapande. Då djuren går nedför och uppför backen, säger Lina ”Lina!” [∞] och mamma bekräftar att ”DU går OCKSÅ uppför
backen, det tycker du är roligt” [association till eget liv]. Sedan kommer Lina
av någon anledning att tänka på Bockarna Bruse. Mer tofsfrisyrtillverkning
följer [lekuppslag], men i samband med eftertexterna försöker Lina uttala
”Molly” [≈, tv-förståelse].

Lina, 2 år 6 månader: visning 3 (uppmärksamhet 3)
Lina försöker säga både ”mus” och ”Bella”. ”Gå”, säger hon sedan som ett
eko av berättaren [≈]. Därefter springer Lina fram till tv-rutan och försöker nå
de får som går ut ur bilden. Hon pekar mot tv-apparatens ytterkant, samtidigt
som hon tittar mot mamma och säger ”nå... nå... nå!” [∞, begynnande medieförståelse, ↔]. Modern svarar då: ”NÅR du inte, där? Nej, det är utanför bilden, där. NU går fåret utanför bilden, ja!”
Lina försöker två gånger upprepa ordet ”bilden” och när ett får åter kommer tillbaka in i bild, säger hon ”NU” och pekar på djuret, samt på hönan
Bella. Mamma: ”NU ser du fåret!” Lina pekar mot hönan och säger ”Bella!”.
Därefter vill Lina titta genom videokameran mot tv-rutan, precis som mamman gör. Fast nu vill Lina mer självmedvetet vara i kamerans fokus. När en
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mansröst till eftertexterna sjunger ”Molly, Molly, Molly, Molly mus”, upprepar Lina ”Molly” [≈].

Lina, 2 år 8 månader: visning 4 (uppmärksamhet 4)
Lina känner genast igen musen och kommenterar att mansrösten sjunger
”Molly, Molly Mus” [∞]: ”Molly!”. Hon vill hellre titta på Molly än prata
med mormor i telefon [J]. Det gör mamma istället. Lina står ett bra tag tyst
iakttagande framför tv:n, men ber sedan mamma om att få se ”vovve... bilen”,
dvs Brum.

Teletubbies:”Dans” (2 minuter)
Plastblommor utspridda i det i övrigt ljuvligt gröna landskapet, med fem träd i
bakgrunden. Fågelkvitter. Ett klappande, rytmiskt ljud hörs och det klipps så
att vi kommer inåkande mot de fyra tubbisarna som sitter på en kulle, med två
kaniner i förgrunden. Tubbisarna klappar takten och över deras huvuden dyker en stor orange ballong upp. De upptäcker den, ställer sig upp och ropar
”Åj! Titta!”. Vi befinner oss snett ovanför dem. De springer på rad nedför
kullen (klipp), efter den studsande ballongen som ger ifrån sig ”studsljud”,
ned mot gårdsplanen framför tubbybostaden. Där dansar de fyra på rad, fram
och tillbaka, och vi åser detta ur ett lågtflygande fågelperspektiv.
Klipp till en nära helbild av de fyra dansande på rad. Sedan fågelperspektiv igen. Så en närbild av tubbisarna med Tinky-Winky i täten. Därefter ser vi
dem från precis motsatt håll, nu med Po i förgrunden. Klipp till fågelperspektiv, sedan närbild av La La som tittar ned på, och tar sig för, sin tv-ruta på
magen (detta upprepas tre gånger). Även de övriga tv-knubbisarna klappar på
sina magar. Tubbisarna fnittrar mest genom hela dansen eller ropar ”oooh!”.
Vi får se mer dansande filmat ur olika vinklar, varpå de fyra till slut försvinner dansande och hoppande bort på rad, in bakom tubbyhuset. Solbabyn
klipps in, storskrattande.
I detta inslag, som i så många andra i Teletubbies, ser vi de fyra karaktärerna nästan genomgående från topp till tå. Detta är inte bara ovanligt för tv
generellt, utan framför allt för barnprogram. Vanligtvis arbetar tv-estetik med
halvbilder, närbilder och klipp mellan talande figurer. Avståndsbilder och helbilder anses både vara för svåra att avläsa i den lilla rutan och alltför oengagerande: tv-tittaren dras inte in i upplevelsen, på samma sätt som av talande uttrycksfulla ansikten i närbild.
För kroppsligt upptagna tultbarn, som kämpar med att bemästra sin egen
kropp och som uppmuntras att imitera och leka med i tubbisarnas förehavanden, är det dock viktigt att se hela deras kroppar röra sig, så att det tv-tittande
barnet kan göra likadant: dansa, springa runt-runt, hoppa eller sparka med benen i vädret som tv-knubbisarna. Deras masker med stela ansikten möjliggör
inte heller särskilt mycket uttrycksfull mimik och de talar föga, varför ansikts117

bilder är omotiverade. Dessutom är intentionen att presentera en värld utanför
hemmets fyra väggar, att vidga 1-3-åringarnas vyer. Tidigare har tv-program
för förskolebarn utspelat sig med barn instängda i studior. Här ser vi fyra
”tultbarn”, som till synes bor helt för sig själva ute i det gröna sommarlandskapet.
Det förekommer ingen berättare i inslaget. Även om klippen relativt sett är
fler än i den inledande dörrscenen, är dansandet i stort sett det enda som händer, varför tempot inte precis kan sägas försvåra ”förståelsen”.

Mats, 1 år 6 månader: visning 1 (uppmärksamhet 1)
Teletubbisarna fångar direkt Mats´ uppmärksamhet. Han tittar en stund koncentrerat och spelar på sina läppar, så snart rytmisk musik hörs. Men så kommer kusinen in och leken tar över. Vid det andra tillfället ser Mats inte detta
inslag.

Mats, 1 år 9 månader: visning 3 (uppmärksamhet 5)
Mats studerar mycket noga hela dansen, men säger inget och ler inte förrän
Solbabyn dyker upp i slutet. Då skiner han upp och tittar glad upp mot
mamma [J, ↔].

Mats, 1 år 9 månader: visning 4 (uppmärksamhet 4)
Instuderingen av dansen vid förra visningen gjorde verkligen susen. Mats tittar uppmärksamt i en minut och börjar därefter själv dansa [FPI]. Han hoppar
till en början jämfota i sidled, tittar då och då till mot rutan för att kolla koreografin och dansar lite till tillsammans med teletubbisarna och efterliknar verkligen dem. Han stannar upp, tittar mot mamma och ropar ”Titta!” [↔] och tar
ytterligare rätt avancerade danssteg. Men då karaktärerna ger ifrån sig höga
och konstiga ljud, håller Mats för öronen. Detta var tydligen inte alls vackert...
Sedan dansar han lite till och nynnar, som reaktion på tv-knubbisarnas likartade ljud [FPI].
***************

Joel, 1 år 10 månader: visning 1 (uppmärksamhet 4)
Joel ler stort och brett ett långt tag [J] när han tittar på tubbisarnas dans.
Samtidigt som La La gnuggar sin mage, tar Joel ett tag i sin pyjamasmage
[FPI]. Mot slutet av dansen vänder Joel ryggen åt rutan och ägnar sig åt annat. De gånger då han hör något kul ljud, tittar han sekundsnabbt mot rutan.
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Joel, 1 år 11 månader: visning 2 (uppmärksamhet 3)
Joel stampar takten till signaturmelodin. Han ler då han ser tubbisarna och pekar mot ballongen som flyger ut ur bild. När sedan tubbisarna dansar på led,
gör Joel något liknande [FPI]. Efter ett tag tröttnar han och börjar leka istället.

Joel, 2 år: visning 3 (uppmärksamhet 4)
Efter cirka 10 sekunder pekar Joel och säger ”Den! Den!” [J]. Det förblir
oklart om han först nu känt igen teletubbisarna, eller om han här pekar på en
speciell tubby. Möjligen är det Po, som han tycks gilla bäst. Han pekar efter
ett tag igen ”Den! Den!”. Sedan börjar Joel leka med sin lastbil. Han kryper
därefter fram till videokameran, ser genom dess display och säger igenkännande ”Den!”. Därefter kör han lastbilen ett tag till på golvet. Vid fjärde tillfället ser Joel inte detta inslag.
***************

Albin, 1 år 10 månader: visning 1 (uppmärksamhet 4)
En ballong ses sväva över marken, varvid Albin fem gånger ropar ”Boll!”,
pekar och tittar upp mot mamma, som svarar ”Var det en BOLL?” [↔]. När
”studsljud” hörs, hojtar Albin ”Boll!... Oj!” och tittar upp mot mamma igen
[↔]. Glatt ropar han åter upphetsat ”Boll!”, men säger sedan pekande ”Boll ä
bodta...”, när ballongen inte längre syns till [∞].
Därefter nickar han ett tag i takt till musiken och börjar precis som systern
imitera teletubbisarnas dans. När gula La La gnuggar sin mage och tittar på
den, gör Albin nästan exakt likadant: han drar upp sin tröja och dansar tittande på sin nakna mage [FPI]. Modern skrattar och frågar vad han gör.

Albin, 1 år 10 månader: visning 2 (uppmärksamhet 4)
Så fort inslaget börjar, säger Albin glatt ”Tabbis!” och höjer handen, som till
hälsning [tv-förståelse, FPI], och säger därefter ”boll… BOLL!” [∞]. Han gör
uppsluppna ljud, höjer åter armen och tycks verkligen gilla denna dans. Han
gungar med hela kroppen, pekar och småskrattar [J]. Mamman frågar vad
figurerna gör. Albin svarar ”tabbis… Där! Dansar!” [∞]. Mor: ”Dom dansar,
ja!” Sonen ställer sig på alla fyra och ruskar kraftigt med huvudet. Detta upprepas ännu en gång [FPI]. När teletubbyn La La tittar ned på och tar sig om
magen, tar sig Albin även denna gång också för magen – två gånger – och
storskrattar [FPI, J]. Mamma frågar skrattande ”Skojar dom med magen?”.
Albin svarar kluckande ”Jaaa!”.
Han fortsätter att gunga fram och tillbaka, står återigen på alla fyra, skakande på huvudet, tittar sedan på mamma för att kolla om han har fått henne att
skratta även denna gång. Mamma skrattar mycket riktigt, varpå Albin en
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fjärde och en femte gång går ned på alla fyra och gungar på huvudet till musiken [FPI, J]. Sedan pekar han och skrattar, går upp och slår handen mot rutan [◘] (som nu visar Solbabyn) och säger ”Botta!”. Han avser tubbisarna som
försvinner i bakgrunden [∞]. ”Borta!?”, svarar mamma lika förvånad och Albin säger än en gång ”Botta!” och pekar. Vid tredje visningen ser han inte
dansen.

Albin, 2 år 3 månader: visning 4 (uppmärksamhet 4)
Albin skrattar åt dansinslaget, imiterar ljuden och springer sedan fram mot
tv:n [◘]. Han dansar precis som teletubbisarna och tittar då och då mot rutan
för att se exakt hur man ska göra: han vänder sig och snurrar som de [FPI].
Han skrattar och tittar mot mamma [↔], ställer sig på alla fyra, stiger upp
igen och tittar nu även på hur systern gör när hon dansar [↔]. Albin hoppar
och storskrattar ytterligare två gånger och säger till sist ”Nu går dom” [∞].
***************

Lina, 2 år 5 månader: visning 1 (uppmärksamhet 3)
När Lina ser ballongen, kallar även hon den för ”Boll!” [∞]. Hon leker en
gymnastisk lek med sin mamma, samtidigt som hon tittar mot rutan [J]. Efter
ett tag klättrar hon ner ur fåtöljen, hämtar sin sångbok som de sjunger ur.

Lina, 2 år 5 månader: visning 2 (uppmärksamhet 4)
Lina ropar även denna gång ”Boll!”. Hon vaggar till musiken [FPI], men går
strax över till att leka med sin mamma. Då hon ser Solbabyn, skrattar hon [J]
och imiterar den också som vanligt [FPI], men påpekar denna gång vänd mot
modern att babyn har ”ööö...” (och pekar på sina ögon) [∞, ↔]. Modern sufflerar: ”Ögon, ja, bebisens ÖGON...”

Lina, snart 2 år 6 månader: visning 3 (uppmärksamhet 3)
Lina videofilmar teletubbisarnas dans i rutan. Musiken får henne att tänka på
sitt eget munspel [association till eget liv], som hon genast ber mamma om.
De letar en stund. Lina spelar så munspel och uppsöker medvetet videokamerans fokus för att få sitt musikuppträdande förevigat [mediemedvetenhet].

Lina, snart 2 år 8 månader: visning 4 (uppmärksamhet 5)
Lina pekar och ropar ”där!”. Hon tittar mycket uppmärksamt mot tv-rutan,
ler, pekar och säger ”gung... alla” [J, ∞]. Modern: ”Gungar dom allihop?”
Därefter pekar dottern ut de färger som hon kan: ”gul...gul...rö...” Hon pekar
och säger ”vlaa...”. Modern bekräftar: ”Det var gul och röd... en är grön och
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en är BLÅ, ser du?” Lina ler, varpå mamma frågar henne ”Vad gör dom?”.
Lina imiterar tubbisarnas ljud och gungar leende fram och tillbaka i sidled
[FPI, J] och modern svarar ”dansar dom?”.
Flickan utför likadana sidosteg som tubbisarna och tittar för första gången
under detta inslag upp mot mammas ansikte [FPI,↔]. Dottern fortsätter stående att dansa och imitera tubbisarnas läten, men utan att lämna tv-rutan med
blicken, som om hon måste kolla vilka danssteg som hon ska utföra. Lina tar
sig flera gånger för magen och gör även samma ljud som tv-knubbisarna och
musiken. När den glada Solbabyn visar sig, springer Lina fram till rutan och
tar på den [◘], böjer sig mot den och pussar babyn [FPI].

Rapports ingress (30 sekunder)
Vinjetten inleds med en fanfar (”ta-ta-TA”) till en snurrande glob mot en
mörkblå bakgrund. När globen närmar sig oss, framträder linjerna för longitud och latitud som ett slags rutmönster. Lisbeth Åkerman introducerar kvällens ämnen, först till en filmsnutt med två män i mörka T-shirts, som tycks
arbeta vid några stora maskiner: ”Pensionsförhandlingarna mellan LO och
arbetsgivarna strandade. Nu hotas avtalsrörelsen.” Globen återkommer nu,
snurrande i närbild till mäktig musik. ”Depression: mycket vanligare än man
trott. Mer än hälften av alla kvinnor drabbas”, säger Åkerman därefter, till
bilderna av en äldre kvinna som sitter och läser en bok i en soffa. Globen i
Rapport-vinjetten snurrar åter.
Till bilder av sex svarta människor i citymiljö säger ankaret så ”Här växer
en medelklass fram: reportage från Zambia”. Globen snurrar ännu ett varv.
”Och det är lika giftigt att röka vattenpipa en kväll som att röka 100 cigaretter.” Det sistnämnda illustreras av en bild på tre unga människor, två blonda
kvinnor och en mörkhårig man som gör just detta, följt av en närbild på en
vattenpipa som det bubblar i.
Den blå globen delas nu i halvor, där den översta halvan av bilden visar
globen i rött och gult, den nedre resterande halvan i blått, med texten ”Sveriges största nyhetsprogram” som gördel. Globen tycks backa, samtidigt som en
mäktig symfonifanfar smattrar fram. I bild kommer så nyhetsankaret Lisbeth
Åkerman, klädd i svart topp med grårandig kavaj över: ”God kväll!” Hon börjar därefter introducera förstanyheten om LO.

Mats, 1 år 9 månader: visning 3 (uppmärksamhet 3)
Vid de första två tittarna ser inte Mats detta inslag. Vid det tredje tillfället tittar han lite konfunderad på de snabbt växlande bilderna, men när ankaret Lis-
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beth Åkerman syns och hörs går Mats fram till fjärrkontrollen, tar upp den
och säger riktat till mamma ”Gå bort!” [L].

Mats, 1 år 9 månader: visning 4 (uppmärksamhet 1)
Redan innan nyhetsankaret hunnit läsa upp de första två rubrikerna, går Mats
missnöjd i riktning mot den borttrollande fjärrkontrollen och ropar ”nu-nu!”
[L, ∞]. Mamma frågar ”Du vill inte se detta?”. Som tur är kommer annat...
***************

Joel, 1 år 10 månader: visning 1 (uppmärksamhet 0)
Joel bryr sig alls inte om det som syns i rutan. Vid det andra tillfället ser han
inte inslaget.

Joel, 2 år: visning 3 (uppmärksamhet 5)
När den höga signaturmelodin hörs, tittar Joel lätt förvånad mot tv:n och verkar orolig. I samband med den avslutande fanfarens efterklingande eko lyfter
han upp sin lastbil i famnen, som för att ”rädda” den, backar och går och sätter sig i mammas knä [◘]. Han tycks skrämd. Men så fort introduktionssången
till Bolibompa hörs, skrattar Joel högt. Han hoppar upp ur mammas knä och
går åter fram till rutan. Vid det fjärde tillfället vill Joel inte se detta inslag.
***************

Albin, 1 år 10 månader: visning 1 (uppmärksamhet 0)
Varken Albin eller hans syster reagerar på det höga ljudet, den snurrande globen eller det kvinnliga ankaret.

Albin, 1 år 10 månader: visning 2 (uppmärksamhet 3)
Ingressen följs uppmärksamt de första 10 sekunderna, men därefter går Albin
bort från tv:n [◘] – kanske för att han insett att detta inte är något barnprogram – och ger mamma en kram. Sedan leker han med en leksakskloss. Vid
den tredje visningen ser inte Albin detta inslag.

Albin, 2 år 3 månader: visning 4 (uppmärksamhet 3)
Humöromsvängningen är blixtsnabb. Så snart vinjetten hörs, skrikgråter Albin och tittar upp mot mamma: ” Jag vill inte SE det där… bild. Vill inte...
bild. Dumma..! Du FÅR inte filma in...! Teletabbis! Jag VILL inte se på det!
...Tabbis!” [L, ↔]. Han stillar sig något när Lisbeth Åkerman uppenbarar sig.
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Modern försöker lugna honom: ”Det kommer Brum snart, ville du se Brum,
Albin?” Albin: ”Näe!” Mamma: ”Ville du se teletubbisarna igen?”
***************

Lina, 2 år 5 månader: visning 1 (uppmärksamhet 0)
Lina reagerar inte alls på vinjetten, utan fortsätter att bläddra i sin sångbok.
Först vid den avslutande ekande ”fanfaren” tittar hon blixtsnabbt mot rutan,
men återvänder sedan genast till boken.

Lina, 2 år 5 månader: visning 2 (uppmärksamhet 5)
Lina tittar denna gång till synes uppmärksamt mot rutan och imiterar det avslutande ljudet i fanfaren.

Lina, snart 2 år 6 månader: visning 3 (uppmärksamhet 0)
Lina leker med sitt munspel istället.

Lina, snart 2 år 8 månader: visning 4 (uppmärksamhet 1)
När denna ingress dyker upp, backar Lina [◘] och ropar protesterande
”vovve... bilen... joo!”, dvs att hon vill titta på Brum istället [tv-förståelse].
Mamma: ”Ville du se vovven och bilen?! Men det kommer nog efter detta,
tror jag?” Fast Lina vill inte vänta: ”Nu! Nu!”. Mamma: ”Det kommer nog
alldeles strax!” Lina vänder sig bort från Rapport-ankaret Lisbeth Åkerman
och säger: ”Vovven! Vovven!” Mamma: ”Jaa, vovven kommer strax...”

Bolibompa: Introt (20 sekunder)
Vinjetten öppnas med att en grön tecknad drake visar sig i mitten av bilden,
till tonerna av kraftig, vibrerande, ekande musik. En barnkör ropar ”Bolibompa” och en flickröst hörs rytmiskt framsäga ”orden” i sången ”Bolibompa, bolibompompa” etc. Den tjocka draken tycks befinna sig mitt i en storstads nöjesgata, med neon för teater och caféer runt omkring sig. Den springer
skumpande och viftande med armarna i riktning mot oss.
Det klipps till en gata med snabbt förbipasserande bussar, nytt klipp så att
vi bakifrån ser draken springa nedför trapporna till en mörk tunnelingång,
möjligen en tunnelbana. Vi ser därefter enbart drakens ögon lysa i mörkret,
innan den åter kommer upp i dagsljuset. Den befinner sig nu på landet, bland
både älg och höns och en röd luftballong (gjord av en korg under en vanlig
gummiballong) med en pojke, en flicka, en man och en ko i. Draken flyger
också till väders, men dalar ned igen, hängande under ett paraply, som tydligen fungerar bra som fallskärm. Djuret dimper till sist rakt ned i en röd fåtölj i
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ett rum dominerat av röda tapeter och en röd bokhylla, framför en tv-apparat
med gammaldags antenn ovanpå. Draken ska förstås titta på Bolibompa. Logotypen ”Bolibompa” ses, och barnröster väser eller viskar på ett mycket karakteristiskt vis fram samma ”ord”. Hela tiden spelas den smittande melodin.

Mats, 1 år 6 månader: visning 1 (uppmärksamhet 0)
Den 4-åriga kusinen springer genast dansande fram till rutan så snart signaturmelodin hörs och Mats hoppar och skuttar också han till musiken. Det är dock
oklart om han enbart imiterar flickan, eller om hans kroppsliga aktivitet precis
som hennes är direkt framkallad av musiken. Vid det andra tillfället ser Mats
inte detta inslag.

Mats, 1 år 9 månader: visning 3 (uppmärksamhet 5)
Genast när vinjetten hörs, ler Mats stort och brett [J], springer tre-fyra meter
bakåt till soffan, föser undan katten som ligger där och hivar sig upp i soffan.
Han sätter sig och slår under hela sången med bägge armarna höjda bakåt och
uppåt mot soffans ryggstöd [FPI].

Mats, 1 år 9 månader: visning 4 (uppmärksamhet 5)
Precis som vid förra visningen vänder sig Mats nu om och springer upp och
sätter sig i soffan så fort signaturen hörs [∞]. Detta är enligt modern den sittplats som sonen numera vanligtvis brukar se Bolibompa från, i motsats till att
stå nära tv:n så som han gör vid alla andra av våra visade excerpter.
***************

Joel, 1 år 10 månader: visning 1 (uppmärksamhet 5)
Joel trampdansar när han hör Bolibompa-introt. Han går intresserad fram mot
rutan och ställer sig mycket nära [◘]. Sonen har enligt modern aldrig sett Bolibompa tidigare, men musiken är tydligen smittande. Ser det ej andra gången.

Joel, 2 år: visning 3 (uppmärksamhet 5)
Joel följer stående nära tv-apparaten hela introt. Han gungar med kroppen
från sida till sida. Inte heller vid den fjärde visningen ser han detta inslag.
***************

Albin, 1 år 10 månader: visning 1 (uppmärksamhet 0)
Vid första tillfället är det bara storasyster som reagerar.
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Albin, 1 år 10 månader: visning 2 (uppmärksamhet 2)
Vid det andra tillfället leker Albin med annat, men säger utan att titta upp
”Bolibompa”, samt ytterligare en gång ”bompa” i slutet av introt [tv-förståelse]. Ingen reaktion i övrigt märks. Vid tredje visningen ser han ej inslaget.

Albin, 2 år 3 månader: visning 4 (uppmärksamhet 4)
En nyvaken Albin tittar tillsammans med storasyster Amanda, 4,5 år, men blir
nu inte glad. När Bolibompa-signaturen dyker upp, ruskar Albin klagande på
huvudet, slår med handen mot rutan och tittar upp mot mamma [L, ↔]. Modern: ”Inte Bolibompa heller? Vad ville du se på, då?” Albin: ”Inte sån!”
***************

Lina, 2 år 5 månader: visning 1 (uppmärksamhet 5)
Lina pekar mot rutan, börjar kränga kraftigt med överkroppen och försöker
uppenbarligen säga bolibompa: ”Bol-bol-bol-bommp!” [∞]. Hon ser förväntansfullt upp mot mammas ansikte [J, ↔]. Mamma sufflerar ”Bolibompa”.
”Ja!”, svarar Lina, pekar nöjd mot rutan och ler [J]. Enligt modern hade Lina
sett och hört Bolibompa-introduktionen någon enstaka gång hos mormor, men
däremot aldrig tittat på programmet hemma.

Lina, 2 år 5 månader: visning 2 (uppmärksamhet 5)
Också vid denna visning söker Lina säga ”bo-bo-bom-bom … mommo”, [≈,
tv-förståelse, association till eget liv], medan hon glad pekar mot tv-skärmen,
och tittar på sin mamma [J,↔]. Modern: ”Har du sett det hos mormor?” Lina
nickar.

Lina, snart 2 år 6 månader: visning 3 (uppmärksamhet 5)
Lina lägger genast ifrån sig munspelet, springer pekande mot rutan och ropar
glatt ”bompa-pompa, mommo!” [J, association till eget liv]. Modern: ”Bolibompa, ja, har du sett det hos mormor?” Lina ropar, pekande direkt på skärmens gröna drake, men med ansiktet vänt upp mot mamman, ”Alice!”. Modern inser att dottern syftar på programmet Alice i Kina och bekräftar: ”Ja,
Alice är i Bolibompa, ja!” Lina: ”Mommo!” Mamman: ”Har du sett Alice hos
mormor? Ja, PRECIS... I ONSDAGS såg du Alice-programmet i Bolibompa
hos mormor!”

Lina, snart 2 år 8 månader: visning 4 (uppmärksamhet 5)
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Så snart signaturmelodin hörs springer Lina glad fram, slår mot rutan och ropar ”bompa!”. Hon håller genom hela vinjetten pekfingret på den gröna draken [◘].

Meckar-Micke: Introt (30 sekunder)
Vinjetten inleds med att vi ser en blåvit plasthund i ett pastellfärgat rum fullt
med plastmuttrar i olika färger, ett blått plastdäck, ljusgröna gastuber, en pall,
ett skrivbord med dator m m – allt med leksaksutseende. I nästa bild ser vi
den blåhåriga dockan Micke själv. En mansröst sjunger signaturmelodin ”Om
du är astronaut eller pilot i det blå, en bonde, fiskare, en som blåser på/han
kan fixa motorn din, (kören: ”även på bussen!”)/han kan fixa motorn din/det
handlar om Meckar-Micke, här är han/och hans gäng: Bullen och Dan/för han
kan fixa motorn, han!”
Under sången har vi fått möta alla de dockor och fordon som signaturmelodin presenterar: en astronaut, en pilot, en bonde, en fiskare, en motorcyklist
och fler därtill. Färgerna lila, rosa, blått i ljusa nyanser dominerar på alla
dessa leksaker, i välkända pastellfärger som gör dem lätt urskiljbara. Till sist
ser vi i bild en mörkröd skiftnyckel med seriens namn ”Meckar-Micke” i gult
på.

Mats, 1 år 6 månader: visning 1 (uppmärksamhet 0)
Bägge kusinerna dansar till signaturmelodin, men Mats springer lite förundrad åt sidan. Nästa tillfälle ser Mats inte detta inslag.

Mats, 1 år 9 månader: visning 3 (uppmärksamhet 5)
Det rytmiska armsprattel som Mats har vid Bolibompa-tittandet sker även under hela denna introduktionslåt, fast nu ännu mer intensivt och vilt [J, FPI].

Mats, 1 år 9 månader: visning 4 (uppmärksamhet 5)
Precis som vid förra visningen, sitter Mats kvar i soffan. Denna gång klappar
han även i händerna och viftar med armarna mot soffans ryggstöd [FPI].
***************

Joel, 1 år 10 månader: visning 1 (uppmärksamhet 4)
Första gången ser Joel stillsamt men uppmärksamt på under signaturmelodin.
Vid den andra visningen ser han ej inslaget.
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Joel, 2 år: visning 3 (uppmärksamhet 5)
Vid det tredje tillfället ”hoppstampar” Joel takten, men yttrar inget.

Joel, 2 år 2 mån: visning 4 (uppmärksamhet -)
Vid den fjärde visningen vill Joel inte se detta inslag.

Albin, 1 år 10 månader: visning 1 (uppmärksamhet 5)
Både Albin och hans syster dansar till introduktionssången. Albin viftar vilt
med högerarmen och sjunger högt ”Mecka, Mecka, Mecka, Mecka, Mecka,
Mecka-Micke, Mecka-Micke!” [FPI].

Albin, 1 år 10 månader: visning 2 (uppmärksamhet 5)
Redan efter en sekunds musik säger Albin ”Meckar-Micke!” [tv-förståelse]
och följer sedan oavbrutet hela introt med blicken, samtidigt som han gungar
med kroppen. Det är uppenbart att han känner till detta program. Tredje
gången ser inte Albin detta inslag.

Albin, 2 år 3 månader: visning 4 (uppmärksamhet 5)
Albin höjer armarna i vädret, skrattar, ropar ”hejj!”, vickar i takt och sjunger
med i refrängen [J]. Han blir nu dock arg, när det visar sig att det bara är signaturmelodin som visas och inte hela programmet ”nää, jag vill se…!”. Mamma: ”Ja, jag VET, du skulle ha haft med…”
***************

Lina, 2 år 5 månader: visning 1 (uppmärksamhet 0)
Lina ägnar inte introt det minsta intresse.

Lina, 2 år 5 månader: visning 2 (uppmärksamhet 0)
Lina tycks även denna gång helt ointresserad och ägnar sig åt pepparkakorna
istället. Fastän hon vickar i takt till musiken, tittar hon knappt mot rutan.

Lina, snart 2 år 6 månader: visning 3 (uppmärksamhet 1)
Vid tredje titten går Lina ett par steg bakåt, bort från rutan och frågar mamman ”Alice, NU?” [∞, tv-förståelse]. Hon tänker fortfarande på Alice från
Kina. Mamman svarar ”Tror du Alice kommer NU? Jag tror inte det, men vi
kan titta på Alice SEDAN!”. Då leker Lina hellre ett tag med sina leksaker.
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Lina, snart 2 år 8 månader: visning 4 (uppmärksamhet 5)
Lina håller pekfingret på exakt samma fläck (centralt placerad, cirka en decimeter nerifrån) genom hela detta intro, utan att säga något eller röra på kroppen [◘].

Brum räddar en hund (12 minuter)
Lyset tänds i garaget med veteranbilarna. En man putsar en gammal bil. Bredvid den står en betydligt mindre bil med öppen sufflett och registreringsskylten ”BRUM” på. Bilen vickar på sina ögonlyktor åt sidorna, startveven går
igång, bilen börjar gunga och Brum kör ut ur garaget, efter att mannen öppnat
dörren. Han märker dock inte att bilen smiter ut. Bilen tutar, men en flickröst
viskar ”Schysch! Brum är på väg till Storköping”. Adressaten är alltså oklar:
talar hon till Brum, till oss tv-tittare – eller bäggedera?
Ute i dagsljuset ser vi bilen mot en fond av storstadshöghus. I gult på rött
står det nu i en framsnurrad text ”BRUM!” och samtidigt ropar en flickröst
programmets och bilens namn. Genom ett slags snurrande bildtrick är texten
borta och bilen redan nere i centrum, där den kör över en bro. Bilen skrämmer
upp en flock fåglar vid en gruppstaty, genom att tuta och flaxa med bägge
framdörrarna. Brum kör några snabba varv runt statyn, åker sedan lika snabbt
slalom mellan flera träd på trottoaren, kör in bland gående trafikanter, gör en
stoppsladd framför en hög byggnad helt i glas och kör till sist genom denna.
Nu befinner sig Brum i en park, där damer rastar hundar. Bilen viftar med
dörrarna och blinkar med lyktorna. Flickrösten som fungerar som berättare
säger ”Åh, titta Brum, där är det nån som rastar hunden!”. Flickan riktar sig
alltså direkt till miniatyrbilen. En medelålders kvinna i vit fuskpäls dras halvspringande efter sin lilla hund. Brum hälsar på hunden med hjälp av både motorhuv och dörrar. Kvinnan möter en annan dam med hund och samtalar med
henne, trots att hennes egen hund hellre vill fram och hälsa på bilen. Flickrösten tolkar bilen eller hunden: ”Han vill leka!”. Bil och hund hälsar på
varandra, men mattarna är upptagna, så bilen tvingas säga hej då. Fast hunden
springer efter och kvinnan försöker hänga med.
En man, som ska posta brev, och hundens ägarinna blir fastsnurrade runt
en brevlåda av hundens koppel – allt i komisk farsartad stil. Flickan säger nu
”Oj, då, Brum!”. Hon talar tydligen aldrig till människorna i filmen. Den lilla
bilen Brum kommer till deras räddning, genom att få hunden att springa åt
motsatt håll. Kvinnan tackar bilen genom överdrivet vinkande och flickan
översätter åt bilen: ”Tack, Brum!” Rastandet av hunden fortsätter, med kvinnan halvspringande efter, till dess att hunden hoppar över en mur på vilken
kvinnan fastnar. Kopplet flyger iväg och släpar efter den springande hunden.
Brum ingriper förstås som den superbil den är och fångar kopplet med sin
framdörr. Flickan säger ”Snyggt fångat, Brum!” och kvinnan tackar än en
gång bilen, innan den komiska språngmarschen fortsätter. Denna gång ramlar
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kvinnan omkull, så att hunden kommer undan igen, nu med kopplet åter släpande efter sig. Flickan säger bekymrad ”Oj!”. Miniatyrbilen kör efter. På trottoaren ligger en snarkande uteliggare med tidningar som madrass. Hundkopplet fastnar med handtaget i dennes tå, så att hunden drar iväg med honom – in
i en möbelaffär och upp över en säng, där mannen givetvis sover betydligt
bättre, efter att kopplet lossnat från hans fot.
Hund, bil och matte rusar ut ur möbelaffären och Brum lyckas köra på
kopplet så att rymmandet tar slut. Kopplet går dock av vid handtaget, så att
hunden åter är lös. Flickan ropar ”Åh, nej!”. Matte är förtvivlad och flickan
talar å hennes vägnar: ”Åh, vad hände med Scruffy?” Hunden har kommit
fram till ett korvstånd där en man just köpt en korv. Hunden tigger, men mannen vänder ryggen till. Som ”straff” flyger korven ur hans hand och genom
luften, precis när han ska sätta tänderna i den, och hamnar i en cirka två meter
djup grop.
Hunden är så frestad att den hoppar ned efter korven. Brum närmar sig
gropen, körande på två plankor över leran. Även mannen kommer dit och
tycks fråga bilen hur de nu ska göra. Hunden skäller och vill upp, när även
matte hunnit fram, men de handlingsförlamade människorna är bara förtvivlade. Flickan tolkar situationen åt matte: ”Åh, nej, min stackars hund!” Kvinnan gråter och får en näsduk av mannen att snyta sina tårar i (till högt snytljud) och frågar så (med hjälp av flickans röst): ”Vad ska vi göra, Brum?”
Den lilla superhjältebilen har förstås en idé. Brum backar därifrån och
hämtar på byggarbetsplatsen intill ett rep, som bilen snurrar upp på sin startvev. Storögda ser mannen och matte på, när Brum hissar ned sig till hunden i
gropen, så att den kan åka hiss upp, stående på bilens vindruta. Berättarrösten
ropar ”Fantastiskt, Brum! Du är så smart!”, när hunden väl är uppe igen.
Korvhandlaren kommer springande med en till korv till hunden. De tre människorna vinkar farväl till Brum som åker tillbaka mot garaget, till ett koreograferat dansnummer på stadens gator och torg med ett tjugotal dansare av
skilda slag, till eftertexterna och signaturmelodin om superhjälten Brum.
Flickan säger än en gång ”Snyggt jobbat, Brum!” och hyschar åter, när bilen efter genomfört uppdrag smyger tillbaka in i garaget. Miniatyrbilen backar
in på den plats den från början stod, så att ingen – mer än vi – kan ana vilken
utflykt den varit med om.
Att berättarrösten talar till alla och å alla inblandades vägnar påminner visserligen en hel del om barns egen aktivitet vid sitt lekande, då de ju ger röst åt
alla dockor. Ändå torde detta inte vara helt lätt att begripa för många barn.
Den jazziga musiken tystnar inte någon enda gång under avsnittet. Ibland är
den förvisso nedtonad, ibland mer sentimental, till exempel dominerad av fioler. Sammantaget förekommer det under dessa tolv minuter nästan 200 klipp.
Detta bidrar tillsammans med musiken till det höga tempot, jämfört med de
övriga inslagen.
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Mats, 1 år 6 månader: visning 1 (uppmärksamhet 1)
Mats reagerar på bilens tutande och musiken genom att spela med pekfingret
på sina läppar [≈]. Han störs sedan av kusinerna som börjar bråka med
varandra. Vid det andra tillfället såg Mats inte Brum.

Mats, 1 år 9 månader: visning 3 (uppmärksamhet 5)
”Brum har han gillat tidigare också”, kommenterar mamma direkt när filmen
börjar, men Mats har inte sett just detta avsnitt. Sonen sitter i soffan och tittar
uppmärksamt. När han känner igen sig, ler han pekande och säger ”Bilar!”
[J]. Mor håller med: ”Ja, bilar...” Ungefär halvvägs in i filmen hoppar pojken
ned från soffan och står de resterande sex minuterna vid soffbordet och håller
sig för säkerhets skull i det. Kanske gör han så för att inte också han själv ska
ramla ner i gropen precis som hunden... När bilen hissar upp sig och hunden
med repet, ler Mats för första gången på 11 minuter, men utan att titta mot
mamma [J]. Han ler även när hunden får en korv till [J].

Mats, 1 år 9 månader: visning 4 (uppmärksamhet 4)
”Brum”, säger mamma, varpå Mats omedelbart hoppar ner ur soffan för att
hämta sin stora röda plastbil, så att han kan åka bredvid Brum [FPI]. Pojken
sitter på bilen utan att ta blicken från rutan mer än en gång, för att titta upp
mot mamma. Han kör så smått framför rutan och gör ”brrum”-ljud, medan
han tittar på den något större, smarta bilen. Mats ruskar sedan oroat på huvudet när bilen Brum kommer körande upp på plankorna vid gropen [∞], men
tycks därefter också själv ”äta” av korven precis som hunden, av munrörelserna att döma [FPI]. Även denna gång ler Mats när hunden får åka upp ur
gropen på bilens vindruta [J]. Pojken vaggar till sist i takt till avslutningssången, sittande på sin stora leksaksbil.
När sista inslaget är slut, vill modern avsluta visningen, fast Mats vill se
Brum igen. Han tar dock nästan genast fjärrkontrollen och vill uppenbarligen
se ett visst inslag, men mamma förstår inte vilken scen det är som sonen efterfrågar. ”Är det när han snubblar över kanten?”, frågar mamma. Nej, det var
också fel. Sonen är missnöjd och trött och mamma säger: ”Det är läggdags...”
och visningen avslutas.
***************

Joel, 1 år 10 månader: visning 1 (uppmärksamhet 5)
Så fort Joel ser bilen i programmets början, vänder han sig om mot modern
och säger pekande mot rutan ”Brrum” [tv-förståelse,↔]. Sonen vankar upprymd av och an framför tv:n, går sedan fram mot rutan, pekar på den och säger ”Där!” [◘, J]. Än en gång säger han ”Brrrum!” och modern uppmuntrar
honom: ”Ja, Brum, ja! Bra, Joel!” Sonen säger en gång till ”Brum!”, backar
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något från rutan, men följer oavbrutet allt som sker i bild med blicken och
skrattar högt [J]. Han gungar med kroppen till musiken och upprepar ordet
”Brum!”. Modern kommer och går, så Joel tittar ensam i nästan 10 minuter på
detta avsnitt. Han tittar ytterst koncentrerat, till dess videokamerans batteri tar
slut och visningen avbryts. Efter ett par timmar återupptas tittandet igen, och
Joel säger då att han vill se ”Brrum”.

Joel, 1 år 11 mån: visning 2 (uppmärksamhet 3)
Joel tittar intresserad och leende, och vid avslutningsdansen springer han uppenbarligen själv ”dansande” fram och åter i rummet [J, FPI]. Han vill därefter titta genom videokamerans display.

Joel, 2 år: visning 3 (uppmärksamhet 4)
Så fort Brum börjar, säger Joel ”Brrum! Brrum!”. Han står en halvmeter från
rutan, och pekar ut mot hallen och gården – där det mycket riktigt också brukar köra bilar, instämmer modern. Joel skrattar efter ett tag högt, hjärtligt och
länge åt bilen i rutan som snabbt kör över en viadukt [J]. Han ställer sig ännu
närmre rutan och sätter ned den lastbil som han hela tiden hållit i. Efter att
uteliggaren lagts i sängen i möbelaffären, sätter sig Joel ned på golvet med sin
lastbil, men han tittar för det mesta upp mot tv-rutan.
Så snart hunden hoppat ner i gropen, skrattar Joel [J], och mamma frågar
”Vad gjorde hunden?”. Joel ligger på mage och kör med sin lastbil, men tittar
upp mot rutan mest hela tiden. Han verkar dock inte särskilt intresserad av
Brums heroiska räddningsinsats, utan kör hellre med sin lastbil. Då hunden
fått sin andra korv, säger mamma: ”Fick hunden korv och bröd, vad gott? Oj,
vad hungrig den är!” Därefter tar den avslutande musiken vid och Joel skrattar nu tre gånger [J], tittar snabbt på mamma [↔], skrattar sedan två gånger
till och kör därefter rätt vilt några rundor med sin lastbil på golvet nedanför
tv-skärmen. Vid det fjärde tillfället såg inte Joel Brum.
***************

Albin, 1 år 10 månader: visning 1 (uppmärksamhet 5)
Albin klappar först händerna i takt till musiken och säger ”Brum!” fyra-fem
gånger [tv-förståelse], pekar glatt mot rutan och tittar upp på mamma [↔, J].
Han tittar intresserat en lång stund. När pappan kommer in i rummet säger
Albin två gånger ”Brum!” och pekar mot rutan. Han tittar upp för att få det
hela bekräftat av föräldrarna [↔]. Även denna gång önskar sonen dra med sig
fadern in i en delad upplevelse. Av och till säger Albin igen ”Brum!” och pekar. Han tittar dock oupphörligt mot rutan. Efter ett tag pekar han ånyo och
säger ”Vovven!” [∞]. Modern bekräftar på vuxenspråk att det är ”en hund”.
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När hunden springande smiter från matte med bilen jagande efter, frågar
Albin oroligt ”Gö du? Gö du, vovven?” [VPI]. Mamman upprepar: ”Vad gör
du, hunden?” Berättarrösten säger ”Åh nej!”, när handtaget på kopplet lossnar. En bekymrad Albin säger också ”Åh, nej!” [∞ eller ≈], när han ser att
hunden än en gång slitit sig, precis då Brum äntligen lyckats komma ifatt den.
När hunden ska hoppa ned i den djupa gropen efter korven, säger Albin
till hunden, och sedan även till den efterföljande bilen, ”Akta dej! Akta dej!”
och pekar [∞, VPI]. Han tittar med bekymrad min, men säger så något lättad
”Vovven äter...”. När bilen backar för att hämta ett rep, säger Albin ”Hej då,
Brumme!” [VPI] och vinkar åt bilen. Han tror uppenbarligen att bilen bestämt
sig för att klokt nog inte bege sig ned i gropen. Albin skrattar glatt åt bilens
blinkande strålkastare [J]. Men sedan börjar han åter oroa sig för att också
bilen ska ramla ned i gropen och säger då ”Brumme! Akta dej!” [VPI]. Han är
helt klart rädd att bilen ska falla ned.
Albin upprepar ytterligare fyra gånger ”Akta dej!”, när bilen Brum är i
färd med att hissa ned sig i gropen med hjälp av ett rep. Han ruskar på huvudet: ”Brum kommer! Akta DEJ! Akta dej! Akta dej, vovven!” [∞, VPI]. Han
tittar ytterligare en stund uppmärksamt på räddningsaktionen, säger så
”Titta!” till mamma och ser upp på henne [↔]. Mor frågar: ”Vad gör dom för
nåt?”, men sonen är alltför spänd för att svara. Han säger återigen bara ”Vovven! Akta dej! Akta!” [VPI]. Albin varnar fortfarande hunden, när den åker
uppåt ”Akta dej! Akta!”. Han tittar mycket koncentrerat, med högerarmen
höjd en lång stund – hela tiden pekande mot rutan. Till sist säger han till
mamma ”Titta! Vovven stå! Vovven… stå… Brum!”, när hunden hissas upp
stående på bilens vindruta [∞, ↔].
Systern säger utvärderande att ”Brum är jätteduktig”, men det är oklart om
Albin verkligen förstått hela räddningsaktionen. Då hunden äter korv nummer
två, börjar Albin för första gången på 11 minuter lättad klänga lite på stolen,
samtidigt som han tittar mot rutan. Spänningen har släppt och varken hunden
eller bilen behöver akta sig längre, varför Albin äntligen kan andas ut.
Mamma frågar vad vovven får för något av sin matte, och Albin svarar
”Korv” [∞]. När den avslutande dansen kommer, stiger Albin av stolen, går
fram till rutan [◘], pekar och dansar även han och vänder sig om mot mamma
och säger ”Brum” och ser glad ut [J,↔].

Albin, 1 år 10 månader: visning 2 (uppmärksamhet 4)
Albin säger genast ”Brum!”, så fort filmen börjar [tv-förståelse]. Han tittar
allvarligt och oavbrutet. Han gungar då och då lätt av och an och säger än en
gång ”Brum… Brum!”. Han böjer sig ibland fram mot rutan [◘], liksom för
att komma närmare, och stampar takten mot golvet. Då handtaget till kopplet
lossnar frågar mamma ”Vad hände?”. Men sonen svarar inte utan pekar bara,
och tittar inte mot henne, utan följer oupphörligt berättelsen.
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Vid berättarröstens replik ”Min stackars hund! Vad ska vi göra, Brum?”
ackompanjerad av sorglig musik, ställer Albin sig upp, men sätter sig snart
igen. Denna gång säger han alltså inget om att hunden ska akta sig. Då och då
ställer han sig åter upp, men sätter sig strax ner igen. Han kommenterar
sången och börjar sjunga ”Brum-brum” till musiken. Han pekar och gungar
med överkroppen och stampar mot golvet [FPI, VPI]. Albin vajar sakta till
den avslutande dansen och sången. Han har suttit som klistrad vid rutan nästan hela tiden, utan att prata. När Byggare Bob tar vid, vill Albin inte titta på
detta program, utan vill istället se Brum en gång till...

Albin, 1 år 11 månader: visning 3 (uppmärksamhet 5)
Albin tittar koncentrerat och säger minst fem gånger ”Brum!” och far ut med
armarna. I nästan fem minuter tittar han inte bort från tv-rutan en enda gång,
men går ibland fram till rutan och klappar på den [◘]. Också den tredje
gången följer han ytterst uppmärksamt det som sker, men utan att prata. När
flickspeakern säger ”Tack, Brum!”, imiterar han emellertid henne, ”Tack,
Brum!” [≈]. Även nu varnar Albin, när bilen är farligt nära gropen: ”Akta dej,
Brumme!” [VPI]. Fast denna gång säger han det bara en gång och ser inte alls
lika orolig ut som vid den första visningen. Han säger nu inte heller åt hunden
att akta sig, då han förstått att bilens avsikter är goda.
Efter att hunden till slut är räddad ur gropen, ställer Albin sig upp och
vinkar leende fyra gånger mot rutan [J], sätter sig sedan igen och småsjunger
”Brum, brum, brum, brum” till det avslutande musik- och dansnumret. Han
”sittdansar” också genom att föra ut armarna i sidled, som om de vore vingar,
ungefär som bilen viftar med sina dörrar, och pojken gör likadant åt sidorna
med benen och sparkar med fötterna mot golvet [FPI].
Endast en gång under dessa 12 minuter tittar Albin bort från tv-rutan – och
det rör sig om en halvsekunds titt bakåt för att (precis som Mats) ta tag i soffbordskanten och kunna luta sig mot den, utan att trilla och riskera samma sak
som hunden. Efter att berättarrösten säger ”Snyggt jobbat, Brum!”, vinkar
Albin flera gånger med bägge armarna [FPI]. Sonen säger därefter till
mamma att ”Brum slut nu” [tv-förståelse]. Modern har suttit tyst tre meter
bakom sonen och Albin har denna gång inte sökt dela upplevelsen med henne.
När så Byggare Bob dyker upp i rutan, protesterar Albin och vill hellre se
Brum ännu en gång: ”Brum!!! Näe, ja se INTE Bob!! Ja se BRUM!” [L].
Mamma: ”Vill du se Brum IGEN!?” Albin: ”JAA! Ja se INTE Bob!”.

Albin, 2 år 3 månader: visning 4 (uppmärksamhet 5)
”Där är Brum... står där!”, säger Albin och pekar direkt på rutan, med fingret
på den lilla bilen bland de stora bilarna i garaget. Mamma frågar: ”Skulle du
vilja åka med Brum, Albin?” Sonen nickar. Han tittar oavbrutet mot rutan,
men utan att säga ett ord. När hunden hoppar ned i gropen, pekar emellertid
pojken än en gång mot tv-rutan, som för att uppmärksamma mor och syster på
den spännande handlingen. Ytterligare en gång pekar Albin mot rutan och det
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är när bilen hämtar repet för att fira ned sig i gropen. I övrigt gungar han i takt
till avslutningssången och dansen.
***************

Lina, 2 år 5 månader: visning 1 (uppmärksamhet 1)
När berättarrösten säger ”Brum”, tittar Lina ytterst tillfälligt upp. Hon är mer
intresserad av sin sångbok. Först när musiken i programmet minskar i ljudstyrka tittar hon lite mot rutan, särskilt när bilen jagar hunden runt brevlådan.
Fast mor och dotter sjunger hellre barnvisor. Någon enstaka gång tittar
Lina mot rutan, speciellt när musikens rytm är påfallande tydlig. Inte ens
hunden i programmet verkar intressera henne direkt, utan hon fortsätter att
bläddra i sångboken. Men när Lina får syn på hunden som tigger korv, blir
hon betydligt mer engagerad, tittar uppmärksamt, länge med armen höjd till
hälsning, och ropar efter ett tag ”Hallå! ...Vovven!” [FPI, VPI]. Mamma:
”Vovven, ja! HUNDEN vill ha korv… Vad den SPRINGER!” Men redan innan korven och hunden hamnat nere i den djupa gropen, återgår Lina till
sångboken. Hon tycks dock vicka på hela kroppen till filmmusikens rytm, snarare än till moderns sångers rytm [FPI]. Uppenbart är att åtminstone hennes
ena öra har kontakt med tv:n.
Repliker som ”Åh, nej!” och ”Snyggt jobbat, Brum!” från flickan som är
berättarröst, gör att Lina mycket snabbt tittar mot rutan, men – kanske eftersom hon inte ser någon flicka i bild – återvänder hon snart till sångboken.
Precis i början av den avslutande dansen tittar Lina också som hastigast mot
rutan till. Inte ens den oupphörliga och högljudda musiken i Brum lockar den
annars mycket musikintresserade Lina.

Lina, 2 år 5 månader: visning 2 (uppmärksamhet 4)
Lina tittar uppmärksamt i början och när flickrösten säger ”Brumm!” imiterar
hon också ”Brumm!” [≈]. Sedan tappar hon intresset. Först när hon ser hunden blir det intressant: ”Vovven!” [∞]. Mamma: ”Vovven, ja! Titta! Vilken
FIN vovve!” Lina gungar fram och tillbaka i soffan och över soffbordet.
Efter ett tag tolkar modern åt dottern: ”Ska den springa efter hunden?”
Under bilens försök att hejda den rymmande hunden, tittar Lina uppmärksamt
och lägger sig på bordet för att komma närmare tv-apparaten [◘]. Då hunden
är infångad sätter sig Lina tillbaka upp i soffan, ty nu har den värsta spänningen släppt. Hon ser därefter av och till mot tv:n.
Hon tittar sedan ett långt tag absorberat mot rutan. Efter att hunden hoppat
ned i gropen, lägger sig Lina över soffbordskanten närmast tv:n och vill att
mamma ska leka en dra-upp-lek. Modern ska dra dottern mot soffan, så att
flickan inte ska trilla ned, vilket hunden tydligen har gjort. Uppenbarligen har
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de lekt denna lek även dagen innan, men möjligen hängde detta då samman
med förra veckans titt på detta inslag?
”Vovven!” säger Lina, då hon ser hunden äta korv i gropen. ”Ja, vad GÖR
vovven? Vad GÖR vovven? Har den ramlat ner?”, svarar mamma. Lina svarar modern: ”Ner!...Vovven...” Mamma: ”Har den ramlat ner i hålet där... i
gropen? HUR ska dom få upp hunden?” Flickan ser mycket koncentrerat och
oroat på och säger ”Vovven…” [∞], uppenbarligen bekymrad. ”Ner...”, upprepar hon oroligt. Modern lägger märke till detta spänningsmoment och svarar
lugnande, samtidigt som hon stryker dottern över håret: ”Vovven har ramlat
ner i gropen, ja, Men dom får nog upp vovven, tror du inte det? Dom kan ta
en stege!”
Lina böjer sig fram över bordet, ännu närmare rutan, och upprepar ”Ner!”,
när bilen hissar ned sig i gropen [∞]. Hon vänder sig sedan om mot mamma,
ser på henne och säger allvarlig ”Vovve... Vovven... liten” och gör en litengest med fingrarna [∞]. Modern tror att Lina syftar på en annan hund och svarar ”En LITEN vovve?? ...VÅRAN lilla vovve, ja, som VI… har träffat? Tror
du att det är DOUGLAS?” Lina svarar inte, utan tittar uppmärksamt mot tvrutan, ända tills Brum forslat upp hunden ur gropen, varpå hon allvarlig säger
”Vovven... Bil...” [∞]. Modern håller med: ”Vovven och bilen...”
Dottern tittar uppmärksamt under resten av avsnittet och är lika allvarlig
och stillasittande även i det avslutande glada sång- och dansnumret. Uppenbarligen är hon fortfarande tagen av den prekära situationen för den lilla hunden i berättelsen och gungar inte ens med kroppen till musiken, vilket hon
annars alltid gör. Denna film är uppenbarligen en thriller för tvååringar.

Lina, snart 2 år 6 månader: visning 3 (uppmärksamhet 1)
Nästan inget som helst intresse visas denna gång detta avsnitt. Ja, Lina går till
och med ut ur rummet. Då Brum har räddat hunden upp ur gropen, kommer
Lina tillbaka in i vardagsrummet. Hon ställer sig en stund framför tv:n och
tittar ett tag på bilen, men sätter sig därefter i soffan med mamma och tre
böcker. Lina tittar ändå då och då mot tv-rutan, samtidigt som hon lyssnar till
moderns högläsning. Avslutningsmusiken ger dock inte upphov till något
rytmiskt gungande.

Lina, snart 2 år 8 månader: visning 4 (uppmärksamhet 4)
Lina har enligt modern ett bra tag bett om att få se Brum. Hon håller fingret
på Brum på tv-rutan, men blir lite skrämd av något (kanske ett ljud), backar
mot modern och säger ”Oj!” [◘, ∞]. Mamman svarar ”Oj, blev du rädd?”.
Dottern vill nu hålla mamma i handen genom denna sekvens.
När hunden dyker upp för första gången, säger Lina ”Nu… vovven!” [∞,
↔] och tittar på mamma som bekräftar att ”ja, NU kom vovven, ja! DÄR
kom vovven!”. Så snart endast bilen Brum syns i bild, säger Lina ”NÄE, vov135

ven!” [∞]. Superbilen är tydligen för henne trots allt bara en bifigur. I ena
handen håller hon ändå sin leksaksbil, som hon kör med en kort stund. Hon
säger än en gång ”nu... vovven”, när hunden trasslar in matte och en man, på
väg att posta brev, runt brevlådan. Då hunden sedan rymmer, varnar Lina den,
till synes mycket bekymrad, genom att ropa ”vovveeeeen!”. Hon undrar uppenbarligen, precis som Albin, hur hunden kan göra något så dumt bland alla
bilar.
Lina frågar strax ”Vovven?” [∞]. Mamman: ”Dom LETAR efter vovven...” När hunden springer ut ur möbelaffären, säger dottern ytterligare tre
gånger föregripande den kommande händelseutvecklingen ”vovven”, följt av
”bilen... nu... ta... nu... dä... nu”, samtidigt som hon pekar bakom sig, som om
hon själv hade ett koppel hängande efter sig [∞]. Mamman förtydligar: ”Bilen
tar snöret, jaa... det är det som händer sen.” Lina nickar.
Då kopplets handtag gått av och hunden åter rymmer, är Lina märkbart
oroad. Hon säger ”Nuuuu!” till sin mamma, när hunden stöter på den varmkorvköpande mannen och korven flyger iväg. Lina står en meter framför tvrutan och säger ”nu... nu... nu... vovven” [∞]. Detta är tydligen den scen som
hon hela tiden har väntat på: att hunden ska hamna nere i den djupa gropen.
När hundens matte ledsen snyter sig, går Lina fram till sin mamma, säger i
sorgsen ton ”vovven...”, pekar på sin näsa och visar med en nedstämd min att
också Lina vill snyta sig [FPI].
Dottern går därefter tillbaka till tv-rutan och ser koncentrerat på hela
räddningsaktionen. Hon säger gladare ”vovven... bilen” [∞, ↔] och modern
förtydligar: ”Vad gör vovven? Klättrar den upp på bilen?” Lina: ”Nu! Vovven!” Mamma: ”NU kom vovven upp, ja!” Då hunden får ytterligare en korv
av korvförsäljaren, säger Lina till mamma ”Kovv...Lina kovv... Lina kovv!”
[association till eget liv]. Mamma ”KORV, ja, du såg en korv, ja!” Lina:
”Vovven... Lina” [∞]. Mamma: ”Ja, vovven åt korv, ja... Ska VI äta korv idag
också, tycker du? Ja, det ska vi faktiskt GÖRA!”

Byggare Bob: Grillkalas för Jenny (12 minuter)
Mot en tegelvägg står programmets titel ”Byggare Bob” i gula bokstäver skriven på blå grund. I signaturmelodin sjungs om hur Bobbis bygger bäst av alla,
tillsammans med sina fordon Bandis, Menta, Rulle, Skopis och Kranis. Jobbar
de bara tillsammans, går det som smort. Katten Maja, fågeln Sparv och fågelskrämman Plugg är också med på ett hörn. Under sången har vi sett alla dessa
arbetsfordon fara fram på vägen eller byggarbetsplatsen. Bob och gänget gör
sig klara för dagens arbete, men han tycker sig ha glömt något innan de far
iväg.
I ett pastellfärgat leksakslandskap byggs det. Man ska ”stensätta uppfarten
hos Jenny Lasenby”. ”Rock and roll!”, ropar då ångvälten, vilket är hans stående uttryck. Kvar hemma på firman finns Vilma och cementblandaren
Menta, som ska bygga en utomhusgrill till det överraskningskalas som Vilma
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förbereder åt sin syster som ska komma på besök på kvällen: ”Åh, vad kul!”
ropar Menta, som alltid. Men först måste Vilma förklara för cementblandaren
vad en utegrill är för något.
Menta blandar cement till bottenplattan under en truddelutt-sång. Framför
en villa någon annanstans i staden ska Bob med sitt team göra en stenlagd
uppfart. Han kommer dock på att han glömt leverera tegelsten till Vilmas
grill, så det får Bandis köra dit. Vilma upptäcker samtidigt att Bob glömt teglet, försöker ringa till honom, men märker att han även har glömt att ta med
sig sin mobil – som vanligt. Vilma skickar därför iväg Menta för att hämta
tegel. Halvvägs möter hon Bandis med teglet. Grillen blir förstås fin, murad
ibland annat rosa tegel.
Menta och Vilma delar ut inbjudningskort till sina vänner. Alla gör sig efter dagens arbete i ordning för festen, men de flesta maskiner orkar inte hålla
sig vakna efter en lång arbetsdag. Fast arbetsmaskinerna vaknar efter ett tag,
låtsas bara sova och får alltså träffa systern Jenny och delta i festen. Avslutningssången är i stort sett densamma som i inledningen.

Mats, 1 år 6 månader: visning 2 (uppmärksamhet 2)
Vid det första tillfället såg inte Mats Byggare Bob. Men vid den andra titten
ser han uppmärksamt under de inledande tre minuterna. Han tittar stillsamt,
nästan oavbrutet mot rutan. Då den 4-åriga kusinen kommer in i rummet avtar
emellertid hans intresse. Av och till går han dock förbi tv:n, stampar i golvet
och gör ljud, som mycket väl skulle kunna tänkas vara motorljud inspirerade
av alla fordonen i programmet [◘]. I slutet av inslaget återvänder han till rutan
och sätter sig på en liten pall bredvid 4-åringen och tittar. Sedan börjar kusinerna kivas, varpå Mats väljer att lämna rummet.

Mats, 1 år 9 månader: visning 3 (uppmärksamhet 1)
Under hela introduktionssången tittar Mats koncentrerat på Byggare Bobs vinjett. Men när karaktärerna börjar prata, böjer han sig ned över soffbordet,
suckar och tittar med hakan vilande på sina armar ett tag mot rutan. Efter ytterligare någon minut har Mats sitt omdöme klart: detta är inget för mig [L].
Han går fram mot tv:n, men hittar en leksak. Pojken tycks nu vara helt ointresserad av tv-programmet, så mamman frågar ”Ska vi titta på någonting annat? Vill du inte se på detta?”. Mats svarar ”Neej!” [L] och fortsätter att leka,
men tittar någon gång då och då mot rutan. Sedan börjar han trampa missnöjt
och vill se något annat. Modern spelar då fram till nästa program.

Mats, 1 år 9 månader: visning 4 (uppmärksamhet 1)
Mats ser vinjetten sittande på sin röda plastbil, men när den är över ställer han
sig upp och tänker tydligen hämta fjärrkontrollen. Fast han blir ändå stående
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en minut för att titta på fordonen. Sedan får han nog av pratandet [L]. Han
försöker själv trycka fram intressantare program med fjärrkontrollen, men
trollstaven lyder honom inte. Mats tvingas tillkalla mamma och säger till
henne ”mer nu... mer nu”. Hon frågar honom ”Du vill inte se detta? ...Ska vi
spola framåt? Ska vi se nästa?”. Det stämmer.
***************

Joel, 1 år 11 månader: visning 2 (uppmärksamhet 3)
Vid den första visningen ser Joel inte Byggare Bob, men andra gången tittar
han mycket uppmärksamt med blicken stadigt mot rutan, tills det hörs ljud
från pappa som borrar med borrmaskin någonstans. Joel springer dit och tittar
efter vad som sker, men återvänder genast till tv:n. Efter ett tag sätter han sig
med ryggen mot rutan och tittar i en bok, men tittar då och då upp mot tv:n.
Då borrmaskinen hörs igen, springer Joel åter dit för att titta på pappa.

Joel, 2 år: visning 3 (uppmärksamhet 4)
Joel tittar mycket uppmärksamt, med blicken stadigt mot rutan, under hela
signaturvinjetten. Trots att det pratas väldigt mycket, tittar han oavbrutet.
Halvvägs in i filmen leker han dock lite till med sin lastbil. Videofilmandet
avbryts sedan mitt i.

Joel, 2 år 2 månader: visning 4 (uppmärksamhet 2)
Joel har fram till nu demonstrativt stått med ryggen vänd mot tv:n och inte
velat titta på mammas föreslagna program, men går nu glatt leende fram i
riktning mot tv-apparaten. Modern frågar honom: ”Ska du komma och sitta i
soffan med mig här då?” Sonen går dock istället fram till tv-bänken, där en
leksakslyftkran med diverse tillbehör hela tiden har stått och väntat på rätt
omgivning. Joel ville uppenbarligen från allra första början se Byggare Bob.
Hans mamma har berättat att sonen ibland vill titta på Byggare Bob samtidigt
som han leker med bilar och traktorer. Fast idag har han inte börjat leka ännu,
utan bara planerat att göra det – varför det krävs en hel del tankeläsning från
moderns sida... Men nu begriper hon: ”Jaha, du ska ha med DOM!”
Karaktärerna Kranis och Menta i Byggare Bob finns alltså med både på tvbänken och i tv-rutan. Fast Joel tittar inte upp mot tv-rutan, medan han leker
med kranen. Efter ett tag inspekterar han emellertid sin leksak genom videokamerans titthål, kanske för att kolla ifall hans egen Kranis ser likadan ut filmad, som motsvarigheten i rutan gör. Modern undrar: ”Ser det spännande ut,
Joel?” och hans pappa frågar ”Vart tog Byggare Bob vägen då?”, varpå sonen
svarar ”Där!” och går tillbaka i riktning mot tv:n [◘].
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Joel ställer sig därefter en stund med sin mjukdjurspingvin i ena handen
och cementblandaren Menta i den andra och tittar på byggkranarna och arbetsfordonen i tv-serien. Sedan tycks ljud från grannarna – eller kanske är det
från fordon utanför huset – vara intressantare. Pojken öppnar ytterdörren och
kikar ut och modern frågar ”Vill du gå ut och leka, Joel? Ska vi stänga av
tv:n, tycker du, Joel?”. Nej, sonen kommer tillbaka och tittar en stund till, stående 50 cm från rutan, bitande i mjukdjuret. Sedan vill han åter titta mot tvrutan genom videokamerans display. Vid slutsången i avsnittet springer han
än en gång fram till tv-bänken och leker lite med sin lyftkran igen. Pappa ställer dit sonens leksaks-Menta också. Det är här uppenbart hur tv-serien och
leken går in i varandra.
***************

Albin, 1 år 10 månader: visning 1 (uppmärksamhet 3)
Albin står framme vid tv-rutan. När introt sjungs, säger han sex-sju gånger
”Bygga, Bygga!” [∞] och vaggar i takt. Han klättrar därefter upp på stolen,
men tittar mot rutan då och då. När storasyster ska läsa en bok, vill förstås
Albin också göra det. Han öppnar sin bok men börjar genast titta på Byggare
Bob igen. Av och till tittar de på bilar i systerns bok, men börjar efter ett tag
bråka om boken. Albin säger till mamma: ”Där! Mecka-Micke, MeckaMicke!” [↔]. Mamma säger då, något undrande, ”Meckar-Micke? Nej, det är
ju Byggare BOB!” Albin svarar då ”Byggabobb!” och kramar mamma [↔].
Albin upptäcker en ”Kisse!”, när en animerad katt syns i bild [∞]. Han är
nu ganska trött och har en napp i munnen. Han säger ”bygga, bygga, byggabobb!” [tv-förståelse], pekar och frågar mamma ”Ä de då? Traktor... Ä de?
Traktor! Ä de? Traktor!” [↔]. Mamman undrar ”Var är traktorn då?”. Albin
ruskar på huvudet och säger ”Bodta! Bodta! Bodta!”. Men mamma missuppfattar: ”Är den och BADAR?!?” Albin gäspar och frågar sedan, när han ser en
annan typ av grävmaskin: ”Ä de traktor?” [∞]. Mamma förstår inte, utan undrar åter var traktorn är, och Albin svarar än en gång ”Bodta!”. Mamma: ”Är
den borta?” Sonen bekräftar detta. Han är trött och går bort från tv-apparaten.
Han säger dock ”Bygga, bygga!” till avslutningssången, då han ser Bob
hamra. Vid det andra tillfället vill inte Albin se Byggare Bob.

Albin, 1 år 11 månader: visning 3 (uppmärksamhet 1)
Albin tittar lite mot rutan i början när introt hörs, men kommer sedan fram
mot mamma och säger ”Hej!”. Modern frågar ”Ville du inte kolla på Byggare
Bob idag, då?”. Albin svarar ”Nej!.. Brum!” Sonen vet vad han vill se.
Mamma säger då: ”Du vill HELLRE se på Brum igen?” Albin: ”Jaa!” Mor:
”Vi kan titta på Byggare Bob FÖRST, så får du se Brum sen.” Albin: ”NEJ!”
Han tittar i alla fall rätt uppmärksam mot rutan ett tag. Sedan vill han titta
genom videokamerans titthål. ”Då går vi då... ja... går vi då”, imiterar Albin
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kvinnans replik i programmet [≈], trots att han ej tittar mot rutan. Albin hejar
sedan in i kameran och bryr sig inte om Byggare Bob. Mamman: ”Är det inte
roligt med Byggare Bob idag?” Albin svarar: ”Brum!” Mamman: ” Vill du
HELLRE se Brum?” Albin: ”JAA!” Mamman: ”Ska vi ta det en gång TILL,
då?” Albin, glad: ”JAA!!” Mamman: ”Ja, då GÖR vi det då! Då byter vi här!
Då sätter vi på Brum igen, då – en tredje gång, eller vad det är!” En upprymd
Albin ropar, så fort han ser Brum, ”DÄR!” [J].

Albin, 2 år 3 månader: visning 4 (uppmärksamhet 0)
Vid det fjärde tillfället vill Albin hellre leka med videokameran än se Byggare
Bob. Medan modern ställer in dess fokus mot Albin, som nu satt sig i fåtöljen,
kommer denne fram och tittar in i kameran och frågar ”Var är Albin då?”
Mamma: ”Nu är han ju BAKOM... Han skulle ju sitta i stolen där, det var ju
det Albin skulle göra!” Albin: ”Jaa... ” Mamma: ”Om du går och sätter dig i
stolen, så kan jag filma det och så kan du få se på det SEN!” Albin vill dock
hellre leka precis framför videoögat, så bilden blir helt svart...
***************

Lina, 2 år 5 månader: visning 1 (uppmärksamhet 1)
När introt slutat och hamrande hörs från grannen, tittar Lina mot rutan ett kortare tag och sedan förvånat upp mot mamma [↔]. Mamma säger lugnande att
”dom bara hamrar lite... vi struntar i det!” [association till eget liv]. Lina fortsätter att bläddra i sin bok. Varje gång det hamras i programmet tittar hon
undrande upp mot mamma, men eftersom modern ser lugn ut är det tydligen
inget att bry sig om. Lina bläddrar därför vidare i sångboken. Hon tittar ibland
mot rutan, särskilt när hon hör en mörk mansröst. Lina verkar trött och tappar
intresset för programmet, varför inspelningen avbryts för en liten tupplur.

Lina, 2 år 5 månader: visning 2 (uppmärksamhet 2)
Så fort vinjetten visar sig, börjar Lina gunga i takt till musiken och söker
snabbt blickkontakt med modern [↔]. Dottern tittar till en början uppmärksamt på Byggare Bob, men när programmet blir alltför pratigt (och med svåra
ord av typen ”stensätta uppfarten”, ”blanda cement till bottenplattan”, eller
”ute på turné med the Lacers, sitt band”) är mammas lek med dotterns fötter
roligare. Sedan vill Lina istället själv videofilma Byggare Bob i rutan [medieförståelse]. Därefter leker Lina en stänga dörren-lek med mamma, medan
Byggare Bob fortfarande pågår i bakgrunden.

Lina, snart 2 år 6 månader: visning 3 (uppmärksamhet 2)
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Introt är intressant och till en början även delar av dialogen som Lina imiterar,
”göra” [≈] och ”köra... Lina” [association till eget liv]. Modern håller mycket
riktig med om att ”Lina kan OCKSÅ köra... DU kör ju DIN bil!”. Lina ledsnar dock snart och vill hellre titta i en bok. Till Byggare Bobs avslutningssång
tittar hon upp med något större intresse. Mamma frågar henne: ”Hör du tuppen? Uh-uh-uh-uuh?” Lina imiterar också tuppens ljud i slutscenen.

Lina, snart 2 år 8 månader: visning 4 (uppmärksamhet 4)
När Byggare Bob inleds, sätter Lina sig på huk och tittar oavbrutet mot rutan.
Efter cirka fyra minuters tittande vill hon dock hellre filma själv. Hon trycker
uppenbarligen på videokamerans avstängningsknapp, varför det blir helt svart
på videobandet... Endast halva visningen videofilmas alltså.

Små Einsteins (23 minuter)
En blå ridå går upp och signatursången sjungs av de fyra barnen: ”Vi reser vitt
och brett, i vår egen rymdraket, genom sol och regn, vi är Einsteins. (Leo
uppmanar oss: ”Följ vår färd!”) Och upptäck våran värld! Det blir jättekul, vi
är Einsteins… Nu ska vi ut på uppdrag, räkna nu ned: fem-fyra-tre-två-ett!
Alla till raketen! (Leo i bild: ”Gasa på nu!” De andra ger ifrån sig ”gas-ljud”.)
Vi reser vitt och brett, i vår egen rymdraket, flyger högt i skyn, vi är Einsteins.
(Leo direkt riktat till oss tv-tittare i baksätet ”bakom” honom: ”Kom ombord
och upptäck våran väld!”) Det blir jättekul, vi är Einsteins. (Annie uppmanar:
”Kom med!”) (Leo slår med sin takt- eller trollpinne: ”Iväg!”) Vi är Einsteins… Vi behöver dig! Små Einsteins! Jaaa!” Barnen står på den scen där ridån
öppnades. En skylt med texten ”Disneys Små Einsteins” hissas ned från taket,
varpå ridån dras igen.
Annie kikar därefter fram mellan ridåförhängena. Ovanför hennes huvud
hänger en skylt med texten ”Annies solo-uppdrag”. In från vänster dansar
June och presenterar: ”Konst av Gustav Klimt” (vi ser en tavla).
Från höger kommer Quincy in för att presentera musiken, med hjälp av en
skylt med två notrader, där noterna ändrar färg precis när de spelas: ”och...”,
men det blir Leo, som också uppenbarar sig, som får säga ”... musik av Georges Bizet!”.
Under sången har vi sett barnen åka i den röda raketen, interfolierat av inklippta bilder på Big Ben, Eiffeltornet, Lutande tornet i Pisa, Frihetsgudinnan,
egyptiska pyramider, kinesiska pagoder, samt ”foton” av barnen.
Själva berättelsen börjar vid en hangar där Raket står. Annie hälsar tittaren
med ett ”Hej! Jag heter Annie!”, när hon kliver in i raketens cockpit, och förklarar: ”Min storebror Leo ska lära mig hur man flyger Raket. Det finns
många trick att lära sig. Vill du lära dig flygtricken med mig?” Lång tyst vän-
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tan följer, varpå Annie lyfter händerna i luften och ropar ”Härligt!”. Hon har
tydligen hört oss svara ”ja”.
Sjuårige Leo säger artigt till sin 5-åriga syster: ”Välkommen ombord! Slå
dig ned, Annie!” Annie: ”Men Leo, det där är din stol…” Leo: ”Det stämmer!
Under din flyglektion får du faktiskt sitta i min stol.” Annie: ”Wow! Tack,
Leo!” Barnen spänner fast säkerhetsbältena och gör sig klara. Leo: ”OK! Här
kommer första flygtricket! Vill du få raketen att hoppa upp och ner över nånting… (under hans tystnad får vi se en bild på kontrollpanelen som visar raketens upp-och-nedbana)… får du sträcka armarna riktigt högt upp och sen
snabbt ta ner dom. Så här: sträck, ner, upp, ner!”
Annie (i halvbild) riktat till tv-tittaren: ”Försök med mig, nu! Sträck! Upp!
Ner! Upp! Ner!” Leo: ”Just precis, det får raketen att flyga upp och ner!” Annie: ”Snälla, visa mig nått mer, Leo!” Leo: ”OK! Det här är ännu svårare:
klämtricket! Med det flyger man raket genom ett riktigt trångt utrymme. (Vi
ser kontrollpanelens bild av en raket som klämmer sig igenom en trång öppning.) Du korsar armarna och klappar i takt på axlarna, så här!” Leo visar
denna rörelse. Annie till Leo: ”Ååh! Klämtricket ser svårt ut…” Därefter, riktat till oss: ”Vi provar tillsammans nu! Kan du korsa armarna och klappa i
takt på axlarna?” Annie utför dessa rörelser: ”Jaa, vi lyckades!”
Annie: ”Leo, lär mig ett trick till! Snälla!” Leo: ”OK! Men det här är det
svåraste av alla flygtrick! Det kallas loop-de-loopmanövern!” Annie är imponerad. Leo: ”Det kan han, men det är väldigt svårt! Du ska klappa händerna i
en cirkel, i takt. Så här: klapp, klapp, klapp!” Annie till tv-tittaren: ”Vi prövar! Klappa runt i en cirkel med mig!”
In kommer Quincy som vill att syskonen ska titta på när han och June blåser supersåpbubblor. Men de är så stora att tre av barnen blir inneslutna i dem
och flyger iväg, medan Annie hämtar sin kamera. Annies solouppdrag består
alltså i att återfinna sina tre kamrater.
Annie: ”Hum… Jag undrar vart mina vänner tog vägen… (till tittaren) Ser
du var dom är nånstans? Åh, nej, dom svävar iväg i en superbubbla! Leo,
June, Quincy? Mår ni bra?” Vännerna svarar att det gör de. June: ”Men du
måste försöka rädda oss!” Leo: ”Annie, du måste flyga raket för att rädda
oss!” Annie: ” Men jag har aldrig flugit raket själv förut!” Leo, svävande högt
i det blå: ”Du klarar det, Annie!” June: ”Det här fixar du!” Annie (till tvtittaren): ”Jag måste flyga raket helt på egen hand och rädda mina vänner! Jag
vet att jag klarar det, men jag behöver lite hjälp. Hjälper du mig att flyga raket? (lång väntan) Gör du det! Härligt! Vi har ett uppdrag! Vi måste flyga
raket och rädda våra vänner från superbubblan! Mot Raket!”
Annie går in i raketen, sjungande ”Jag har ett uppdrag…”. Hon tittar ut
genom dess fönster och säger: ”Följ med! Välkommen ombord! Det är dags
för avfärd!” Annie pratar ömsom högt för sig själv, ömsom med oss under
resten av tiden, då hon ber tittaren om hjälp. ”Lägg händerna på knäna och
klappa med mig! Fortare! Sträck nu upp armarna så högt du kan och säg avfärd! Avfärd! Håll i er, för nu åker vi! Vi flög iväg helt på egen hand! Håll ut
vänner, Annie och Raket ska rädda er!”
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Kik-och-lyssnoskopet får nu spana efter vännerna. Annie och vi lyssnar
efter superbubblornas sång, som tydligen låter precis som Bizet-temat. Hon
säger riktat till oss: ”Kanske är bubblorna vid Great Salt Lake i Utah? (ett foto
av detta landskap dyker upp på raketpanelen). Lät det där som deras sång?”,
frågar Annie oss. Efter lång tystnad svarar hon, ruskande på huvudet, ”nej!”.
”Nu tar vi och lyssnar mot en gård i Skottland (foto på denna syns) Lät det
där som superbubblorna? Nej, dit flög dom minsann inte…”. Samma procedur används för de franska alperna i bild och nu hittas vännerna i superbubblan, men de försvinner snart bakom några alptoppar.
Annie börjar då sjunga Bizet-slingan ”Här är jag på väg att rädda er…”,
men utan framgång. ”Jag måste sjunga högre… Hjälper du mig att sjunga?”,
frågar hon och fortsätter efter en paus ”Härligt!”. Hon vänder sig efter vår
gemensamma räddningssång om mot oss och frågar om vi kan se ”våra vänner”. Det gör vi.
Men superbubblorna flyger upp och ned över bergstopparna, så nu föreslår
Raket att de använder sig av de flygfärdigheter som Leo, i avsnittets inledning, instruerade sin lillasyster i.
Annie: ”Ni vet hur man flyger Raket uppåt och nedåt! Leo lärde oss det,
minns du det? Kan du visa mig hur man får Raket att flyga? Upp, ner, upp,
ner! Ja, vi provar tillsammans!” Sedan vidtar nödvändiga manövrer, enligt
flickans instruktioner. Klämtricket och loop-de-looptricken används på liknande sätt, när Annie kommer fram till de franska alpernas två högsta bergstoppar. ”Nu börjar vi få kläm på det här!”, konstaterar hon. Femåriga Annie
kan sin franska geografi: ”Å, nej! Superbubblorna svävar mellan klipporna,
igenom Gorge de Verdun. Klappa mjukare, piano, ännu mjukare, pianissimo!” Under klämtricket blir den röda raketen även fysiskt smalare.
Till slut når Annie sina vänner som på något sätt befinner sig inne i ett
slingrande Klimt-motiv. Annie ropar: ” Superbubblorna gör loop-de-loops!
Det är det svåraste av alla flygtrick!” Som tur är kan vi även denna manöver.
Leo ropar: ”Tack, Annie, du lyckades! Du har räddat oss! Jag visste att du
var redo att flyga Raket helt själv! Jag är så stolt över dig!”. June tycker också
att 5-åringen varit ”Fenomenal!” och Quincy håller med. Leo leder gänget
och oss så att vi applåderar de fyra barnen, Raket, Gustav Klimt och Georges
Bizet. Slutligen, säger Quincy, en ”applåd för dig själv! Du har hjälpt oss
mycket idag! Klappa för dig själv! Du är toppen! Vi ses på nästa uppdrag”.
Även såpbubblorna vill visa sig på scenen, till barnens skratt, innan ridån går
ned, följt av eftertexterna mot en blå stjärnhimmel.

Mats, 1 år 9 månader: visning 3 (uppmärksamhet 1)
Vid det första tillfället var det endast den 2-åringe kusinen som tittade på Små
Einsteins. Vid det andra tittar de båda äldre kusinerna mycket uppmärksamt
på vinjetten och 4-åringen sjunger t o m med i refrängen, som hon kan utantill. Mats befinner sig inte ens i rummet, men den tredje gången tittar han till
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en början. Vinjetten vill han noga beskåda och Leos demonstration av upp-ner
framlockar ett snabbt leende hos Mats, som samtidigt blixtsnabb tittar upp
mot mamma [J, ↔]. I tre minuter tittar pojken på detta pratiga program. Precis innan loop-de-looptricket har han suckande fått nog, böjer sig efter fjärrkontrollen och ger den med ett missnöjt ljud till mamma [L]. Hon förstår förstås vinken och frågar ”Ska vi ta nästa?” och Mats svarar glatt ”Ja!”.
Modern vill se ifall intresset inte kan väckas om sonen får se en minut till
och Mats tittar lite till, men upprepar sedan samma procedur som nyss: överlämnar fjärrkontrollen till mamma. Hon frågar ånyo sin klagande son ”Ska vi
ta nästa?” och denne nickar. Modern: ”Då tar vi nästa!”, vilket därmed sker.

Mats, 1 år 9 månader: visning 4 (uppmärksamhet 1)
Mats nickar med huvudet i takt till introduktionssången [J]. Han tittar koncentrerat och lyder dessutom Leos uppmaning att sträcka upp armarna i vädret. Eller kanske är det tvärtom Leo som lyder Mats, ty Mats är ett halv steg
före. Mats gör denna rörelse medan han säger ”opp-opp-opp” och det märks
att han inväntat denna scen, ty han sträcker upp armarna sekunderna innan
pojken i programmet gör detta: ”opp-ner! upp-ner” [VPI, FPI]. Mats lärde sig
uppenbarligen redan vid förra visningen vad det hela gick ut på.
Även klappandet föregriper Mats, genom att korsa armarna och säga
”klapp-klapp-klapp-klapp!” [VPI, FPI]. Tio sekunder senare börjar även Leo i
raketen klappa på samma sätt och Mats gör än en gång samma rörelser och
upprepar samma ”klapp-klapp-klapp-klapp!” igen, nu snabbt blickande upp
mot mamma [VPI, FPI , ↔].
Nu har Mats tydligen sett allt det han väntat på, varför han hämtar fjärrkontrollen och ger den till mamma. Innan hon har hunnit byta program, följer
dock loop-de-loopmanövern. Denna gång utför inte Mats rörelsen, eftersom
han inte närstuderade den förra gången, men han ser gärna på. Snart blir programmet åter alltför pratigt med för lite fysisk handling, varför Mats tröttnar
och säger något till mamma som hon inte förstår. Fast fjärrkontrollgesten är
otvetydig [L]. ”Vad vill du se?”, frågar mamma. ”Ska vi spola tillbaka till
upp-och-ner?”, frågar modern. Hon spolar tillbaka till upp-och-nerscenen,
men det var uppenbarligen inte detta som sonen ville se. Han börjar gråta,
men mor tröstar kramande honom: ”Vad ville du då? Var det Pingu du ville
se?” Mats skrattar nu genast och mamma säger att ”då går vi tillbaka till
Pingu!... Då tar vi Pingu!” Sonen nickar glatt och säger: ”Jaa!” [J].
***************

Joel, 1 år 11 månader: visning 2 (uppmärksamhet 3)
Joel såg inte Små Einsteins vid första visningen, men nu springer han till rutan
när han hör introduktionsmusiken. Efter ett par minuter sätter han sig ned på
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golvet nedanför tv:n och tittar då och då i en bok. Men han tittar mest upp mot
rutan, särskilt när musiken hörs. Såpbubbleblåsandet i programmet verkar intressant [association till eget liv]. Han sitter därefter en lång stund och tittar
nästan oavbrutet mot tv:n, fast bläddrar ibland i boken – men det är tydligt att
det är för bläddrandets egen skull, dvs inte för att titta i boken direkt, utan för
att sidorna i sig är en finmotorisk utmaning. Sedan hör han pappa hamra och
springer då återigen bort från tv-apparaten. Han återvänder snart, men är inte
intresserad av det 23 minuter långa avsnitts avslutande 3 minuter...

Joel, 2 år: visning 3 (uppmärksamhet 3)
Joels blick söker sig precis som tidigare till tv-skärmen när han hör signaturmelodin. Efter ett tag sträcker han upp ena armen i vädret, på en karaktärs order om detta [FPI]. Joel kör lite med bilen på golvet, utan att för den skull ta
blicken från tv:n. Han ställer sig sedan upp nära tv:n, kör med lastbilen på tvbänken, och säger ”Den! Den!” [∞], när han i bild ser raketen göra sina loopingar. Han ler extra mycket åt såpbubblorna [J].
Joel går efter ett tag ifrån tv:n och ställer lastbilen på en pall, men tittar
fortfarande mot rutan, pekar och säger ”Den!” när han åter ser den röda raketen i bild. Han springer då fram mot rutan, tittar på mamma, pekar mot raketen och säger ”Den! Den! Den!” [∞, ↔]. Han skrattar därefter två gånger åt
barnen i såpbubblan [J]. Joel skrattar också när mamma sjunger med i temasången och när raketen åker upp och ned. Han går sedan fram mot mamma.
Därefter leker Joel en stund med andra saker, innan han åter går fram till
tv:n och stående där tittar ett tag. Sedan hoppar han upp i soffan, men tittar
liggande mest hela tiden mot tv-skärmen. Han står på alla fyra i soffan, lägger
sig på rygg och sparkar skrattande med benen i luften, i takt med musiken,
ungefär som teletubbies tidigare gjort, men han tittar ändå mot rutan. Mamma
frågar honom om han leker bebis.
Joel klappar med ena handen mot soffan, när flickan i programmet uppmanar publiken att hjälpa henne klappa (”Upp, ner! Upp, ner!”) [FPI]. Han
gör därefter några svårtolkade ljud och säger pekande även ”Brr”, när han ser
raketen. Till avslutningens applåder från de fyra barnen skrattar han glatt två
gånger [J]. Att klappa händerna är enligt de flesta blöjbarn tydligen roligt.

Joel, 2 år 2 mån: visning 4 (uppmärksamhet 3)
Då introduktionssången hörs, springer Joel åter mot rutan och ropar pekande
”Den! Där!” [∞]. Mor: ”Är det EINSTEINS, Joel?!” Han tittar leende, stående cirka en meter från rutan, på barnen i raketen [J]. Efter ett tag går han
ännu närmre rutan och tittar nu uppmärksamt, stående mindre än en halvmeter
från skärmen. Ibland är han så nära som två decimeter [◘]. Innan loop-delooplektionen börjar, går han dock därifrån. Det är uppenbart att Joel denna
gång är mer medveten om att mamma videofilmar honom, eller så är hans
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eget intresse för videokameran föranlett av att han inte är lika intresserad av
de visade programmen.
När Annie, direkt till tv-tittaren, ”interaktivt” frågar ”Hjälper du mig att
flyga raket?”, svarar Joel dock själv för första gången en tv-karaktär ”jaa!”
[VPI]. ”Ska du hjälpa Annie att flyga, Joel? Gör du det? Hon kommer att behöva lite hjälp! Ska du hjälpa henne?”, frågar hans mamma. Sonen tittar på
henne och sedan mot rutan. Joel leker, men tittar då och då upp mot rutan.
Efter ytterligare ett tag går han dock bort från tv:n och ut i köket. Han leker en
bra stund där, men går sedan tillbaka till Små Einsteins.
Strax vill han dock leka med annat, men plötsligt gör han upp-nerrörelser,
för att hjälpa Annie flyga raketen [FPI]. Öronen har tydligen varit anslutna till
tv:n, trots att händerna och ögonen sysslat med annat. ”Var är Annie, nånstans?” frågar modern och Joel pekar mot tv:n och säger ”Där!” [∞]. Han tittar en minut till, med gosedjuret Pigge som huvudkudde. När eftertexterna
kommer ser han frågande upp mot mamma och tycks undra ”vad kommer
härnäst?” [tv-förståelse].
***************

Albin, 1 år 10 månader: visning 1 (uppmärksamhet 1)
Så fort introduktionssången hörs, säger Albin ”Einstein!” [tv-förståelse]. Han
går fram till tv:n och tar på skärmen [◘], står kvar där under hela sången och
pekar på de olika byggnaderna i rutan. Då avsnittets genomgående melodislinga hörs, går Albin dock därifrån. En trött Albin är nu kramig och helt ointresserad av Små Einsteins. Tittandet avbryts därför, men återupptas någon
dag senare. Albin är fortsatt ointresserad av detta program, som mycket riktigt
är avsett för äldre barn (över 3 år). Han vill bara klänga på mamma. Han försöker dock imitera flickan i filmen, och sin storasyster som med korsade armar klappar mot axlarna, precis som hon instrueras, och Albin lyckas ganska
bra [FPI]. Sedan leker han hellre med sina bilar på mattan intill.
Mot slutet av filmen imiterar Albin åter glatt rörelserna i programmet
[FPI, J], men hans intresse avtar än en gång. Han återvänder dock springande från hallen, när han hör slutsången och säger då (tydligen ganska nöjd)
”Einstein slut? Einstein slut! Einstein slut…” [tv-förståelse] och bänkar sig
framför tv:n igen, tydligen i spänd väntan på något bättre program. Albin ser
inte Små Einsteins vid de följande två tittarna.

Albin, 2 år 3 månader: visning 4 (uppmärksamhet 4)
Syskonen tittar tillsammans, sittande i soffan. Albin väntar uppenbarligen
framför allt på att få se raketen, säger att ”dom åker flygplan” långt innan fordonet dykt upp och senare ”där står flygplanet” [∞]. ”Vill du lära dig flygtricken med mig?”, frågar flickan Annie i programmet, och Albin nickar och
säger ”jaa!” [VPI]. ”Vill du få raketen att hoppa upp och ner över någonting”,
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frågar Leo och Albin svarar åter nickande ”jaa”. Barnen imiterar sedan karaktärernas gester i filmen och Albin säger samtidigt fyra-fem gånger ”sträck...
ner” [FPI]. ”Hjälper du mig att flyga raket?”, frågar Annie, och Albin nickar
även denna gång jakande. ”Gör du det?”, säger Annie igen och Albin svarar
åter ”jaa” [VPI]. Syskonen hjälper således till, genom att klappa på sina knän,
och Albin ropar samtidigt ”klapp-klapp-klapp-klapp-klapp!”.
Barnen tittar stillasittande och koncentrerat mot rutan. Albin imiterar huvudfiguren Annie ”Nää, det var inte deras...” [≈] och säger därefter ”inte dom
i bobbla, nää” [∞]. Annie frågar senare (om kamraterna som flugit iväg i såpbubblan) ”Kan du se våra vänner?” och Albin svarar skakande på huvudet
”nääe” [VPI]. ”Upp-ner, upp-ner” hjälper han också till med. Annies kommentar ”Det var bra fluget!” imiterar Albin likaså [≈]. Han sjunger även gäspande med i ”Här är jag”-sången.
Efter ett tag ställer sig bägge syskonen på golvet och Albin kryper upp på
soffbordet och säger två gånger ”Det går så där!” [∞], som svar på Annies
uttalande ”Rätt bra, för att vara vår första flygtur!”.
Två tredjedelar in programmet leker Albin alltmer med andra ting, men
han imiterar ändå olika ord och besvarar berättarröstens frågor, utan att för
den skull titta mot rutan. När Små Einsteins ersätts av Teletubbies, klättrar
Albin dock snabbt upp i soffan för att ”se telletabbis… tabbis” [tv-förståelse].
***************

Lina, 2 år 5 månader: visning 1 (uppmärksamhet 4)
Då Annie säger ”Sträck nu upp armarna så högt du kan!”, höjer Lina armarna
och klappar takten och håller armarna höjda i luften en lång stund [FPI]. Ett
par gånger säger hon pekande ”Där!” och tittar mot mamma [∞, ↔]. Modern
kommenterar: ”Är det LAMPOR där?” Senare slår Lina takten [FPI] och
nickar samtidigt med huvudet. När flickan i filmen sjunger, klappar Lina takten på sina knän [FPI]. Och när flickan säger ”Vi måste sjunga HÖGRE”, säger Lina ”Högt” [≈] och mamma instämmer ”Högre, ja!”. ”Upp-ner, upp-ner”
säger den tecknade flickan, varpå Lina tittar mot mamma och säger ”Uppner” [↔], gungar fram och tillbaka och slår med händerna mot benen.
Flickan ropar ”Nu kommer det två berg!”, varpå Lina upprepar ”två” [≈].
Mamma upprepar också samma ord. Lina imiterar även senare ord som
”Här!”, ”Flyg”, återigen ”Upp-ner” och ”JAAA!” [≈, VPI]. Då Lina ser de tre
barnen, säger hon ”Hej!” till dem [VPI]. Hon gungar med hela kroppen till
musiken och säger ”kör”, samtidigt som hon med händerna gör ”rattrörelser”
[FPI]. Modern korrigerar det hela till ”styr”.
Cirka 15 sekunder senare gör Lina än en gång styrrörelser, men säger
denna gång mycket läraktigt ”styr” [∞] och tittar åter upp mot mammas ansikte [↔]. Mamma bekräftar imponerad ”STYR, ja!”. Därefter pekar Lina
mot flickan i bild och säger två gånger ”Lina! Lina!” [självidentifierande ut147

saga eller önskejämförelse]. Mamma frågar då: ”Är det LINA som styr?!”
Lina bekräftar detta med ett ”Jo!”.
Lina räknar, vid åsynen av två bergstoppar, återigen till ”två!” [∞] och
mamma instämmer: ”Två berg.” Lina ser så de tre bortflugna barnen och ropar än en gång ”Hej!” [VPI]. Hon leker med julpynt, men tittar då och då mot
rutan och gör upp-och-nedrörelser med armarna, precis som barnen i rutan
gör, för att få raketen att flyga rätt [FPI].
När en av karaktärerna i tv tilltalas med ”Annie”, kommenterar Lina genast ”Anni!” och mamma bekräftar ”Anni, heter den flickan, ja, som DIN
kompis. Du ska träffa Anni i morgon!” [association till eget liv]. I slutet tittar
Lina uppmärksamt mot rutan igen och ler [J]. Applåderna är också roliga att
beskåda [J]. Lina, som är van vid noter från sina visböcker, pekar igenkännande och säger ”Där!” så fort hon ser noterna i eftertexterna [∞, association
till eget liv]. Mamma svarar: ”Ja, titta, det är NOTER!” Dottern lyssnar och
tittar mycket uppmärksamt och gillande på applåderna och småskrattar till
slut [J]. Hon låter sedan en tomte med hennes hjälp dansa på bordet till de
avslutande tonerna.

Lina, 2 år 5 månader: visning 2 (uppmärksamhet 3)
Lina dras till tv:n när hon hör klarinetten spela Bizet-slingan. Hon småspringer till tv-rutan och pekar på noterna, som hon ser ”röra på sig” i samband med att tonen ifråga spelas [∞]. Modern: ”DÄR var noterna, ja! Är det
klarinett dom spelar, Lina?!”
Lina står kvar mycket nära framför rutan ett tag, men sedan sätter sig
bägge i soffan, fast dottern säger ”Nää! Ner! Ner!”. Modern undrar: ”Ska vi
vila oss?” Lina nickar, men går sedan ner från soffan och höjer ljudet på tv:n,
genom att trycka på en knapp. Hon höjer och sänker ljudet ett tag och står
kvar framför tv-apparaten och trycker på olika knappar, till dess bilden försvinner. De fortsätter tittandet något senare. Mor och dotter sitter tillsammans
i soffan. Lina slår takten med händerna mot bordsskivan och ropar ”boll!” när
raketen gör en looping, vilket onekligen formar en rund cirkel [∞]. Lina tittar
och lyssnar uppmärksamt på barnen, som talar om fantastiska superbubblor.
Hon ligger på mammas mage, tittar på tv och sparkar med fötterna i takt
till musiken. Hon försöker imitera ord som ”raket” och ”Leo” [≈], och modern upprepar orden. Även denna gång reagerar Lina på namnet ”Anni!”. Hon
imiterar också nu ”upp-ner, upp-ner” [≈], för att raketen ska klara att flyga
över de franska alperna. Därefter vill hon hellre höra en saga.
Sedan kommer Lina på idén att själv flyga upp och ner i ”alperna”, som
nu utgörs av moderns knän. Storskrattande ägnar de sig åt denna aktivitet ett
bra tag: ”upp-ner-upp-ner-mer!” [≈], samtidigt som Lina tittar till mot tv-rutan
då och då. Tydligen är det Lina som är raketen. Hon tar flera gånger initiativet
till att forma moderns knän till just ”alptoppar”. Loopingmönstren kallar hon
fortfarande för ”boll” [∞].
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Applåderna i slutet är även nu intressanta, liksom de avslutande nottecknen, som hon kommenterar med ”Där!” [∞]. När hon ser eftertexterna,
inser hon genast att programmet är slut och ber mamma om att få se ”mer”
[tv-förståelse]. Hon sätter sig glatt leende upp, då hon ser att Teletubbies genast följer.

Lina, snart 2 år 6 månader: visning 3 (uppmärksamhet 3)
Lina sparkar med benen i takt till signaturmelodin. Modern frågar om hon kan
säga ”Einsteins” och Lina lyckas riktigt bra och får beröm. Lina känner dessutom igen Eiffeltornet som syns i bild. Hon springer snart fram till TV-rutan
och hinner nästan fram för att peka på noterna i bild: ”Där!” [∞]. Modern:
”Ja, du hann NÄSTAN peka på notbilden, ja!”
Dottern står länge mycket koncentrerad och tittar cirka tre decimeter från
skärmen. När tv-tittaren uppmanas att klappa med korsade armar, tränar Lina
till dess hon klarar av denna rätt komplicerade rörelse [FPI] och vänder sig
sedan leende om mot mamma [J,↔] för att visa upp sin prestation. Hon får
förstås beröm tillbaka: ”Bra! Precis! Ja, SÅ gör dom! Precis, så gör dom!”
Lina ler igen och utför rörelsen ytterligare en gång.
Hon tycker sig se en ”boll”, fast mamma säger ”loop”, och Lina imiterar
moderns ”loop”. Sedan vidtar en utdragen gymnastisk lek med modern. Därefter gör Lina mer armrörelser [FPI]. Hon visar upp sin förmåga för videokameran och går så nära att bara en fjärdedel av ansiktet syns. Hon leker även
att hon då och då hamnar utanför kamerans synfält, precis som fåret i Molly
nyss gjorde [medieförståelse].
Lina klappar en gång till med armarna på axlarna och säger ”loop” [fysisk
och verbal reaktion]. Sedan vill hon ”hålla... Lina” med händerna [FPI, ↔].
Mamma inser snart att dottern vill att de ska låtsasstyra ”Aha, det var DET du
menade – att vi ska hålla, att vi ska köra… styra! Då styr vi!”. Lina tittar både
mot modern och mot rutan [↔], för att se exakt hur man gör då man styr, och
hon tycks utföra denna styrhandling explicit för videoinspelningens skull
[medieförståelse]. Hon stiger upp och närmar sig videokameran och visar väldigt nära kameran pedagogiskt upp sina ”styrhänder”.
Lina tittar stående väldigt nära tv:n, ibland med ansiktet på cirka två decimeters avstånd från rutan, och hon scannar tydligt av hela bilden. Efter ett tag
försöker hon liksom omfamna de tre barnen [FPI], slå armarna om flickan
som kör raketen och även ta runt om själva raketen med bägge sina händer,
samtidigt som hon säger ”Ner! Ner… ner!”. Tydligen önskar Lina att de alla
kom ned på jorden igen [FPI]. Hon gungar samtidigt med kroppen, i takt till
musiken. Därefter söker Lina ”gripa tag i” flickans styre inne i raketen. Än en
gång visar Lina [↔] hur också hon kan korsa armarna och klappa takten mot
sina axlar och får förstås beröm av modern: ”Så, ja, PRECIS! Så gör dom, ja!”
Därefter ser man tydligt hur Lina i fantasin själv flyger raket, genom att gå
runt i rummet och höja och sänka ena armen och göra olika ljud [FPI]. Sedan
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kommenterar hon plötsligt att det finns noter i den sångbok som ligger på
soffbordet – precis som i det pågående tv-programmet [association till eget
liv]. Än en gång låtsasstyr Lina sedan med sina händer. Därpå uppmärksammar hon åter namnet ”Anni”, tillhörigt flickan som styr raketen liksom hennes
egen kompis [association till eget liv]. Efter att ha gjort ännu fler korsade
armrörelser, tar Lina fram en liten trävagn som hon drar fram till rutan, sätter
sig i, tittar mot rutan och hasar sig fram med fötterna i. Troligen låtsas hon att
hon åker raket. Sedan börjar hon leka med vagnen istället och tappar helt intresset för Små Einsteins.

Lina, snart 2 år 8 månader: visning 4 (uppmärksamhet 4)
Denna gång reagerar Lina inte alls på noterna i inledningen, men hon tittar
oavbrutet koncentrerat mot rutan, utan att säga något eller titta mot mamma.
Hon kommenterar varken namnet Annie eller härmar gesterna. Det är först
loop-de-looptricket, som verkar kul: Lina ler stort, samtidigt som hon klappar
händerna och försöker klappa i en cirkel, så som flickans anvisningar säger att
man ska göra: ”Klappe, klappe, klappe” [FPI, VPI, J].
Senare gör Lina gester för upp-ner och uttalar även dessa ord. Hon pekar
”Dä... bubbel!” [∞, FPI], när hon ser barnen instängda i superbubblan. Lina
vill därefter att mamma också ska göra klapp-gester [FPI, ↔]. Sedan vill hon
att mamma ska hjälpa henne utföra den ännu svårare loopingrörelsen, vilket
de också gör i vild takt. Efter det börjar de dock leka egna raket-, krabb- och
fingerlekar. Till de avslutande applåderna klappar emellertid Lina händerna,
tillsammans med barnen i rutan [FPI].

Teletubbies:”Hej då!” (2 minuter)
Här har vi kommit fram till det stående avlutningsmomentet, med tubbisarnas
nattning. Inslaget inleds med att periskopet syns och hörs ”pruttande” dyka
upp bredvid tre kaniner i det gröna, blomsterprydda landskapet. Den manlige
berättarrösten hörs tre gånger upprepa: ”Dags att säga hej, då!”. Klipp till de
fyra tubbisarna, hukande bakom gröna kullar, som tydligt protesterar, med ord
som ”Ååh, nej!”; ”Äsch!”; ”Nääe…”. De slår samtidigt ifrån sig med händerna. Solbabyn betraktar dem ovanifrån och skrattar förtjust. Berättarrösten säger, till enkelt pianoklinkande: ”Hej då, Tinky-Winky!” och får ”Hej då!” och
en vinkning tillbaka. Samma avskedsfraser utbyts mellan berättaren och de
övriga tv-knubbisarna, som samtidigt med att de tar farväl fnittrande dyker
ned bakom var sin kulle.
Så dyker först Dipsy upp igen, ropande ”BU!”, och de andra tubbisarna
följer skrattande efter med var sitt ”Buuu!”. Berättaren invänder förmanande,
men på ett vänligt sätt, ”Näe…”, varpå alla tubbisar skrattande och fnittrande
härmar honom ”Nääe!” (dvs inte vördnadsfullt imiterar, utan retfullt parodie150

rar mannen). Solbabyn skrattar åt dem. Berättaren säger än en gång hej då till
alla fyra, precis som första gången till var och en åt gången, till en allt svagare
pianorefräng som signalerar ro och stillhet. Den kvinnliga berättarrösten reklamerar till bilden av den nedåtgående Solbabyn: ”Det är dags för solen att
nedåt gå/ och för teletubbies att säga hej då!”
In från vänster kommer Dispsy och vinkar ”Hej då!” till oss, och hoppar
sedan ned i tubbyhuset genom hålet i taket. La La, Po och Tinky-Winky gör
likadant. Babysolen skrattar en gång till, innan den går ned bakom horisonten.
Ur hålet sticker en sista gång Dipsys huvud upp, därefter La Las, Pos och
Tinky-Winkys – återigen vinkande till oss och skrattande i kapp med Solbabyn. Eftertexterna rullar.

Mats, 1 år 9 månader: visning 3 (uppmärksamhet 5)
De första gångerna ser Mats inte inslaget. Men den tredje gången tittar han.
Mamma: ”Nu är det Teletubbies!”. Mats ler åt Solbabyn [J]. Mamma: ”Ja,
den är rolig…” Då Dipsy hoppar upp och ropar ”BUU!”, ler Mats ännu mer
[J]. Efter att två av tv-knubbisarna hoppat ner i sitt hål, böjer sig Mats framåt
i knäböj, som om också han hoppade tillsammans med de kvarvarande två
[FPI]. Nu är alla program i mixen genomgångna, och Mats blir missnöjd när
det redan är slut. Han plockar upp fjärrkontrollen, utstöter sitt karakteristiska
missnöjesljud och vill tydligen se Pingu igen.
***************

Joel, 2 år: visning 3 (uppmärksamhet 5)
De första gångerna såg Joel inte denna scen. Men vid tredje tillfället sätter
han sig rakt upp i soffan och tittar uppmärksamt. Detta är uppenbarligen
första gången som han ser inslaget. Han pekar glatt leende och säger ”Den!”
två gånger, så fort en ny tubby dyker upp, och gör likadant beträffande Solbabyn [∞]. Hans mamma tolkar åt honom: ”Säger dom hej då?”
När Joel pekar mot eftertexterna [tv-förståelse], bekräftar mamma att ”Ja,
nu var det slut. Slut, ja…”, varpå sonen upprepar ”Slut”, stiger ned från soffan
och går fram till rutan och pekar på logotypen till Ragdoll (firman som producerat Teletubbies) som syns i eftertexterna och säger ”DEN!” [∞]. Modern
tolkar detta som att Joel vill se mer, men hon tycker att han redan har sett tillräckligt.

Joel, 2 år 2 månader: visning 4 (uppmärksamhet 4)
Då Teletubbies börjar, sätter sig Joel upp igen och biter på Pigge pingvin, medan han tittar. Man kan trots bitandet ändå urskilja att pojken skrattar, både åt
Dipsys försök att skrämmas ”BU!” och åt tubbisarnas trotsiga ”näe” [J].
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”Vad gör dom för nånting?”, frågar mamma, då en efter en hoppar ner i hålet.
Joel tittar leende upp mot henne [J, ↔]. När programmixen är slut, pekar han
mot rutan och mamma frågar ”Ska vi titta på mer Teletubbies, tycker du?”
och Joel svarar ”JA!” Mor: ”Uum, då gör vi det!”
Men när så inslaget Teletubbies: Dörr ska till att inledas, säger Joel ”Inte,
inte, inte!” [L]. ”Vad vill du titta på då? Pingu?”, frågar modern. Joels svar
blir dock ett upprepat ”Inte, inte!”, när mamma i tur och ordning föreslår
Molly, Bolibompa, Meckar-Micke, Brum. Först när hon kommer till Byggare
Bob, får hon ett ”JA!” till svar från Joel [gillande]. ”Du vill titta på Byggare
Bob IGEN, du? Det går bra!”, menar mamma.
En nöjd son går då och hämtar sin egen Skopis, dvs den gula grävskopa
som förekommer i programmet, och tar med leksaken till soffan för att köra
med den där, medan han sneglar mot tv-rutan då och då. I soffan ligger också
Jan Lööfs bilderbok Pelle träffar en lokförare med tecknade fordon, som Joel
istället strax börjar bläddra i. Därefter tar han med sig boken fram mot tv:n,
lägger den på golvet bredvid sig, som för att jämföra loket på framsidan med
fordonen i tv-rutan. Han föser sedan boken framåt på golvet, som om han låtsades köra loket. Han leker därefter med sina fordon.
I bakgrunden pågår fortfarande Byggare Bob, men först när signaturen till
Små Einsteins tar vid, går Joel tillbaka till tv-rutan igen. Han går uppenbarligen omkring i rummet och lyssnar till tv:n och när musiken förändras eller karaktärerna säger något intressant, t ex ”dags för avfärd”, går han till tv:n och
kollar, fast så snart musiken tonats ned, går han ifrån tv-apparaten igen.
***************

Albin, 1 år 10 månader: visning 1 (uppmärksamhet 4)
Så fort Solbabyn dyker upp går Albin leende fram till rutan [◘], pekar på den
och säger ”Dä babbis! Hej, babbis!” [J]. När babyn försvinner ur bild, säger
Albin ”Ä de? ...Hej då, tabbi, hej då, godan, hej då, babbis!” samtidigt som
han vinkar och försöker vidröra dem i tv-rutan [FPI, VPI]. Han sätter sig så
på en stol, cirka en halv meter från rutan. Samtidigt som Albin glatt tittar mot
tv:n, stoppar han nu flera gånger ner ett halsband i en pottstols hål. Möjligen
är detta en lek som ska efterlikna hur teletubbisarna en efter en hoppar ned i
sitt hål i denna avslutningsscen? Följande två visningar ser Albin inte teletubbies avsked.

Albin, 2 år 3 månader: visning 4 (uppmärksamhet 5)
Albin vinkar och säger ”hej då!” till teletubbisarna [FPI, VPI]. Han ler sedan
stort då Dipsy plötsligt dyker upp igen och ropar ”BU!”, precis som de övriga
tre sedan gör. Sonen tittar upp mot modern och säger ”nu kom dom!” [∞, ↔].
Albin imiterar därefter deras trotsiga ”Näe…” och Solbabyns skrikskratt. När
sedan tabbisarna till sist hoppat ner i sitt hål för gott, gnyr Albin missnöjt: ”Ja
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vill se telletabbis…”. Modern: ”Vad säger du?” Albin: ”Ja vill se telletabbis…” [J]. Modern: ”Vill du se det från början? Ja, då fixar vi det, gubben!”
Kanske är busiga tv-knubbisar dock betydligt roligare än dörröppnande
dito? Albin skämtar nämligen: ”Dumma telletabbis!” Modern: ”Vad sa du?”
Albin svarar ”Dumma telletabbis!... NÄÄE!” och skrattar stort åt sitt eget
skämt [∞]. Kanske kollar han med mamma ifall en busig teletubby är detsamma som en dum teletubby, men det tycker lyckligtvis inte heller mamma.
”Gillar du Teletubbies?”, frågar mamma och Albin nickar gäspande ”jaa”,
men säger ”Amanda inte gilla tabbis”, fast det påstår sig storasyster visst göra.
”Näe, Amanda VILL inte gilla telletabbis”, protesterar Albin, som kanske
själv inte vill att systern ska dela hans favoriter, utan önskar ha någon serie
för sig själv. Det blir därför mera ”tabbis”.
***************

Lina, 2 år 5 månader: visning 1 (uppmärksamhet 5)
När den manlige berättarrösten småallvarligt säger ”NEEJ!” efter tubbisarnas
”Bu!”, får det Lina att skratta stort [J] och direkt upprepa ”NEEJ!”, med exakt samma intonation som de härmande tubbisarna [VPI eller ≈]. Lina imiterar därefter Solbabyn och söker sedan skrattande snabb ögonkontakt med
mamma [VPI, ↔]. När eftertexterna kommer, ber Lina vänd mot modern vädjande ”Mer, mer...” [J], men mamma säger ”Nu var det slut…” Lina: ”Mer!”
Mamma: ”Vill du se mer?” Lina svarar ”jo, mer...” [J]. Mamma: ”Det ska vi
göra, men inte precis just nu!”

Lina, 2 år 5 månader: visning 2 (uppmärksamhet 4)
När periskopet dyker upp ur marken, gör Lina en uppåtgående gest med armen och säger ”vä..!” som mamma tolkar som ”växer, ja” [∞]. Även nu imiterar dottern Solbabyns skratt. Hon lutar sig fram över bordet så långt det går,
som för att kunna vara tubbisarna så nära som möjligt [◘]. När den manlige
berättarrösten säger ”Näääe!” om teletubbisarnas bus, härmar Lina glatt skakande på huvudet ”NÄÄEE!” och tittar snabbt mot mamma [FPI, VPI, ↔].
Hon säger ”bebe”, tittande mot mamma, som säger ”baby”. Då Dipsy ses
hoppa upp ur sitt hål i marken, skrattar Lina [J]. Också i samband med denna
visnings slut, vill Lina se ”mer” [tv-förståelse, J].

Lina, snart 2 år 6 månader: visning 3 (uppmärksamhet 3)
Lina ställer sig mycket koncentrerad och tyst nära tv-rutan och tittar på tubbisarna. Sedan sätter hon sig i dockvagnen, men tittar mot rutan. Plötsligt går
hon fram till rutan, pekar och ropar vänd mot modern ”Där!” [∞,↔]. ”Ett
hål”, svarar mamma, och Lina försöker också uttala ”hål... joo... Lina... hål...
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Lina” [association till eget liv]. Modern frågar då, något undrande, ”Har Lina
också ett sådant hål?” ”Joo”, svarar Lina. Det förblir dock tydligen oklart för
modern, exakt vad som dottern kan mena. Kanske ser det roligt ut att som
knubbisarna kunna hoppa ner i hålet på detta sätt, gissar mamman.

Lina, snart 2 år 8 månader: visning 4 (uppmärksamhet 5)
Genast säger Lina ”De... nu!” och lyser upp. Hon reagerar på Solbabyn med
sin sedvanliga ”omsorgsgest”, vilken innebär att alla bebisar ska placeras i
knäet. Denna gång sker det även verbalt: ”Sitta i mamma knä... sitta i Lina
knä” [VPI, FPI, ↔]. Modern tolkar: ”Ska bebisen sitta i mammas knä och i
Linas knä?” Lina: ”Joo...” Mamma: ”Vi lyfter upp bebisen...”
När tubbisarna busar och åter dyker upp, efter att de sagt hej då, och ropar
”Buu!”, ler Lina extra stort [J]. Om möjligt ännu större blir leendet när tvknubbisarna härmar berättarröstens ”Nääe...” [J]. Inslaget slutar och Lina
frågar ”Kommer mer?” [tv-förståelse]. ”Nej, det är slut”, svarar mamma, ”vill
du se mer?” Lina med emfas: ”JA!” [J]. Mamma: ”Ska vi se lite från början
då?” Lina: ”Jaa!”. Mamma: ”Jaa, då GÖR vi det...”
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Margareta Rönnberg

Hur upplever barn i åldern 1,5-2,5 år tv?

Hur kan nu observationerna i föregående kapitel tolkas? Går det att hitta
några relevanta mönster, som gör att vi kommer bortom rena beskrivningar
och närmar oss handlingarnas vidare sociala innebörd? Vad gör ”egentligen”
dessa barn och föräldrar, med hjälp av tv:n och programmen som ”medierande medel”? Går det att sammantvinna några hållbara rep av alla dessa lösa
trådar? Blir det i så fall en livlina av den typ som förskolebarn (i vart fall enligt myten) håller i, när dagisavdelningar gör utflykter med personalen i täten
och längst bak? Eller ett rep som kan användas till att klättra upp i trädkojan?

Nyckelhandlingar
För att strukturera materialet kan man utgå från ett kulturanalytiskt angreppssätt, som innebär att systematisera t ex de handlingar som informanterna utför
och de känslor och idéer som de ger uttryck åt. Kulturanalysen hjälper en då
att göra nödvändiga gränsdragningar och hitta mönster i videomaterialet. Här
har sökljuset riktats mot återkommande nyckelhandlingar som därefter har
tematiserats. Detta innebär att medvetet leta efter det som verkar vara centralt
för våra små tv-tittare. (Åldersangivelsen, t ex 1:11 år, innebär 1 år 11 mån.)
Några sådana framträdande nyckelhandlingar är barnens sökande efter
ögonkontakt och dela-med-sig/mig-handlingar riktade till medtittaren (exempelvis utrop med innebörden ”titta!” eller dito pekande, liksom benämnande
av handlingar och ting i rutan), deras självidentifierande/självjämförande utsagor och kroppsligt ytterst rörliga agerande; barnens närmanden till tv-rutan, deras varma känsloyttringar gentemot tv-figurerna och tultbarnens önskan att förena sin kropp och sina handlingar med karaktärernas; initieringen
av kroppskontakt från barnens sida gentemot den vuxne medtittaren; barns
och vuxnas gemensamma lekande; samt föräldrarnas roll som ekon i dialogen
med barnen, förutom de vuxnas frågande (av flera slag).
Spörsmålet blir därefter självklart: Vilken del i dessa handlingar har själva
tv-mediet och de visade tv-inslagen, med deras specifika egenskaper, form
och innehåll? Vilken roll spelar t ex karaktärernas kroppslighet och känsloyttringar gentemot varandra, liksom deras relation och tilltal till tvtittarna? Och vilken betydelse har den miljö som programmens handling utspelar sig i, såväl som tv-apparaten i sig?
Om våra observationer sedan bekräftar de vanligaste påståendena om det
olämpliga i småbarns tittande återkommer vi till i bokens avslutande kapitel.
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Uppmärksamhetsnivån varierar, beroende på många faktorer
Att ”titta på tv” kan för såväl de yngsta som för vuxna innebära många skilda
ting: att kasta ett öga åt tv-rutan till, för att efter ett tips från örat avscanna om
något intressant eller nytt har dykt upp (i dagligt tal: ”kolla på tv”); uppmärksamt följa intressanta karaktärer; fantasifullt och lekfullt leva sig in i en otrolig berättelse – eller se en film: vara fokuserad på eller rent av helt uppslukad
av en spännande film eller hotfull situation; vara trollbunden eller hänförd av
en nyskapande estetik.
I fallet med ”den livliga publiken”, som är titeln på Patricia Palmers australiensiska observationsstudie (1986), kännetecknas barns mottagande av tvprogram av en lekfull respons bestående av att antingen föra en dialog med
karaktärerna i programmet, imiterande utagera figurernas handlingar eller
mera kreativt omskapa dem i lek, eller så verbalt kommentera, diskutera eller
tala högt för sig själv. Palmer närstuderade dock barn i åldern 8-12 år och
merparten av resultaten verkar idag, trots att de fortfarande ofta refereras till,
onekligen inaktuella. Det är däremot möjligt att dagens förskolebarn skulle
uppvisa detta agerande. Blöjbarnen gör det redan delvis.
”Våra” barn börjar enligt sina föräldrar orientera sig mot tv-rutans bilder
och ljud redan i 10-månadersåldern, men en mer riktad uppmärksamhet mot
barnprogrammen verkar för tre av dem skjuta fart i 18-månadersåldern. För
Lina sker tv-debuten dock betydligt senare – vid cirka 27 månaders ålder –
huvudsakligen beroende på att den utlandsadopterade flickan och hennes
mamma möttes relativt sent i Linas unga liv och att modern av den anledningen önskade sig en lugn hemmiljö och oftast varken hade radion eller tv:n påslagen.
Uppmärksamheten är förstås inte bara beroende av barnets ålder och tidigare erfarenhet av tv-tittande, utan framför allt av programmets innehåll och i
vad mån det anknyter till barnets egna upplevelser eller önskningar, liksom
avhängig av barnets kön (t ex fordon intresserar tydligen främst pojkar), samt
av den specifika situation som tittandet ingår i: är man trött? tittar man ensam
eller tillsammans med jämnåriga kamrater eller äldre syskon? Med en eller
två föräldrar? Är det första gången serien ses? Första gången som just detta
avsnitt ses? Kort sagt: det är svårt att upptäcka tydliga mönster. Uppmärksamhetsnivån varierar från visning till visning, fast också från scen till scen.

Begriplighet och betydelsefullhet avgör uppmärksamhetsgraden
Onekligen dras barnen till roliga och rytmiska signaturmelodier – dock inte
till Rapports vinjettmusik, som närmast fungerar bortstötande. Musikaliska
signaler i sig räcker alltså inte för att få tultbarnet att orientera sig mot tvapparaten (även om den yngste ständigt reagerar på dem, på så sätt att han
själv söker imitera ovanliga ljud). Det är aldrig fråga om något uppslukat seende, inga ”hypnotiserade” barn pga tv:s ”förföriska” rörliga bilder eller ljud
med signalfunktion, fast heller inga tecken på avsaknad av koncentrationsför156

måga: ett snart 2 år gammalt barn kan titta ytterst uppmärksamt i 15-20 minuter – om scenerna är intressanta nog. (Men barnet kan även bara lyssna på tv,
som koll ifall det kommer något mer givande.)
Den 15 minuter långa inledande dörrsekvensen i Teletubbies ligger för
samtliga fyra visningar (på en 5-gradig uppmärksamhetsskala, där 5 innebär
total koncentration) i snitt på nivå 4 för alla barn. Avslutningsscenen med tvknubbisarnas ”hej då” får samma höga uppmärksamhetstal. Nästan lika stort
intressevärde har Brum. Dessa tre uppenbarligen mest intressanta inslag ska vi
därför titta närmare på. Därefter kommer Pingu och i viss mån Molly vad gäller blickriktning mot rutan, medan de övriga inslagen når högst varierande
framgångar hos olika barn och även olika från gång till gång.
Rapport-introt får dock klart lägst uppmärksamhetsskapande betyg från
barnen (i snitt 2), men ännu lägre om vi betänker att uppmärksamheten är negativ. Lina följer faktiskt en gång noga vinjetten, van som hon är vid att titta
på nyheternas väderprognos. Även Joel ger andra visningen av denna vinjett
siffran 5, men det är i hans fall inte fråga om någon positiv uppmärksamhet.
Inte heller Mats eller Albin tycks gilla oljudet. Snarare fungerar signalen som
basunerar ut ”Sveriges största nyhetsprogram” skrämmande: de bägge pojkar
som är 1 år 10 månader tycks bli oroliga när de hör den avslutande musikdelen (precis innan ankaret dyker upp) och går då bort från tv-apparaten och
fram till mamma, antingen för att sätta sig i hennes knä, eller så ge mamma en
kram (också kramen kan ju tydas som ett tecken på oro).
Albins närmande i riktning mot föräldern kan förstås även tolkas som att
pojken inser att detta inte är något program för barn och passar på att vila sig
genom att lämna rutan. När Albin blivit 2 år 3 månader börjar han dock gråta
när han vid den fjärde visningen ser den första halvminuten av Rapport. Han
skriker till sin mamma: ”Jag vill inte SE det där… bild. Vill inte... bild.
Dumma..! Du FÅR inte filma in...! […] Jag VILL inte se på det!”
Mats (1:9 år) är lika tydlig i sitt ogillande: han vill vid tredje visningen av
Rapport-vinjetten att den ska ”Gå bort!” och vid den fjärde ger han genast
modern den borttrollande fjärrkontrollen och ropar ”nu-nu!”.
Uppmärksamheten riktad mot rutan blir förståeligt nog också mindre, ifall
programmet lockat till en parallell lek. Den böljande uppmärksamhet som
minstingen Mats (1:6 år) visar vid de två första visningarna kan både hänga
samman med hans ålder, ovana vid att titta på tv och de bägge kusinernas mer
intressanta agerande i samma rum. När han är två-tre månader äldre och tittar
bara med mamma är han betydligt mer intresserad av det som försiggår i rutan. Joel och Albin, å andra sidan, blir med tiden mindre intresserade av vissa
av excerpterna (t ex Teletubbies-dörren), troligen för att de tycker sig kunna
dem vid det laget. En del av filmerna verkar helt enkelt inte vara utmanande
längre.
Ytterligare en faktor som inverkar på barnets uppmärksamhet tycks vara
ifall barnet har fördelen att titta på tv med enbart en förälder/en vuxen närvarande. Finns flera vuxna i rummet, verkar föräldrarna hellre tala med varandra
och kommentera barnets reaktioner, eller vara tysta, men ej i samma utsträck157

ning fokusera barnet. Detsamma gäller om fler än ett barn är närvarande. Den
idealiska ”lektionen” i tv-tittande verkar i denna ålder således inbegripa enbart ett barn och en vuxen.
Något förvånande är det emellertid att föräldrar över lag tycks föreslå tvtittande som en lämplig aktivitet, just när barnen är trötta. Kanske beror detta
på att tv-tittande anses vara en föga krävande aktivitet, där barnen kan vara
”passiva” och ändå ”matas” med intryck? Ingen förälder torde ta med sig sitt
trötta barn till babydrama eller biblioteket, precis innan barnet ska lägga sig.
Os & Hernes (2004) anser att kl. 9.30-11.30 är en optimal tid för småbarns
teater-/konstutställningsbesök, men vem vågar föreslå den tiden beträffande
tv-tittande? Troligare är att föräldrarna upplever att tittandet har en lugnande
inverkan inför sänggåendet – att barnet varvar ner åtminstone kroppsligen,
även om hjärnan kan vara aktiv. De förväntningar som man har på ett mediums svårighetsgrad blir till en självuppfyllande profetia, menar dock
Gavriel Salomon (1983): barnet anstränger sig mindre om ett medium anses
lätt, än om man till de studerade barnen säger att det är krävande.
Fast ingen kan ju vara ”aktiv” hela tiden. Den ”upplevelsens dynamiska
dramaturgi”, som barnteaterforskaren Hagnell (1985) observerade på teatern,
har i viss mån en motsvarighet även hemma framför tv:n. Hon fann att man,
på samma sätt som man talar om en uppsättningens dramaturgi, på åskådarsidan kan urskilja en rytm med kännetecken som ett böljande mellan rörelsestillhet, gäspningar-spetsade öron, spänd koncentration-prat med bänkgrannen. På liknande sätt kan vi hos våra blöjbarn upptäcka att uppmärksamhetsfokus ibland går i vågor. Trötta och ofokuserade barn kan bli hur pigga som
helst, när en enligt dem intressant film tar vid efter en tråkig eller alltför svår.
Likaså märks ofta en ökad uppmärksamhet i början och slutet av ett inslag
– interfolierat av någon extra koll i mitten, för att se om det verkligen inte blivit intressantare. Uppenbarligen är signaturmusik och snabba, påkostade vinjetter, såväl som eftertexter och avskedssånger, ett slags signaler om att nu
kommer något nytt att ta ställning till, men i sig inte tillräckligt för att i längden fånga intresset. Fram- och tillbakarörelsen mellan skiftande uppmärksamhetsfokus ser ibland ut att fungera som små pauser för barnen, vara deras sätt
att hantera sin affektnivå. Av det skälet kan det kanske vara icke önskvärt att
hålla barnets uppmärksamhet hela tiden, menar Os & Hernes (2004:25-26).
Man kan också, i Sturms (1985) efterföljd, tolka ”ouppmärksamheten” som
att barnet använder denna minipaus till att bearbeta det sedda.
Som exempel på svängningarna i uppmärksamheten från gång till annan
kan vi ta Linas ytterst växlande intresse för filmen Brum, om den lilla bilen
som räddar en hund ur en djup grop. Vid första visningen verkar hon (2:5 år)
totalt ointresserad av denna film, tittar däremot vid den andra visningen åtta
dagar senare väldigt absorberat och spänt mot tv-rutan. Uppmärksamheten
svänger från en 1:a förra gången till en 4:a nu. Vid den tredje visningen 12
dagar därefter är hon åter nästan totalt ointresserad (uppmärksamhet 1), men
ber under den fjärde visningen ytterligare två månader senare om att få titta
på Brum och kan knappt vänta tills inslaget dyker upp. Vid denna fjärde vis158

ning är Linas (2:8 år) uppmärksamhet åter på nivå 4 (på vår 5-gradiga skala),
men nu verkar hon samtidigt mest vara oroad av denna films handling – som
hon dock aktivt bett om att få se. (Se vidare nedan.)
Konklusion: Det verkar som att 1,5 år är en tänkbar begynnelseålder för
ett mer meningsfullt tv-hörskådande. Någon automatisk orientering mot rutans uppslukande bilder har vi inte lagt märke till. Däremot har smittande signaturmelodier och påkostade vinjetter en stark dragningskraft. Uppmärksamheten därefter beror dock bl a på om programmet är intressant och begripligt
eller ej, om man ser ensam eller tillsammans med en eller flera (tittarkontexten), på hur ”nytt” programmet är, samt på många andra individuella faktorer.

Tv-tittandet är för de allra yngsta en social aktivitet
Redan för dessa tultbarn, i avsaknad av utvecklat verbalspråk, tycks tv-tittandet i hög grad vara fråga om en gemensamt delad upplevelse. Denna sociala
aktivitet tar sig två skilda uttryck: dels som mellanmänskligt samspel med
medtittare, dels som parapersonlig interaktion med figurerna i programmen,
som i sin tur antingen kan vara fysiska eller verbala, fast oftast är bäggedera.
Att få dela upplevelsen (ömsesidighet) och att själv kunna initiera och få
dela med sig av sina upptäckter (identitetsstärkande) verkar vara ytterst viktigt. Till det bästa med tv hör att blöjbarnet då får respons från föräldrarna.
Barnet vänder sig gång på gång mot föräldern för att få feedback och får det
också i princip hela tiden. I hemmet anses kommentarer och diskussioner ju
inte som störande, vilket vore fallet t ex på teatern eller biografen.
Studiens kanske mest oväntade resultat var barnens många tecken på önskad och även upplevd gemenskap och socialt delande med medtittaren (barnet
tittar – inte sällan leende – mot föräldern, pekar på något i programmet för att
göra mamma uppmärksam på samma sak eller kommenterar det sedda, riktat
till föräldern), dvs sätter för det mesta själv igång samspelet. Och barnet får
då nästan alltid en reaktion tillbaka från föräldern, oftast i verbalt förtydligande form.
Nästan varje gång som barnet upptäcker något som det känner igen eller
kan benämna, tittar det mot föräldern, som förtydligar eller uttalar ordet ännu
bättre. Tultbarnen söker speciellt vid överraskande, känsloladdade eller roliga
inslag ögonkontakt med föräldern. Särskilt gäller detta de första gångerna som
man ser ett program och barnet uppenbarligen upplever sig göra egna upptäckter, få syn på sådant som föräldern inte först pekat ut för barnet – som en
kontrast till det som sker exempelvis vid tittandet i bilderböcker.
Ögonkontakt kan även sökas när barnet vill ha bekräftelse, eller undrar om
något. Speciellt ofta förekommer denna inkluderande blick emellertid när
barnet leende eller skrattande vill dra med modern in i något som barnet gillar. Många gånger verkar det röra sig om att på detta sätt bilda en pussande
och kramande – eller åtminstone leende – ”treenighet” bestående av barnet,
tv-figuren och modern. Mats (1:9 år) vill framför allt dela roliga och känslointensiva scener med mamma (Pingus bordsskick vid syltätandet, eller dennes
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guppiga färd, liksom jättekramar och Solbabyn) såväl som sina egna fysiska
prestationer: säger ”titta!” när han dansar som teletubbisarna eller ”själv guppar fram på bandvagn”. Han vill även dela sin förundran över att tubbisarna är
”Borta!”. Blicken mot mamma kan betyda många olika saker: Såg du vad jag
såg?; Vad var det?; Sa jag rätt nu?; Visst var det kul?; Är det OK att göra så?
Även när karaktärerna gör någonting busigt, snabbkollar blöjbarnet lite
skälmskt i riktning mot den vuxne, för att se hur denna upproriskhet tas emot.
Exempelvis Joel (1:11 år) söker (vid andra visningen) ögonkontakt med mamma i samband med det laddade i detta att stänga dörrar och därmed stänga ute
eller stänga in någon. Detta med att öppna och stänga dörrar har för närvarande stor relevans för honom: mamman berättar att hon och Joel har en liten lek
som sonen delvis själv har tagit initiativet till. Den går ut på att han stänger
dörren när hon är på toaletten. Modern brukar då först spela hjälplös och ropa
något i stil med ”jag kan inte komma ut, jag kan inte komma ut!” och sedan
låtsas att hon måste bli ett stort starkt djur, t.ex. ett lejon som ryter, och endast
därmed kan hon öppna dörren. Joel tycker att detta är jätteroligt.
Också Mats (1:6 år) kastar flera gånger hastiga blickar mot morfar, just i
samband med denna scen. Detsamma gäller när Mats imiterar Solbabyns
skrik: han skrikskrattar, samtidigt som han blixtsnabbt tittar på morfar, som
för att se om det är tillåtet att låta så – när man nu faktiskt bara efterapar någon annan... Lina (2:5 år) gör exakt likadant som Mats, som reaktion på sitt
eko av detta skrikande skratt. Hon blickar också (vid två olika visningar) mot
mamma, för att se hur hennes förtjusning i de trotsiga teletubbisarnas ovilja
att gå och lägga sig tas emot.
Antropologen Ellen Dissanayake (2000) menar att estetikens ursprung
finns just i människans behov av ömsesidighet: i behovet att tillhöra, finna
gemenskap och skapa delad mening – få vara kompetent i handling och skapande, kunna förfina detaljer hos sådant som andra redan gjort eller påbörjat.
(Hit hör även mottagandet eller användningen av kulturprodukter, exempelvis
tv-program, där användaren genom sitt meningsskapande ”slutför produkten”,
ger den dess slutfinish.) Hon bygger här vidare på psykobiologen Colwyn
Trevarthens (1998) begrepp medfödd intersubjektivitet: barn verkar vara förutbestämda att ge upphov till och svara på i första hand moderns emotionella
och fysiska stöd och omsorg. Detta utvidgas senare till att omfatta skapandet
och mottagandet av kulturprodukter.
Redan det att få sitta nära eller åtminstone tillsammans med en vuxen och
gemensamt rikta blickarna mot något är uppskattat. Tre av de fyra barnen tittar nästan aldrig ensamma på tv, varken under våra visningar eller (enligt
mammorna) annars. (Vi kan givetvis inte med säkerhet veta om föräldrarna
här verkligen lät barnen ”titta som vanligt” – som anvisningarna löd – men
utländska studier tyder på att små förskolebarn inte lämnas ensamma framför
tv:n.) Upptäcker barnen att de är ensamma framför rutan, lämnar de (med undantag av Joel) oftast rummet för att se var resten av familjen är. Fast har man
en två år äldre syster, som normalt får bestämma programvalet och dominera
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scenen, kan det förstås tvärtom vara skönt att få sitta ensam en stund: när Albin var 1,5 år, visade han att han ostörd ville se Teletubbies.
Barnets ”dela-med-sig/dela-med-mig”-gester till föräldern eller verbala
yttranden om det sedda (typ uppmaningen ”Titta!” eller benämnande av saker
i rutan) är dock färre, ifall tempot i programmet är högre eller handlingen är
fängslande (t ex Brum) och därmed kräver större uppmärksamhet mot rutan,
varvid detta delande då kanske inte hinns med på samma sätt. Merparten program för de allra yngsta är å andra sidan väldigt långsamma och repetitiva
(och i avsaknad av uttalad spänning).
Det finns dock vissa tecken som tyder på att den ständiga, fullt synliga, interaktionen med medtittaren minskar, ju äldre barnet blir och ju mer det förstår av själva berättelsen – och inte bara fokuserar enskilda bilder eller fysiska
handlingar. Vid den fjärde visningen för Lina, när hon är 2 år 8 månader, kastar hon betydligt färre blickar mot mamma och benämner också mycket
mindre det som hon ser. Lina är nu, som modern uttrycker det, betydligt mer
koncentrerad än två månader dessförinnan. Dottern kommenterar därmed numera inte hela tiden, så som hon tidigare gjort. Med moderns egna ord:
”Det är som om hon gått från fascination till intresse. Hon bearbetar och
observerar på ett djupare plan nu [...] Lina återknyter inte till mig lika ofta
längre, utan ’tittar själv’, även om jag som regel finns i rummet och förväntas
lyssna när hon kommenterar. Ibland sitter hon blick stilla under längre perioder när hon tittar och är inte lika kroppsligt aktiv som tidigare, utan försjunker och följer mycket noggrant med blicken vad som händer. Hon kan liksom
[...] själv ta till sig händelserna längre tid nu och kommenterar endast vid speciella tillfällen.” Gemenskapen med de jämnåriga karaktärerna tycks nu räcka
långt.
Konklusion: Tv-tittande är för de allra yngsta en huvudsakligen gemensam
praktik. Tv-programmen är i högsta grad ”delbara” och något som man kan
samlas kring, ja, kräver nästan i de yngstas fall att både barn och förälder är
delaktiga. Ju bättre förståelse av berättelsestrukturer – där barnen för det
mesta fokuserar just relationerna mellan karaktärerna i rutan – och ju mer av
tolkande parapersonlig interaktion, desto mindre personligt samspel krävs det
dock för att tv-upplevelsen ändå ska vara meningsfull och social.

Att själv kunna initiera upplevelsen skiljer tv från boken
Barn tar redan i 1-årsåldern initiativ och använder sig av kulturell kunskap för
att få till stånd delad uppmärksamhet t ex mot en tidning eller en bok, genom
att vända sida (Dissanayake, 2000:33) eller ta fram en bok – eller i vårt fall:
genom att för föräldern peka ut eller sätta ord på något i tv. Barnet vill dela
sitt intresse och sin härliga upprymdhet med mamma eller pappa.
Joel (2:0 år) springer fram och pekar ut den röda raketen i Små Einsteins,
så att mamma ska kunna dela hans passion för fordon. Då Solbabyn i Teletubbies gurgelskrattande uppenbarar sig, tittar Joel likaså mot mamma stående
bakom videokameran och pekar på babyn, som om han vill göra henne upp161

märksam på att filma av denna värmande solstråle. Detsamma gäller som sagt
Mats (1:9 år), riktat till hans mamma. Han leder henne även till tv:n.
Albin hämtade redan i 1,5-årsåldern in föräldrarna till tv-rummet, när han
ensam satt och tittade och såg något särskilt intressant. När han är 1 år 10 månader vill han att mamma också ska kunna glädjas åt Solbabyn, ”grodan” och
musiken i Teletubbies. Han önskar likaså att pappa ska få ta del av seriens
lärdomar om dörrar och grodor, genom att peka och ropa ut dem. Albin vill
också lugna mamma (och samtidigt sig själv), genom att för henne påpeka att
hunden nog klarar sig upp ur gropen, genom att stå på bilen Brums framruta.
Mats (1:9 år) vill uppenbarligen visa mamma att Mulli-Molli glömt grinden.
Lina vill framför allt dela slängpussandet av Solbabyn och avståndskramandet av teletubbisarna med närpussar och högst reella kramar riktade mot
mamma. Hon drar också in modern i lekar som inspirerats av handlingar i tvprogrammen. Hon önskar dessutom, genom associationer till företeelser i rutan, berätta för mamma vad hon sett hos mormor eller gjort under dagen.
Till skillnad mot vid gemensam boktitt/bokläsning tillsammans med förälder, tycks det som att barnet i tv-fallet upplever sig själv upptäcka det som
syns där en bit bort på skärmen. Tecken som tyder på detta är att barnet (ofta
pekande mot tv-rutan) säger (eller antyder) ”Titta!” till medtittaren och samtidigt glad tittar upp mot mammas eller pappas ansikte, för att kolla ifall föräldern också ser vad barnet sett, så att de kan dela denna barnupptäckt tillsammans – och detta för en gångs skull alltså på barnets initiativ.
Detta kollande upp mot förälderns ansikte sker inte på samma sätt, när de
tillsammans tittar i en bok/leksakskatalog, även om barnet också då ofta säger
”Titta!” – och trots att föräldern, boken och barnet då är betydligt mer nära
varandra. Föräldern styr bokstunden mer. Ytterligare en skillnad mot vid läsning är att föräldern framför tv:n ställer frågor som reaktion på barnets initiativ, medan den vuxne över boken själv oftare kommer med påståenden.
Frågorna till tv-upplevelsen är dessutom oftare i imperfekt (Vad var det för
nånting?; Vad gjorde hunden?; Var det bebisen?), vilket också tyder på att
föräldern reagerar istället för agerar.
Själva tv-apparaten verkar härvidlag alltså ha betydelse och i barnfallet
verkligen utgöra det ”fönster mot världen”, som man i televisionens barndom
talade så mycket om. Tack vare att apparaten står en bit bort och barnet och
den vuxne antingen sitter tillsammans i soffan med blicken mot fjärrbilderna,
eller i de fall då barnet står/sitter väldigt nära tv:n – vilket ju föräldern ogärna
gör – tycks barnet just genom avståndet uppleva de uppdykande bilderna som
sina egna fynd. Till denna känsla bidrar troligen även det faktum att bilderna
är rörliga och därmed föränderliga. Barnen blickar, bildligt talat, ut mot en
kommande kamratvärld.
Konklusion: Föräldrarna verkar styra tv-upplevelsen mindre än de gör vid
samtalet under högläsning ur bok eller annan vardagsinteraktion. Tv-tittandet
är för de yngsta ingen isolerad aktivitet, såvida föräldrarna inte gör det till
det. Samspelet är ytterst viktigt, men om föräldrarna inte spelar med, är barnen framdeles hänvisade till mediekamraternas samspel enbart.
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Huvudattraktionen är andra barn/bebisar/övergångssubjekt
Att få se jämnåriga i rutan är allra härligast. Inte minst känner man då igen
sin egen kropp och sina egna erfarenheter. De mest omtyckta programmen
tycks spegla barnens självbild och ”samtala” med barnen om deras nuvarande
förmågor och favoritaktiviteter. Ty 2-åringar vill nog inte främst minnas förlossningsögonblicket, undervisas i livslust eller identifiera konstnärliga former och färger, utan känna igen sin egen vardag och sig själva just nu. Charlton (2007:33) har funnit att 2-3-åringar särskilt gillar att iaktta hur någon figur
blir väl omhändertagen och ses vara älskad. Förhoppningsvis är detta inte
önsketänkande, utan en spegling av den egna vardagen. Jättekramandet mellan tv-knubbisar och pingviner, liksom omsorgen inte bara om bebisar och
hundar, Molly Mus och bilen Brum, utan allas väl och ve, har redan berörts.
Speciellt tycks tultbarnen dock fascineras av barn(representanter) i par eller grupp. Solbabyn som vakar ovanför knubbisarna i Teletubbies är tillsammans med dessa fyra samtliga barns favoriter, men även musen Molly tillsammans med babyhönan Bella, Brum och hunden, barnkvartetten i Små
Einsteins, pingvinen Pingu med sina blöjbarnsliknande kroppsformer, ja, alla
intressanta figurer, djur och fordon uppfattas tydligen som att de är barn eller
bebisar (fast ibland som att det är fråga om en relation mellan barn och mamma: liten-stor). En spännande dörr mot yttervärlden öppnas. Barnets främsta
mål är att bli integrerad i världen och detta uppnås efter de första två levnadsåren inte minst via en integrering i kamratvärlden.
Barnen njuter uppenbarligen av andra barns närvaro. Tultbarnen hejar hela
tiden på, vinkar till och kramar tv-figurer. Albin omfamnar Molly, på så sätt
att hela tv-apparaten får bli Molly mus. Lina kastar pussar till både Solbabyn
och teletubbisarna, ja, hon pussar rent av tv-rutan som visar babyn inuti solen.
Hon gör även en ihopkrypande kramgest åt alla dessa fem karaktärer, men
framför allt riktad till Solbabyn. Hon vill t o m symboliskt, med sin speciella
omsorgsgest, ”lyfta upp” alla bebisar i tv i sitt (och moderns) knä.
De tv-tittande barnen hälsar och tar farväl av jämlikar i rutan, talar till dem
och varnar dem för faror. Barnen associerar fritt till (och från) sin egen vardag, jämför med sig själva och sina egna erfarenheter och imiterar figurerna –
antingen för att framhäva likheten, eller i ett försök att betona gemenskapen.
Främst är det emellertid Solbabyn som mottas med glädje. Den tycks vara en
s.k. diegetisk ersättare för det tv-tittande barnet, dvs fungera som ett substitut
för blöjbarnet ”inom” berättelsen: någon som på närmre håll iakttar och reagerar på det som tubbisarna gör.
Solen verkar titta på tubbisarna med förvåning, igenkännande och glädje,
som ett slags vägledande förslag till hur även de tv-tittande barnen kan reagera – eller utgöra ytterligare någon som man kan dela upplevelsen med. Babyn ser ut att reagera på temamusiken, titta storögt på de fyra lekkamraterna
där nere i det gröna landskapet, fnittra och kikna av skratt åt det som de fyra
gör. Den upplevs kanske även som ett igenkännande av barnets egen spegelbild för ett litet tag sedan?
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Också småbarn vill givetvis känna igen sig och sina upplevelser, oavsett
om detta sker i fiktionens form eller dokumenterande och avfotograferat. Teletubbies är i denna mening onekligen unik, då i serien fyra små fiktionsgestalter visar dokumentärer om reella barn på de inbyggda tv-skärmarna på
sina runda magar. Vanligtvis brukar inte fiktiva figurer visa dokumentärer för
små barn, utan livs levande programvärdar förevisa fiktioner. De allra yngsta,
som vi här fokuserar, brukar nästan aldrig annars få se jämnåriga, reella barn.
Enligt föräldrarna ogillar den 1,5-årige Mats barndokumentärerna i Teletubbies (om 3-4-åringar som pratar och gör ganska avancerade saker) och vill
hellre se de fyra, jättelika ”gosedjuren” som förmodligen ter sig som mer lika
honom själv. Tultbarnen tycks alltså föredra de jättestora stiliserade ”plyschdjuren”, babylika Pingu och den lilla Solbabyn såsom mest påminnande om
dem själva: ”Den som finner de bilder som hans erfarenhet har behov av,
känner sig stark,”, för att citera Elias Canetti (1981:140). Varför skulle detta
inte också gälla för de allra yngsta?

Oklart genus och etnicitet en fördel
Karaktärernas genus spelar också roll för igenkänningen. Så snart barn börjar
förstå sitt eget såväl som kamraternas och karaktärernas kön, brukar de föredra lekkamrater av ”samma sort”. Albins storasyster Amanda föredrog redan i
2-årsåldern filmer med flickor som huvudfigurer. Lina tycks ointresserad av
andra fordon än raketen som en flicka styr i Små Einsteins.
Oklart genus (såväl som dito hudfärg och etnicitet) hos en figur kan då
faktiskt utgöra en fördel. I tv-knubbisarnas fall talas det i den svenska versioneringen (i motsats till den brittiska serien) inte om ”hon” eller han”, varför
en pojke som Joel mycket väl kan föredra den röda Po och en flicka såväl som
en pojke kan vilja ha en röd handväska precis som Tinky-Winky. Både Joels
och Linas mamma aktar sig mycket noga för att använda könsskiljande pronomina om teletubbisarna, och benämner dem med hjälp av det neutrala ”den”.
Eller så säger Linas mamma ”han eller hon” om den blålila Tinky-Winky.
Mödrarna irriterar sig också på pojken Leo, som tillåts undervisa och dominera lillasyster Annie i Små Einsteins-avsnittet. En vuxen kan dock aldrig
vara helt säker på att barn uppfattar detta på samma sätt, ty barn kan tycka att
behandlingen är självklar, eftersom brodern ju är två år äldre och (precis som
dominerande föräldrar) kan så mycket mer... (Se Paley 2002:54 + 67-69.)
Barnen har lyckligtvis ännu inte lärt sig pronomina eller att färger är könade, utan här är det de vuxnas eventuellt negativa verkningar som är problemet. Den blå Tinky-Winky och gröna Dipsy har av somliga skribenter utifrån
deras sparkdräkters färger fördomsfullt tolkats som pojkar (medan Albin, 1 år
10 mån, ser det gröna självklart göra Dipsy till en groda). Röda Po och särskilt gula La La har av vuxenvärlden setts som feminina (t ex utifrån La Las
”koketta” sätt att slå upp ögonen). Blöjbarnen verkar helt enkelt se alla fyra
som sina egna representanter. Visserligen lever teletubbisarna såväl som Små
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Einsteins inte alltid upp till vuxnas estetiska anspråk eller deras brist på fantasi och perspektivtagande, men det är ju de vuxnas problem, inte barnens.
Musen Molly i sina snickarbyxor benämns inte heller i den svenska versionen som flicka eller ”hon” – och kan därmed tolkas som man vill. Den
svarta pingvinen Pingu kan likaså vara både pojke och flicka och av vilken
”ras” och etnicitet som helst. De fyra tv-knubbisarna har som sagt alla olika
”hudfärg” och ”dialekter”. Stiliserade animerade dockor och leksaker, som de
i Byggare Bob och Meckar-Micke, liksom djur och fordon, har samma obestämda karaktär. Alice från Kina torde däremot signalera ”asiatisk”.
Att alla pojkarna fängslas av superbilen Brum, föredrar filmer, leksakskatalog och böcker med (i filmfallet) antropomorfiserade bilar – eller, med Albins mammas ord, det för sonen mellan 1 år 9 månader och 2 år var ”total fokusering på bilar”, att det för Mats (1 år 9 månader) ett tag bara är den animerade filmen Bilar som gäller och Joel före 2-årsåldern har fordonen i Byggare
Bob sida vid sida med sina egna grävskopor och lastbilar som favoriter – kan
visserligen också ha att göra med att det går att läsa in vilket genus som helst i
dem. Det är nog ändå snarare föranlett dels av att pojkar helt enkelt oftast ser
män i dessa fordon ute på gatan, dels av omgivningen uppmuntras intressera
sig för fordon, som ett sätt att befästa eller signalera sin könsidentitet (se även
kapitlet av Westling & Sjögren i denna antologi). Lina vill visserligen också
se Brum, men för henne handlar filmen snarare om hunden och dess ledsna
matte, inte främst om bilen. Hon har dock inget emot att köra raket, eftersom
hon ser en flicka göra det i Små Einsteins... Också i denna ålder vill man helst
känna igen sig själv och begripa vad som förväntas av en.
Våra studerade barn kommenterar även det ”stora” och ”lilla” fåret, eller
den ”stora och lilla pingvinen” (t ex), och Lina (2:5 år) oroar sig just för att
hunden i fara är liten – troligen som en jämförelse mellan sig som barn kontra
stora föräldrar. Albin tycks till en början ta den större Molly Mus för mamman till ”babyn”, i form av den betydligt mindre (!) hönan Bella (med pipig
röst dessutom). Efterhand riktas intresset inom denna komplementaritet framför allt mot relativt jämnåriga: en flickröst som berättare eller voice-over drar
till sig barnens uppmärksamhet (Brum, Små Einsteins), medan en vuxen berättarröst eller nyhetsuppläsare däremot är föga intressant. Har man få eller
inga reella barn som lekkamrater, får de i rutan tills vidare duga. (Till detta
med mediekamrater som ”övergångssubjekt”, återkommer vi i sista kapitlet.)
Det torde inte vara förvånande att barn upplever figurerna i tv i enlighet
med de fåtal roller som barnet hittills är bekant med: barn-förälder, småsyskon-storasyskon, barnbarn-mormor – och något senare: flicka-pojke. Urvalet
av filmsnuttar har utgått från vår förtrogenhet med vad barn i denna ålder verkar gilla: Små Einsteins, Teletubbies och Pingu är relativt ”könsneutrala”
både vad karaktärer och barnåskådares intresse anbelangar, medan Byggare
Bob onekligen tycks tilltala pojkar mer. Molly verkar å andra sidan speciellt
många flickor tycka om. Det är också möjligt att en del flickor skulle säga att
Brum handlar om en hund, medan vissa pojkar skulle hävda att filmen handlar
om en bil.
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Konklusion: Babyrepresentationen lär bli nästa stora forskningsområde
som fokuserar relationerna mellan ett par, eller helst en grupp, småbarn. Budskapet till framtida programmakare blir: framställ långa serier om en grupp
glada interagerande 2-3-åringar (gärna minst fyra stycken) som – oftast i helbild – ses leka ”utomhus” med jättelika gosedjur, bebisar, levande pälsdjur
eller fjärrstyrda, förmänskligade fordon. Helst bör ingen vuxen synas till.
Oklart genus på figurerna kan också vara ett plus. I kommande studier bör
dock större hänsyn tas till en jämnare könsfördelning både av medverkande
barn och av figurerna i visade filmer.

Stå nära/vidröra rutan som uttryck för känslomässig närhet
Varför står 1-åringen så nära tv:n och klappar mot rutan?, har mången förälder frågat sig. Detta är visserligen inte unikt för tv-rutan, utan gäller även för
exempelvis datorskärmen och bilderboken. Är det för att barnet tror sig kunna
gripa tag om det som syns? Ett 9-månadersbarn försöker enligt tidigare forskning onekligen gripa efter en leksak som visas i stillbild eller i rörlig bild, dvs
uppfattar föremålet på bilden som att man skulle kunna ta tag i det. Men vid
19 månaders ålder anses denna tendens vanligtvis helt ha försvunnit (Kavsek
2006:25). Återgivningar av föremål är då inte längre ting som man riktar sina
handlingar mot, utan bilder som man betraktar tillsammans med andra. Människor blir nu dessutom intressantare än ting.
Det mesta tyder på att ”våra” studerade barns närhet till rutan snarast
handlar om en affektiv närvaro. Mats står ungefär 90 procent av tiden framför
tv:n, Joel nästan lika mycket, Albin och Lina cirka 25 procent. (Vid den fjärde
visningen, när Lina är 32 månader gammal, sitter hon dock hela tiden.) Att
våra tultbarn så gärna dels står upp, dels gör detta så nära tv-rutan, kan ha
flera förklaringar. Kanske är det för att de känner av tv-upplevelsen med hela
sin kropp och att det är lättare att reagera kroppsligt ifall man redan står upp?
Att det rör sig om ett slags alert beredskapsläge?
Briggs (2006:256) använder begreppet ”affekt” om en uppmärksam, ”tänkande” kropp, där det psykologiska och fysiska möts. Han framhåller att förverbala barn skapar mening genom sina kroppsliga erfarenheter. Om man står
upp, kan man onekligen lättare vara beredd att reagera med hela kroppen.
Som jämförelse kan framhållas, att även vuxna t ex hoppar upp i stående i
affektivt intensiva situationer: när de uttrycker sin glädje vid mål i en landskamp eller lotterivinst, eller hopkrypande visar sin frustration vid en missad
målchans och sin förtvivlan vid en olycka. Just här skriker/talar vuxna också
rakt ut i luften. Kanske är detta en rest från vår tid som främst kroppssubjekt?
Att stå nära rutan kan även vara uttryck för en emotionell närhet, på så sätt
att det verkar innebära att känna sig nära. Medan lille Mats (1:6 år) tycks lite
brydd när han klappar på den kalla, hårda tv-rutan, verkar Lina, 2 år 5 månader och även vid 2 år 8 månader, snarare vara ”undrande”, ”drömmande”,
”längtande”, ”inkännande”, när hon håller pekfingret mot rutan och följer fi166

gurerna både med blicken och fingret. Hon pussar också Solbabyn i tv-rutan,
men detta känns förstås annorlunda än när hon pussar mamma. Solbabyn och
tv-tubbisarna har antagit symboliska former, såtillvida att babyn och de ”levande gosedjuren” nu rör sig om roller, snarare än föremål. När Lina pussar
tv-figurer direkt på rutan, kan det ju inte handla om att de är mjuka och gosiga
att känna rent fysiskt, utan det torde nu stå för en känslomässig upplevelse av
hur det känns att vara i deras sällskap: affektiv närhet.
Linas kramiga relation till sin mamma kan också sägas ”berättas” genom
tubbisarnas inbördes kramgoa beröring. Figurerna är ”medierande verktyg”
(Briggs 2006:164-165) och ”medierade kamrater”, såväl som symboliska uttryck för en reell relation. Tv-knubbisarnas varma och nära relation och inte
minst deras jättekramar speglar, eller ”sätter bild på”, relationen mellan blöjbarnet och föräldern. När tubbisarna kramas, kramas även Lina och mamma
och Albin och mamma, samt Mats och hans bägge kusiner, framför rutan i en
jättekram – inte så mycket i form av ”imitation”, som ett igenkänt föreslaget
sätt att svara. Det är dock alltid barnet som initierar detta närmande. Tultbarnets avståndskramar, slängpussar och närpussar mot/på tv-rutan symboliserar
i sin tur det hörskådande barnets relation till tv-karaktärerna. (Två av barnen
kommenterar även verbalt att Pingus mamma kramar sin pingvinunge.)
Fysisk närhet är enligt Løkken (2005) också ett sätt för tultbarn att hälsa
sina jämnåriga välkomna till dagis på morgonen. Även det att vidröra tv-rutan
verkar för de yngsta ibland vara ett sätt att säga hej till figurerna – och att
(som Lina) stå med ansiktet bara några decimeter från skärmen tycks signalera en upplevd känslomässig närhet. De tv-tittande blöjbarnen, speciellt Mats
och Joel, går ofta glada fram och tar på rutan som sin välkomnande hälsning,
samtidigt som de ropar ”Den!”. De många fysiska (för att inte tala om verbala
barninitierade eller besvarade) hälsningsfraserna lär också vara ett uttryck för
intersubjektivitet mellan kroppssubjekt, även när bara ena sidan är en entydigt
mänsklig varelse.
Avståndet till tv-rutan lär även hänga samman med barnets verbala förmåga och eventuella förståelse av berättelsens handling. Kanske står barnen
runt 2 år så nära tv-rutan, också för att de ska kunna peka på figurerna och
föremålen i den talande bilderboken, ungefär som de gör när en vuxen delar
en bok med dem? Sitter man i soffan på visst avstånd, kan barnet pga verbal
oförmåga inte fråga om saker i rutan på samma effektiva sätt som man kan
genom att peka på dem, titta mot föräldern och se frågande ut.
Ju äldre Lina blir, desto mer sällan står hon framme vid tv:n. När hon
hunnit bli 2 år 8 månader, väljer hon oftare soffan, istället för att stå på golvet
framför apparaten och hålla fingret på tv-skärmen, som hon gjorde tidigare.
Hon går bara ibland fram till tv:n, för att peka på något i bilden och fråga
mamma vad det är – vilket hon inte kan förklara lika lätt eller fråga om, när
hon sitter på avstånd i soffan. Samtidigt begriper hon nu mer och behöver inte
fråga lika ofta.
Klappandet mot tv-skärmen från 1,5-årsåldern och uppåt tyder av allt att
döma inte på någon oförmåga att skilja tv-figur från verkligt närvarande och
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gripbar människa/sak, utan verkar mest vara ett sätt att uttrycka en affektiv
social kontakt: en parapersonlig interaktion och ett sätt att hålla kvar figurerna
mentalt – få vara en del av gemenskapen (eller psykologiskt hålla fast vid och
vilja lära ”känna”) dem. Statisk elektricitet känns dessutom kanske kul?
Konklusion: Troligen handlar vidrörandet av rutan inte om någon sammanblandning av ”verkligt” respektive ”tv”, eller tron att man kan hålla i en leksak eller figur som man ser, utan tyder snarare på en önskan om att få känna
på eller med karaktären. Tv-tubbisarna ser ut som småbarn känns som. Att
beröra tv-rutan verkar handla om att smeka eller klappa vänner, ömt stryka
kaniner, eller följa vart figurerna tar vägen, och är kanske ett försök att hålla
kvar barngemenskapen. Att stå med ansiktet endast ett par decimeter från tv:n
är mest troligt också ett uttryck för emotionell närhet.

Att förena kropp & handlingar med jämnåriga figurer stärker
Både barn och vuxna uppfattar händelser i ljuset av sina egna tidigare såväl
som nuvarande erfarenheter. Vilka är då dessa erfarenheter i de allra yngstas
fall? Framför allt att vara föremål för omsorgshandlingar, ätande, försöka bli
begripen och själv tillägna sig de vuxnas språk, samt träna sig i att bemästra
kroppen: blöjbarnen söker själva efterlikna, och kanske delta i, just tv-figurernas grovmotoriska handlingar: när någon figur dansar, hoppar, framför ett
fordon, klappar sig på magen, äter, ger ifrån sig lustiga ljud, etc.
Förutom hälsningsfraser och ordet ”den”, är aktiva verb dessutom barnens
vanligaste verbala kommentarer: hopp(a), öpp(na), stäng(a), gå (genom), titta,
komma, stå, akta sig, knacka, banka, sova, krama, pussa, flyga, köra, styra,
dansa. Ännu vanligare är förstås alla kroppsliga imitationer, t o m ännu frekventare än imitation av musik, sång och andra ljud.
Att tultbarnen upplever sig vara affektivt nära sina tv-kamrater i rutan visar de tv-tittande barnen också genom att efterlikna dem kroppsligen. Av just
det skälet är det viktigt att karaktärerna ses i helfigur, dvs i avståndsbilder, för
att barnet verkligen ska kunna delta i detta kroppsliga samspel och se exakt
vad figurerna gör med sina kroppar. Denna bildinställning är som sagt annars
ovanlig i tv generellt och särskilt i barn-tv. Det efterliknande som här avses
sker alltså under själva tittandet, som ett sätt att (kanske omedvetet) delta i
handlingen eller leka med, även om imitation förstås också kan förekomma i
lek efteråt.
Lämnar vi det närmast obligatoriska deltagandet i programmens danser
och sånger därhän, finns ändå en uppsjö exempel att ösa ur. Alla barnen skrattar t ex tillsammans med Solbabyn. Mats (1:6 år) ”betar gräs” som fåren och
lammet i Molly. Han vill även åtskilliga gånger se om den sekvens där Pingu
äter sylt och sörplar då själv precis som pingvinen. Han tutar likaså som
Pingu. Albin (1:10 år) och Lina (2:5 år) finner också gräsätande vara intressant och värt att imitera (pojken går ner på alla fyra) respektive kommentera.
Då fåren ses äta gräs, vänder sig Lina mot mamma och pekar på hur struphu168

vudet rör sig när både djur och människor tuggar och sväljer, vilket hon visar
både på sig själv och på mamma, varpå en diskussion om matsmältningsapparaten följer.
Minstingen Mats (1:6 år) – liksom Joel, 2 år – sparkar med benen i vädret
som teletubbisarna och bebisar gör, fast knackar (precis som ett år äldre Lina)
även artigt – som tv-knubbisarna – på dörren. Som reaktion på alla konstiga
ljud i de olika programmen, spelar Mats ofta på sina läppars ”mungiga”. Tre
månader senare ”är” hans arm Pingus vinge, och hans mun pingvinens trut.
Joel (1:11 år) försöker göra likadant som Pingu, när pingvinungen hoppar
jämfota sidledes över små isblock, men detta kräver nog en hel del träning.
Vid exakt samma scen försöker även Albin (1:10 år) röra sig i sicksack.
Då Molly och Bella i sin Följa John-lek får med sig de förrymda fåren på
led bakom sig, tycks också Joel marschera efter dem – fastän hemma framför
tv:n. I nästa inslag (såväl som vid avslutningsscenen i Brum) dansar Joel även
tillsammans med de fyra knubbisarna i deras dansnummer, tydligt på led, precis som de. Mats hoppar själv med böjda knän ”ned i teletubbisarnas bunkerhål” och dansar även med dem i deras svåra dans. Alla barnen försöker göra
efter de olika armrörelserna i Små Einsteins, men så uppmanas de ju också av
huvudrollinnehavaren/berättaren att klappa sina korsade händer mot axlarna.
Barnen jämför även sin egen kropp med karaktärernas och imiterar figurerna – kanske rent av som ett försök att betona likheten och gemenskapen.
När teletubbyn La La tittar ned på sin mage och liksom gnuggar den, gör Albin (1:10 år) nästan exakt likadant: drar upp sin tröja och dansar skrattande,
tittande på sin nakna mage. Detta sker vid två olika visningar. Jämnårige Joel
och Lina (2:8) gör något liknande: gnuggar och drar i pyjamasen på sin mage.
Och Lina, 2 år 6 månader, böjer sig med överkroppen så nära knubbisarna
i tv:n som det bara går, med ansiktet cirka en decimeter från rutan, liksom för
att inkluderas i de fyras ”jättekjam”. Flickan önskar uppenbarligen dela de
varma känslor som finns mellan dessa Fab Four. Hon tycks därefter stå och
jämföra sina egna armar och händer med tubbisarnas gestikulerande armar
och händer, ty kanske har hon upptäckt att de saknar fingrar, varpå hon än en
gång liksom jämförande för pekfingret direkt över deras kroppar. Lina jämför
även (vid fjärde visningen) Solbabyns två små tänder med sina egna. Att just
pingviner blivit så populära gosedjur även i varma länder beror nog inte bara
på de övertydliga ”ansiktsuttrycken” utan på djurens blöjbarnslika kroppar.

Självjämförelser och självidentifierande utsagor
Enligt Merleau-Pontys (1962) teori om den erfarande kroppen, förstår barn
andra barn genom dessas kroppsliga uttryck och detta torde även gälla barnliknande kroppar i tv. Alla iakttagna fysiska parapersonliga reaktioner, samspelshandlingar och fysiska jämförelser, liksom alla hälsningsgester med eller
utan hälsningsfraser, tyder också på att barnet upplever deltagande i det som
sker i rutan. Barnen jämför även mer medvetet sig själva med karaktärerna,
eller utför parallellt likartade handlingar som dessa gör.
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Joel inte bara pekar på ytterdörren och grävmaskinerna utanför familjens
bostad, när han tittar på Byggare Bob och samtidigt leker med sina egna grävskopor och lastbilar. Ibland, när han är mitt inne i sin lek med bilar och traktorer (eller planerar en lek med sin lyftkran), kommer Joel på att han också vill
ha på tv:n parallellt, pekar på den och vill att föräldrarna då givetvis ska visa
Byggare Bob. Det är som om filmen fungerar verklighetsbekräftande – eller
så leker han på detta vis lättare att han befinner sig inne i fiktionen och agerar
som de? Associationerna kan således gå i bägge riktningarna, från tv till den
egna vardagen och från leken till tv:ns värld. Barnet använder sina egna erfarenheter för att ”förverkliga” den mening som programmet erbjuder.
Ett annat exempel är 2-årige Albin som på skogsutflykten ser en mossbelupen sten, ropar ”jättekjam!” och kramar den. Modern vet inte om sonen
tyckte att den gröna stenen var lik en teletubby, eller om den med sin mjuka
form och grönskande matta liknade det landskap som tv-knubbisarna agerar i
och även påminde om tubbybostadens rundade halvklot, men handlingen har
otvetydigt koppling till Teletubbies.
Ytterligare ett tecken på detta är visserligen verbalt, men minimalt verbaliserat: när barnen uttalar sitt eget namn i samband med en tv-figur. Lina (2:5
år) är det mest talande exemplet: när fåren, Bella och Molly går nedför och
uppför backen, säger Lina ”Lina!” och hennes mamma bekräftar med hjälp av
sin föreställningsförmåga att ”DU går OCKSÅ uppför backen, det tycker du
är roligt”. Likaså pekar Lina, när Pingu hoppar och balanserar på ett slags
räcke av is, och kommenterar glatt jämförande detta genom att ropa ”Lina!”.
Modern är även denna gång med på noterna: ”Hoppar, ja... balanserar, det
brukar DU också göra, Lina, på sandlådekanten, det brukar DU också göra”.
Inte bara tv-figurerna utan också Lina kan framföra fordon: när figurerna i
Byggare Bob talar om att ”köra”, reagerar Lina med ”köra... Lina”. Mamma
håller mycket riktig med om att ”Lina kan OCKSÅ köra... DU kör ju din
BIL!”, vilket Lina strax gör med sin stora leksaksbil, fram och tillbaka nedanför tv:n. En bit in i den första visningen av Små Einsteins pekar Lina (2:5 år)
mot flickan i bild som styr raketen, gör ”styrrörelser” och säger två gånger
”Lina! Lina!”. Mamma frågar: ”Är det LINA som styr?!” Lina bekräftar detta.
Men det är inte alltid så lätt att begripa barnens associationer. I samband
med den tredje visningen av avslutningsscenen i Teletubbies, kommenterar
Lina det hål som tubbisarna hoppar ned i, när de försvinner till sin bostad vid
läggdags: ”hål... joo... Lina... hål... Lina”. Här räcker inte ens moders fantasi
till, för att begripa vad detta kan åsyfta: ”Har Lina också ett sånt hål?” ”Joo”,
svarar Lina. Kanske skulle hon vid läggdags vilja ha ett sådant hål att hoppa
ner i och upp ur, hellre än de dörrar med handtag som är så svåra att nå upp
till och styra över för en 2-åring?
Huruvida det i dessa exempel rör sig om gemenskapstankar, självjämförelse eller önsketänkande är svårt att säga, men ett är i vart fall klart: föräldrarna
bekräftar, eller föreslår rent av själva, ett rivande av gränsen mellan tv:s fiktioner och barnets verklighet – som ett acceptabelt sätt att knyta tv-upplevelsen
till barnets eget liv. Dvs ”sammanblandar fantasi med verkligheten”...
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Känna med och genom figur – inte ”identifikatoriskt uppgå i” den
Barnen säger inte sällan sitt eget namn och pekar samtidigt på någon barnkaraktär i rutan. Vad kan detta tänkas betyda? Tror barnet verkligen att det är
figuren i tv? Fenomenet gäller förstås inte bara tv-mediet utan även för böcker
och tidningar: Albin (1:10 år) sa ju i samband med den första visningen, som
hade svår konkurrens från leksakskatalogen, att det var ”Albin” som han betraktade i ”jultidningen”, fastän det var två olika barn som där sågs leka med
leksakerna.
Ska vi verkligen tolka det som att Albin vinkade hej då till två olika versioner av ”sig själv”? Eller att Lina tror sig vara den raketstyrande Annie? Är
det inte troligare att barnet spontant kommenterar den existerande eller önskade likheten mellan sig och den figur som det ser? Uttrycker det möjligen
också på detta sätt ömsesidighet mellan sig och barnet i leksakskatalogen eller
tv-karaktären?
Begreppet ”självidentifierande utsaga” används här i betydelsen att identifiera vem eller hur man själv är, genom att jämföra sig med (inte identifierande uppgå i) en liknande tv-karaktär. Det är inte alls fråga om någon sammansmältning med tv-figuren, utan handlar snarare om att med hjälp av tvkaraktärens roll eller objekt beskriva vem/hur/vad man själv är eller har, önskar vara eller önskar ha för föremål. Linas jämförelse med den adopterade
Alice i Alice från Kina är förstås ett tydligt exempel.
Detta har dock tidigare tolkats som ett ”identifikatoriskt uppgående i en
annan”, där barnet påstås sammanblanda sin egen identitet med tv-karaktärens
– och därmed uppleva ”identitetsförlust” (Sonesson, 1979:90) för egen del.
Såväl ”identifikation” som imitation är långlivade, men trots det ytterst tveksamma termer för förment oönskade ”effekter” av barns tv-tittande (se Rönnberg 1996). Daniel Sterns (2003) psykologiska samspelsbegrepp ”affektiv avstämning” och ”kroppsligt samspel” är mer klargörande, än att tala om imitation och sammansmältning.
Ty oftast handlar det om att känna med i en känsla. Även om barnen aldrig verbalt ersatte Solbabyns eller tv-knubbisarnas namn med sitt eget, befinner sig Teletubbies onekligen i en särställning vad gäller att få barnen att
känna igen sig i och känna med figurerna. Tv-tittaren (oavsett ålder) upplever
nästan själv tubbisarnas kroppsliga vidrörande av varandra och ljussättningen
och iscensättningen framhäver deras kroppar: vi lika mycket nuddar vid som
ser dem. Vi känner deras kramar, det verkar varmt och gosigt i Tubbylandet.
Tv-knubbisarna visar med hela kroppen och alla sina rörelser att de har roligt,
njuter, är nyfikna, glada och upprymda över att se varandra – och oss. Barnet
känner förmodligen igen hur det känns när man springer, hoppar, kramas, rullar runt, sparkar med benen i luften, gömmer sig i kurragömma. Denna känsla
utgör en viktig del av meningsskapandet, framhåller Briggs (2006: 234).
Innebörden rör sig mer om hur Teletubbies känns, än om vad programmet
”handlar om”, men de fyra vännerna gör nästan bara sådant som barnen själva
gjort eller ofta gör. Tubbisarnas handlingar har sitt ursprung i de tv-tittande
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barnen (a a:237-238)! Detsamma kan sägas om karaktärerna i Molly och
Pingu, även om de är något äldre ”förskolebarn”.
Ska vi verkligen tolka detta som att barnet glömmer sig självt eller ”bara
imiterar” en tv-figur, eller som att barnet på denna sida av tv-rutan mentalt
deltar i det sedda? Varken vuxna tv-tittare eller barn är särskilt medvetna om
sig själva under en intressant berättelse, men barnen lär i denna ålder enligt
tidigare forskning inte så mycket ta in berättelser, som fokusera detaljer som
de känner igen. Inslagen i Teletubbies är dessutom egentligen inte några regelrätta berättelser, utan snarare scener eller tablåer. Precis som i vardagen
dras barnen med i det som de ser runt omkring sig i hemmet t ex, utan att vi
för den skull nedlåtande säger att de ”bara apar efter omgivningen”.
Exempelvis Solbabyn ger uppslag till hur barnet ska reagera på tubbisarnas handlingar – varpå tultbarnet mycket riktigt oftast reagerar på exakt
samma sätt som babyn i solen. Men också ”i verkligheten” med reella kamrater är det ju så att t ex skratt smittar och att barn upprepar varandras lekhandlingar. Ingen hävdar då att barnet ”bara imiterar” sina vänner... Løkken
(2005:37) framhåller hur även det att framhäva likhet och gemenskap (liksom
imitation av andra barn) är ett kännemärke för tultkultur bland 1-2-åringar i
förskolan och ett av tecknen på vänskap.
Konklusion: Kroppslig likhet är precis som kroppslig närhet och kroppsligt kännande viktiga inslag för de yngsta. Att blöjbarnen upplever sig vara
affektivt nära sina tv-kamrater i rutan visar de tv-tittande barnen inte minst
just genom att efterlikna dem kroppsligen och jämföra sin egen kropp med
deras. Av precis det skälet är det viktigt att karaktärerna ses i helfigur, för att
barnet verkligen ska kunna se vad figurerna gör med sina kroppar. Barnen
imiterar oftare figurernas handlingar än deras ord. De yngsta tv-tittarna verkar
även vilja dela de varma känslor som finns mellan karaktärerna, inkluderas i
de fyra teletubbisarnas jättekram, men även dela med sig av dem till medtittaren som ett sätt att betona gemenskapen både framför, mellan och i rutan.

Tultbarnen är ytterst kroppsligt rörliga när de tittar på tv
Tvärtemot alla farhågor om ”stillasittande småbarn som matas med tv” (och
underförstått blir både överviktiga och mentalt förstoppade) är de 2-åringar
som vi studerat oerhört kroppsligt aktiva under det att de tittar på tv. Förutom
att barnen står under en stor del av sitt hörskådande, har vi beskrivit dem med
verb som exempelvis ”slingrar sig av och an som en mask på träsoffan”, ”sitter stilla i högst fem sekunder”, ”springer upp i/ned ur soffan”, ”ställer sig på
huk och gungar halvsittande i takt till musiken”, ”stampar med fötterna”,
”hoppar”, ”dansar”, ”rusar runt några varv”, ”kör bil” (om Mats); ”vankar
upprymd av och an framför tv:n”, ”klänger på en pall”, ”marscherar på led”,
”står på alla fyra i soffan, lägger sig på rygg och sparkar med benen i takt till
musiken”, ”ställer sig på knä”, ”småtrampar dansande”, ”springer dansande
fram och åter i rummet”, ”går omkring i rummet/hemmet” (om Joel).
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Albin är numera ganska stilla, men har enligt modern tidigare varit väldigt
kroppsligt aktiv när han tittat på egen hand: ”krälat runt i soffan eller fåtöljen
och ålat in och ut mellan armstöden. Det rör sig om ett slags gymnastik till
Teletubbies.” Fortfarande beskriver vi honom i termer som ”klänger/klättrar
på stolen”, ”dansar vilt”, ”stampar sittande med fötterna i golvet”, ”står gungande på alla fyra”. Lina står också ofta nära tv:n under de tre första visningarna. Därtill beskriver vi henne t ex på detta sätt: hon är ”liggande/hoppande/studsande över armstödet”, ”gymnastiserar sitt-stående i mammas knä”, ”lägger sig över soffbordskanten och leker en lek som innebär att mamma upprepade gånger ska dra tillbaka henne mot soffan”.
Barnen visar sig dessutom vara betydligt mer kroppsligt rörliga när de tittar på tv, än när de sitter med mamma över en bok eller leksakskatalog. Det
verkar i vart fall i denna ålder finnas mindre risk för stillasittande framför
tv:n, än vid högläsning av bok. Våra blöjbarn leker parallellt med sin bil, lyftkran, BRIO-vagn eller annan leksak, förutom hoppar, dansar, sjunger, pekar,
klappar i händerna eller mot rutan. Barnen kan stå framme vid tv-rutan i 15
minuter i sträck, vagga med kroppen, studsa över armstöd eller i soffor. De
ligger och sparkar med benen i vädret precis som Teletubbies gör, sysslar med
högst gymnastiska lekar där mamma t ex får utgöra ett mänskligt ”babygym”.
Barnen stampar med fötterna även när de sitter ned. Fler sinnen och kroppsdelar är utan tvekan påkopplade än vid t ex bokläsning. Tv-tittandet är inte
minst kroppsligt utlevt. Hemmet är för 2-åringarna uppenbarligen en tv-apparatförsedd gymnastiksal.
Ju mer barnet med ökande ålder behärskar verbalspråket och förstår av
handlingen, desto mer stilla sitter det emellertid och desto mer sker dess reaktioner och reflektioner tyst i tankarna enbart – och desto ”passivare” ter
barnet sig... Lina visar under den fjärde visningen (vid en ålder av 2 år 8 månader) ett tydligt dämpat uttrycksregister, där nu endast Solbabyn får Lina att
riktigt lysa upp och gestikulera. Modern beskriver i detta skede dotterns tittande så: ”Ibland sitter hon blick stilla under längre perioder när hon tittar och
är inte lika kroppsligt aktiv som tidigare, utan försjunker och följer mycket
noggrant med blicken vad som händer. Hon kan liksom [...] själv ta till sig
händelserna längre tid nu.”
Även Albin (2:3 år) är vid den fjärde visningen betydligt mindre kroppslig
i sin reaktion. Detta är också förklaringen till att våra beskrivningar av videoobservationerna blir allt kortare för varje visning. Ju mer reaktionen sker enbart i tänkandet, desto svårare blir den förstås att observera med videokamera
eller blotta ögat.
Konklusion: Kroppslig passivitet är inte detsamma som mental passivitet.
Tänkandet och kännandet sker allt mer med huvudet, allt mindre med kroppen, ju äldre och mer språkligt kompetenta vi blir. Om detta är bra eller inte,
är svårt att säga. Den slutsats man kan dra blir hur som helst antingen att ju
mer vuxenlikt barnet blir och ju mer hon eller han förstår, desto mer ”passivt”
blir det tv-tittande och ”läsande” tultbarnet. Eller så signalerar kroppsligt stillasittande en mer avancerad mental aktivitet – även framför tv:n. De flesta
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vuxna anser sig själva vara som ”vuxnast” när de är aktiva ”inåt” och passiva
”utåt”. Varför ska just barn röra sig hela dagen?

Tv:s somaestetik gör tittandet till en musisk aktivitet
Kanske tv-upplevelsen i sina bästa stunder för förskolebarn är just ”musisk” –
givetvis inte minst tack vare den viktiga roll som musiken i programmen spelar. ”Musisk kultur” är musikprofessorn Jon-Roar Bjørkvolds (2005) beteckning för framför allt barns helhetsupplevelse eller uttrycksformer, som kombinerar såväl kroppsrörelser, sång som diktning och gör detta inom ett gemenskapssammanhang som påminner de inblandade om att människan hör ihop
med sin omgivning. Här bygger han precis som Dissanayake (2000) på Trevarthens (1998) tanke om en medfödd intersubjektivitet. Barn uppfattas med
detta synsätt ända från födseln vara aktiva estetiska aktörer som söker sig till
gruppen, även som användare av audiovisuella produkter.
Biologen och psykologen Colwyn Trevarthen har tillsammans med sina
kolleger i tre decennier undersökt hur och varför nyfödda interagerar med
vuxna eller jämnåriga och hur imitation utvecklas. Trevarthen (1998:36-38)
betonar musikaliteten i moderns och spädbarnets lek: ser mimesis, rytm och
sympati som tidiga inslag i det kulturella lärandet. Han framhåller den ömsesidighet i rytmisk timing och somatisk motsvarighet beträffande rörelser (s.k.
mimetisk sympati), som karakteriserar protokonversationerna mellan mor och
barn och kan upptäckas redan hos tremånadersbarn. Barnet ”skuggar” hennes
handlingar genom att omedelbart efterlikna olika emotionella uttryck.
Trevarthen talar även om kroppsrörelsernas och handgesternas ”dans” (a
a:38). Barn har, som han ser det, alltså en inneboende förmåga till ”kommunikativ musikalitet”. Det finns enligt honom också en likhet mellan musikens
expressiva form och talets: den slående musikaliteten hos moderns sjungande,
förenklade tal till spädbarnet, s.k. motherese. Han kommer till samma slutsats
som antropologen Victor Turner (1969) tidigare gjorde, om ritualens och teaterns förmåga att upprätthålla denna gemenskap.
I moderns lek ställs frågan ”Vem är det som är lekledare?” och svaret blir
”Det är vi båda två” – eller så: ”Babyn är boss”, när mamman imiterar sitt
barn (a a:39). Teaterns motsvarighet idag är vanan/ritualen att dagligen titta
på tv. I fallet med tv-tittandet ”skuggar” blöjbarnet karaktärernas handlingar,
genom att omedelbart efterlikna figurernas olika expressiva former, framför
allt kroppsliga, men även ord, uttryck, lustiga ljud, rytmer, sånger och musik.
Barnen blir momentant förlängningar av tv-figurerna och dessas emotionella
kvaliteter, som därmed delas. Å andra sidan är tv-karaktärerna i sin tur skuggor av tultbarns karakteristiska handlingar, vilket gör det omöjligt att säga
vem som är förebild respektive efterliknar. I denna ömsesidighet inkluderas
även föräldern, som dock oftare agerar som ett verbalt ”eko” av barnet.
I tv:s fall är blöjbarnet alltså ”boss”, medan det i fallet med boken fortfarande är den vuxne som går före och leder. Vad de yngsta anbelangar, kan
upplevelsen av boken tillsammans med en vuxen givetvis också göras mu174

sisk, om den vuxne t ex knackar på bokens dörrar, agerar med stora kroppsrörelser, ger karaktärerna olika röster, sjunger etc och barnet kan efterlikna
detta. Vanligtvis upphör dock denna typ av berättande kring boken, när förskolebarnet blir något äldre och börjar förstå berättelser.
Tv-mediet går givetvis också ”före” och leder barnet, men detta märker
barnet inte på samma sätt, tack vare att tv-apparaten befinner sig på längre
avstånd och berättelserna inte ledsagas av någon vuxen av kött och blod. Tvberättandets och mottagandets musiska möjligheter fortsätter dessutom inte
bara i förskoleprogrammen utan långt upp i tonåren, men kroppsligheten är
förstås som tydligast och mest uppskattad i berättelserna för de allra yngsta.
Exempel på kroppsrörelsernas och handgesternas ”dans” har redan givits.

Ljudets och lyssnandets roll
Programproducenterna använder sig också medvetet av denna insikt, inte
minst uppenbart genom de resurser som läggs ner på musiken och då främst
de smittande introduktionssångerna. Det mest konsekvent genomförda exemplet på ett appellerande till denna ”musiskhet” torde förstås Små Einsteins
vara, som i varje avsnitt har ett ”klassiskt” musikstycke i en av huvudrollerna:
barnen uppmuntras sjunga tillsammans med karaktärerna, samtidigt som de
utför samma kroppsrörelser som de, i syfte att hjälpa figurerna. Idag är denna
variant av det musiska visserligen omdöpt till ”interaktivitet”.
Även Teletubbies får genom sin musik och sina kroppsligt agerande karaktärer barnen att röra på hela kroppen, dansa och sjunga med. Programmet
lägger särskilt stor vikt vid ljudet och seriens sätt att använda sig av framför
allt ljudeffekter och musik – i kombination med det ”barnsliga” verbalspråket,
repetition samt stora kroppsrörelser – lär barn att lyssna på tv såväl som
”dansa till tv” (men förstås även att titta på tv, tack vare de skarpa färgerna,
tydliga figurerna och det långsamma tempot). Särskilt Mats är en uttalad hörskådare.
Karen Lury (2005:92-93) framhåller just ljudets betydelse i serien med de
fyra knubbisarna. Barnen får här lära sig att ett visst ljud hänger samman med
ett särskilt föremål eller med en specifik karaktär. Berättelsen byggs upp genom sådana ”akustiska frågor och visuella svar”. Barnet hör ett ljud, fås att
tänka ”Vad var det för ljud?” och svarar själv ”Ja, visst, ja, det kom från den
där X eller Y!” – vilket sedan bekräftas av X:s eller Y:s uppdykande i bild.
Den enda ”ljudfråga” som inte besvaras i serien, på så sätt att man strax visuellt ges svaret, är fågelsången i bakgrunden, poängterar hon.
Tempot är också medvetet nedskruvat i Teletubbies, som kontrast till
många animerade förskoleprograms hektiska fart. Detta uppnås, framhåller
Lury, bland annat genom ett stort antal heltysta pauser, exempelvis när Solbabyns ansikte med jämna mellanrum framträder och vi väntar på att den ska
reagera på det som den ser där nere under sig. Tystnaderna är alltid av det
slaget att de föregriper det som ska ske (hur ska Solbabyn reagera? Vad ska
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periskopen säga? Vem kommer nu?), men de talande tystnaderna fungerar
också som ”korta ljudvakuum som praktiskt taget suger in uppmärksamheten
från lyssnaren-som-tittare, tillbaka in i händelserna i rutan” (a a:93).
Ljudet i Teletubbies är alltid valt för att framkalla en fysisk reaktion hos
publiken, ja, på gränsen till en direkt uppmaning att göra detta – snarare än
bara obemärkt tas in av tv-tittaren. Via ljudet utsänds ett antal outtalade uppmaningar: sjung med!, dansa!, titta dit! Och är det helt tyst i programmet,
sänds underförstått budskapet att ”det är nog bäst att du tittar extra noga nu,
eftersom du inte kan höra det, men vart tror du att det tog vägen?”. ”Var aktiv!”, med andra ord.
Ovanligt är också att upphovsmänniskorna här använder sig av ljudperspektiv, på så sätt att ljud långt borta faktiskt låter lägre än ljud som utspelar
sig nära kameran (t ex när de olika tubbisarna kommer gående mot dörren i
dörrscenen, till en allt ljudligare sång), liksom ges en ekande effekt när tvknubbisarna talar inne i sin metalliska ”bunker”, i de fall då kameran och vi
befinner oss utanför (ibid).
En stark rytmkänsla drar in tittaren i texten och erbjuder oss en respons.
Rituellt turtagande mellan den manliga berättarrösten, musiken, var och en av
de fyra tubbisarna (när de t ex dyker upp eller försvinner, alltid i samma ordningsföljd) leder även till en viss se-rytm, eller guidar barnet som följer serien
att vara särskilt uppmärksam vid specifika inslag. Till de ”musiska” uttrycksformerna hör även de studerade blöjbarnens egna rytmiska rop och hejande av
typen ”Mulli-Molli”, ”hej-hej-hej-hej-hej”, ”molly-molly-moll”, ”bygga-bygga-bygga-bobb”, ”brum-brum-brum-brum”, ”um-um-um-um-um!” etc.
Barnen tycks faktiskt lika mycket lyssna som titta på tv. Exempelvis Joel
(2:2 år) går uppenbarligen omkring i rummet eller leker med örat uppkopplat
till tv:n. Först när t ex signaturen till Små Einsteins tar vid, ljudet förändras
eller karaktärerna säger något intressant, såsom ”dags för avfärd”, går han
fram till tv-apparaten och kollar och så fort musiken tonats ned, går han ifrån
tv:n igen.
Fast all musik fungerar förstås inte fängslande. Den oupphörliga och högljudda musiken i Brum lockar inte alls den annars mycket musikintresserade
Lina – kanske därför att musiken pågår så oavbrutet, på det sätt som kallats
för Mickey-Mousing efter tidiga Musse Pigg-filmer. Varje handling och
känsla understryks övertydligt av den efterhängsna musiken, tänkt att hålla
kvar uppmärksamheten. Snarare är det här så, att Lina någon gång tittar mot
rutan just därför att musiken tillfälligt avtagit eller minskat i styrka.

Somaestetik
En kombination av de mest fängslande programmens auditiva inslag och de
av blöjbarnen likaledes kroppsligt upplevda/mottagna visuella elementen förstärker självfallet den musiska upplevelsen. Det kan t ex röra sig om dansandet i och framför rutan, där tv-knubbisarnas dans är fotograferad ur fågelperspektiv, som ger en känsla av att tv-tittaren svävar högt ovan dem; teletub176

bisarnas och tultbarnens upprepade ”jättekramande”; slängpussandet mot den
ständigt återuppdykande och skrikskrattande Solbabyn; bebisar som behöver
låtsaslyftas i knät; hoppande, springande, lekande karaktärer; smackande,
sörplande ätande figurer, som imiteras av det tv-tittande barnet; direkt tilltal
åtföljt av uppmaningar om ett interaktivt sång- och kroppsligt deltagande.
Särskilt musiken upplevs givetvis av tultbarnen med hela kroppen. Kompositörer använder sig av sex estetiska grundelement som även förekommer i
babytalk: repetition, mönsterskapande, överdrivna melodiska, rytmiska och
tematiska inslag, dynamisk variation, elaborering, samt överraskning (Dissanayake 2005:14). Tultbarnen är uppmärksamma på just dessa ting, som
även kännetecknar våra barnteveprograms visuella berättande – och då särskilt Teletubbies, Små Einsteins och Brum.
Märkligt nog är barnen dock förhållandevis kroppsligt stilla under mottagandet av Brum, trots att filmen hela berättelsen igenom ackompanjeras av musik. Kanske är det visade avsnittet alltför spännande, så att blöjbarnen blir
kroppsligt spända. Bilen Brum är dessutom – som så många superhjältar – en
ensamt agerande bil, utan stående parhäst, vilket troligen minskar hörskådarnas känsla av deltagande i en musicerande, dansande, sjungande och agerande
grupp. Byggare Bobs och Meckar-Mickes framgångar (främst hos något äldre
barn) lär emellertid bygga en hel del på det stora ”persongalleriet” och deras
teamwork, förutom på signatursångerna.
Tv-program mottas dock generellt betydligt mer ”musiskt” (med kroppen,
genom rörelser, rytm och sång) än vad böcker gör. Våra studerade barn rör sig
nästan alltid till musiken, de sjunger med i signaturmelodier och andra återkommande sånger och den yngste, Mats (1:6), spelar upprepade gånger på
sina läppar när han hör speciellt framträdande musik eller ovanliga ljud. Barnen sitter mer orörliga när modern läser för dem, än när de tittar på tv, och
inte sjunger de vanligtvis heller vid högläsningen – om det nu inte är fråga om
en vispekbok.
Kanske kunde vi lika gärna (som om tv-tittande såsom ”musiskt”) tala om
somaestetik, i fallet med de allra yngstas användning av dessa tv-program: om
en utagerad form av estetik, som svarar mot behovet av kroppsupplevelser,
kroppsrörelser och intensifierade känslor. Musiksociologin studerar användningen av musik, har en enaktiv syn på estetik såsom kroppsligt utagerad, och
talar ibland om ”somaestetik” avseende vårt behov av både skönhet och intensifierade upplevelser.
Richard Shustermans (2000:181) begrepp somaestetik är ett närmande som
framhåller att det estetiska omfattar både det sensoriska och det kognitiva,
kroppen såväl som huvudet. Kroppen är det ställe där den sensori-estetiska
upplevelsen äger rum och där individen även kreativt skapar sig själv. Han
indelar somaestetiken i tre typer: analytisk, pragmatisk respektive praktisk/
upplevelsemässig, där den sistnämnda intresserar oss särskilt här. Den upplevelsemässiga varianten fungerar som ett sätt att bättre upplysa oss om våra
känslor, genom att uppmärksamma hur vi förkroppsligar dem.
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Estetiken förbinder här alltså kropp och psyke, precis som den franske existensfilosofen Maurice Merleau-Ponty (1962) antydde, när han hävdade att
det är genom kroppen som medvetande och språk tar form. I sociokulturell
utvecklingspsykologi, främst representerad av Barbara Rogoff (2003), vill
man inte heller skilja medvetandet från kroppen, inte särskilja tänkande och
handlande – vilket modernistisk estetik däremot gjort. Som Briggs (2006)
framhöll med sitt begrepp ”affekt” (för en förkroppsligad och upplevelsemässig intensitet i 1-åringens ”tv-lekande”), gäller detta inte minst för de allra
yngsta, förverbala barnen – och fortfarande i hög grad för våra tultbarn.
Konklusion: Tack vare de populäraste tv-programmens ”somaestetik”, kan
tv erbjuda tultbarnen den optimala medierade ”musiska” upplevelsen.

Tidig begynnande berättelseförståelse och hågkomst
Riktigt små barn anses enligt tidigare forskning inte kunna förstå händelseförlopp och därmed inte begripa en sammanhängande berättelse, då deras tänkande sägs vara ”irreversibelt”. De påstås nämligen inte kunna ”tänka bakåt”,
dvs gå tillbaka till vad som hände i mitten eller början av filmen/boken, utan
bara fokusera enskildheter och detaljer, av betydelse för dem just nu. (Av det
skälet saknar ju också böcker för de allra yngsta egentlig handling.)
Att tre av våra blöjbarn uppenbarligen kan minnas utgången av en berättelse sedd en månad tidigare – och senare använda sig av denna kunskap –
tyder ändå på att de trots allt kan förstå en berättelses uppbyggnad med början, mitt och slut, dvs inte bara uppmärksammar enskilda intressanta detaljer.
Joel (1:10 år) behöver andra gången han ser Bamse inte, som vid den första,
komma och rycka i mamma, för att hon ska vara med och titta på den läskiga
spindeln som hotar att äta upp Bamse och Lille Skutt. Han vet nu att det inte
var så farligt att fastna i spindelns nät. Albin (1:10 år) kommer vid den andra
visningen ihåg hur det förra gången gick för hunden i Brum, för några veckor
sedan, som då upplevdes som så oroande. Han är inte alls lika bekymrad
denna gång, om än fortfarande koncentrerad och absorberad. Han vet redan,
tack vare första visningen, att det inte kommer att ske något hemskt. Albin
kan i vart fall ”tänka framåt”, på vad som han vet kommer att ske.
Om estetik definitionsmässigt handlar om förtätade, intensiva ögonblick,
är detta med bilens räddning av hunden i gropen ett sådant ögonblick för Albin. Ja, detta tycks röra sig om en veritabel thriller för alla våra fyra studerade
barn (även om Joel inte är lika tagen och Mats bara ruskar på huvudet).
Första gången Albin ser Brum frågar han oroligt, när hunden springande
smiter från matte med hundkopplet släpande efter sig och bilen jagande efter,
vad hunden egentligen sysslar med för dumheter: ”Gö du? Gö du, vovven?”
[...] ”Åh, nej!”. Då hunden sedan ska till att hoppa ned i en cirka två meter
djup grävd grop efter en varmkorv som hamnat där, varnar Albin hunden:
”Akta dej! Akta dej!” När han sedan inser att bilen Brum också tänker bege
sig ned i gropen, för att med hjälp av ett rep hiva upp sig och hunden, börjar
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Albin oroa sig för att även bilen ska ramla ned och säger då ”Brumme! Akta
dej!”. Albin upprepar något senare ytterligare fyra gånger ”Akta dej!”, när
bilen Brum är i färd med att hissa ned sig i gropen och säger ruskande på huvudet till hunden: ”Brum kommer! Akta DEJ! Akta dej!... Akta dej, vovven!”
På mammas fråga ”Vad gör dom för nåt?”, är sonen alltför spänd för att
kunna svara. Han säger återigen bara ”Vovven! Akta dej! Akta!”. Albin varnar
fortfarande hunden, när den åker uppåt på bilens vindruta: ”Akta dej! Akta!”
Denna film har inget direkt tilltal till tv-tittaren, uppmanar inte hörskådaren att göra något speciellt, men Albin skapar själv ett sådant utrymme åt sig
när han varnar hunden och Brum – kanske delvis tack vare att han tidigare
tittat på program typ Teletubbies, som har en sådan roll och röst att överta?
Vid den andra visningen känner Albin inget behov längre av att varna vare sig
hunden eller bilen, fast vid den tredje titten en månad senare upprepar pojken
varningen, men nu bara en gång (”Akta dej, Brumme!”) och verkar heller inte
lika orolig.
Lina går däremot i motsatt riktning: från ointresse till oro via ointresse till
bekymrad inlevelse. Hon verkar tvärtom mest ängslig den fjärde gången som
hon ser filmen. Första gången är Lina ganska ointresserad, även om hon hälsar hunden med ett glatt ”Hallå!...Vovven!”, fast hon återgår snart till sångboken som hon vill att mamma ska sjunga ur. Under andra visningen är Lina
bekymrad över att hunden har ramlat ner i gropen. Modern lägger märke till
detta spänningsmoment och säger lugnande, samtidigt som hon stryker dottern över håret: ”Vovven har ramlat ner i gropen, ja, Men dom får nog upp
vovven, tror du inte det? Dom kan ta en stege!” (Modern lär här alltså dottern
hur man ska ta fiktion.) Lina framhåller då allvarlig för mamma att ”Vovve...
Vovven... liten” och vill därmed troligen säga något om hundens extra utsatthet, ty hon poängterar först i farans stund hans storlek. Tredje gången visar
flickan nästan inget som helst intresse för filmen, utan går t o m ut ur rummet
(vilket i och för sig även skulle kunna tolkas som undvikande av obehag).
Den fjärde visningen, två månader efter den tredje, har föregåtts av att
Lina (nu 2:8 år) själv har bett modern om att få se just Brum. Så snart bilen
Brum visar sig, flyttar Lina pekfingret ovanpå bilen. Hon tycks dock bli lite
skrämd – antingen av musiken, motorljuden, av mörkret i garaget, eller så av
bilarna i sig (som eventuellt tycks alltför stora och nära henne, där hon står
precis vid rutan – som om de kunde köra på henne?). Eller så är det pga att
hon föregriper spänningen i räddningsaktionen? Hur som helst backar flickan
mot modern och säger ”Oj!”. Mamman svarar ”Oj, blev du rädd?”. Detta är
alltså, trots denna reaktion, den film som Lina ett bra tag har bett om att få se.
Dottern vill nu hålla mamma i handen genom denna sekvens. När hunden
så dyker upp för första gången, säger Lina ”Nu... vovven!” och tittar på
mamma som bekräftar att ”ja, NU kom vovven, ja! DÄR kom vovven!”. Så
snart endast bilen Brum syns i bil, säger Lina ”NÄE, vovven!”. Superbilen är
tydligen för henne trots allt bara en bifigur. I ena handen håller flickan mammas hand, i den andra har hon sin röda leksaksbil.
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Då hunden sedan rymmer med kopplet släpande efter sig, varnar Lina den
(precis som Albin gjorde), till synes mycket bekymrad, genom att ropa
”vovveeeeeeeen!”.
En stund senare säger Lina tre gånger föregripande den kommande händelseutvecklingen ”vovven”, följt av ”bilen... nu... ta... nu... dä... nu” (samtidigt som hon pekar bakom sig, som om hon själv hade ett koppel hängande
efter sig). Mamma förtydligar: ”Bilen tar snöret, jaa... det är det som händer
sen.” Lina nickar.
Efter att bilen har ställt sig på kopplet, men kopplets handtag gått av och
hunden åter rymt, är Lina märkbart oroad. När hunden så stöter på den varmkorvköpande mannen (som den tigger av) och korven flyger iväg, säger Lina
riktat till mamma ”Nuuuu!”. Hon står i detta skede cirka en meter framför tvrutan och säger ytterligare tre gånger ”nu... nu... nu... vovven”. Nu har tydligen den scen kommit, som hon hela tiden har väntat på: att hunden ska hamna
nere i den djupa gropen. Då hundens matte en stund senare ledsen snyter sig,
går Lina fram till sin mamma, säger i sorgsen ton ”vovven...”, pekar på sin
näsa och visar med en nedstämd min att också Lina vill snyta sig.
Nysnuten går Lina tillbaka till tv-rutan, åser koncentrerat hela räddningsaktionen, säger till sist lite gladare ”vovven... bilen” och modern förtydligar:
”Vad gör vovven? Klättrar den upp på bilen?” Lina: ”Nu! Vovven!” Mamma:
”NU kom vovven upp, ja!” När så hunden får ytterligare en korv av korvförsäljaren, säger Lina till mamma ”Kovv... Lina kovv... Lina kovv!... Vovven...
Lina”. Till sist förstår mamma att dottern också vill äta korv, precis som hunden. Lyckligtvis var korv just moderns planerade middagsrätt denna dag.

Periodare
Ett sätt för barn att begripa en berättelse är ju att se om, eller vilja höra, den
åtskilliga gånger. Våra tultbarn vill ta om samma scen eller film flera gånger
på raken. Även om Mats (1:6 år) överger en tidigare favorit efter ett par veckor, gillar han enligt modern att ett tag se samma roliga episod om och om
igen, exempelvis scenen i Pingu där den lille pingvinen sörplande äter sylt.
Helst ska föräldrarna spola tillbaka med en gång, så att det är exakt samma 10
sekunder som visas nästan non stop. Sonen räcker föräldrarna fjärrkontrollen
när det är dags att spola, men stannar de på fel ställe, pekar han på fjärrkontrollen igen. När det är rätt ställe, ropar han ”Den!” och ler stort. Kanske är
det just genom repetitionen som Mats blir ”färdig” med scenen, efter att ha
mjölkat den på allt roligt som går att utvinna ur scenen/avsnittet/programmet?
Albin vill för sin del ett tag bara titta på Brum – igen, direkt efter en precis
avslutad visning.
Barnet kan, för varje visning som det tar del av, fördjupa sin bearbetning
genom att var gång skifta sin uppmärksamhet mot nya svårigheter, som det
tidigare ej hann fokusera. Barnen uppfattar mer och mer för varje visning och
när de fått ut allt som går att få ur programmet är det inte längre spännande,
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varför de går vidare till nästa program som är lagom utmanande (dvs på ett
hanterbart sätt). Mats´ mamma beskriver sonen som ”periodare”, dvs han har
en favorit som ersätts av nästa favorit – som också bara håller i ett par veckor.
Detsamma tycks gälla för Joel, Albin och Lina – även om Alice från Kina
torde stå sig ovanligt länge för henne.
Joel (1:10 år) känner för sin del genast igen filmen, så snart han ser spetsen på de tecknade öronen på Molly Mus sticka upp längst ned i bildrutan.
Barnen kommenterar även så fort en signaturmelodi hörs eller förtexter syns,
genom att ropa ut filmens namn. När eftertexter syns eller en stående avslutningssång hörs, avtar uppmärksamheten för det mesta markant och barnet gör
då ofta något ”handgripligt” med en leksak eller annat föremål, vilket också
tyder på att barnet förstår att berättelsen är slut. Barnen pekar dessutom inte
sällan mot eftertexterna, tydligen som ett sätt att påtala något för mamma.
Ytterligare ett exempel på förståelse (eller hågkomst) är att barnet kan föregripa händelser i berättelsen. Tack vara programmens repetitiva upplägg
kan barnen förutspå karaktärernas handlingar och repliker, liksom att avsnittet
snart är slut. Även det faktum att barnen ser om samma inslag (och vill höra
samma bok om och om igen) gör förstås att de tack vare det förra mötet vet
vad som ska ske. Mats (1:9 år) tittar andra gången han ser Små Einsteins koncentrerat på Leos flyglektion, men utan att sträcka upp armarna i vädret eller
säga efter. Vid nästa visning gör Mats dock denna rörelse, medan han säger
”opp-opp-opp”. Även klappandet därefter föregriper Mats, genom att korsa
armarna och ropa ”klapp-klapp-klapp-klapp!”.
Albin föregriper t ex olika fraser, alla barnen säger ”Hej då!” innan slutscenen, Lina förutspår slutet i Brum etc. Albins storasyster Amanda hade, redan då hon var 1 år 9 månader, lärt sig hur teletubbisarna strax kommer att
reagera och låg därför lite före tv-knubbisarna. Kanske förstår barnen också
så sakteliga berättelserna just tack vare att dessa har leklika inslag, påminner
om barnens egna lek, leksaker och lekar (Kurragömma, Följa John, åka kana/berg-och-dalbana, Köra bil). Det vill säga: har en välbekant, färdig struktur.
Blöjbarnen associerar inte bara från välkända lekmönster, utan även från
annat i vardagen (t ex ägodelar, utflykter, matstunder, läggdags) till tv – och i
motsatt riktning: från tv till vardagen – som ett sätt att bringa mening i det
som de ser. De jämför hela tiden med vad de själva gör eller har för saker.
Har man noter på pianot hemma, kommenterar man noter i Små Einsteins, har
man själv en pingvin känner man lättare hur mjuk även pingvinen i rutan är.
Äger man en lastbil med motorljud eller en bil från filmen Bilar upplever och
begriper man lättare figurernas agerande. Detta förutsätter förstås att man har
eller känner till dessa leksaker.
Skälet till just Teletubbies framgångar lär nog ändå främst vara att denna
serie är den som är minst berättelseaktig och framför allt uppvisar välbekanta
situationer eller scener: inslagen liknar t ex en vistelse ute i parken, men framför rutan kan tultbarnet kanske känna att hon eller han ”gör” denna utflykt
utan förälderns assistans. Även Molly bygger på välkända vardagsscener och
små, mer eller mindre händelserika, utflykter.
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Men barnen missuppfattar givetvis också: t ex Lina (2:5 år) tror (vid andra
visningen) att det inledande inslaget med dörren i Teletubbies är slut, redan
efter att vinjetten tonar ut. Andra gånger kan barnen uppvisa förvånande
medvetenhet om visuella berättelsers sätt att förtälja en historia. En månad
senare tittar Lina på Molly med Bella och Molly som skuttar runt med fåren.
Flickan hoppar snabbt ned från soffan, springer fram till tv-rutan och försöker
hinna nå de får som går ut ur bild, i den vänstra nedre bildkanten. Hon säger
pekande ut mot tv-apparatens ytterkant, men samtidigt med ansiktet riktat
bakåt-uppåt mot mamma, ”nå... nå... nå!”. Modern svarar då: ”NÅR du inte,
där? Nej, det är utanför bilden, där. Man når inte UTANFÖR bilden där! NU
går fåret utanför bilden, ja!” Så fort ett får åter kommer tillbaka in i bild från
vänster, säger Lina ”NU!” och pekar på djuret.
Konklusion: Upprepandets estetik möjliggör onekligen förståelse och lärande för de allra yngsta. Associationer från vardagslivet till tv, och från tv till
vardagen, bidrar till det meningsfulla med upplevelsen. Berättelserna överges
emellertid så snart de blir alltför förutsägbara och föga utmanande, dvs saknar
”lagom diskrepans”. Att barnet kommer ihåg ”hur det gick” för en-två månad(er) sedan kan också efterhand medföra ointresse för ett visst program.

2-åringarna visar tv- och videoförståelse – ser mediet i sig
Att Albin säger ”Pingu slut nu...”, eller för sig själv funderar ”Molly slut?...
Molly slut... Jaa...”, att Joel tittar bort först när en slutvinjett hörs eller den
avslutande dansen ses eller pekar på eftertexterna, är exempel på förståelse av
berättelsen. När Albin däremot frågar mamma ”Va kommer sen? Va kommer
sen?” så fort Mollys slutsång tonas in, eller Mats (1:9 år) ber om en ny film,
vet de uppenbarligen att i tv/på video följer program på program, dvs visar de
medieförståelse. Linas kommentar om att inte ”nå... nå... nå!” fåren i Molly
som försvinner utanför bildkanten, kan ju även tolkas som medieförståelse.
De livliga barnen försvinner också själva utanför bild, i de videoupptagningar
av dem som görs.
Dagens tultbarn är uppvuxna med audiovisuella medier som tv och video
och inte minst med videoinspelningar av dem själva. Tv-apparaten och fjärrkontrollen är ett av deras tidigaste trollspön. Barnen lär sig redan i 1-årsåldern
att peka på fjärrkontrollen eller själv hålla i den, byta program genom att
trycka på den eller på tv-apparatens knappar, liksom höja och sänka ljudet.
Inte minst är de alltifrån BB vana vid att bli videofilmade och att titta på filmer av sig själva. Snart vill de också, som ”våra” barn, filma själva. Joel
tycks t o m vilja jämföra sin egen filmning av leksaken Kranis på tv-bänken
med figuren Kranis i Byggare Bob i rutan.
Joel och Albin vill upprepade gånger titta genom videokamerans display,
Joel och Lina önskar själva videofilma av Byggare Bob och Teletubbies i rutan, såväl som själva agera linslus och t ex filma sina egna fötter, tår och sitt
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ena öga. Lina uppsöker medvetet videokamerans fokus för sitt eget musikuppträdande på munspel och utför övertydligt och pedagogiskt ”raketstyrande”
lekhandlingar, explicit gjorda för videoinspelningen. Lina ber också mamma
om ”mer” när en visning är över – och då särskilt om att få se Alice från Kina,
som modern uppenbarligen kan trolla fram närhelst hon vill.
Fast det är ju inte lätt att begripa varför man själv inte syns genast genom
videokameran, när man kan titta på sig själv efteråt. Vid den fjärde visningen
frågar Albin (2:3 år), när han tittar in i videokamerans titthål medan modern
riktar om kameran mot en ny plats efter att sonen flyttat på sig, ”Var är Albin
då?”. Mamma försöker förklara: ”Nu är han ju BAKOM… Han skulle ju sitta
i stolen där, det var ju DET Albin skulle göra!” Albin: ”Jaa...” Mamma: ”Om
du går och sätter dig i stolen så kan jag filma det, så kan du få se på det SEN!”

Empati
Till mediekompetens hör även att kunna leva sig in i fiktiva figurer, begripa
skillnaden mellan på tv och på riktigt, samt förstå mediets specifika sätt att i
bild och ljud gestalta fara, sorg och inbjuda till empati. Vi har redan sett exempel på barns förmåga till omsorg och inlevelse i fallet med Linas, Albins
och Mats´ oro för både hunden och bilen i Brum (”akta dej!”). Albin (1:10 år)
förstår av tårarna på pingvinens kind också att ”ankan lessen” och till ”mamman” Molly i den halvöppna grinden ropar Albin ”Akta dej, [m]amman! Akta
dej!”. Kanske menar han att Molly kan klämma sig, eller bli knuffad av djuren? En månad senare uppmanar Albin likaså Po att vara försiktig, när tubbyn
stänger dörren.
Hans storasyster Amanda var likaså i 1,5-årsåldern fascinerad av att Lotta
på Bråkmakargatan slog sig och fick plåster och grät. Hennes intresse grundade sig visserligen inte enbart på att det var synd om Lotta, utan det var lika
mycket buset, trotset, detta att olovandes sno cykeln och susa ner för backen
som lockade. Tv kan på detta vis erbjuda en givande bearbetning av både
tabuöverträdelser, faror, sorg och smärta.
I 2-årsåldern hade Amanda enligt modern nått större psykologisk mognad
och även gjort nya erfarenheter i vardagen av existentiell natur: både hennes
gammelmormor och gammelfarmor hade blivit sjuka och tagits in på sjukhus,
där en av dem dog. Hon ville nu ha en vuxen med som stöd i vissa sekvenser,
t ex när mamman i Ice Age dör. Amanda började inse vidden av vissa scener
som hon tidigare inte förstått innebörden av. Hon tyckte att det var läskigt och
pratade nu mycket om mamman och bebisen. Att människor försvinner började bli något som hon funderade på – vilket hon tidigare alltså inte riktigt
förstått, trots att hon sett filmen många gånger. Filmer och verklighet kan på
detta sätt belysa varandra, även om de inte genast begrips till fullo.
En viktig del av den parapersonliga interaktionen är empati, som kräver
förmåga till perspektivtagande, vilket små barn inte ansetts kunna klara av
förrän tidigast i 3-4-årsåldern. Eva Johansson (2001:106-109) har dock fram183

hållit att redan de allra yngsta kan trösta varandra och vara sympatiledsna,
utan att detta enbart skulle handla om en ytlig imitation. Lina (2:8 år) har
länge suttit och väntat på att scenen i Brum med hunden nere i den djupa gropen äntligen ska komma. Då hundens matte ledsen snyter sig, går Lina som
sagt fram till sin mamma och visar med en ledsen min att hon vill att mamma
ska hjälpa dottern snyta sig. Eftersom Lina hela tiden inväntat scenen där
hunden ska dras upp ur gropen, och därmed – i motsats till hundens matte –
vet att det hela kommer att sluta lyckligt, tyder det mesta på att en empatitolkning är den rimligaste.
Förståelsen av skillnaden mellan på tv och på riktigt är visserligen ännu
inte fullt utvecklad, som vi eventuellt nyss såg av hur Lina blev skrämd i inledningen till Brum. Vi vet dock inte om det (snarare än bilderna) var ljuden
och musiken som skrämde henne, vilket ofta visar sig vara fallet med de allra
yngsta – och ljuden är ju faktiskt på riktigt...

Inga tecken på att fantasi och fiktion tas för verkligheten
Tilltalet i Teletubbies bidrar till synes till att göra gränsen mellan fiktion och
verklighet suddig, då figurerna t ex säger ”Hej!” till tittaren och ställer frågor
(”Ä de?”), inväntar svaret och även tycks svara på tv-tittarens svar.
Att Joel vinkar till teletubbisarna, Albin kramar Molly i rutan genom att
omfamna hela tv-apparaten och Lina både snyter sig precis som hundens
matte, pussar rutan som visar babyn inuti solen, kastar slängpussar till Solbabyn och fjärrkramar den såväl som tv-knubbisarna – liksom att Albin elva
gånger ropar ”akta dig” till den lilla vita hunden (och även till bilen Brum,
såväl som till musen Molly) – skulle av somliga tas som intäkt för att de
yngsta ”inte kan skilja tv:s fiktioner från verkligheten”, utan sammanblandar
dem och verkligen tror sig kunna inverka på det som sker i rutan genom att
visa hur man tycker om och känner med dem, eller t ex komma med kloka
råd. En annan tolkningsmöjlighet vore ju att istället hävda att barnet här, fullt
synligt, ger uttryck för sina känslor (exempelvis empatiskt oroar sig för t ex
hundens väl och ve) på ett sätt som vuxna enbart tyst reflekterande gör.
När Linas mamma som reaktion på dotterns pussande rakt ut i luften, verbalt tolkande åt den lilla, flera gånger säger ”pussar du bebisen?!” innebär
detta ju en bekräftelse av möjligheten till symboliskt överskridande av gränsen mellan fantasi/fiktion och verkligt – eller så kan modern ”inte skilja mellan fantasi och verkligheten”? Detsamma upprepas när Lina ”på avstånd”
(med en strykande handgest mot bordskivan) klappar kaninen i tv-rutan och
mamma frågar ”Klappar du den?” Mamman ”lyfter” ju rent av också själv
symboliskt upp bebisen, när Lina (2:8 år) vill att Solbabyn ska ”Sitta i
mamma knä... sitta i Lina knä”. Modern tolkar detta som att: ”Ska bebisen
sitta i mammas knä och i Linas knä?” Lina: ”Joo...” Mamma deltar villigt i
denna ”förvirring” genom sitt förslag att ”Vi lyfter upp bebisen...”. Betydligt
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troligare är det nog, att modern på detta sätt önskar göra fiktionen relevant
även för vardagen och understödja dotterns symboliska utveckling.
Lina (2:5 år) gör själv styrrörelser när hon ser flickan Annie i Små Einsteins köra raket, säger tittande upp mot mammas ansikte ”styr” och pekar mot
flickan i bild. Dottern säger därefter två gånger ”Lina! Lina!” och modern
frågar: ”Är det LINA som styr?!” Lina bekräftar detta med ett ”Jo!”. Och då
Lina snabbt kravlar sig ner ur soffan och springer fram till tv:n för att ”ta på”
dörren i Teletubbies, är det rent av hennes mamma som föreslår möjligheten
att inskrida i tv-världen: ”Ska du försöka ÖPPNA dörren, va?” Modern finner
det lyckligtvis inte viktigt att förklara skillnaden mellan tv och verkligheten.
Inte heller Joels mamma påpekar det omöjliga i att teletubbisarna ska
kunna se när den 2-årige sonen vinkar till dem i rutan, utan kommenterar bara
detta med ett ”VINKAR du till dom!?”. Hon föreslår tvärtom att sonen ska
bistå en fiktiv karaktär: ”Ska du hjälpa Annie att flyga, Joel? Gör du det? Hon
kommer att behöva lite hjälp! Ska du hjälpa henne?” Och när Albin (1:10 år)
ropar ”hej!” till Tinky-Winky, eller tar farväl av hästen, tomten och pojken i
leksakskatalogen med ett ”Hej då, hästen! Hej då, tomten! Hej då, Albin”,
samtidigt som han vinkar med fingrarna åt dessa bilder i katalogen – inklusive
åt ”sig själv” – skrattar mamma bara och upprepar sonens avskedsfras. Inte
förklarar modern, som tur är, att det är omöjligt för tomten och hästen att höra
Albins avsked, eller att Albin inte kan vara två olika barn i katalogen, förutom
den pojke som sitter i soffan bredvid henne, utan hon uppmuntrar med sitt
skratt snarare denna ”förvirring”.
När Troseth & DeLoache (1998) gömde en leksak, bakom ett glasfönster
respektive visat på video, för 24-30 månader gamla barn – och 60 procent av
2-åringarna i motsats till 2,5-åringarna hade svårigheter med att leta rätt på
den – kan detta ju ha berott på att de yngsta nyss hade dragit slutsatsen att
inget på tv är på riktigt. De agerade förmodligen ”överdrivet” utifrån sin
nyvunna erfarenhet av den motsatta relationen mellan tv:s lekvärld och verkligheten. Genom sitt eget tittande på fiktionsprogram hade de lärt sig att tv
inte handlar om omedelbara upplevelser. De upplevde alltså troligen forskarens gömmande i tv-rutan som innehåll i ett tv-program och kunde alltså i
denna mening ”skilja fiktion från verkligheten”. De hade dock fortfarande
alltför rigida gränser mellan fantasi och verklighet, eftersom föräldrarna och
tv ännu inte hunnit lära dem när och hur man kan överskrida denna gräns.
Konklusion: Barnen vet tidigt att föräldrarna med hjälp av olika apparater
kan visa rörliga bilder och berättelser. Till mediekompetens hör även att kunna leva sig in i fiktiva figurer och begripa skillnaden mellan på tv och på riktigt, men också att på ett givande sätt kunna använda sig av denna förståelse.
Mödrarna lär sina barn att ”sammanblanda” fantasi och verklighet, genom att
uppmuntra (eller åtminstone inte korrigera) barnets handlingar och tal om att
till synes själv vara en del av fiktionen. Tv ”förstör” inte barns fantasi utan tv
deltar i den kulturella konstruktionen av fantasi (Briggs 2006:186).
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Barnen gör egna aktiva val beträffande sitt tv-tittande
Blöjbarnen är varken uppslukade av tv-bilden eller intresserade av att se vilka
program som helst, utan väljer selektivt det som de vill titta på respektive inte
vill se, liksom när de vill titta uppmärksamt mot rutan respektive se bort från
den (fast kanske ändå lyssna på det som händer i tv:n). Budskapet är mycket
tydligt: jag gör mina egna aktiva val! Redan före 2-årsåldern vet man mycket
bestämt vad man vill se.
Mats (1:6 år såväl som vid 1:9 år) vill som sagt se om samma scen i Pingu
gång på gång. Han är redan i 1,5-årsåldern tubbiesfan, men blir arg så fort att
de filmade dokumentärfilmerna med barn visas i Teletubbies och vill då att
pappa istället genast ska spela fram till nästa inslag med de babyliknande
tubbisarna i fokus. Mats överger så Teletubbies för Pingu, som i sin tur brädas
av Brum, och efter åldern 1:9 år är det bara Bilar som gäller. Då känner Mats
redan efter cirka fem sekunder av introduktionsvinjetten igen Molly och går
därför gnällande fram till mamma, ger henne fjärrkontrollen och säger ”Mamma gö! Mamma... den”: bort! Och Rapport ska som sagt ”bort nu!” genast.
Nyheter tycks överlag ogillas starkt av förskolebarn (jmf Jaglom & Gardner
1981:18). Inte heller vill Mats titta på Byggare Bob, eller Små Einsteins.
Lina ber (precis som Joel) mamma om att få se Brum (”Vovven”), efterfrågar även ”dörr”-inslaget i Teletubbies och Alice från Kina, men den senare
är favorit i nästan ett halvår (och kanske ännu längre). Albin (1:11 år) vill inte
alls se Byggare Bob utan Brum, vilket framgår av denna kraftmätning:
Modern frågar ”Ville du inte kolla på Byggare Bob idag, då?”. Albin svarar ”Nej! Brum!”. Modern: ”Du vill HELLRE se på Brum igen?” Pojken:
”Jaa!” Mor: ”Vi kan titta på Byggare Bob FÖRST, så får du se Brum sen.”
Pojken är obeveklig: ”NEJ!” Efter ett tag ger mamman upp: ”Är det inte roligt med Byggare Bob idag?” Albin svarar: ”Brum!” Mor: ”Ska vi TA det en
gång till, då?” Sonen, glad: ”JAA!” Mamman: ”Ja, då GÖR vi det då! Då byter vi här! Då sätter vi på Brum igen, då – en tredje gång, eller vad det är!”
Efter 12 minuter tar ju Brum även denna gång tyvärr slut... När så Byggare
Bob åter dyker upp härnäst i rutan, protesterar Albin återigen och vill hellre se
Brum ännu en gång: ”Brum!!! Näe, ja se INTE Bob!! Ja se BRUM!” Modern:
”Vill du se Brum IGEN!?” Sonen: ”JAA!”... ”Ja se INTE Bob!” Nu visar
mamma dock istället ett annat program.
Joel (2:2 år) säger vid fjärde visningen bara ”Inte, inte!” om såväl Teletubbies, Pingu, Molly som Brum. Han håller t o m för öronen, när introduktionssången till Teletubbies hörs i bakgrunden. Enbart Byggare Bob duger
denna dag. Alla barnen, fast särskilt Lina och Joel, ber även om att få se
”mer”, så fort de 11 programinslagen är genomgångna, men mammorna tycker för det mesta att 75 minuters tittande räcker mer än väl. Mats (1:9 år) ber
(gestiskt) också mamma om ”mer nu... mer nu”, men i hans fall handlar det
om alldeles specifika scener.
Att barnen av mödrarna beskrivs som ”periodare” är ju också ett tecken på
att tultbarnen under en kortare tid har bestämda favoriter som de vill titta på
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mest hela tiden – för att sedan överge dem och gå vidare till en ny favorit, åtminstone i ett par veckor. Barnen växer ur sina favoritprogram ännu fortare än
de växer ur sina skor. Även detta är ju tecken på att de inte saknar urskiljning.
Konklusion: Barnen väljer selektiv ur det utbud som de känner till, men är
ganska ombytliga. Detta kan också ses som ett tecken på urskiljningsförmåga.

Verbalspråkets roll i barnens & föräldrarnas kommunikation
Språket i barnprogram på tv har enligt tidigare studier visat sig ha samma
kännetecken som mödrarnas tidiga tal till sina småbarn (de benämner det som
barnet precis kan se, eller det som tros intressera barnet just då), t ex verbalisera just det som syns i bild. Antalet ord per minut i tv överensstämmer också
med mödrarnas vardagstal (Naigles & Mayeux 2001:137-138). Språket i tvprogrammen skapas visserligen inte tillsammans med det hörskådande barnet,
men föräldern tycks, av våra resultat att döma, inta en medierande roll mellan
tv och sitt barn, fast oftare är det här barnet som initierar samspelet, med den
stärkta motivation till att vilja benämna och förstå som detta innebär.
Karaktärerna själva yttrar inte många ord i dessa tio barnprogram, förutom
de väldigt talföra barnen i Små Einsteins och leksaksfigurerna i Byggare Bob,
men i bägge dessa serier rör det sig då om ett ytterst vuxet språk. De tv-tittande barnen imiterar därför hellre enstaka verb och substantiv yttrade på babytalk av teletubbisarna, eller av de ytterst sparsamt talande vuxna berättarrösterna. För det mesta är det i dessa fall ord som barnen redan känner igen från
tidigare och nu kan urskilja i uttryck som de i övrigt inte förstår.
Blöjbarnen upprepar, som vi kunnat se, en del ord och fraser i programmet
även när de inte tittar mot tv-rutan. Barnet lär sig också under t ex ett Teletubbies-avsnitt att använda ett ord som barnet initialt bara hade en gest för,
eller tidigare bara har sagt ”den” eller ”där!” om. Eller så visar barnet vid den
andra visningen av samma avsnitt att det lärde sig ett visst ord förra gången,
alternativt nu uttalar det tydligare. Hela tiden stödjer föräldrarna barnens
kommentarer och korrigerar vid behov också deras uttal. För att travestera
Hugo Lagercrantz: ”Det bästa med tv är att barnet får ’respons’ och feedback
från föräldrarna.”
Det är dock värt att än en gång understryka att förälderns yttranden framför tv:n nästan alltid är en reaktion på barnets initiativ. Barnet benämner något
i rutan (”[ka]nin” eller ”kaker” t ex) och föräldern svarar med att (retoriskt)
frågande säga ”Är det en kanin?”; ”Fick dom kakor där, ja?” – medan motsvarande verbala utbyte i fallet med en (för första gången delad) barnbok däremot för det mesta tycks vara ett påstående: ”Titta, (det är) en kanin!”; ”Nu
får dom kakor.” Även på detta vis bekräftas det att det i tv-fallet är barnet
som upptäcker och styr. Uppemot 80 procent av yttrandena framför tv:n sätts
nämligen igång av barnen, oftast i form av en upptäckt eller ett benämnande.
Föräldrarnas roll blir här att fungera som förtydligande ekon eller skuggor
i dialogen med barnen. Mamman upprepar för det mesta barnets iakttagelse,
men gör det alltså i form av en fråga. Mödrarnas ”passivitet” och deras frågor
som svar på barnets initiativ, torde stödja barnets känsla av eget vetande/
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kunnande. Även om det är ovisst ifall barnet verkligen medvetet kan skilja
mellan en (retoriskt) frågande mening och ett påstående helt styrt av föräldern, lär skillnaden ändå upplevas som viktig: vi talar om det som jag upptäckte; jag har något att ge. Dessa frågor är alltså inte av den annars dominerande typen, där vuxna normalt alltid är de som ställer frågorna och barnet
försöker svara så gott det går. En sådan typ av kontrollerande förhörsfrågor är
ju tvärtom uttryck för makt från de vuxnas sida gentemot barnen. I dialogen
framför tv:n är det tultbarnet som är ”boss”.
Förutom att sätta namn på det som syns i rutan, hejar barnen högljutt på
karaktärerna och någon enstaka gång frågar de modern vad något i programmet är. Tultbarnen upprepar visserligen mest enstaka ord (den längsta imiterade meningen är när Albin (1:11 år) säger efter Wilmas replik i Byggare Bob:
”Då går vi då... ja... går vi då”. Inte heller utgörs barnens egna kommentarer
ännu av några längre påpekanden, förutom Albins rätt avancerade perfektum i
”Godan ha komme” [grodan har kommit]. (Hans myckna och mer avancerade
tal kan förstås vara influerat av att han, i motsats till de tre övriga barnen, har
ett två år äldre syskon.)
Användbarheten hos ordet ”den” bör dock inte förringas. Joel och Mats
kan med detta lilla pronomen uttrycka både sin önskan och upprymdhet, tack
vare föräldrarnas fantasi- och inlevelseförmåga. Joel säger visserligen inte så
mycket, men förstår helt klart väldigt mycket mer än han kan återge i ord.
Han har ännu inte riktigt uppnått balans mellan sin intrycks- och uttrycksförmåga. Detsamma gäller Mats, 1 år 9 månader, vars föräldrar verkligen har ett
hårt jobb när det gäller att föreställa sig vad sonens överlämnande av fjärrkontrollen kan avse för önskemål om speciella scener.
Mödrarnas främsta roll visar sig således vara att reagera på barnets yttrande med en upprepande retorisk fråga. För det mesta bekräftar föräldern
rakt av det som barnet sagt, men i vissa fall tolkar eller utvidgar modern iakttagelsen. Vid ett fåtal tillfällen pekar även mamman själv ut något i rutan, för
att göra sitt barn uppmärksamt på detta, och i hälften av fallen svarar barnet
då verbalt på påpekandet. Någon gång frågar föräldern också mer ”testande”
barnet om det vet eller förstår vissa ting med anknytning till programmet, men
då uppmuntras framför allt barnets föreställningsförmåga eller fantasi. Ett exempel är då fadern till Albin (1:10 år) i samband med dörrknackandet i Teletubbies frågar: ”Är det nån på andra sidan, tror du?”, på vilket Albin svarar
”jaa, tabbis”. Sonen besvarar pappans ”Vad gör dom nu då?” med ”bankar
och sova”.
Till skillnad från studien av Lemish & Rice (1986), genomförd 19821983, gör ”våra” föräldrar dock sällan tv-rutan till en rörlig pekbok, utan reagerar snarare på barnets utspel. Möjligen kan detta bero på nationella olikheter i synen på barn, på lärande och på tv – eller på att ett barnperspektiv idag
betonas mer än för 25 år sedan. Dessutom var det mest sedda tv-programmet i
deras undersökning det uttalat pedagogiska programmet Sesame Street.
Lemish & Rice menar således att de vuxnas verbala handlingar i hög grad
bidrog till barnets språk. De fann att de amerikanska föräldrarna/vårdarna på
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ett instruerande sätt gav barnen ord och repeterade dem, talade till barnet för
att få en gemensam uppmärksamhetsfokus och ställde test-, kontroll- eller
övervakningsfrågor till sina barn. Detta såg vi ytterst sällan. I övrigt överensstämmer våra resultat i stort med deras: föräldrarna berömmer t ex barnet med
ett utrop (”Bra, Joel!”) eller drar paralleller mellan vardagen och något i tv (a
a:265).
De amerikanska forskarna tyckte sig hos barnen (i åldern 6-36 månader)
upptäcka ”ett närmast tvångsmässigt behov av att sätta ord på tv-bilderna” (a
a:258). Denna etikettering inbegrep enligt dem dock ofta föregripandet av de
vuxnas reaktion, på så sätt att barnet vände huvudet mot den vuxne eller direkt frågade mamma. Något sådant anser jag mig inte se. Min tolkning av i
och för sig liknande iakttagelser är istället att barnet på detta vis vill dela med
sig av upptäckten. Olikheten i våra tolkningar hänger samman med att fokus i
Lemish´ & Rices studie är på tv-program som rekvisita vid språktillägnandet.
De fäster därmed större vikt vid de vuxna, medan jag mer ”barncentrerat”
önskar förstå tv-upplevelsens och programmens lockelse på barnen.
Det är emellertid lätt att instämma i deras betoning av faktorer i tittarkontexten som inverkar på mängden samtal: 1) att barnet kan delta med stort oberoende, dvs inte är kontrollerat av den vuxne; 2) att programmet är lockande:
ju intressantare för såväl barn som vuxen (med en lagom mix av känt och
okänt), desto mer talas det; 3) fördelarna med tv-tittandets ständigt pågående
karaktär: i motsats till vid bokläsning är det i tv-fallet inte nödvändigt att
lägga allt annat åt sidan, eller ha en ritualistiskt avsatt tid för aktiviteten, utan
hörskådandet är inbäddat i en hela tiden pågående ström av samtalsinteraktion
i familjen och lätt att gå in i och ut ur (a a:267).
Konklusion: Tv har ingen menlig inverkan på språket, men kan lika lite
som lyssnande till böcker eller teaterbesök stimulera barnets språkutveckling
nämnvärt, eftersom det verbala i och runt kulturprodukterna på sin höjd utgör
1/10 (troligen snarare 1/20?) av det språk som barnet tar del av under dagen.
Tv-program kan visserligen medverka till ett utökat ordförråd, men vokabulären är bara en mindre del av den språkliga förmågan. Däremot kan mödrarnas
benägenhet att låta barnet styra kommunikationen kring tv-tittandet bidra till
ökad självkänsla hos barnet, vilket indirekt även gynnar språkutvecklingen.

Inte minst viktigt: tv är roligt och spännande att titta på
Att blöjbarnen har en positiv emotionell relation till tv-mediet och programmen märks tydligt på deras ständiga leenden, skratt och energiska utrop. Vi
ser onekligen samma smil, fnitter och humor som brukar förekomma ymnigt i
förskolans kapprum och lekrum (Løkken 2005). Hennes ”glädjekonserter” (a
a:14-15) blir visserligen i tv-fallet bara ”glädjeduetter” tillsammans med
mamma. Att så många av de ord som barnen uttalar under tittandet försetts
med utropstecken, beror just på att de glatt ropas ut snarare än sägs. Barnen
ber dessutom nästan alltid om att få se ”mer”, eller så att få se ett visst pro189

gram igen. Uppenbart gillande syns likaså på deras frekventa kroppsliga aktivitet, t ex när de intensivt pekar eller springer runt av förtjusning.
Speciellt Joel och Lina (åtminstone under de tre första visningarna) är
ständigt leende medan de tar del av programmixen, men tultbarnen verkar
överlag nästan alltid förtjusta, särskilt beträffande Teletubbies – och då i synnerhet under två av inslagen, som vi snart ska studera närmare.
Barnen tycks redan besitta humor, som ju inte sällan går ut på att på ett
skämtsamt sätt bryta mot olika regler. Varför skulle det t ex vara roligt med
Pingus sörplande syltljud, om Mats inte visste att man inte bör göra så? Joel,
1 år 10 månader, storskrattar åt flera scener i samband med de, som han uppenbarligen upplever det, busiga ”stänga dörren”-handlingarna i Teletubbies.
Blöjbarnens humor märks även i deras uppskattning av tv-knubbisarnas smått
uppstudsiga protester mot den manlige berättaren, när det är dags för nattning.
Dessa bägge Teletubbies-inslag är de absoluta favoriterna för samtliga våra
fyra tultbarn och uppskattningen verkar inte vara tillfällig, utan sträcker sig
över flera månader.
Så fort karaktärerna gör någonting busigt (eller när barnen imiterar sådant
hos figurerna, som de själva normalt brukar tillrättavisas för: skrika högt t ex),
kollar som sagt både Joel och Lina mot sina mammor (och Mats åt sin morfars håll till), för att se hur denna upproriskhet tas emot. Joel (1:11 år) söker
som sagt ögonkontakt med mamma i samband med det laddade i detta att
stänga dörrar och därmed stänga ute eller stänga in någon. Lina (2:5 år) blickar också (vid två olika visningar) mot mamma, för att se hur hennes förtjusning i de trotsiga teletubbisarnas ovilja att gå och lägga sig tas emot.
Albin (2:3 år) skämtar också han i samband med denna scen, när han efter
att ha skrattat åt försöket att skrämmas på lek och åt trotset till mamma säger
”Dumma telletabbis!... NÄÄE!” och skrattar stort åt sitt eget skämt. Kanske
kollar han med mamma ifall en busig teletubby är detsamma som en dum teletubby, men det tycker lyckligtvis inte heller mamma att det är.
Möjligen skämtar Albin likaså vid samma visningsomgång, när han vidhåller att djuren som leker Följa John ”leker bilar”. Storasysters och mammas
invändningar hjälper föga, utan pojken insisterar på att djuren ”leker med bilar”, trots att det inte förekommer några som helst bilar i Molly. Albin pekar
på fåren och hönan och säger ”där är bilar... på tv:n!”. Fast kanske påminde
djuren på rad helt enkelt om pojkens egna lekar när han kopplar ihop bilar,
släp och vagnar? Eller på trehjuling fantiserar om att han ”kör bil” efter de
andra barnen på dagis? Vem vet: kanske är det just det som fantasierna i Följa
John egentligen handlar om?

Makten i att kunna öppna och stänga en dörr
Spänningen i att öppna och stänga dörrar kan för de flesta vuxna vara svår att
förstå, men för den som själv inte når upp till dörrhandtaget är detta en ytterst
mäktig handling. Alla våra fyra blöjbarn finner ”dörr”-scenen i Teletubbies
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särdeles intressant. Joel har redan innan han bekantar sig med tv-knubbisarna
lekt en dörrlek med modern av typen Kurragömma, liksom låtsats att han
stänger in henne. Fast dörrar kan även påminna om annat.
Repliken ”Po öppna dörr” gör Mats (1:6 år) så upprymd, att han skrattande måste rusa runt några varv runt rummet, men han återkommer då och då
till rutan, säger ”Öpp” och skrattar. Då Po ska stänga dörren, ropar Mats högt
”STÄNG!” och rusar svängande med armarna runt lite till – men återvänder
hela tiden med blicken mot rutan, som för att kolla exakt hur man ska göra.
Joel (1:11 år) skrattar de tre första visningarna stort när han ser tubbisarna
stänga dörren bakom sig. Han upplever tydligen denna handling som busig
och söker snabb ögonkontakt med mamma. Kanske tolkar han det hela som
en ”instängningslek” lik hans egen. Stängande av dörrar är tydligen ännu roligare än att öppna dörrar, som dock också är kul att titta på.
Albin (1:10) verkar under första visningen av ”dörren” efterhand tycka att
scenen är rätt tjatig (kanske alldeles för enkel, om man tolkar den som avsedd
att vara pedagogisk?). Vid den andra visningen några veckor senare är han
däremot mer engagerad. Då fadern efter ett tag frågar Albin vad teletubbies
gör med dörren, och sonen som sagt svarar att ”Dom bankar på!... Dörr!”,
menar Albin därefter att ”tabbis” på andra sidan dörren ”bankar och sova”.
Möjligen är det just det som stängda dörrar är till för, enligt många barns
erfarenhet: stänga om dem som ska sova? Eller så ska man knacka på dörren
till dem som kanske sover? Hemma sover Albin visserligen inte bakom någon
stängd dörr, men kanske på dagis? Eller så får man i förskolan inte banka på
dörren bakom vilken andra barn sover? En liten stund senare, när även Dispsy
ska knacka på dörren och förmodligen stänga den bakom sig, associerar Albin
tydligen återigen dörrar till detta med att sova, då han säger ”Sova... godan”.
Albin verkar nu själv rätt trött, men nappar för den skull inte alls på föräldrarnas förslag att han ska gå och lägga sig. Det är roligare att vara tillsammans.
Albin har långt senare enligt sin mamma också refererat till detta dörrinslag i Teletubbies: han pekar på dörren och säger ”dörr” på samma sätt som
han gör när han ser avsnittet och sedan pratar han om vem som knackar och
vem som öppnar osv. Även Linas mamma säger sig ha upptäckt mer ”öppna
och stänga dörr”-lek efter det i studien sedda inslaget från Teletubbies. Lina
reagerar vid alla fyra visningarna tydligt på dörrscenen. Efter att de fyra
tubbisarna gått genom dörren och stängt den, gör Lina (vid den första visningen) en gest mot mamma, som i denna familj kommit att betyda ”att gå till
jobbet”. Strax efter visningen en vecka senare leker Lina en stänga dörren-lek
med mamma, medan Byggare Bob fortfarande pågår i bakgrunden.
Om det är Teletubbies som inspirerat Linas lek ”Öppna och stänga dörren
till sovrummet”, är givetvis omöjligt att avgöra. Hon har precis själv börjat
kunna nå upp till vissa dörrhandtag i hemmet och tycker det är väldigt roligt
att stänga och öppna dem. Hon stänger nu dörren och skrattar när mamma
öppnar, efter att Lina knackat. Sedan ska mamma knacka och Lina storskrattande öppna. Dottern får här alltså själv bestämma om eller när det ska öppnas.
Hon experimenterar också med att leka att hon går till jobbet, vinkar till mam191

man och stänger dörren, men kommer snabbt tillbaka och ropar ”HEEEEEJ!”.
Detta upprepas tre gånger till. Lina låtsas även att hon kommer in i vardagsrummet, efter att ha sovit en stund.
Dörrar är således aktuella i deras liv just nu och här bidrar kanske Teletubbies till igenkänning och repetition. Möjligen även till en omkastning av överoch underlägen mellan ”stor” och ”liten”? Tv-tittandet ledde enligt modern
hur som helst till att Lina ett tag efteråt lekte och experimenterade ännu mer
med dörren, än hon tidigare gjort.
För Lina (2:6 år) är det tydligen (i motsats till för Joel) ännu mer spännande att öppna än att stänga dörren, ty vid tredje visningen säger hon flera
gånger ”öppa”. Kanske beror detta på att hon, i motsats till Joel, når upp till
en del dörrhandtag. När den siste tubbyn kommer gående på samma sätt som
de tre tidigare, kravlar sig Lina snabbt ned ur soffan och springer fram till tv:n
för att ”ta på” dörren. Modern frågar: ”Ska du försöka ÖPPNA dörren, va?”
Lina håller pekfingret mot dörren och ropar ”dörr!” och innan Tinky-Winky
hinner knacka på dörren, knackar Lina själv tre gånger på den (dvs på tvrutan).
Ännu vid den fjärde visningen tre månader senare är detta att öppna och
stänga en dörr fortfarande intressant för Lina (2:8 år). Hon ber till och med
om att få se ”Öppen dörr – stäng dörr”, när hon hör musiken från Teletubbies.
Modern berättar: ”’Öppna dörr-stänga dörr’ överför Lina också till andra
sammanhang i lekar och i våra samtal. Hon kan nu öppna och stänga dörrar
och experimenterar ibland med att gå och komma. Hon går till jobbet, säger
hej då till mig, stänger dörren, men kommer snart glad tillbaka och säger
’hej!’. Att styra över att komma och gå har varit viktigt och spännande, så
som också sker i Teletubbies.”
Det är givetvis svårt att säga hur mycket Teletubbies är att tacka för denna
bearbetning, men onekligen får dörrinslaget tultbarnen både att leka och tala.
Kanske är dörrscenen helt enkelt rolig pga överdrift, repetition och variation –
inslag som i sig även gör leken rolig – trots att denna lek förekommit i de
flesta småbarnshem långt innan Teletubbies föddes. Det mesta tyder åtminstone på att barnen på ett angenämt sätt känner igen sig själva i inslaget.
Detsamma gäller onekligen avslutningsscenen ”hej då”. Där önskar uppenbarligen Lina att också hon, precis som de fyra tv-knubbisarna, hade ett hål i stället för en dörr...

Protester, bus och skrämsellek vid läggdags är upplyftande
Videovisningens sista inslag utgjordes av det stående avlutningsmomentet i
Teletubbies: den busiga godnattscenen. Den manlige berättarrösten hörs tre
gånger upprepa ”Dags att säga hej, då!”. Det klipps till de fyra teletubbisarna,
hukande bakom gröna kullar, som tydligt protesterar, med ord som ”Åååh,
nej!”, ”Äsch!” och ”Nääe...”. De slår samtidigt ifrån sig med händerna. Mans192

rösten fortsätter ändå med att säga ”hej då” till var och en av dem, samtidigt
som tubbisarna fnittrande dyker ned bakom var sin kulle.
Men så dyker först Dipsy upp igen, ropande ”Buu!”, och de andra följer
skrattande efter med var sitt ”Buuu!”. Berättaren invänder vänligt förmanande
”Näe…”, varpå alla tubbisar skrattande och fnittrande härmar honom: ”Näe!”
(dvs inte vördnadsfullt imiterar, utan retfullt parodierar mannen). Solbabyn
skrattar åt dem. Berättaren säger än en gång ”hej då” till alla fyra och denna
gång lyder de och hoppar en efter en ner i hålet på bostadens ovandel.
Efter att Dipsy ropat ”Buu!” och den manlige berättarrösten rätt allvarligt
sagt ”Näe!”, skrattar Lina (2:5 år) stort och upprepar direkt (och med exakt
likadan intonation) ”Näe!”. Samma sak upprepas andra gången. Vid den
tredje visningen en månad senare hoppar hon plötsligt upp och går fram till
rutan, pekar mot den öppning i ”grästaket” som teletubbisarna försvinner ner
i, och ropar vänd mot modern ”Där!”. ”Ett hål”, svarar mamma, och Lina försöker också uttala ”hål... joo... Lina... hål... Lina”. Modern frågar då, något
undrande, ”Har Lina också ett sånt hål?”. ”Joo”, svarar Lina. Det förblir (för
oss vuxna) oklart exakt vad som avses: om Lina har ett hål eller om också
hon skulle vilja ha ett sådant hål. Onekligen tycks det vara svårare att stänga
igen hålet när teletubbisarna ska gå och lägga sig, än det är för vuxna att vid
sängdags stänga en dörr... Själva hoppen ser också ut att vara kul att utföra.
Även i de fåtal fall då tultbarnen själva blir lite skrämda, eller när berättelsen som i Brum egentligen är alldeles för spännande, vill de se om filmen
upprepade gånger – fast av allt att döma inte för att bearbeta någon oro för
egen del. Endast under fyra-fem korta ögonblick har några av barnen visat
obehag. I de flesta fall rör det sig då om höga, ovanliga ljud. Möjligen blir
Joel lite skrämd av den kraftiga, bullriga rösten tillhörig ”operapingvinen” i
Pingu. Han verkar likaså (precis som Albin) bli oroad av den ljudliga ”fanfaren” i vinjetten till Rapport. Han har för den skull inget emot att se om Pingu,
men dras inte precis till nyheterna.
I början av den tredje visningen av Teletubbies´ dörrinslag står Lina
mindre än en halvmeter från rutan och pekar med pekfingret på figurerna på
skärmen. Hon backar dock en aning, då hon hör vissa dova och tydligen obehagliga ”dump-dump”-ljud och blir ännu mera skrämd när periskopet (som
ser ut som ett jättestort, gammaldags duschhuvud och upptar cirka en fjärdedel av bildytan) dyker upp i nedre vänstra hörnet. Hon retirerar snabbt och
söker skydd hos modern, som försöker lugna henne med hjälp av en glad
stämma och avledande manöver: ”Oj, vad var DET som kom fram där?! Titta!
Vad är DET som kom fram DÄR?! Titta, där är BEBISEN igen! Hej, bebis!”
Nu vågar Lina sig åter fram mot Solbabyn, ler lite, men återvänder snart till
mamma och tar henne i handen. ”Ska jag följa med?”, frågar mamma skrattande, men gör som dottern vill: ”Ska jag följa med?! Titta! Vad är det, då?
Är det KANINER?”
Att Lina denna gång blir skrämd – i motsats till visningen två veckor tidigare, när hon sittande i soffan tre meter bort lugnt kommenterade att periskopet liksom ”växte upp ur marken” – torde just hänga samman med att hon nu
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står så väldigt nära bildrutan, att föremålet upplevs som både jättestort, nära
och plötsligt uppdykande. Kanske är detta just ett exempel på den ”orienteringsreflex” som Kubey & Csikszentmihalyi (2002) talar om, när tv:s snabbt
uppdykande bilder och ljud tros suga uppmärksamheten till sig, vare sig man
själv vill det eller ej – en överlevnadsinstinkt i form av inbyggd känslighet
inför potentiella hot. Här ser vi dock hur denna ”orienteringsrespons” på
plötsliga stimuli snarare stöter bort än drar till sig Lina, Joel och Albin.
Samma förklaring kan kanske gälla även för den fjärde visningen av Brum, då
Lina (2:8 år) också står och känner på tv-rutan, men blir skrämd av bilen som
kör ut ur garaget.
Konklusion: I jämförelse med alla leenden på de tv-tittande tultbarnens
ansikten som skiner i kapp med Solbabyn, utgör denna handfull skrämselexempel undantag. Tv-tittandet upplevs i 99 procent av fallen som positivt. Tv
är oerhört attraktivt för barn och upplevs som ett lockande underhållningsmedium. Det som är roligt, vill man också förstå. En del av interaktionerna som
resulterar i delad uppmärksamhet mot rutan har dock till syfte att begripa eller
värdera ”farligheten” i det som visas. Tv-hörskådandet visar sig då vara ett
ofarligt sätt att leva sig in i spännande räddningsaktioner och upproriska tankar, eller ventilera protester.
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Kajsa Paulsson

Små barn hör på tv – om musik i barnprogram

Ljud och musik av alla de slag är viktiga informationskällor när det gäller
tolkning av omvärlden. Även det lilla barnet får i dag tidigt erfarenheter av att
höra ljud och musik genom radio, tv, film, CD, DVD, datorer och andra digitala ljudkällor. Ibland kan det handla om bakgrundsljud från familjemedlemmars aktiviteter såsom tv-tittande, men även om ljud och musik som möter
familjen utanför hemmet t ex i köpcenter, på caféer och konsertbesök. Barn
socialiseras tidigt in i samhällets och familjens ljudvärldar och attityder till
dessa. Ljud och musik kan fungera som trygghetsmarkörer, men kan även bidra till att förvarna lyssnaren inför möjliga verkliga såväl som fiktiva faror.
När det gäller ljudnivåer som barn utsätt för är det viktigt att ta barns ljudmiljö på allvar och verka för en god sådan på platser där barn vistas, både i
hem och förskola. Detta är ett arbete som kan inledas tidigt och som både
barnens familjer, förskolepersonal och samhällsplanerare bidrar till.
Redan i tidiga åldrar verkar barn ha tillskansat sig viss medieförtrogenhet
och förståelse för mediernas möjligheter, såsom skillnader mellan tv-utsändningen och möjligheten att i inspelat material kunna stoppa och se om på nytt.
Det gäller också när barn lyssnar till musik. Barn tycks från tidig ålder ha stor
förmåga att känna igen och placera texter, melodier och ljudklang i musikaliska sammanhang. Sandra E. Trehub (2006:38-44) beskriver bland annat
barns långtidsminne för musik och barns stora känslighet inför tal och sång.
Stine Liv Johansen och Nicolai Jørgensgaard Graakjær konstaterar (2007) att
det i tv-produktioner för barn verkar förekomma en stor variation när det gäller talade effekter som har att göra med hur orden uttalas, deras intensitet,
tonhöjdsförändringar m.m.
Att höra och se något om och om igen hör till barns sätt att bearbeta, införliva och erövra roliga men också obehagliga scener och moment. Även om
små barn inte har den referensram som äldre hunnit få, kan man ofta förvånad
upptäcka hur mycket även små barn tidigt verkar veta om musik, om dess
olika målgrupper och musikens olika användningsområden. Musikanvändningen i barnprogram påminner om former och tidsaktuella tendenser inom
produktion för vuxna. Det musikaliska materialet är relaterat till stildrag och
genrer som används inom vuxenproduktion, även om vissa specifikt barnrelaterade parametrar och överväganden tas in i produktion för de yngsta. Musiken i barnproduktioner anknyter ofta till populärmusikaliska genrer när dessa
blivit mer etablerade och när dessa genrers företrädare och fans själva uppnått
föräldrastatus. Detta verkar vara vanligt både i barnfonogramproduktion och i
film- och tv-sammanhang (Paulsson 2006).
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Vilka typer av musikaliska stilar och genrer används i barnteve och hur arrangeras och presenteras musiken? På vilka sätt anpassas musiken till barnlyssnaren? Hur kombineras bilderna med de talade delarna och musiken? Vilken information ger och för vilka funktioner används musik? Hur skulle man
kunna tänka sig att musiken påverkar upplevelsen av innehållet? Frågorna är
många och vidare forskning efterfrågas inom området. I denna korta artikel tar
jag upp signaturmelodin till Bolibompa, musikanvändning i barnprogrammet
Teletubbies och fenomenet med filmvisor, som ofta blivit vida spridda och
upptagits i barns sångrepertoar. Därmed vill jag peka på tre områden för musikproduktion i tv-program för barn.

Bolibompa-signaturen
Många föräldrar har genom åren beskrivit hur deras barn lystrat till signaturen
för SVT:s signatur Bolibompa, ibland innan barnet i fråga brytt sig om de efterföljande programpunkterna. I kapitlet Fyra blöjbarn ser på tv – en deskriptiv analys (denna antologi) framkom att när barnen i undersökningen exponerades för signaturen visade de både mycket hög uppmärksamhetsnivå och parapersonlig interaktion av olika slag, såväl som tecken på tv-förståelse då barnen tidigt verkar inse betydelsen av vinjetten och att denna erbjuder något
speciellt för dem. Att urskilja vad som är för barn och vad som är för vuxna
verkar vara ett intresseområde som även de små barnen uppehåller sig vid,
som ett led i att förstå mer om sin nuvarande såväl som framtida position och
roll. Hur kom då denna uppenbart framgångsrika signatur till och vad är det
som kan tänkas göra Bolibompasignaturen så tilltalande och lockande?
När TV2 startade 1969 ingick ett särskilt uppdrag att producera för barn
och kanalen fick en väsentligt utökad budget för barnproduktion (Rydin 2000:
189). År 1973 engagerades musikern Lasse Dahlberg för att skriva en signatur
till barnprogrammen, en signatur som skulle locka barnen och föräldrarna till
tv:n. Dahlberg var vid denna tid engagerad både inom tv- och teatermusik för
barn (intervju med Lasse Dahlberg). Inför arbetet diskuterades vissa utgångspunkter, såsom att anknyta till folkmusik, gärna utomeuropeisk musik med
trummor och tydliga rytmiska inslag. Barns delaktighet var också av stor vikt.
Dahlberg hade i övrigt fria händer att komma med förslag. Han valde att utgå
från rytmiskt tal, ramsformen och anknöt därmed till barns förkärlek och intresse för ramsor och ordlekar med nya och nyss inlärda ord och begrepp (intervju Lasse Dahlberg). Dahlberg samlade sina barn och några barn som
bodde i närheten och spelade på köksgolvet in barnens deklamation ”Kom nu
då! Vadå? Barnprogram i TV2!”. Denna inspelning togs med till en studio,
där instrumenten och effekterna lades till.
När barnredaktionen vid slutet av 1980-talet flyttades över till Kanal 1, innebar det att signaturen behövde anpassas. Lasse Dahlberg kontaktades åter
för att utföra detta arbete. Under 1987 presenterades signaturen med de nya
slutorden ”Har du sett? Kanal 1!”. Denna andra vinjett inleds med en blå
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bildbakgrund, med en skylt med texten ”barnprogram”. Samtidigt som skylten
visas, hörs en grupp barn säga: ”Barnprogram, Ja´” och därefter skattar de.
Sedan inleds den rytmiskt deklamerade ramsan ”Bollibompa, bollibompbomp-pa”, som sägs fem gånger. Under tiden syns en sprattelgubbe, en flygande drake, en speldosa och en boll som ”leker”, hoppar och studsar över
bilden. Ramsan ackompanjeras av trumspel och en bit in i ramsan tillkommer
klaviaturinstrument och en flöjtstämma i dur, som genom en nedåtgående melodiföljd bidrar med en pigg, nyfiken och rytmisk karaktär. En grön drake
kommer in i bilden när barnen läser ramsan den femte gången och draken är
med och formar byggklossar till en etta. När ettan är klar hörs flera manliga
röster säga ”Har ni sett?”. ”Va?”, svarar barnen, ”Kanal 1!”. Därefter hörs
barnen återigen skratta och figurerna i bilden har stannat upp. De har samlats
för att se på det som nu kommer att hända. De talade partierna med tydligt
rytmiskt musikackompanjemang är karaktäristiskt och under den korta tiden
(drygt 20 sekunder) får man mycket information genom bild, musik och de
talade sekvenserna.
Vid slutet av 1990-talet lanserades en ny och omgjord version av signaturen tillsammans med ny bildberättelse, där draken är huvudaktören. Magnus
Frykberg bearbetade och skrev nya delar till musikinslaget som genomgående
har ett betydligt snabbare tempo än ursprungsversionerna. Flera grundläggande moment och framförallt huvudordet Bolibompa finns med, men fick
stavningen Bolibompa. Den nya vinjetten inleds med en stillbild av den gröna
draken, samtidigt som man kan höra ett ackord av flera instrument och med
en drillande flöjt överst i klangbilden. En grupp barn ropar ”Bolibompa”. När
bilden vidgar sig, och draken börjar springa rakt emot tittaren, hörs ett yngre
barn ramsa ”Bolibompa, bolibomp-bomp-pa” fyra gånger till slagverk och
trumset och därefter kommer ett musikinslag med melodi- och basinstrument
in. Musiken har en tydlig, rytmisk karaktär.
Under tiden har draken i bilden rört sig genom stadsmiljö, på trottoaren
längs en trafikerad gata, nerför en trappa till ett mörkt ställe, en tunnel eller en
tunnelbana som leder till en äng. Därifrån studsar draken vidare upp i luften
och ramlar sedan rakt ner i sin fåtölj, precis när en skylt med texten Bolibompa visas på drakens tv. Då utbrister det lilla barnet igen glatt ”Bolibompa”, som ett muntert utrop och kanske även för att påkalla andra barns
och vuxnas uppmärksamhet. Denna signatur har betydligt snabbare både
bildmässigt och musikaliskt tempo. Den upplevs som längre, men visade sig
endast vara någon enstaka sekund längre än den tidigare versionen. Draken
får i den senaste versionen en större betydelse och hamnar som ensamt subjekt framför tv:n. Speldosan, sprattelgubben, pappersdraken och bollen är
borta och därigenom är bildberättelsens tidigare anknytning till barnkammare
och småbarnsrum också borta och ersatta av en stadsmiljö och ett hastigt uppkommet vardagsrum. Rätt som det är, är draken hemma och sätter sig vid
tv:n. Att hux flux hamna i hemmet är något även små barn kan känna igen.
Plötsligt är man hemma igen efter besök i stadstrafik, bussar, caféer eller
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barnvagnsbio, under föräldrarnas ofta ytterst aktivitetsfyllda föräldraledigheter.
Signaturen fångar barnens uppmärksamhet, något som förmodligen både
har att göra med dess rytmiska, ramsvänliga karaktär och med barnmedverkan. Även denna signatur signalerar tydligt att nu kommer det något för barn.
I den ursprungliga versionen fanns en viss inriktning mot kollektiv delaktighet, genom att det var en grupp barn och att flera mansröster hördes tillsammans. Användningen av ett flertal slagverksinstrument i en musiktradition
med rytmiska moment och ofta kollektivt deltagande är av stor betydelse.
Ramsans rytmik till detta anknyter också till barnets ramsande. Signaturens
texttema relaterades till barnets intresse och lek med nya ord och nyupptäckta
eller påhittade ord och stavelser. De rytmiska parametrarna inbjuder även till
rörelse och aktivitet, dans, hopp och spring till tv. Ramsor är ofta kollektivt
delade och roliga att framföra i grupp.
Bolibompa visade sig vara så effektiv att den började användas som samlingsnamn för hela barnprogramsändningen. Förutom inslag som presenteras
av olika programledare ingår även olika aktiviteter i studion och dit kommer
även barn som besökare och medarbetare. Idag är begreppet Bolibompa väletablerat, och det finns även Bolibompa-föremål som solhatt, ryggsäck, nyckelband, keps m.m till försäljning. På SVT:s hemsida för programramen Bolibompa finns förutom information om sändningarna både extra material och en
viss interaktivitet med de användande barnen. När det gäller internet har jag
även funnit några exempel på vuxna som i sina bloggar har skrivit om Bolibompa-signaturen. Exempelvis kommenterades 20-årsfirandet av Bolibompa
31 augusti 2007 i några bloggar.
De generationer som var barnlyssnare under 1970-talet, och som själva
lystrade till den ursprungliga Bollibompa-signaturen, tillhör nu föräldragenerationer som idag placerar sina barn och sig själva framför tv:n inför dagens
barnprogram. I och med utökade inspelningsmöjligheter i hemmet med video
och inspelningsbara dvd-spelare är barnprogrammens sändningstider dock
inte längre lika styrande som tidigare. Familjens kvällsmåltid kan numera intas i lugn och ro innan barnprogrammen tar vid – och då vid en tidpunkt som
passar familjen. Föräldrar kan nu välja om och när det är dags för barnprogram i tv. Den exakta tiden när familjen dimper ner i tv-soffan kan skilja sig
från dag till dag och från familj till familj. Samtidigt som tiden har frikopplats
från den tid då alla ser programmet, är det ett betydligt högre tempo i signaturen och vinjetten, mer fragmentariskt bildberättande, snabbare byten samt
musikframställning och ramsa framförda i snabbare tempo. Parallellt med
denna nya valfrihet i tiden har också sändningstiderna och antalet tv-kanaler
med barninnehåll förstås utökats markant.

Musikanvändningen i Teletubbies
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Den brittiska programserien Teletubbies har visat sig attrahera små barn. I
kapitlet om de fyra barnens reaktioner på olika tv-exempel visade samtliga
barn stor uppmärksamhet inför inslagen med Teletubbies. Barnen verkade
ofta uppslukande och nästan som om de själva skulle vilja krypa in bland de
gröna gräsmattorna. Hastigt uppkomna ljud, okända och upplevt obehagliga
ljud i kombination med snabb förändring i bilden var dock något som exempelvis oroade vissa barn i undersökningen. Detta hörde dock till undantagen.
Musiken i produktionen består av elektronisk musik, där klang och funktion
anknyter till musikinstrument såsom bastuba, fagott, flöjt och marschtrumma.
Jag skildrar här musikanvändningen genom att beskriva de första minuterna
av scenen ”Big hug!”, dvs stor kram.
Scenen börjar i gryningen, där man ser den skrattande Solbabyn stiga upp
på himlen. Samtidigt hörs fågelkvitter, vilket hjälper till att placera situationen utomhus i naturen. Därefter närmast smygs en första ton in, i lågt register
som efterföljs av en andra ton ett kvintsprång upp. Nu har ljudet etablerats, de
långsamma inledningstonerna har signalerat till barnen att det kan komma
mera. Därefter inleds presentationen av det enkla temat, först framfört genom
ett klockspelsljud och sedan ett visselliknande ljud. Användning av liknande
efterklangsrika ljud har jag valt att kalla barnkammarsound och dessa har varit vanligt förekommande i musikproduktion och grammofonskiveinspelningar för barn, i synnerhet då det handlat om mindre barn eller som signal till
mindre barn (se vidare Paulsson 2006).
I denna inledande korta instrumentala ouvertyr läggs grunden till delar av
signaturmelodin. Musiken etableras försiktigt med låg volym. Alltefter som
bilderna och berättelsen introduceras, ökas också den musikaliska intensiteten
och volymen. En marschtrumma tillkommer. När Solbabyn kommit upp på
himlen, och lite förundrat tittar på Teletubbiesvärlden nedanför, har musiken
ökat i intensitet och når klimax inför att man byter scen och inleder själva berättelsen. Den nya scenen presenterar Teletubbies och deras gröna gräskullar
och man kan höra en kvinnlig röst som läser en sorts programförklaring om
att Teletubbies går och leker.
Till ett musikavsnitt innehållande stor andel korta staccato-toner hoppar
Teletubbies-figurerna en i taget upp ur ett hål i marken. När alla kommit upp
räknas de långsamt upp 1-2-3-4. En textremsa, påminnande om en neonskylt,
kommer fram under figurerna med texten Teletubbies och en manlig röst säger Teletubbies. Detta efterföljs av ett ackord och för tankarna till någon sorts
presentation på cirkus eller kabaré, med ett ljud som påminner om spikpiano
och ett fanfarliknande brutet ackord, ett arpeggioackord. Nu har det gått 1 minut och 12 sekunder, berättelsen är i gång och figurerna har etablerats. ”Dags
för Teletubbies” sägs fyra gånger.
Sången sjungs med text första gången av en manlig sångare. Melodin består främst av terssprång, den är alltså uppbyggd av relativt små språng i melodin. Det förekommer call and response, fråga-svar-inslag, i sången där Teletubbies och de vuxna rösterna alternerar och sjunger om vart annat. De
sjunger inte tillsammans, utan det är tydligt att de befinner sig i olika världar
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och positioner. De vuxna berättarrösterna omsluter produktionen och omringar knubbisarna i sin trygga värld, men de agerar inte och tar inte hand om teletubbisarna.
Teletubbisarna tar dock väl hand om varandra genom att uppmärksamma
varandra, ta intensiv direktkontakt och krama varandra. Ett bubblande ”dovt”
ljud i ett uppåtgående glissando hörs, samtidigt som ett sorts periskop höjs
upp ur gräset, och man hör den manlige rösten säga ”Vart tog Teletubbies
vägen?”. När teletubbisarna kommer fram igen, skrattar de och börjar kramas.
Till detta kramande hörs ett klockljud (chimes) vilket kan föra tankarna till
olika vindmobiler, som ofta finns i små barns värld. Vid ett inslag där teletubbisarna en och en går igenom en dörr som kommit upp, framförs en sorts
marschtrallvisa. I tydlig marschtakt vandrar de en och en fram till dörren och
ibland hörs de tralla med till musiken. Musiken går i dessa avsnitt från att ha
varit s.k. icke-diegetisk, alltså utanför själva berättelsen, till att även bli diegetisk, i och med att de i bild visade figurerna blir musikaliska aktörer när de
sjunger. Melodiavsnitten är i dur och korta teman bildar en musikalisk väv, i
vissa fall närmast fragmentariska. Denna marschmusik återkommer och är en
sorts rörelsemusik genom hela denna scen vid dörren.
När berättaren eller någon teletubby talar, förekommer ingen bakgrundsmusik. Det förekommer heller ingen musik vid de allra mest spännande momenten när de fyra figurerna en efter en ägnar sig åt att öppna dörren och därefter gå igenom den till sina vänner. De alternerande manliga och kvinnliga
berättarrösterna inramar berättelsen. Karaktäristiskt är också de varierande
och kontrasterande musikdelarna, även om de hänger samman klangmässigt
och ibland också tematiskt. Musiken är tätt sammanvävd med bilderna och
understödjer handlingen. Marschinslagen, som signalerar rörelsehandlingar
med en tryggt dunkande bas och marschtrumma, kontrasteras mot en lugnare
stämningsmusik som signalerar överledningar till nya händelser och situationer.
Genomgående upplever jag att produktionen innehåller en mycket aktiv
ljud- och musiksättning som förmodligen medverkat till att upprätthålla barnens intresse för produktionen. Med korta, nyanserade fragment, varierat med
något längre sammanhållande berättelser och aktiviteter som i presentationen
och inslaget om dörren. Musiken i Teletubbies karaktäriseras av en lyhört balanserad ljud- och musikläggning. De musikaliska inslagen efterliknar vissa
musikinstrument och används som orkester och medverkar därigenom till att
placera figurerna i ett socialt sammanhang, med en egen musikkultur, där
sång och musik ingår. De olika figurerna gör några försök till talad kommunikation, genom att uttala några enstaka betydelsebärande ord, och deltar även i
sången utifrån sina tidigare etablerade förutsättningar som icke helt talande
individer, kanske i de tilltänkta lyssnarnas ålder.
Centralt i produktionen är variationerna mellan tystnad och ljud och musik, teletubbisarnas egna verbala kommentarer och den manliga och kvinnliga
berättarrösten. Ljuden väntar in teletubbisarna och barnen vid skärmen. Musikanvändningen i Teletubbies organiserar musiken i olika kontrasterande delar.
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Detta sätt att organisera ljud och musik kan tänkas bidra till att barnet får viss
förståelse för att ljud och musik kan förebåda och hänga samman med händelser. Variation mellan ljud, musik och tystnad, samt de kontrasterande delarna
i musikavsnitten kan möjligen tänkas bidra till något slags begynnande förståelse och tillägnelse av musik och instrumental musik i något längre sekvenser
än barnvisans korta strofer.

Filmvisor i sångtradition
Filmvisor ingår ofta i mer omfattande film- och tv-produktioner för barn.
Även om dessa producerats med tanke på barn som är lite äldre än koltstadiet
har vissa av dessa filmvisor upptagits även av de yngsta barnen. Välkända
exempel på detta är filmvisor med Astrid Lindgrens text som ingått i filmatiseringar av hennes böcker. Sångerna ”Här kommer Pippi Långstrump” och
”Lille Katt” från Emil i Lönneberga är sådana som små barn hört och lärt
kanske både genom sångbokssjungande i hemmet och genom tv och video.
Sångerna som spridits genom medier har med åren kommit att få en betydande roll i barnsångsrepertoaren idag – blivit klassiker.
Sången ”Här kommer Pippi Långstrump” ingår i tv-serien Pippi Långstump som sändes 1969. Jan Johansson skrev melodin och Georg Riedel tog
över färdigställandet av filmmusiken efter Johanssons död. Riedel skrev sedan filmmusiken också till filmerna om Emil i Lönneberga (Paulsson 2006).
Till varje film behövdes tre-fyra filmvisor och Lindgren skrev sångtexter som
hon levererade helt klara till Riedel, några texter i taget. Filmvisorna används
i filmerna dels som sånger vilka sjungs i sin helhet, dels för att anknyta till
och presentera den person som en viss sång är kopplad till. Filmvisans tema
användes också för att kommentera något, ibland i förändrad form såsom i
mollversion, i en lite komisk variant osv. Filmens ljudspår/soundtrack bearbetades och spreds sedan på LP-skivor och som ljudkassetter.
Om och om igen har nya generationer och familjer samlats kring produktionerna som fått sin stora spridning just tack vare tv-mediet. Barn lärde sig
sångerna då de hörde och såg filmerna, men filmvisorna togs också med i visböcker för barn. Filmvisorna sjungs av olika karaktärer i filmerna, men är troligen också tänkta att fungera som frikopplade visor för barn. Medsjungbarheten både när det gäller det musikaliska materialet och texten är viktig.
Filmvisor kan binda samman medierade lyssnarupplevelser med barnets eget
sjungande och deltagande i musikstunder av olika slag. Dessa sånger kan därigenom få flera dimensioner även i små barns kulturliv.

Musik i tv-produktioner för barn
Musik i någon form ingår i de flesta tv-produktioner för barn antingen som
signaturer, bakgrundsmusik och/eller filmvisor. Denna musikanvändning är
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omfattande och ett område där olika medier, kulturformer och skilda sätt att
se på barn möts. Genom repriseringar, som är särskilt vanliga inom barnproduktion, har ofta flera generationer fått barndomsupplevelser av samma produktioner. Serien Fem myror är fler än fyra elefanter är ett exempel på en
produktion som innehöll mycket musik och som uppmärksammades och har
repriserats vid flertal tillfällen. I tv-utbudet för barn ingår även ett stort antal
internationellt producerade program som ljudläggs för den svenska marknaden. Svenskproducerade småbarnsprogram kan bidra med vissa kulturella
igenkänningsmoment, som även mindre barn börjar uppfatta och använda för
att vidga och formulera sin kulturella värld. Ett exempel på detta är den
svenska dokumentärproduktionen Alice i Kina, där musiken har en viktig roll
i berättandet och förankrar händelserna till Sverige respektive Kina med vissa
kulturella igenkänningsmoment såsom danslekar och sånger från midsommarfirande och jul, såväl som kinesisk musik när familjen befinner sig i Kina.
Musiken kan i detta fall bidra till att förankra och förena tiden och platsen
här och nu med där och då. Den gör likheter och skillnader verkliga och hörbara. Genom att se det lilla barnet som en kompetent och sensibel lyssnare
kan man uppmuntras att se på musikanvändningen som mycket viktiga delar i
produktionsarbetet. Att därigenom bidra till barnens begynnande musikaliska
upptäcktsfärder, att vidga och bekräfta barnens musikintresse och verka för
goda ljudmiljöer innebär utmaningar med många möjligheter. Dagens barnmusik bildar referensram för nya mediegenerationer. Kanske kommer just
”Poddi poddi poddi poddi po” ur Teletubbies att tillsammans med barnvisor
ur inslaget Dagens visa bli musikminnen i framtiden.
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Fredrik Lindstrand

Snuttefilm i förskolan
– en studie av tvååringars meningsskapande och engagemang

Fyra 2-åringar sitter bredvid varandra i en soffa på förskolan. På golvet bredvid dem sitter två förskolepedagoger. Rummet de befinner sig i har för dagen
förvandlats till biograf och barnen har just tittat på Simons anka, den andra av
fem animerade filmer som ingår i Snuttefilm – för de små (2007). Samtliga av
barnen har på olika sätt engagerat sig i berättelsen om pojken Simon och hans
leksaksanka, som en dag rullar iväg på ett äventyr. De har använt ord och gester för att benämna eller kommentera det de ser på tv-skärmen.
När slutvinjetten tonar in, utropar en av flickorna i gruppen: ”Jag vill se
mera!” Filmvisningen fortsätter med ett kort mellanspel av de så kallade
”Snuttarna” som introducerar temat för nästa film och samtidigt fungerar som
andhämtningspaus mellan filmerna. När den sista av filmerna övergår i eftertexter utropar samma flicka: ”Jag vill se mera film!” De fyra tvååringarna har
då suttit koncentrerade och engagerat sig i de filmberättelser som spelats upp
för dem utan avbrott i en halvtimme.

Magert utbud för de yngsta
Under de senaste decennierna har det hänt något med den rörliga bilden. Det
som tidigare (åtminstone fram till 1950-talet) bara gick att se i biografsalongernas mörker verkar nu finnas vart vi än vänder oss – på tv-apparaternas och
datorernas skärmar, på stora reklamskyltar i storstäderna, i portabla dvd-spelare och spel av olika slag, i mobiltelefoner, på displayer till olika typer av
apparater och så vidare.
Den rörliga bilden har med andra ord tagit plats mitt ibland oss. Samtidigt
har en förändring skett ifråga om utbudet av rörlig bild även inom de mer
traditionella medierna, inte minst i samband med digitaltevereformen. Vi kan
nu välja att skaffa oss tillgång till en mängd olika kanaler som i princip sänder
dygnet runt. Flera av dessa riktar sig helt till barnen som målgrupp, vilket innebär att de nästan alltid har något att titta på under sin vakna tid. Rörlig bild
är med andra ord en del av vår värld redan från det att vi är små, oavsett om vi
aktivt väljer det vi vill titta på eller ej. Vi kan dock konstatera att det bara är
en väldigt liten del av alla de typer av rörlig bild som når oss till vardags som
är producerade med de allra yngsta i åtanke, åtminstone om vi ser det ur ett
svenskt perspektiv. Sveriges television har till exempel som policy att inte
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producera rörlig bild för barn under fyra år. Samtidigt kan nog de flesta föräldrar hålla med om att även yngre barn ser på film och TV ändå. Det finns
alltså ett behov av kvalitetsfilm som passar även den yngsta publiken.
Eftersom det hittills inte har funnits så mycket film för barn i den åldersgrupp vi riktar vår fokus mot i denna bok, existerar inte heller någon omfattande svensk forskning att tillgå inom området. Det finns därför ett stort behov av erfarenheter och kunskaper kring vad som sker när barn ser på film
som anpassats efter deras egna intressen och förutsättningar.
I denna text intresserar jag mig för vad som sker när en grupp tvååriga förskolebarn tittar på de filmer som ingår i Snuttefilm – för de små för första
gången. Fokus riktas dels mot hur barnen engagerar sig i de filmer som visas
på förskolan, dels hur de skapar mening under tittandet. I texten utgår jag från
två av filmerna. Den ena av dessa bygger på en bok som barnen har läst tillsammans på förskolan, medan den andra filmens berättelse är helt ny för dem.
Relaterat till dessa frågeställningar är jag samtidigt nyfiken på vad som kan
sägas kring själva filmerna och visningssituationen – fungerar de, och i så fall
varför?

Om Snuttefilmerna
Snuttefilm – för de små är ett filmpaket som producerats med de yngre barnen
i åtanke. Paketet består av fem korta filmberättelser i lugnt tempo kring sådant
som barnen kan känna igen från sin vardag. De är skapade av bl a Anna-Clara
Tidholm, Gun Jacobson, Malin Erkkonen och Lisbet Gabrielsson och beskrivs
av filmmakarna som ”små äventyr med mycket känslor, mycket musik och
stor dramatik” (www.lisbetgabrielsson.se). Tre av filmerna baserar sig på Tidholms välbekanta och omtyckta peka-och-läs-böcker för barn i ”tvåordsåldern”: Hej då, lilla apa! (som bygger på boken Apan fin, 1999), Hela natten
(2002) och Alla får åka med (2004). Även de återstående två berättelserna
(Simons anka och Nelly packar) är planerade för utgivning i bokform. Filmerna binds samman av korta mellanspel med de tecknade figurerna ”Snuttarna”, som fungerar både som andhämtningspauser och presentationer av efterföljande film.
Filmmakarnas tanke bakom projektet har varit att skapa filmer av hög kvalitet som är anpassade just för de yngre barnen. Som en förklaring till varför
man valt att arbeta med film istället för att nöja sig med traditionella barnböcker, pekar producenten Lisbet Gabrielsson, i en intervju med barnkulturtidskriften Opsis Kalopsis (Huss 2007), på det faktum att vi lever i en tillvaro
där de rörliga bilderna ständigt omger oss. Hon menar att det stora problemet
inte är att barn ser film ”utan att de ser så mycket på TV och att de vänjer sig
vid att se sånt som både är skrämmande och som de absolut inte begriper”
(ibid.). Hon förklarar vidare att ”när det gäller småbarnsfilm, alltså sån film
som i motivval och tempo är producerad med ett barnperspektiv, film som det
lilla barnet kan förstå och leva sig med i, sån film är ett väldigt bra komplement till litteratur”.
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Anna-Clara Tidholm, som bland annat är känd för de barnböcker som
några av de aktuella filmerna bygger på, pekar även på andra kvaliteter som
filmmediet kan erbjuda: ”Att välja film framför TV betyder också att man
tillgodoser det lilla barnets behov av att ständigt ta om. Boken man avslutat
ska genast läsas om igen och likadant är det med film och då är det ju bara att
trycka på play igen. Den möjligheten saknas helt vad det gäller TV” (Huss
2007).

Filmvisning i förskolan – om studiens upplägg
De resultat som presenteras i detta kapitel härrör från ett större empiriskt
material som ingår i det så kallade Snuttefilmsprojektet som genomfördes i
Film Gävleborgs regi under hösten 2007. Projektet bestod av två huvudsakliga delar, där dokumentation och forskning ingick som en av dessa. Projektets andra del var pedagogiskt inriktat och handlade om att föra ut filmerna
i Snuttefilmspaktetet till intresserade förskolor. Förutom själva filmerna fick
de deltagande förskolorna ta del av en handledning som utarbetats inom projektet (Lindstrand 2007). Inför visningen uppmanades förskolorna att förvandla en lugn vrå av lokalerna till biograf. Det handlade framför allt om att
se till att det fanns en tv-apparat, en dvd-spelare eller video, samt att det fanns
något bekvämt för barnen att sitta på. Vi föreslog att 4-6 barn kunde utgöra en
bra grupp, samt att visningsgrupperna skulle organiseras utifrån barnens åldrar. Tanken med detta var att låta varje åldergrupp se filmerna på sitt eget sätt,
utifrån sina egna behov, intressen och förutsättningar.
Det empiriska materialet, som består av videoinspelningar av barnen när
de tittar på filmerna samt intervjuer med barn, förskolepersonal och föräldrar,
samlades in i anslutning till visningar vid några av de deltagande förskolorna.
I denna text utgår jag från videodokumentationer från en av dessa.

Teoretisk och metodologisk begreppsram
Att genomföra en analys kring ett empiriskt material av något slag handlar om
att applicera teoretiska begrepp för att skapa en möjlighet att se något som
något. Vi behöver därför en teoretisk och metodologisk begreppsram som
fungerar utifrån det vi har för avsikt att belysa. Jag ska här kortfattat introducera det socialsemiotiska och multimodala perspektiv jag utgår ifrån i detta
kapitel och förklara varför jag valt just detta sätt att närma mig förskolebarnens filmtittande.
Till att börja med kan en viktig utgångspunkt för detta perspektiv sägas
handla om ett intresse av att förstå hur människor kommunicerar och skapar
mening med hjälp av en mängd olika socialt och kulturellt formade resurser.
Vi kan till exempel använda oss av talat och skrivet språk, bilder, gester, minspel, visslingar och liknande i vår kommunikation med varandra. Ofta, om
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inte alltid, kombinerar vi några av dessa resurser och vår kommunikation kan
då beskrivas som multimodal (Kress & Van Leeuwen 2001). En multimodal
analys tar fasta på detta och riktar fokus mot de små detaljerna i samspelet
mellan människor. Ett skäl till att jag väljer att använda mig av ett sådant angreppssätt här är just det faktum att det ger mig möjlighet att lyfta fram de
små betydelsefulla detaljerna som säger något om barnens engagemang och
meningsskapande under filmvisningarna.
Kommunikationen mellan människor sker genom skapandet av olika typer
av tecken – t ex i form av språkliga utsagor, ett barns teckning, en film eller
liknande. Själva tecknet kan ses som en representation av någon aspekt av
världen, skapad utifrån teckenskaparens intresse i det aktuella sammanhanget
och med de resurser som finns tillgängliga för honom eller henne. Teckenskapandet kan beskrivas som en process där vi kopplar samman en idé om något (ett ”innehåll”) med en form av något slag. Vi väljer den form som på
bästa sätt kan uttrycka det vi vill ha sagt (Kress 2003). Form och innehåll är
dock nära sammanbundna och går inte att separera helt och hållet. Det spelar
roll hur vi framställer något, då formen bidrar till den mening vi vill uttrycka.
I språket bidrar till exempel syntaxen till hur vi kan tolka ett meddelande,
medan kompositionen spelar motsvarande roll i bildens värld (Kress & Van
Leeuwen 1996).
Semiotik kan i grunden sägas handla om mening och meningsskapande.
Genom att analysera tecken av något slag kan vi skapa oss en bild av vad en
persons intresse riktas mot i ett särskilt sammanhang, samt hur denna person
länkar samman saker och ting för att skapa mening. När vi närmar oss barnens filmtittande kan vi till exempel se vad man väljer att säga något om,
samt vad man för in i sammanhanget för att skapa den förståelse man ger uttryck för. Det handlar med andra ord om hur man konstruerar de tecken som
vi kan ta del av som utomstående betraktare.
Ett annat skäl till att jag väljer att närma mig det som sker vid filmvisningen utifrån socialsemiotiken och dess tanke på teckenskapande är att jag
vill framhålla barnen som kompetenta aktörer i deras eget sammanhang och i
deras egna sociala och kulturella miljö. Med tanken på barnen som teckenskapare som kommunicerar och engagerar sig utifrån sina intressen, och med
de resurser de har tillgängliga i det aktuella sammanhanget, blir det barnets
uttryck som hamnar i centrum.

Reception som produktion
Eftersom denna studie handlar om barns meningsskapande i relation till rörlig
bild kan den kategoriseras som hemmahörande inom det fält som traditionellt
beskrivits som receptionsstudier. Jag vänder mig dock lite grann mot en sådan
etikett, då den riskerar att föra tankarna till barnen som passiva mottagare i
enlighet med äldre tiders syn på kommunikationsprocessen som en överföring
av ett innehåll från en part till en annan. Mot bakgrund av den teoretiska begreppsram som just presenterats vill jag snarare hävda att det som sker i hög
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grad kan beskrivas som en produktionsprocess, även om den inte nödvändigtvis utmynnar i några konkreta produkter vid sidan av barnens utsagor och
ageranden etc.

Tecken på engagemang och multimodal kommunikation
För att kunna säga något om det som sker när barnen tittar på film behövs
analysenheter av något slag. Vi behöver helt enkelt något konkret att fokusera
på i det material som studeras. I denna studie handlar detta i första hand om
att urskilja de tecken på engagemang som framträder under barnens tittande
på filmerna.
En grundläggande tanke bakom det multimodala synsättet är, som nämndes tidigare, att vi använder oss av en rad olika resurser för att kommunicera
med varandra. Under filmvisningen kommunicerar barnen genom att använda
språkliga uttryck, genom att gestikulera och genom att göra miner av olika
slag. Barnens kommunikation ses här som uttryck för deras engagemang
kring det som sker i filmerna och som ett sätt att interagera med medtittarna i
det sammanhang där filmerna visas. Deras kommunikation med hjälp av olika
kommunikationsformer bildar på så sätt en typ av tecken på engagemang.
Barnens engagemang tar sig samtidigt även andra uttryck som blir möjliga
att notera. Det handlar då om i vilken grad de fäster blicken på tv-skärmen,
om intensiteten i deras rörelser när de t ex viftar häftigt med armarna i samband med att de ser något spännande och om deras kroppshållning när de tittar på filmerna. Jag ska här kortfattat redogöra för dessa olika uttryck för engagemang och hur jag avläser dem i min analys.
Språklig interaktion
Vad säger barnen något om under filmvisningen och vad säger de? Hur säger
de det de säger? Det handlar alltså dels om vad man riktar sitt engagemang
mot i sammanhanget och hur man berör det man lyfter fram, dels om med vilken intensitet (tonfall, styrka, tempo) man ger uttryck för detta engagemang.
Gester
Förutom att barnen berör olika aspekter av det som sker i filmerna med ord,
använder de även gester för att uppmärksamma något. Vad i filmerna lyfter
barnen fram med gester och vilka gester gör de? Med vilken intensitet gestikulerar barnen kring olika saker?
Minspel
När grimaserar barnen eller gör miner av något slag? Vilka miner gör de? Hur
intensivt och hur länge?
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Blickar
Barnens blickar säger en hel del om deras engagemang i filmerna. Blicken
kan visserligen sägas vara en trubbig analysenhet i relation till frågor om engagemang, eftersom vi kan rikta blicken mot något och ändå vara frånvarande
i tanken. En blick som riktas åt ett annat håll säger däremot något om bristande engagemang. Det är framförallt på detta sätt jag använder mig av blicken i denna studie – den säger något om hur koncentrerade barnen är under
olika delar av filmerna.
Rörelser
Under filmvisningen utför barnen en mängd rörelser med olika delar av sina
kroppar. Den intensitet rörelserna utförs med är en indikation på deras engagemang i det de riktar sin fokus mot för stunden.
Kroppshållning/position
Som en slutlig aspekt på hur barnens engagemang tar sig uttryck under filmvisningen kan vi betrakta hur de sitter. Det handlar dels om hur de riktar sina
kroppar (tillbakalutat eller riktade mot tv-apparaten) och hur spänt eller avkopplat de sitter. Ett barn som sitter framåtlutat mot rutan med spänd kropp
avläses som mer engagerad än ett barn som sitter bakåtlutad och avkopplad.
Barnens engagemang tar sig alltså olika former av fysiska uttryck. Det kan
naturligtvis vara så att de även engagerar sig på andra sätt som inte blir lika
synbara för en utomstående betraktare. Poängen här är dock att visa att barnen
engagerar sig på olika sätt under filmtittandet. I detta avsnitt presenterar jag
hur detta engagemang kommer till uttryck och kring vilka aspekter av filmerna barnen uttrycker sitt engagemang. Meningsskapande bygger också på engagemang, men jag väljer här att skilja dem åt eftersom engagemang inte alltid kan påvisas hänga samman med meningsskapande, åtminstone inte i empirisk mening. Jag separerar även de två filmerna åt, eftersom de berättelser
som de bygger på är olika förankrade hos barnen. Den första filmen, Hej då,
lilla apa!, är baserad på en bok som barnen tagit del av inför filmvisningen
medan Simons anka är helt ny för dem.

Filmvisning på förskolan
Låt oss nu närma oss själva filmvisningen och de spännande aktiviteter som
pågick i samband med denna. För att underlätta för läsaren väljer jag att väva
samman beskrivningen av barnens aktiviteter under visningen med en beskrivning av själva filmerna.
Tvååringarna
Gruppen med 2-åringar bestod av en pojke och tre flickor. Jag väljer här att
kalla dem Adam, Anna, Bella och Cissi (i den ordning de sitter). Under vis208

ningen närvarar även pedagogerna Anki och Lena som sitter på varsin sida
om barnen. Vid visningen av den första filmen sitter jag på golvet bredvid
Anki, till vänster om barnen. Då min närvaro, som vi ska se, visade sig påverka aktivitetsnivån i gruppen valde jag att smyga ut inför visningen av den
andra filmen. För tydlighets skull vill jag redan här påpeka att när inte annat
anges tittar barnen koncentrerat på det som sker på teverutan.

Hej då, lilla apa!
Den första Snuttefilmen har just nått sitt slut och en ny titel tonar in med gula
bokstäver över det landskap där Snuttarna just hoppat omkring. Barnen rör
lite på sig i soffan. Deras koncentration riktas framförallt mot oss vuxna. Blir
det mer film? De vänder blickarna mot teveapparaten igen när en manlig berättarröst läser filmens titel – ”Hej då, lilla apa!”. Strax därefter kommer ett
klipp till en stjärnhimmel som visar sig vara en rullgardin. Den dras upp och
på ljudspåret hörs en tupp som gal. Bella lägger huvudet på sned och tittar
sedan mot Anki och ler. Hon vänder sig tillbaks mot teven igen och gör en
min av spänd förväntan (drar upp axlarna och ler intensivt). Sedan kopplar
hon av igen och låter axlarna sjunka ner.
Även Anna och Cissi tittar en kort stund mot Anki under filmens första
sekunder. Cissi lyfter armarna och släpper ner dem igen, samtidigt som hon
lutar sig bakåt och vänder blicken mot teven igen. Bella tittar än en gång mot
Anki, men vänder blicken tillbaka mot teven när berättarrösten åter hörs:
”Den lilla apan vaknar.” Vi ser hur den lilla apan hoppar i sängen. Bella ler
och öppnar munnen stort. ”Hurra! En ny dag!”, utbrister berättaren. Anna sätter händerna till munnen. Berättaren fortsätter: ”Hurra! Hurra! Hurra!” Anna
tar ner händerna igen och tittar med öppen mun.
Klipp till köket, där den lilla apan sitter och dricker mjölk vid matbordet:
”Mjölk till frukost.” Anna skrattar till och konstaterar glatt att ”Apan djickej
209

mjölk!”. Berättelsen fortsätter med ett klipp till tamburen, där apans mamma
sätter en grön basker på den lillas huvud. ”Och nya fina kläder.” Anna stoppar
in ett finger i munnen.
I det följande klippet står de båda aporna i hallen utanför ytterdörren och
vinkar till varandra. ”Hej då mamma! Hej då lilla apa.” Cissi lutar huvudet åt
höger och petar sig sedan i örat.
Apan hoppar fram i en parkliknande miljö med träd, blommor, buskar och
gröna gräsmattor. ”Det är fint väder idag. Och blommorna är också fina.”
Anna tittar på Anki och ler, drar upp vänster axel en aning och låter den sedan
falla ner igen samtidigt som hon vänder blicken mot skärmen igen. Cissi tittar
ner på sina händer och tittar sedan upp igen, medan hon fortfarande håller
fram händerna. Hon rör lite vid den ena handen med den andra.

Bild från ”Hej då, lilla apa!” ur Snuttefilm – för de små (2007) av Anna-Clara Tidholm och
Gun Jacobson, design och färgläggning Malin Erkkonen.

På sin väg genom parken möter den lilla apan en ap-pappa som drar sin bebis
i vagn. Sedan joggar en ap-tjej med hästsvans och freestyle förbi. Cissi kravlar sig bakåt i soffan så att hon kommer upp lite mer och sitter rak i ryggen.
Apan möter också en gammal apa med rullator. I klippet därpå ser vi hur apan
hoppar till och sätter sig pladask på marken. Musiken tystnar. ”Men allting är
inte fint.” Cissi känner på en av sina tofsar. Närbild av en hund som flåsar och
viftar på svansen. Anna ser allvarlig ut. Berättaren: ”Vad e det där?”
Cissi snörvlar lite och Bella tittar kort åt hennes håll. Anna brister ut i ett
leende och sneglar mot Anki. Berättaren besvarar sin egen fråga: ”En hund!”
Därefter följer en reaktionsbild på apan, som ser orolig ut. Bella hostar till lite
och lutar sig bakåt med händerna bakom nacken. Hon kastar en snabb blick
mot Anki. ”Voff, voff, voff”, säger hunden i nästa klipp. Den viftar lite på
svansen. Berättaren fortsätter: ”En stor hund! En väldigt stor hund!” (Några
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toner spelas igen.) Bella tittar mot mig och Anki. Anna tittar också mot oss
och rynkar pannan kort innan hon vänder blicken mot teven igen. Vi ser hur
apan hoppar upp i ett träd samtidigt som berättaren konstaterar att: ”Det är
bäst att hoppa upp i trädet.” Bella vänder blicken tillbaka till teven. Barnen
tittar fokuserat i 10 sekunder, medan apan klättrar upp i trädet och hunden
skäller.
Bella ger Anki ett snabbt ögonkast och tittar sedan lite längre på henne,
innan hon åter vänder blicken mot rutan. Berättaren: ”Dumma hund! Gå
bort!” Anna rynkar ögonbrynen. Berättaren fortsätter: ”Gå bort!” Musiken
börjar spela igen. Vi ser uppifrån trädet hur hunden ser förvirrad ut och sedan
springer sin väg. Nu ser apan glad ut – den ställer sig upp och sträcker upp
armarna. Berättaren konstaterar att ”Det är roligast att hoppa ner från trädet”.
Apan hoppar ner och hamnar i en stor vattenpöl. ”PLASK!” Barnen ser ut att
vara helt koncentrerade. Anna stänger munnen, som varit öppen en längre
stund.
Berättaren: ”Den lilla apan är väldigt blöt.” Anna öppnar än en gång
munnen. Apan plaskar hemåt igen och lämnar stora, våta spår efter sig. ”Och
dom nya fina kläderna…” Cissi lyfter upp handen. Berättaren: ”... är också
blöta.” Bella tittar kort mot Anki.
Den lilla apan och apans mamma står i hallen igen. ”Äntligen hemma!
Stackars lilla apa!...” Anna gör antydan till ledsen min med munnen. Berättaren: ”…säger mamma.” I det följande klippet hänger den lilla apans kläder på
en torklina. Det droppar om dem. ”Kläderna måste torka.” Den lilla apan ligger i mammas famn, invirad i en handduk. ”Å lilla apan måste torka.” På spisen står en kastrull med varm mjölk. ”Mjölken…” Anna sätter upp pekfingrarna mot näsan. Berättaren: ”… e varm.” Apan sitter med ett glas varm mjölk
vid köksbordet och gäspar. I följande klipp dras rullgardinen ner igen. Cissi
lutar sig tillbaks och gnuggar sig i ögonen med båda händerna. Sedan låter
hon dem glida ner så att hon vilar hakan i dem.
Berättaren: ”Dagen e slut.” Apan ligger i sin säng med slutna ögon. Anna
ser väldigt koncentrerad ut. Berättaren: ”Den lilla apan sover.” Anna tittar
mot mig och sedan mot Anki. Cissi tittar mot Anki. Anna tittar mot Anki. Berättaren: ”... och drömmer.”
Musiken börjar spela igen. Anna och Bella tittar mot mig. Cissi lutar sig
tillbaka och vilar huvudet mot soffkanten. När filmen tonar över i eftertexter
börjar barnen röra på sig lite mer än tidigare. Anki: ”Är det slut? Va?”

Engagemang och meningsskapande kring Hej då, lilla apa!
Som framgått av beskrivningen är det bara är Anna, när hon roat konstaterar
att ”Apan djickej mjölk!”, som säger något under hela filmen. Med sitt konstaterande för hon uppmärksamhet till något som hon tycker är roligt. En apa
som dricker mjölk! Kanske roas hon också av det faktum att det är en liten apa
som utför en aktivitet som hon själv kan känna igen från sin egen vardag. Jag
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låter detta stå som ett första trevande exempel på hur meningsskapande kan ta
sig uttryck under filmtittandet.
Det är förstås svårt att avgöra om det är min närvaro eller pedagogernas
tystnad som påverkar barnens aktivitetsnivå under filmen, men att döma av
aktiviteten under visningen av nästa film då jag lämnat rummet kan vi ana att
det handlar om en kedjeeffekt, där min närvaro håller tillbaka pedagogerna
vilket i sin tur leder till att barnen blir mer dämpade.
Engagemang
Om vi bortser från det talade språket blir det dock tydligt att barnen i högsta
grad är engagerade i det som sker på teverutan. Vi kan dels se till den höga
grad av koncentrerat tittande som utmärker visningssituationen, dels beakta
de leenden, oroade och ledsna miner, rynkade pannor och de blickar som utbyts mellan barnen och pedagogerna under de fem minuter som filmen pågår.
Det är intressant att se hur ofta barnen vänder sig till pedagogerna under filmens gång. Ibland handlar det om att utbyta leenden kring sådant som känns
lustfyllt i någon bemärkelse. Andra gånger ser det mer ut att handla om att
söka trygghet eller bekräftelse. Barnen vänder sig även till pedagogerna under
filmens början och slut, som för att stämma av kring själva situationen. Oavsett i vilka lägen barnen vänder sig mot de vuxna eller mot varandra kan vi
konstatera att det finns en viktig social dimension i barnens filmtittande.
Samtidigt kan blickarna ibland säga oss något mer. Bellas och Annas
blickar mot oss vuxna i samband med att musiken börjat spela på slutet signalerar att de redan vet att filmen snart är slut. Som en motsvarighet till de andra
tjejernas blickar ser vi samtidigt hur Cissis engagemang sjunker och hon lutar
sig tillbaka mot soffkanten. De små tvååringarna har alltså redan lärt sig något
om hur en film vanligtvis är strukturerad – att musiken signalerar att filmen är
slut.
Empati
Någonstans på den svårdefinierade gränsen mellan det jag här kallar engagemang och meningsskapande återfinner vi en form av uttryck som kan relateras
till empati och inkännande hos barnen. I flera av filmerna i Snuttefilm – för de
små återkommer situationer där någon är, eller riskerar att bli, ledsen och i
samtliga av dessa sammanhang reagerar något eller några av barnen med att
själva se ledsna eller medlidsamma ut. Vi ser här till exempel hur Anna gör en
antydan till ledsen min när apans mamma (med berättarens röst) ger uttryck
för hur synd hon tycker om den blöta lilla apan.
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Simons anka
Snuttarna återkommer i ett nytt litet mellanspel efter Hej då, lilla apa!. Precis
som tidigare tonar titeln för nästa film – Simons anka – in över det landskap
som Snuttarna haft som bakgrund för sina aktiviteter. Den manliga berättarrösten läser: ”Simons anka.” Pedagogen Anki upprepar: ”Simons anka”. Bella
ler och lägger händerna över kinderna. Cissi sätter sig tillrätta mot soffryggen.

Bild från ”Simons anka” ur Snuttefilm – för de små (2007) av Anna-Clara Tidholm och
Gun Jacobson, design och färgläggning Malin Erkkonen.

Bilden på teven tonar över till pojken Simon, som drar sin leksaksanka mellan
stora grästuvor i ett sandfärgat landskap. Berättaren förklarar att: ”Simon har
en anka.”
Bella (pekar på teven): Kolla Simon.
ANKI: Ja där kommer Simon och går.
Berättaren: Simon och anka...
Bella: lika som min kompis.
Berättaren: ...ska gå på promenad.
ANKI: Heter han också Simon?
Bella: Ja.
Plötsligt lossnar snöret som Simon drar sin anka i och ankan rullar iväg. ”Men
hallå!” Simon ser förvånat efter ankan som åker iväg nerför en backe. ”Vad
händer nu?” Närbild av ankan som åker i nerförsbacken. ”Kvack, kvack.”
ANKI: Vad hände med ankan?
Bella: Den åker ner.
ANKI: Han åker ner.
Simon står kvar och tittar efter ankan. ”Vart tog anka vägen?” Barnen tittar
allvarligt, när ankan rullar vidare. ”Anka rullar ut i världen.” ”Kvack, kvack”,
säger ankan. ”Kvack, kvack”, svarar Adam och skrattar. Mitt i bild syns plöts213

ligt en stor leksaksgubbe som visas ur ankans perspektiv. ”En gubbe står i
vägen!” Bella ler. Ankan och gubben krockar med ett pinglande ljud och gubben vaggar åt sidan. Ankan rullar förbi och i nästa klipp ser vi hur den rullar
mellan fötterna på en kvinna i kjol och förbi två barn som sitter i sandlådan.
”Hej alla barnen! Ni får stanna i sandlådan.” I klippet därpå hoppar en groda
fram bredvid ankan. ”Se upp!” Bella lutar sig tillbaka och ropar samtidigt ”en
groda!” och ler. Ankan rullar förbi en flicka som håller en skällande hund i
koppel. ”Här kommer jag!”
Bella (leende, med fingrar i munnen): En hund!
ANKI: Ja, en hund också. Åh!
Plötsligt kommer ankan fram till en krokodil som klipper med sina stora käftar. ”Hjälp! Dig vill jag inte ha till kompis.” Krokodilen tittar lite sorgset efter
ankan. Bella har fingrarna i munnen och utropar: ”en krokodil!”
Det börjar gå fortare utför och ankan konstaterar att ”Det verkar som om
hela världen liksom lutar! Mer… och mer!” Ankan plumsar ner i havet med
ett plask och försvinner.
ANKI: Oj!
Bella: Oj!
Anna (ler och tittar kort mot ANKI, sedan tillbaka mot teven): Vart tog han
vägen?
ANKI: Ja vart tog han vägen?
Det går ringar på vattnet där ankan försvann. Plötsligt dyker den upp igen.
”Jag tror jag har blivit…” Ankan sjunker ner än en gång, vilket får Bella att
frågande utropa: ”Men! Var är hon?” Hon får möjlighet att besvara sin egen
fråga när ankan kommer upp igen: ”Där!”
Berättaren fortsätter: ”…En badanka!” Ankan kvackar och simmar iväg.
Cissi ler roat och lutar sig framåt. Bella tittar kort på Anna, som utropar ”en
barn… en badanka!... men… pojken kan inte simma”.
Tre av barnen reagerar samtidigt, med stor entusiasm, när ankan möter en
andmamma med fem kvittrande ungar som kommer simmande.
Bella (sträcker upp armarna i luften): ALLA ANKORNA!
Anna (pekar på teveskärmen): TITTA vem som kommer där!
Adam (pekar med båda händerna): Dä dä dä!
Barnen vrålar tillsammans. Anna och Cissi, och efter en kort stund även
Bella, vänder sig mot Adam och ger honom en hastig blick. Ankan och andfamiljen simmar förbi varandra. Anna pekar och konstaterar leende att ”han
hitta sina kompisar!”. Pedagogen Lena bekräftar genom att upprepa: ”han
hitta sina kompisar.”
Strax kommer en fisk hoppandes, vilket får Bella att ropa:
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Bella: En fisk! En fisk! En FISK!
Adam (pekar och viftar med båda händerna): Gaa!
Bella (pekar med höger hand och arm): En fisk. Kolla!
Ankan stannar upp för att titta på en stor vit fågel som kommer simmande. Vi
ser bara fågelns kropp och en lång hals.
LENA: Vad är det där Adam?
Anna (med allvarlig min): Nä, de ä en fågel.
LENA: En stor fågel.
Musiken tystnar. När fågeln sänker ner huvudet och betraktar ankan visar det
sig vara en svan. Den väser lite grann, innan de båda fortsätter åt varsitt håll.
Musiken börjar spela igen. ”Kvack, kvack.” Anna blir lite fundersam: ”Vill
inte den lilla ank.. storasystankan tillbaka till sina bäbisanka och sin mammaanka?”
Vågorna blir högre och högre och havet under den lilla ankan blir mörkare
och mörkare. Berättaren förklarar att ”Havet börjar bli bråkigt”.
Bella: Åhh!
Berättaren: Vågorna verkar arga.
På ljudspåret hör vi hur vinden tilltar.
Bella (trycker sig bakåt och uppåt i soffan): Åhh det är mycket!
Adam: Mycke! (Han tittar sedan på ANKI.)
Ankan kastas upp i luften av en stor våg. Den kvackar oroligt samtidigt som
den flaxar med vingarna. Adam ropar med stor entusiasm: ”GAA!” Efter en
stund får ankan ordning på flaxandet och flyger fram mellan molnen. Bella
sträcker ut båda armarna och benen i luften och skrattar. Hon tittar sedan på
Anki.
Berättaren: Nu har jag visst blivit… en flyganka!
Anna (leende): En flyganka!
Bella tittar på Anna och ler.
Ankan flyger högt över havet. Där nere syns en fyr och några båtar. ”Vilka
små båtar!”
Anna: Anka får inte jamla nej till haj... till hajarna.
ANKI: Nej.
Ankan flyger in över land. Vi ser några små hus och en väg som slingrar sig
fram. ”Adjö havet!”
Bella (engagerat, sätter sig upp och lutar sig framåt): Jag får vara nere till hajarna.
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ANKI: Får du det?
Bella (vänd mot ANKI): Ja, jag kan det!
ANKI: Okej.
Bella (lyfter höger arm): Å fågl.. (tar ner armen och pekar med vänster arm)
Å den.. Ankan kan flyga.
Ankan flyger i en cirkel över landskapet. ”Vilka små hus!” I det följande klippet ser vi hur ankan flyger neråt. Sedan får vi åter syn på Simon, från ankans
perspektiv. Han står nere på marken och tittar upp. ”...Och vilken liten pojke!”
Bella nickar. Adam ler och säger något som låter som ”bobbe di ta”. Ankan
landar bredvid Simon. ”Simon!”
Bella: Simon har kommit tillbaka.
ANKI: Ja nu kom hon tillbaka.
I nästa klipp håller Simon ankan i famnen och klappar den. ”Simon har en
anka…” Adam ler och korsar händerna högt över bröstet, på samma sätt som
Simon håller i ankan: ”Mmm.”
Bella: Ja, jag har en anka.
Berättaren: …och anka har Simon.
Bella: Å Simon hade det.
Anki: Har du en sån anka som Simon?
Bella (vänder blicken mot Anki och sedan tillbaka mot teverutan igen): Mm...
Anna: Å vet du. Jag måste åka (lutar sig fram)… Selma å mamma att jag vill
ha en an... en en...
På teverutan går Simon och anka hemåt igen. Snöret ligger kvar på marken.
Vi ser hur de leker Följa John och turas om att härma varandra. ”Det var roligt i världen… men farligt också.”
Cissi (gnider sig i ögonen och lutar sig sedan fram): Jag har en anka. Badanka.
Anna: ...många ankor i mitt paket.
Cissi: Leksaker bada. Badkaret. Jag jag jag har anka hemma.
ANKI: Har du en anka hemma?
Cissi viskar något...
ANKI: Som går å bada med?
Cissi (nickar till svar på ANKIs fråga): Mm...
I filmens sista klipp går Simon och anka bredvid varandra. Stjärnor lyser på
himlen ovanför dem. ”Nu går vi hem.” Filmen tonar ut och musik börjar
spela. Cissi lyfter benen om vartannat. Bella gör likadant. Anna säger att hon
”vill se mera”.
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Engagemang och meningsskapande kring Simons anka
Under denna visning blev det, som synes, en helt annan aktivitetsnivå i rummet – inte minst ifråga om språklig interaktion. Pedagogen Anki bjöd redan i
filmens inledning in till ett utökat engagemang från barnens sida, genom att
ställa frågor kring det som hände i filmen.
Engagemang
Precis som under visningen av Hej då, lilla apa! är barnens koncentration
mycket hög. Deras engagemang tar sig en mängd olika uttryck där vi, som
tidigare, bland annat kan se hur de ropar, ler, skrattar, gapar, ser oroliga ut,
pekar, sträcker ut sina armar, härmar, gestikulerar och så vidare. Här har vi,
som sagt, också verbal kommunikation på hög nivå. Vid sidan av det som
sägs i ord, antyder den höga ljudnivån och energin i interaktionen en hel del
om graden av engagemang under visningen.
Fråga, kategorisera och benämna
Om vi ser till den språkliga interaktionen kan vi urskilja ett par intressanta
ting. Barnen använder dels språket för att rikta sitt engagemang mot det som
sker i filmen. De gör detta genom att uppmärksamma sådant som de tycker är
intresseväckande på något sätt, exempelvis den gulliga andfamiljen. Filmtittandet blir på detta sätt en högst social aktivitet.
Språket används även som ett verktyg för att ställa frågor (”var är ankan?”)
och för att interagera med filmen, vilket barnen gör genom att benämna sådant som syns i bild (”en groda!”, ”en hund!”, ”en krokodil!”, ”en fisk!” och
så vidare). Detta benämnande kan ses som en form av kategoriseringar, där
barnen sorterar det som syns i bild i enlighet med sådant som de känner till
sedan tidigare.
Att föra in nya saker i filmernas sammanhang
Vi kan även se spår av mer abstrakta former av meningsskapande, där barnen
för in sådant som inte nödvändigtvis finns representerat eller tydligt uttryckt i
filmerna i sina tolkningar av vad som sker i bild.
Ett exempel på detta är när Anna uttalar sig om att ankan inte får ”jamla
nej till haj… hajarna”. Tanken på hajar är Annas eget bidrag i tolkningen av
den värld filmen representerar. Hon måste därför först göra en koppling mellan hav och hajar och sedan tänka att det kan finnas hajar i det hav som syns
nedanför den flygande ankan. Varifrån hajarna i hennes föreställningsvärld
kommer, kan jag förstås bara spekulera i, men det utgör ett tydligt exempel på
hur vi, redan som små barn, för in våra kunskaper, erfarenheter och förförståelser från andra kulturella yttranden och sammanhang i våra tolkningar av de
texter (i vid bemärkelse) som vi möter.
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Annas konstruerande av relationer mellan änderna och ankan ger oss ett
annat exempel på hur barnen bearbetar och skapar förståelse kring det som
sker i filmerna genom att föra in element utifrån. I hennes uttalande om
”mammaankan” och ”storasystankan” har ankan blivit storasyster till andungarna och alltså tilldelats roller som hon är bekant med från sitt eget liv. Tanken på en sådan relation mellan dem bidrar samtidigt till att ge berättelsen
ytterligare dramatik, dynamik och personlig relevans.
Anna bjuder på ytterligare ett exempel i samband med att ankan hamnar i
vattnet och blir en badanka. När badankan flyter upp efter att ha varit under
vattenytan en stund utropar Anna ”en barn… en badanka!...men ...pojken kan
inte simma”. Hon för på detta sätt in Simon i handlingen även under denna
del av filmen, där han egentligen inte medverkar. Dessutom tillskriver hon
honom en egenskap – att inte kunna simma. Hon skapar sin egen berättelse
genom att tillföra saker, personer, relationer och kvaliteter/förmågor utifrån
sina egna intressen och erfarenheter.
En liknande variant av meningsskapande, om än på något annan nivå, kan
ses i de andra paralleller som barnen drar mellan sin egen värld och sådant
som ses i filmens tecknade värld. Bella pratar till exempel om sin kompis Simon och flera av barnen berättar att de har badankor hemma.
Att förstå de semiotiska resurserna
Andra uttalanden visar att barnen förstår hur de olika uttrycksmedel, eller semiotiska resurser, som filmmakarna använder sig av är tänkta att fungera. När
ovädret börjar tillta hör vi hur vinden viner på ljudspåret och Bella konstaterar
att ”det är mycket!”, vilket ger en antydan om att hon förstår att intensiteten i
ljudet ska tolkas som vindstyrka och som en indikation på hur kraftigt ovädret
är.
En bildmässig motsvarighet till detta kan vi se i Bellas till synes simpla
konstaterande att ”Ankan åker ner” i början av filmen. Detta kan i själva verket ses som en indikation på att Bella förstår hur hon ska tolka den rörliga bildens sätt att representera riktningar, rörelser och höjdförhållanden i världen.

Meningsskapande strukturer på olika nivåer
Av de beskrivningar och analyser som gjorts ovan framgår att filmerna fungerat väl för barnen i den grupp jag utgått från här. Tvååringarna har tittat koncentrerat och engagerat sig på olika sätt under visningarna. De verbala utsagorna har samtidigt gett en antydan om att filmerna varit begripliga för barnen
och att de skapat mening på olika sätt under visningarna. Detta leder mig vidare till en avslutande fråga kring själva filmerna: varför fungerar de så väl i
relation till de små barnen? Som utgångspunkt för en reflektion kring detta
väljer jag att åter vända mig till socialsemiotiken och tanken på textens metafunktioner.
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Metafunktioner
En grundläggande tanke inom det socialsemiotiska perspektivet är att alla texter (i vidgad bemärkelse) samtidigt erbjuder tre olika typer av mening. Man
säger att de uppfyller en ideationell, en interpersonell och en textuell metafunktion. Detta sätt att närma sig en text ger möjlighet att se hur olika aspekter
av texten skapar förutsättningar för det meningsskapande som blir möjligt för
läsaren/åskådaren.
Med den ideationella metafunktionen syftar man på att alla texter representerar någon aspekt av världen. En film skildrar till exempel vissa miljöer,
personer, saker och händelser. Den ger en bild av ett utsnitt av världen.
Samtidigt sker en kommunikation mellan olika deltagare (filmmakare,
publik, de karaktärer som skildras etc) som möts genom denna film. Den interpersonella metafunktionen berör hur de sociala relationerna mellan dessa
olika deltagare konstrueras i filmen. Detta sker t ex genom valet av bildvinklar och filmens tilltal i relation till åskådaren. På så sätt skapas olika möjliga sociala positioner i mötet mellan film och publik.
Den textuella metafunktionen berör textens organisation. För att vi ska ha
möjlighet att förstå en text av något slag måste den vara begripligt organiserad i enlighet med de konventioner och liknande som gäller i det sammanhang
där den är tänkt att fungera. Det kan sägas handla om hur de olika resurser
som används samspelar för att skapa en helhet.

Filmernas ideationella erbjudanden
För att vi ska ha möjlighet att förstå något som meningsfullt behöver vi ofta
någon form av struktur som gör våra erfarenheter begripliga. För små barn,
som varken har så mycket erfarenhet av världen eller av rörlig bild, blir detta
behov än större. För att barnen ska ha möjlighet att begripa filmerna är det
därför viktigt att de saker som representeras är sådant som barnen känner till,
att de får möjlighet att känna igen sig i den värld som representeras i filmerna.
Med ”filmernas ideationella erbjudanden” syftar jag här just på de aspekter av
världen som representeras i de olika filmerna. I detta inbegrips de aktörer, saker, skeenden, miljöer och liknande som filmerna berättar om.
Skeenden
Även om samtliga av filmerna i Snuttefilm – för de små bjuder på äventyr och
dramatik i någon mån, utgår filmerna från sådant som barnen kan känna igen
från sin egen vardag, eller som de kan tänkas ha mött i barnböcker eller liknande. Det kan handla om vardagliga händelser, rutiner och göromål som barnen har erfarenhet av – t ex att få hjälp att klä på sig, eller att vara ute och gå
med ett leksaksdjur i koppel.
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Aktörer, saker, miljöer, roller
Filmerna är befolkade med en rad aktörer – såväl människor som djur och
leksaker – som är bekanta för barnen sedan tidigare. Barnen får därigenom
möjlighet att å ena sidan identifiera sig med olika karaktärer i filmerna, å
andra sidan möjlighet att benämna och kategorisera de olika saker och ting
som möter dem på teverutan. De neutrala miljöerna ger på motsvarande sätt
möjlighet för barnen att leva sig in i filmernas rum, utan att alieneras av sådant som de inte känner sig bekanta med.
Känslor
En betydelsefull dimension i filmerna, vilket framgår tydligt under visningarna för barnen, handlar om de känslor som gestaltas. Det kan röra sig om
glädje, oro/rädsla, att vara ledsen, etc. Barnens empatiska förmågor tar sig
framförallt uttryck i deras minspel i mötet med dessa olika känsloyttringar.
Relationer
I filmerna finns en nära koppling mellan de olika känslor som beskrevs ovan
och relationerna mellan olika personer. I den första av de två filmer jag utgått
ifrån i denna text är det framför allt relationen mellan apan och apans mamma
som får en framträdande roll. Det är mamma som tar hand om den lilla apan
och det är hon som tycker synd om apan när den blivit blöt. I den andra filmen är det förstås relationen mellan Simon och hans anka som står i centrum.
Dels skiljs de åt i början och återfinner varandra mot slutet av filmen, dels kan
en förändring i deras relation anas. I början av filmen drar Simon ankan efter
sig i ett snöre och i slutet släpper de snöret och går hemåt tillsammans som
jämlika.
Dramatik och humor i miniformat
Precis som i filmer för äldre personer bygger en viktig del av både humor och
dramatik på att man i något skede bryter mot det invanda och förvånar publiken i någon mening. I filmen om den lilla apan sker detta dels i mötet med
den stora hunden, dels när apan landar i vattenpölen. I filmen om Simon och
ankan kan detta bland annat ses i den scen då ankan rullar iväg från Simon,
samt när den sjunker och kommer upp som badanka.

Filmernas struktur och sammanhang – textuella erbjudanden
Berättarrösten och berättelsernas struktur känns igen från barnboken, vilket
bidrar till att ge en meningsskapande inramning. Barnen interagerar med filmerna på ett sätt som motsvarar det som sker när en vuxen person läser böcker för dem.
220

Tempo
Det långsamma tempot i filmerna gör att barnen får tid att själva besvara de
frågor som ställs av berättarrösten. Det framgår bland annat under visningen
av Simons anka, då barnen får tid att benämna de föremål och figurer som
visas i bild innan berättarrösten förklarar vad det är som visas.
Färgval
Filmerna är skapade i tydliga, klara färger som bygger på grundfärgerna. De
olika karaktärer och saker som möter barnen i filmerna blir därför lätta att urskilja. Färgsättningen kan på detta sätt sägas bidra till att hjälpa barnen att
rikta fokus mot det som sker i bild. De får samtidigt hjälp att urskilja var i bilden de ska titta.
Rörelseriktning
Filmerna är ”iscensatta” så att framåtrörelse sker åt höger, i likhet med när vi
läser en bok. Tillbakarörelse sker åt vänster i filmerna. Det finns på så sätt en
tydlig logik som ger begriplighet åt rummet.

Filmernas interpersonella erbjudanden
Med det tilltal som berättarrösten ger, positioneras barnen i en social relation
till berättaren, vilket erbjuder barnen en trygg och välbekant roll. De lyssnar
och reagerar på sådant som intresserar dem. Det långsamma tempot innebär
samtidigt att barnen får tid att reagera på och benämna det som visas på skärmen, vilket innebär att de får möjlighet att positionera sig själva som kunniga
små individer i sammanhanget.
Tittarpositioner
En jämförelse mellan filmerna och de böcker som dessa bygger på visar en
betydelsefull skillnad ifråga om de tittarpositioner som erbjuds barnen. Böckerna är konstruerade så att barnen själva blir huvudpersoner som betraktar det
som sker och interagerar med boken på olika sätt.
I filmerna har en huvudperson, som berättelsen cirkulerar kring lagts till.
Detta är framför allt fallet i berättelsen ”Hela natten”, som i filmen handlar
om en pojke som ser alla de djur som passerar utanför hans fönster. I boken är
det istället så att barnen själva blir de som betraktar i första hand.

Avslutning
I detta kapitel har jag beskrivit vad som sker när tvååriga förskolebarn tillsammans ser på film som producerats med deras egna specifika behov och
förutsättningar i åtanke. Jag har använt mig av begrepp som engagemang och
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meningsskapande för att beröra barnens interaktion och övriga uttryck. Den
teoretiska ramen som använts för att närma mig de processer som pågått under filmvisningarna har hämtats från multimodal och socialsemiotisk teoribildning.
Vi har bland annat sett hur barnen engagerar sig med såväl gestik, mimik
och kroppshållning som verbala utsagor i olika omfattning. Meningsskapande
har visats ske på olika nivåer, där det å ena sidan rört sig om att benämna sådant som syns i bild och att ställa direkta frågor kring det som sker i filmerna
och å andra sidan handlat om mer abstrakta former av meningsskapande där
omständigheter och erfarenheter utanför filmerna och vardagen på förskolan
förs in i barnens språkliga interaktion.
Utöver en analys av barnens uttryck under visningarna användes några
grundläggande socialsemiotiska begrepp för att reflektera kring själva filmerna och de erbjudanden dessa kan ses bidra med för att ge barnen möjlighet att
skapa mening och förstå berättelserna på ett givande sätt.
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Karolina Westling & Olle Sjögren

Blöjpojken, grävmaskinen och genusbygget
En tvåårings samspel kring sandlådan och tv-rutan

”God morgon”, brukar vi säga när vi väcker vår tvåårige son. ”Grävskopor
stora maskiner” har han ofta svarat det senaste halvåret. Det betyder att han
vill sitta i tv-soffan och titta på gaffeltruckar och asfaltutläggare. Under ett par
månader var A närmast ”besatt” av tunga fordon, snälla mekaniker och käcka
byggare.
Blöjpojkens intensiva sätt att profilera ett ”manligt” intresse tvingade oss
att ställa en rad grundläggande frågor. Hade As passion vuxit fram ur lekandet
i sandlådan eller inspirerats av hans tidiga tv-tittande? Kan man skilja ”mediepåverkan” från andra inflytanden, då barn börjar samspela med tv-favoriter i
tvåårsåldern? Varför är det framför allt pojkar som utvecklar en häftigare lidelse för stora maskiner?
Vi läste igenom en hel del litteratur i gränslandet mellan medieforskning
och genusstudier, men fann inga klargörande undersökningar om blöjåldern.
Det gäller både allmänna teorier om hur barn får lära sig hur en pojke eller
flicka ”ska” vara (t ex Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991) och socialisationsteoretiska belysningar av könsskillnader i mediebruk (t ex Valkenburg 2004).
Dagens radikala genusteorier lyfter snarare fram kön som en social konstruktion (t ex Rosenberg 2002; Ambjörnsson 2003), men brukar inte diskutera hur
detta ”bygge” går till under de första åren.
Varken ”inskolningen i en given mansroll” eller ”konstruktionen av kön”
visar sig vara en fruktbar teoribildning, när man ska närma sig en pojke i
blöjåldern. Under de första åren hamnar projektet att bygga upp en ”manlig
identitet” i skuggan av det primära behovet att växa och bli stor. I stället för
att pressa in initialfasen i en begreppsapparat som bygger på senare utvecklingsstadier, har vi försökt urskilja de första tecknen på en ny medvetenhet
som vi vill kalla genusbrytning. Och vi tänker sätta in denna tidiga utveckling
i en vidare uppväxtprocess.
Bristen på klargörande forskning om blöjbarns tv-tittande kan delvis förklaras med alla diffusa föreställningar och fördomar om skadlig påverkan.
Men det innebär också stora metodproblem att utforska vad som händer i huvudet på tvååringar. Ju yngre barnen är, desto svårare blir det att kommunicera vad de upplever och tänker. Vi utgick från att As medvetande till stor del
var fördolt i en ”svart låda”, som vi måste närma oss med en kringgående rörelse. Det gällde att ersätta bristen på psykologisk inblick med ökad uppmärksamhet på det konkreta samspelet i vardagen.
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Vi har noterat As reaktioner och förskolepersonalens observationer under
ett års tid. Vi har försökt ge en helhetsbild av förbindelserna mellan en tvåårings tv-tittande, lekande i sandlådan och intryck från omvärlden. Som föräldrar har vi inte bara jämfört kroppslig tillväxt, motoriska färdigheter och språklig utveckling med gängse normalkurvor. Vi har också fungerat som medtittare för att förstå vad som händer, när en blöjpojke börjar profilera sig med
leksaker och tv-favoriter. Som deltagande observatörer hoppas vi kunna ge
den första genusbrytningen ökad synlighet.

Expertroll eller personligt ansvar?
Det empiriska arbetet med ”singulära” forskningsrön som bygger på egna
barn, är naturligtvis inte oproblematiskt som vetenskaplig metod. Man måste
hålla kritisk distans till anekdotisk historieuppfattning, sålla bort privata händelser utan allmänt kunskapsintresse och avstå från orimliga generaliseringar.
Men man bör inte heller underskatta begränsningarna hos metoder som bygger på laboratorieartade experiment eller statistiska urval, då det gäller mindre
barn. Vi riskerar att få en klinisk skenbild av vardagens processer eller enkätsvar färgade av vuxenvärldens nostalgi och barndomsideal (Honig 1999). Är
det inte bättre att studera de nya lekformer, som faktiskt utvecklas i samspelet
mellan förskolan, hemmet och televisionen, än att ställa gårdagens ”fria”
grupplekar mot dagens ”institutionalisering” och ”isolering” (Halldén 2005)?
Då det gäller barn i tvåårsåldern brukar det vara föräldrar och förskolepersonal, som har bäst överblick över utvecklingen. För forskare som arbetar i en
humanistisk tradition är det en fruktbar strategi att försöka fördjupa vår allmänna förståelse genom att sätta in enskilda fall i ett vidare sammanhang.
Möjligheterna att generalisera med större urval måste vägas mot det speciella
kunskapsvärdet i tydliga åskådningsexempel.
Frågan är också om vi alltid behöver legitimera våra grundläggande kunskaper i vetenskapliga termer. Skulle det vara mindre angeläget att ”utforska”
sitt barn som ansvarig förälder än som expert i vit rock?
Vi lever i en tid som genomsyras av paradoxala kast mellan övertro och
misstro i förhållandet till etablerat vetande. Medan respekten för formella
auktoriteter minskar hos den unga generationen, hanterar många föräldrar sin
förvirring med övertro på gurufigurer. Klyftan mellan ”osäkra föräldrar” och
”experter” fungerar som bränsle för offentlig debatt, inte som stimulans för
ökat självförtroende eller ansvar (Johansson 2007).
För egen del tror vi alltså att de flesta föräldrar kan öka sin inblick i barnens tv-tittande genom att fungera som reflekterande medtittare. Samtidigt
har vårt eget kunskapande kring As utveckling och tv-favoriter säkert påverkats av våra yrkesroller som filmforskare. Vanan att arbeta med rörliga bilder
har tillfört en aktiv resurs i hemmet. Vi brukar spela in As favoritprogram på
en DVD-spelare med hårddisk och låta honom titta när han vill och det passar
övriga familjen. Föräldrarnas sätt att kryssa mellan privat tidsplanering och
utvidgad programservice torde ha gjort denna tvåårings tv-profil extra tydlig.
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Ny genrebildning för blöjåldern
På senare år har det utkristalliserats en ny genrebildning för småbarn som inte
ens lämnat blöjstadiet. Intresset för mindre barn som målgrupp har ökat i takt
med dagens tv-politik och nya kabelnät. As basutbud domineras av Barnkanalen, Bolibompa och lånefilmer från Stadsbiblioteket. Denna repertoar erbjuder
ett helt annat smörgåsbord än de mackor som föräldrarna växte upp med –
mysiga sagostunder och animerade kortfilmer gjorda för lite större barn.
Många public servicekanaler har också utvecklat nya programformer i ett nära
samspel med lekandet i förskolan.
Framväxten av en internationell marknad för småbarn i blöjåldern började
med avregleringen av USA:s tv-industri under 80-talet. När kanalerna fick
sälja mer reklam på barnprogramtid, kunde producenterna höja sin budget och
samarbeta med leksaksindustrin. Ju tidigare dagens barn överger bilar och
dockor för tonårsorienterade intressen, desto mer intensivt har fabrikanterna
satsat på yngre målgrupper (Kline 1995:151ff).
Samtidigt har det blivit mer lönsamt att producera 3D-animerade tv-serier,
när man kan rationalisera bort ett stort antal mellantecknare med datorgenererade bilder (Wells 2003; Crawford 2003:110ff). Hanna & Barbera som länge
dominerade serieproduktionen för barn-tv med sin ”begränsade” animering,
har trängts ut av en mängd 3D-landskap med dockor och leksaker.
De mänskliga dockfigurerna i Byggare Bob, Meckar-Micke och Lilla röda
traktorn blir ganska stela i sin mimik, men i dessa tv-serier finns det också
många fordon, som uttrycker sig med samma livfulla kroppsspråk som lekande barn. Medan Disneys filmtecknare gärna projicerade mänskliga dygder
och ”arbetsglädje” på djur, får dagens 3D-animerade leksaker röra sig i en
digital fantasisfär mellan människa och maskin (jfr Ingold 1983, Shepard
1998). En traktor kan hälsa på folk med tutan, en lastbil blinka med lyktorna
och en cementblandare reagera med spontana glädjesprång.

Tidiga kontakter och tilltal
As första kontakt med tv-rutan, Teletubbies, är medvetet gjord för mindre
barn. BBC ville stimulera motoriken med rytmiska rörelser och språket med
lekfulla tilltal. Man lyckades också utveckla As sociala sympatier genom sättet att iscensätta en mysig småbarnsvärld. Han fick möta gulliga figurer som
rör sig försiktigt i fantasifulla landskap och kommunicerar i långsamt tempo.
As ofta närgångna tv-umgänge med teletubbisarna tog fart när han fyllt ett
och ett halvt år och började bli intresserad av andra barn i förskolan. Eftersom
A nyligen lärt sig gå, kunde han uttrycka sin förtjusning med hela kroppen.
Han härmade vissa ord och gester, dansade med i rytmiska rörelser och log
förtjust när Solbabyn skrattade i bildrutan.
Efter ett par månaders tittande visade A en växande medvetenhet om programmens uppbyggnad. Han började föregripa återkommande händelseförlopp och agera med i figurernas reaktioner och svar. Det stående figurgalleriet
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i Teletubbies fungerade som välbekanta gosedjur och lekkamrater. A hade
snart lärt sig att vinka till släktingar och bekanta med samma näpna handrörelse som teletubbisarna demonstrerade i tv-rutan.
Vid denna tidpunkt hade A ännu inte drabbats av någon fordonsmani. Han
var framför allt intresserad av gulliga djur som kaninerna i Teletubbies. Men
långt före tvåårsstrecket hade A utvecklat ett visst intresse för pinnar av olika
slag. Han var lika fäst vid en flugsmälla som andra barn brukar vara bundna
till sin snuttefilt. Efter ett par månader bytte han ut sitt universalredskap mot
olika pinnar och grenar, som han kunde ”meka” med. Samtidigt växte det
fram ett större behov av nya bekantskaper och utmaningar på tv.
Efter några månaders närkontakt med BBC:s teletubbisar följde ett kortare
umgänge med Pingu, en leranimerad pingvin. Strax före tvåårsdagen började
en annan tv-serie ersätta de tidigare favoriterna. Under denna period brukade
A leka ensam med sina bilar och började snabbt utveckla en intensiv fordonsmani. Han ville ständigt stanna upp och ”kolla” bilar på gatan, i böcker och på
tv. Här kom Meckar-Micke att fylla behovet av en lekkamrat med mer avancerade intressen.

Leka doktor med Meckar-Micke
De 3D-animerade dockfigurerna i Meckar-Micke rör sig i ett modellandskap
som domineras av stränder med sandslott, sagohus och fantastiska inslag.
Meckar-Micke är en ganska blyg gosse som gärna leker ”mekardoktor” med
sin kombinerade verktygslåda och läkarväska. Han bistås av sin snabbtänkta
lastbil Dan, som ofta vet mer än Micke själv. Dess lilla lyftkran har en vit
handske som kan peka ut rätt körriktning, eller plocka fram en instruktionsbok om konsten att bota hissar med hög feber.
Flertalet avsnitt är upplagda som ytterligare en utryckning från Mickes
verkstad. Här hänger det en panel med knappar som lyser när ett visst transportmedel råkat i nödläge. Micke får undersöka en trasig bilmotor med stetoskop eller undsätta en pilot vars flygplan drabbats av hicka. Han måste
”rädda” en rad vuxenkarikatyrer utan auktoritet. Tittaren får inte bara möta en
fnissande astronaut och en sävlig bonde. Vi får också lära känna en busschaufför som inte behärskar enkla trafikregler som Röd gubbe, och en sjöman
som försöker skyla över sin rädsla för djupare vatten med många käcka
”Ohoj!”.
Vad som särskilt lockade A var Meckar-Mickes sätt att ”pillra” och ”fixa”.
Att tv-seriens ledande ”reparatör” ofta verkar både villrådig och valhänt tycks
snarast öka programmens betydelse som fantasistoff för lekande småbarn. Intresset kulminerade medan A höll på att finslipa sin motorik med nyfiket pillrande. Han brukade sätta släp på en traktor, koppla ihop vagnar och bilar eller
lasta saker i storasysters dockvagn. Möjligheterna till egna körövningar och
transporter ökade då det dök upp en trehjuling som tvåårspresent. A använde
ofta mjuka precisionsinstrument som sugrör och plastskedar för att ”laga”
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leksaker. Vår tvååring såg lika konfunderad ut som Meckar-Micke, när han
konstaterade: ”Det funkar inte”.
Samtidigt som A envetet tränade upp sådana kompetenser tittade han
gärna på Mickes ”mekande” med olika fordon och manicker. Tv-serien handlar inte om professionella lösningar utan om påhittiga lekar och rudimentärt
samarbete. Den erbjuder nya möjligheter för småbarn som snarare leker ”parallellt” än tillsammans. Man behöver inte klara av allt för att se hur Micke
gör, eller kunna sjunga för att ryckas med av den käcka vinjettlåten.
Meckar-Micke innehåller även pedagogiska inslag som en tvååring har
svårt att ta till sig. Trots upprepat tittande har A suttit som ett frågetecken inför demonstrationen av den grundläggande regeln att ”turas om”. Micke & Co
får lära sig hur man ska undvika trafikkaos på en trång bro genom att vänta på
grön signal. Det har gått lika trögt med denna tidiga inskolning som våra egna
försök att ändra As revirtänkande, då någon tar hans leksaker i sandlådan.

Liten värld med stora maskiner
Då Bolibompa började visa Stora maskiner fick As fordonsintresse en tydlig
omfokusering med högre energiladdning. I denna svenskproducerade serie
med fem minuter långa ”reportage” presenteras ett tiotal mäktiga maskiner:
från skogsbrukets ”skördare” till asfaltutläggare och vägvältar. A ville se
varje avsnitt flera gånger, samtidigt som han började ersätta hinken och spaden med olika fordon i sandlådan. Det gällde fortfarande att lugnt och koncentrerat förflytta sand, även om storleken och kraften kom att spela en större
roll.
Nu berodde As ”besatta” förhållande till Stora maskiner inte bara på överstimulans från tv-rutan. Maskinerna i hans mediala fönster mot vuxenvärlden
flöt ibland ihop med ett lika intensivt intresse för alla grävskopor som passerade förbi i verkligheten. As direkta ögonkontakt med stora maskiner kulminerade under ett spårvägsarbete på gatan utanför hemmet.
Varje avsnitt av Stora maskiner är inramat med bilder av olika barn, som
leker med en modell av motsvarande fordon. Man låter också en barnröst
spegla tittarens reaktioner med förtjusta kommentarer (”Vilka stora hjul den
har!”), nyfikna frågor (”Vad gör man med knapparna på sidan?”) och vaga
dagdrömmar (”En sån ska jag köra när jag blir stor!”).
Det brukar ta flera år innan barn blir medvetna om skillnaderna mellan
dokumentära bilder och arrangerade inslag. Mer avgörande är upplevelsen av
en dynamisk förbindelse mellan det egna lekandet och Stora världen. Tittaren
får studera hur en gaffeltruck eller väghyvel fungerar i verkligheten och sedan
fantisera vidare med sin egen maskinpark i sandlådan. A följde seriens konkreta beskrivningar med ett koncentrerat allvar och upprepade vissa kommentarer för sig själv.
Varje avsnitt inleds med ett vinjettmontage, där det skymtar en del andra
maskiner som vi föräldrar hade missat att spela in. Programmakarnas korta
försmak väckte ett högljutt begär som vi lyckades stilla med hjälp av SVT:s
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hemsida. A fick studera mäktiga skogsmaskiner, skördetröskor och gaffeltruckar på datorskärmen i pappas kontor, på tryggt avstånd från verklighetens arbetsterräng. För tvååringen blev ”pappas jobb” mycket mera spännande
tack vare alla hästkrafter i Stora maskiner.
A kunde också plocka fram barnböcker med bilder av de fordon som fascinerade honom. Inte minst illustrationerna i Richard Scarrys album fungerade som fantasifulla komplement till maskinerna i verkligheten och Stora
maskiner. Bilderna i tv-rutan fungerade som viktig stimulans för språkutvecklingen, då A började sätta ord på sina intensiva upplevelser.
Det finns mer än ett sätt att förklara småbarns speciella passion för mäktiga fordon. Tv-makarna bakom Stora maskiner låter flera barnröster tala ut
sin dröm att själv få köra ”då jag bli stor”. För vår egen tvååring verkade dock
framtidens yrkeslandskap betyda mindre än längtan efter större sandlådor med
nya leksaker. Barnets möjligheter att fantisera med en häftig grävmaskin
tycks förstärka känslan att behärska konkreta operationer. När arbetsprocessen framstår som mer abstrakt, blir bilderna inte lika lockande. Det invecklade
husbygget med höga lyftkranar behövde mycket längre tid för att väcka
samma intensiva intresse som andra inslag i Stora maskiner.

Byggmästare med leksaksteam
Det tog flera månader innan Byggare Bob, som fanns med i tv-utbudet långt
före tvåårsdagen, väckte samma odelbara entusiasm som Meckar-Micke. As
stora utmaning var att byta plats på sandhögar med en alltför stor sopborste,
eller lasta saker på trehjulingen. Intresset att bygga hus eller cykla fort låg
ännu ett par steg framåt i tiden.
Byggare Bob har blivit galjonsfiguren för dagens 3D-animerade småbarnsvåg genom att även rikta sig till en bredare åldersgrupp. Man kan lätt avläsa
det publika genomslaget i utbudet av olika leksaker: allt från gula hjälmar och
verktygsbälten till kalaspaket och spelportal på Bolibompas hemsida. Tv-serien utspelas i en stiliserad modellstad som ligger inbäddad i ett böljande
landskap, men det rör sig om en minivärld utan öppningar till sagans magiska
fantasisfär. Anslaget ”Det var en gång” har ersatts av en medryckande melodi
som signalerar ”Dags för nya uppdrag”.
Bob är byggbas för ett team med fordon och maskiner. Skopis, Kranis,
Bandis och Menta kan tala med mänskliga röster och deras yviga kroppsspråk
för tankarna till leksugna barn. De höjer sig upp och ner på hjulen, rullar med
pupillerna i sina strålkastare och gör stora grimaser med motorhuven. Som
animerade leksaker behöver de varken tanka bensin eller byta batterier.
Byggare Bob inleds med ett snabbt bildmontage som presenterar Bob,
hans hjälpreda Vilma och deras livfulla fordonsarmada. Det hurtiga anslaget i
signaturmelodin förstärks ofta med kollektiv ritualisering. När gänget samlas
för nästa uppdrag, peppar man upp varandra med en hejaramsa: ”Kan vi klara
det? Klart vi kan!”. De korta transportsträckorna livas upp med en taktfast
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musikslinga, som försöker hålla kvar uppmärksamheten hos mindre barn med
begränsat tålamod.
Byggbasen Bob är ingen heroiserad mansfigur. Han framtonas som en
hjälpsam men lite disträ gruppledare. Eftersom han ständigt gör fel och
glömmer bort viktiga saker, skulle inget fungera utan hans trogna hjälpreda
och leksugna team. I deras samspel ingår en rad anspelningar och passningar
som ligger före As fattningsförmåga, men även många praktiska aktiviteter
som påminner om småbarns parallellek i sandlådan. Byggare Bob kom även
att fungera som inspiration för ett mer avancerat sätt att byta redskap. A började stoppa ner sina pinnar i snickarbyxorna, precis som Bob brukar hänga
sina redskap i verktygsbältet.

Första steget i humortrappan
Byggare Bob innehåller många referenser som bara är begripliga för äldre
barn och vuxna. Det är lättare att locka föräldrar om man varierar med uppslag och uppdrag av olika svårighetsgrad. Det finns en 45 minuter lång specialversion, där gänget ska restaurera en medeltida slottsborg. Knights of Cana-lot (2003) vimlar av allusioner som bara verkar lustiga för vuxna med historisk allmänbildning.
Samtidigt bjuder Byggare Bob på många komiska inslag, som A besvarar
med förtjusta skratt. Ungefär sedan han fyllt två år brukar A uppskatta slapstickartade scener med rent fysisk humor. Varje gång Bob kastar upp en pizzadeg som faller ner på hans gula hjälm, har det kommit ett gott skratt.
Programmakarna använder ofta fågelskrämman Plugg som en komisk bifigur. Det blir stort farskaos när Plugg på hemgjord rullbräda far fram på en
gata, där Bob byggt nya farthinder. A skrattar lika förtjust när gänget ska
rigga en biltvätt med luddiga torkrullar. Vilma måste sätta vantar på fordonen
för att de inte ska kittlas och Bandis blir begravd i tvållödder.
Man kan lätt uppfatta As reaktioner som klara belägg för en central hypotes i humorforskningen: vårt sinne för fysisk komik utvecklas först när vi behärskar vår egen kropp. Barn brukar skratta åt folk som drattar på ändan under ett par år, tills de nått den kommunikativa kompetens som krävs för att
uppskatta verbala skämt (Feuerhahn 1993).
I Meckar-Micke är det framför allt hunden Bullen, som plötsligt får falla
omkull som komisk bifigur. A har inte visat samma hörbara uppskattning inför seriens inslag med mer ”absurd” humor. Micke rör sig i en fantasifull sagovärld där bönder odlar glasspinnar och bussar flyger i sömnen. Här frodas
lekfulla nyskapelser som en visuell hybrid av Motorcykel & Hund, vars öron
formats till styre och tunga till stänkskydd. Det lär ta ett par års inskolning i
ett rationellt ordningstänkande, innan A är mogen att uppfatta sådana inslag
som roliga avvikelser.
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Snäll som en traktor
Det är mer tunnsått med både komiken och fantastiken i en präktig lantfabel
som Lilla röda traktorn. As mest stillsamma tv-favorit har en stabil förankring i det 3D-animerade samspelet mellan en jordnära bonde och hans anspråkslösa traktor. Det röda fordonet får växa ut till en agrar vardagshjälte,
som i vinjettlåten upphöjs till ”Åkrarnas herre – fast inte så stor”. Bonden
Sven pratar ofta med sin kära traktor som man brukar tala med en trofast arbetshäst.
Lilla röda traktorn kan bara signalera att han förstått med sitt enkla
”kroppsspråk”. Han tutar gärna på bekanta figurer, snurrar glatt på startveven
och drar ihop sina framhjul när han blir ivrig. Traktorn brukar röra sina strålkastare som livliga ögon, men de saknar pupiller i motsats till den mer förmänskligade maskinparken i Byggare Bob. I regel sitter Sven vid ratten och
kör sin lilla röda traktor, men den kan också köra sig själv om någon behöver
hjälp.
Den jordnära bonden kontrasteras mot en aningslös granne, som är en
stadsbo utan erfarenhet av lantlivet. Herr Jonsson ställer ständigt till trassel
för sin omgivning och måste lova att ”gottgöra” sina misstag. Då han ska göra
en ankdamm blir hela dalen vattenlös. När Jonsson går lös med sin motorsåg,
måste Sven kasta sig framför ett fallande träd för att rädda fåren. Och den lilla
röda traktorn får rädda sig själv genom att snabbt lägga in backen.
Seriens grundformel med enkla konflikter och åtföljande sensmoral är tydlig i avsnittet ”Årets gård”, där herr Jonsson är ute efter att vinna en tävling.
Han drar sig inte för att forsla över en komposthög och en skrotbil som ska
skräpa ner Svens gård. Men det visar sig att den utsända fotografen föredrar
grannens mer realistiska bondemiljö, med en smutsig traktor som sliter mer
än Jonssons nypolerade lyxmodell. Genom att upprepa ordet ”Fult!” verkade
A instämma i den moraliska läxan att man aldrig ska använda ojusta medel.
As pappa kunde snart vädja till tvååringens öppna sympatier för bonden
med den snälla traktorn, då han skulle ”förhandla” om tidigare sängvanor.
Mer än en gång hade de hört Sven övertyga en granne: ”Fåglarna sover om
natten”. Genom att ritualisera denna fras lyckades fadern mjuka upp sonens
vägran att lägga sig. På motsvarande sätt försökte modern förlänga gossens
tålamod i bussen genom att utlova grävskopor längre fram på vägen.

Motståndet mot Blixten Maskin
Med sitt lugna tempo och sin tydliga moralsyn utstrålar Lilla röda traktorn en
känsla av stabilitet och trygghet. Då A började ropa med i signaturlåtens uppmaning ”Sätt fart!”, trodde vi att han också skulle vara mogen för Bilar (Cars,
2006), Pixars långfilm som blivit en favorit redan bland en del äldre blöjbarn.
John Lasseter som startade 3D-vågen med Toy story (1995), har byggt upp en
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animerad värld som helt domineras av förarlösa bilar med pupiller i framrutan. De kan tala med varandra och använder både karossen och däcken som
ett elastiskt kroppsspråk. Blixten McQueen är en kaxig racerstjärna som bara
vill vinna, men han kommer på bättre tankar efter en kulturkrock med det sociala värdesystemet i en småstadsgemenskap.
Men vår tvååring protesterade nästan omedelbart mot det aggressiva tävlingstempot och ville avbryta visningen. Efter ett par veckor ville A självmant
titta på ”Blixten Maskin”, men han avskärmade sig delvis bakom en bok med
bilder av mer stillsamma bilar. Efter en stund ville han se Lilla röda traktorn
istället.
Vid den tredje visningen satt A tillsammans med en jämnårig Blixten-fantast, som framför allt gillade musiken och ljudeffekterna. Denna gång började
även A brumma med i bilarnas accelerationsljud och räcka ut tungan på mållinjen. Men han värjde sig fortfarande mot tävlingshysterin och klargjorde att
Blixtens fuskande rival var ”Dum!”. En fartfylld långfilm om racerbilar uppfattades alltså som alltför häftig av en blöjpojke, som föredrog korta snuttar
med långsamma grävmaskiner.
Vid den fjärde visningen av Bilar fick vi en intressant blixtbelysning av
den inre konflikten mellan empati och humor. För oss vuxna kom filmens
komiska höjdpunkt när Bärgarn drar med sig Blixten på ett busstreck i nattmörkret. De smyger sig på några traktorer som står och sover ute på fältet. Då
Bärgarn plötsligt tutar till mot en traktor, verkar den ”svimma av skräck”. Vi
vuxna skrattade gott när fordonen råmade som dumma kossor och föll pladask
baklänges. Men A vägrade se poängen hos en ”elak” slapstickkomik som
drabbade snälla fordon. Han viskade till pappa: ”Jag vill inte skrämma traktor”.

”Manlig” orientering?
A hade med andra ord börjat utveckla ett ”moraliskt” sinnelag, som tog ställning mot aggressiva racerbilar och retstickor. Han visade samtidigt ett mycket
positivt intresse för långsamma fordon och starka maskiner. Den avgörande
gränsen verkade alltså gå mellan strävan att bli Stor och lusten att vinna eller
retas. Sådana åldersbundna nyanser kommer lätt bort, när vuxna talar om medias inflytande på övergången mellan pojke och mansroll.
När det gäller mindre barn blir Puerilitet (efter latin för pojke) ett mer precist begrepp än Manlighet (Rönnberg 2003). Det är onekligen ett förhastat
påstående att småbarn skulle öva vuxna könsroller. De tränar snarare barnroller som förändras allteftersom de blir större. Att A leker med grävskopor
idag behöver inte betyda att han är grävmaskinist om 25 år. Det handlar om
olika försök att definiera sig själv som pojke. Han har börjat ”positionera sig”
i pojklaget genom att mer leka med fordon än med dockor.
När A nyligen hade fyllt två och fortfarande var intresserad av de gulliga
kaninerna och Solbabyn i Teletubbies, fick han se en videofilm med sig själv i
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tv-rutan. Hans spontana reaktion på bilderna var att säga ”gullig”. Några månader senare ville A klargöra att Storasyster är ”gullig” medan han själv är
”stor”. Vår son har alltså påbörjat ett långsiktigt identitetsbygge, som till stor
del förmedlas med språkliga verktyg. Han får nu lära sig att många menar att
pojkar hellre ska vara stora än gulliga.
Därmed har vi som föräldrar ställts inför en segsliten tvistefråga, som kan
föra tankarna till Hönan och Ägget. Vilken roll spelar televisionens schablonbilder då det gäller stereotypa könsroller? Hur ska man kunna jämföra tv:s
indirekta påverkan med de handlingar och attityder, som förmedlas mera direkt i familjen eller förskolan?
Då det gäller As fordonsmani har vi slagits av föräldrarnas begränsade inflytande som primära förebilder. Ingen i familjen är särskilt intresserad av
maskiner och det brukar vara mamman som kör, när vi lånar eller hyr en bil.
Innan A började i förskolan tittade han sällan på bilar, men efter en termin
hade ointresset övergått i lidelse. Därför misstänker vi att han har observerat
hur de stora pojkarna leker under sitt första sökande efter en pueril identitet.
Samtidigt måste det ha funnits ett behov som stimulerades av de större pojkarnas lekande i förskolan. När vi jämför As första pysslande och körande
med hans två år äldre systers, verkar pojkens personliga engagemang ha en
tydligare förankring på ett tidigare stadium.
A tycks också koppla ihop de större pojkarnas intresseorientering med faderns ”manliga” skämtsinne. Mor och syster har inga svårigheter att urskilja
det ”grabbiga” i As skratt och uppfatta hans lust att ”skoja” som ett eko av
pappas humor. Sedan A blev två har han tytt sig mer och mer till sin far.
Ibland är det mycket viktigt att just pappa häller dricka i glaset eller byter blöjor. A vill gärna dela sina tv-favoriter och ”kolla” maskinerna i sina bilderböcker tillsammans med en förmodat likasinnad fadersfigur. Ja, det växer
fram en särskild blickkontakt när far och son sitter i soffan med var sin banan
och skrattar åt Byggare Bob.

Varför bilar för pojkar?
Hur ska man då förklara att pojkar vill titta på just bilar och fordon?
Socialisationsteoretiskt orienterade forskare menar att det framför allt är
föräldrar, kompisar och media som påverkar barns val av leksaker (Almqvist
1994). Upp till tvåårsåldern leker man med både pojkar och flickor och gillar
ungefär samma leksaker och tv-program (Valkenburg 2004:35). Men tjejerna
brukar tidigare övergå från parallellekande till rollekar i par, medan killarna
ensamma fortsätter sin sensomotoriska träningslek (Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991). Många barn föredrar att leka i enkönade grupper redan i treårsåldern.
Under sin första termin i förskolan lekte A ofta med två flickor, men han
hade ingen uttalad favoritkompis. När han närmade sig två och ett halvt fick
han sin första killkompis, som han började leta pinnar och cykla tillsammans
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med. Han lekte fortfarande mycket ensam med sina sandhögar och fordon,
men ville gärna ha lite kontakt med andra i närheten. Grävskopor och bilar
passar bra vid ensamlek eller parallellek för pojkar, som ännu inte börjat leka
i grupp.
Eftersom barn brukar profilera sina lekar i enlighet med gruppens normer,
väljer de som leker med samma kön ofta mer könsstereotypa leksaker (Nelson
2002:38). Flickornas lekar handlar mer om att pyssla, leka med dockor och
träna relationer, medan pojkar hellre ägnar sig åt fordon, fysiskt ”bråk” och
bollspel (Valkenburg 2004:35). A lekte gärna med bilar, men körde även
dockvagn och lagade mat på spisen med storasyster. De brukade även pyssla,
klä ut sig, leka Följa John och ha kuddkrig tillsammans.
Många vuxna upprätthåller skillnaderna mellan könen genom att köpa stereotypa leksaker. Även föräldrar som uppskattar ”könsneutrala” leksaker, ser
hellre att deras barn leker med stereotypa leksaker än föremål förknippade
med motsatt kön. Det tycks också vara större press på pojkar att leka med
”rätt” saker (Almqvist 1994).
Att leka med bilar, som de andra killarna gör, tycks ha blivit ett sätt för A
att bekräfta en pueril identitet. Hans fordonsintresse fungerar också som ett
sätt att profilera sig inom familjen som Fordonskillen. Men att han leker med
”pojkleksaker” innebär även att A övar mer på vissa saker än andra: genom
att meka, bygga och konstruera verkar han nästan träna för att bli ingenjör.
Med sin cykel utforskar han stora områden som en orädd upptäcktsresande. I
tv-programmen lär han sig att det är bra att vara snäll, stark, hjälpsam och
duktig på att bygga, meka, fixa och stå i centrum för en grupp. Han lär sig
alltså traditionellt ”manliga” färdigheter och återskapar en bild av vad en
Pojke ska göra.

Med storasysters ögon
Blöjpojkens första profilering av en pueril identitet blir ännu tydligare om vi
betraktar motsvarande utveckling från ett tjejperspektiv. Hur kommer As tvfavoriter att fungera för hans storasyster? Uppfattas käcka byggare, snälla
traktorer och stora maskiner på ett annorlunda sätt av en fyraårig flicka? Hur
viktig är könstillhörigheten? Har åldersskillnaden större betydelse?
Även om Meckar-Micke och Stora maskiner främst riktar sig till pojkar,
handlar det om tv-serier som också ses av flickor. Det finns många tjejer som
gärna leker med bilar eller ser på tv, när Byggare Bob och hans maskiner
hjälps åt att mura en vägg. Samtidigt är valet av manliga huvudfigurer ingen
tillfällighet, utan det speglar en medveten strategi. Många programmakare vill
inte ta risken att förlora ”puerila” tittare, som har svårare att ta till sig en tvserie som handlar om flickor. Eftersom det inte finns lika många intressanta
program med flickor i huvudrollen, får många tjejer lära sig att uppskatta det
killorienterade utbudet (Valkenburg 2004:36).
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För As storasyster har det börjat bli ett problem att många program saknar
flickor att sympatisera med. Hon vill inte heller leka pojkroller då hon efteråt
ska bearbeta sina upplevelser. Redan före tvåårsdagen började Storasyster fokusera på de flickfigurer som hon såg i olika filmer. Hon kallade Spirited
away för ”Flickan” medan Min granne Totoro fick heta ”Flickan och katten”.
Bifiguren Emma väckte ett större intresse än titelhjälten i den svenska tvserien Kalles klätterträd.
Det brukar vara mer tunnsått med flickor i As angloamerikanska 3Dfavoriter. I Meckar-Micke finns det flera kvinnliga bifigurer, men inga centrala fordon eller kompisar. Då är det bättre balans i Byggare Bob, vars förutseende hjälpreda ofta måste rädda Bob från katastrofer. Vilma är inte bara
datorkunnig, utan kan planera, mura och reparera minst lika bra som Bob. As
storasyster vill gärna leka Vilma, medan lillebror får fumla som Bob.
Den manliga dominansen i Lilla röda traktorn motverkas med två förståndiga flickor, som verkar mer sympatiska än många mansfigurer. ”Blixten Maskin” blir efterhand kär i en snygg och smart sportbil, men ingen av tävlingsbilarna är animerad med kvinnliga kännetecken. Könen är alltså ganska traditionellt beskrivna: starka men ofta lite dumma män och söta kvinnor som inte
gör för stort väsen av sig.
Men Storasyster har också stimulerats av jämställdhetstänkandet bakom
en hel del svenska barnprogram. Stora maskiner sticker ut i sina ambitioner
att fånga in även tjejer som tittare. Trots att programmet handlar om mäktiga
maskiner som styrs av män, försöker man locka med sig flickor i den ”maskulina mystiken”. Det är naturligtvis ingen slump att flera av de barn som får
”tänka högt” i lekramen, faktiskt är flickor. Detta blir en medveten kontrast
till seriens stolta vinjettmontage, där en manskör med grova basröster skanderar:
Stora maskiner,
vi kan bygga,
stora maskiner,
vi kan krossa.
Lyfta, hugga, såga, tugga, släpa, gräva minsann,
det är precis vad stora maskiner kan.
Då en flicka säger att hon vill köra asfaltutläggare när hon blir stor, reagerar
As storasyster med växande misstro. Liksom lillebror har hon studerat gatuarbetet under flera veckor, men förgäves spanat efter en kvinna i arbetslaget.
Hon undrar om inte flickan i tv-programmet har fel: Det finns väl inga kvinnor som kör stora maskiner i verkligheten?
Storasyster har alltså börjat genomskåda den tillrättalagda könsbalansen
och funderar vidare under sina samtal med mamma. De missvisande bilderna
har stimulerat en kritisk reaktion på glappet mellan verklighetens traditionella
yrkesval och televisionens skenbara förebilder. En enskild programserie kan
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belysa bristen på jämställdhet, men knappast rucka på stereotypa könskonventioner. För att förändra vardagen måste man också ta itu med segslitna attityder och tankevanor.

Profilering av puerila begär
A har nu hunnit bli två och ett halvt år och känner sig fortfarande utmanad av
grävskopor och stora maskiner. Hans tv-preferenser har varit nära sammankopplade med utvecklingen av en mer avancerad motorik och humor. Han
började skratta åt inslag med fysisk komik så snart han behärskade sin egen
kropp.
As första favoritprogram var Teletubbies, som bjöd på en lugn och mysig
närkontakt. Därefter tog det aktiva ”pillrandet” med Meckar-Micke över.
Både Stora maskiner och Byggare Bob speglade tvååringens ökade intresse
att bearbeta olika material och förflytta fordon i långsamt tempo. Men A markerade en tydlig gräns mot hetsig tävlingsanda och elaka spratt.
Tv-umgänget med stora maskiner tycks ge tvååringen en känsla av att behärska de konkreta operationer som utförs. Med hjälp av bilderna på teven
kan A lättare koppla ihop verklighetens vägarbeten med leksakerna i sandlådan, men också träna upp den språkliga kompetensen att sätta ord på olika
maskiner i bilderböcker. Han brukar bearbeta sina intryck genom att utföra
likartade handlingar i parallellekens form. På storasysters initiativ kan A även
delta i ”medielekar” (Rönnberg 1997) med enkla scenarier, men det är svårare
att bevisa att lillebror skulle vara inspirerad av tv. Det tycks inte spela någon
större roll om A sett en stor maskin på tv eller tittat på en grävskopa utanför
fönstret.
A har även utvecklat en känslomässig sympati för sina favoritfordon, som
påminner om hans förtjusta hejande på hundar ute på gatan. Hans empati för
Lilla röda traktorn har varit mer varm och personlig än fascinationen för de
mekaniska bjässarna i Stora maskiner.
Det var svårare att ge ett enkelt svar på frågan om As ”besatta” fordonsintresse kunde ses som det första steget i ett ”manligt” identitetsbygge. Vi föredrog att uppfatta blöjpojkens intensiva profilering som en pueril genusbrytning. Han har börjat se upp till de ”stora pojkarna” i förskolan, men kan samtidigt fortsätta att vara ”gullig” hemma med familjen. As storasyster har aldrig
visat ett lika intensivt intresse för Stora maskiner. Båda syskonen var förtjusta
i teletubbisarna, men systern övergick snart till filmer med flickor i huvudrollen.
Vi har inte funnit några skäl att redan idag bolla med missvisande begrepp
som ”manlig könsroll”. Det går inte att urskilja någon självklar förbindelse
mellan tvååringens puerila jag och framtidens ”maskulina” identitet. Det enda
vi vågar förutsäga med större säkerhet är två saker. På kort sikt är det hög tid
att hjälpa A avsluta sin nuvarande identitet som ”blöjpojke”. I ett mer långsiktigt perspektiv är vi övertygade om att han även i framtiden kommer att bearbeta sitt genusmedvetande med hjälp av olika tv-program och filmgenrer.
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Margareta Rönnberg

Lek med vuxna medtittare och fjärrtroll som
embryonal barnkultur

Vi har i vårt pilotprojekt med de olika fallstudierna i hemmiljö försökt förena
en analys av de visade tv-inslagen med en analys av mottagarnas reaktioner
influerade av en vidare kontext, där samtliga tre delar (dvs ”text”, reception
och kontext) är inbegripna. Detta kräver stort utrymme. Fredrik Lindstrands
studie i förskolemiljö sker utifrån en liknande utgångspunkt, men i en något
annorlunda kontext. I detta avslutande kapitel presenteras nu ett antal generaliseringserbjudanden, som läsaren själv får ta ställning till. Här ska alltså
framställningen förhålla sig till en vidare diskussion kring detta med ”småbarn och media”, både inom forskningen och bland allmänheten. Med andra
ord gå från ”vad hände?” i de studerade specifika fallen till ett mer generaliserande ”vad händer ofta/vanligtvis?”, utifrån en jämförelse med andra studiers
resultat, enligt den refererade litteraturen.
I och med den detaljrika beskrivningen av programmen och av barnens tvtittande, kan läsaren även dra egna slutsatser utifrån olika fragment i den beskrivande analysen, jämföra med egna erfarenheter och kanske betona
aspekter som vi bara halkat förbi. På så sätt erbjuds en öppnare slutsats. Har
projektet t ex haft en slagsida mot att bara se det positiva vid tvhörskådandet? Är vi inte bara enögda utan även blåögda?
Här ska ändå ett antal konklusioner föreslås, i full medvetenhet om att vår
halvexperimentella pilotstudie endast bygger på fyra barn observerade (fyra
gånger, i upp till ett halvår) i en medelklasskontext – liksom att Westlings &
Sjögrens fallstudie enbart baserar sig på deras egen son, iakttagen i vardagen
under ett år. Huruvida slutsatserna är giltiga även för andra hemmiljöer får
framtida studier avgöra. I de fall som våra resultat backas upp av rönen i tidigare undersökningar, ökar förstås deras giltighet.
Lindstrands studie i förskolemiljö skiljer sig från hemmahosprojektet bl a
genom att varje film bara visats en enda gång och då i barngrupper bestående
av jämnåriga från olika samhällsskikt. Hans projekt pågår fortfarande och är
tänkt att utvidgas till en jämförelse mellan lyssnande till Anna-Clara Tidholms böcker och tittande på snuttefilmerna av Tidholm och Gun Jacobson.
Intressant vore säkert också att jämföra detta dagistittande med hemmatittande på exakt samma Snuttefilmer. Det kan möjligen bli något för vår fortsatta studie att gå vidare med. Redan nu kan vi se vissa skillnader mellan att
titta ”ensam” med mamma respektive att befinna sig i en kamratgrupp och
tillsammans med förskolepersonal. Så vad kan vi i nuläget sluta oss till?
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En rimlig slutsats är att varken tv-apparaten eller barnprogram är skadliga
för så här små barn. En annan att blöjbarn och vuxna kan berika varandras liv
även framför tv:n. Relationerna mellan olika representerade deltagare (i de
”medierande medlen” till vardags kallade program), mellan interaktiva deltagare och representerade deltagare, samt mellan interagerande deltagare av
ungt och betydligt äldre slag resulterade i fallet med flera av inslagen i en härlig stund av gemenskap och lek. I ”medierad samhandling” med mamma och
även med ”medierade lekkamrater” i rutan.
Också tittandet på barn-tv möjliggör rutiner och ritualer i familjelivet såväl som i förskolan – nära, regelbundet och fokuserat samspel mellan blöjbarn
och förälder/pedagog. Det är annars inte alla gånger så lätt att finna samtalsämnen med ett förverbalt barn eller, med Lindstrands begrepp, barn i ”tvåordsåldern”, men programmen erbjuder något gemensamt att förhålla sig till.
Rutiner och ritualer anses vanligtvis önskvärda för de allra yngsta, men i hörskådandets fall varnas det av någon anledning för att göra ”tv-tittandet till en
vana”. Vi ser inga skäl till varför denna tv-samvaro skulle vara olämplig.
En tredje konklusion rör kroppen och det kroppsligas enorma betydelse
för de allra yngsta – både den egna kroppen, mammas kropp och tv-karaktärernas blöjbarnsliknande kroppar, samt länken mellan dessa: de handlingar
som figurerna i tv-rutan utför, som påminner om barnens egna och dessutom
får en fortsättning i tultbarnens lek under eller efter mottagandet av programmet. ”Kroppar är politiska platser som samlar hela medleyt av livsformande
faktorer: klass, kön, sexualitet, etnicitet”, skriver den feministiska kulturtidskriften Bangs redaktörer (2/2007). I vanlig ordning glöms ålder bort... I ingen annan ålder är emellertid den egna (lilla, ostadiga) kroppen lika betydelsefull och ”politisk” som för dessa unga ”kroppssubjekt”.
En fjärde slutsats instämmer i Briggs´ (2006) konklusion: föräldern ”skapar” tv-tittaren långt innan barnet förstår själva tv-berättelserna/filmerna, dvs
inviger barnet i ett specifikt sätt att uppfatta olika medier och skilda (o)verklighetsnivåer t ex. Barnen upplever och förstår varken böcker eller tv-program
oberoende av sin omgivning, utan det rör sig om en ömsesidig förhandling
mellan barn, vuxna och filmer/böcker producerade av vuxna. Både i fallet
med tv-program och bilderböcker för de allra yngsta är manusförfattare och
bildskapare dessutom endast till hälften upphovsmänniskor till texten, medan
resten härrör från yttrandena och ”bildskapandet” av barnet och den vuxne,
som gemensamt tar del av råmaterialet. Fyra tittar på exakt samma filmer ger
dessutom olika interaktionsmönster och därmed delvis olika ”produkter”.
Barnet lär sig även hur det ska känna i samband med olika fiktionsinslag,
genom verbalt och fysiskt samspel med en vuxen som lotsar barnet beträffande hur det ska reagera. Linas mamma använder både skratt, lugnande tonfall, avledande (verbala) manövrer och att stryka dottern över håret eller hålla
hennes hand, för att understryka det roliga eller modifiera det farliga eller
sorgliga i en scen. Den vuxna medtittaren/högläsaren utgör likaså antingen
själv en förebild för barnets känslor (dvs svarar på ett ”passande” sätt, som
om föräldern/pedagogen själv vore medlem av den avsedda målgruppen) eller
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föreslår verbalt de känslor som barnet borde ha, som reaktion på karaktärernas känslouttryck eller situation (”Är bebisen lessen?”; ”Men dom får nog
upp vovven, tror du inte det? Dom kan ta en stege!”). Tvååringarna Bella och
Anna i förskolegruppen kollar också mot personalen, för att få vägledning om
huruvida hunden i Hej då, lilla apa! är farlig eller ej. Den vuxne understöds
dessutom i sin ”känslopedagogik” av programmens musik, som antyder sorgligt, spännande eller kul innehåll t ex.
Förskolepedagogen Anki ifrågasätter inte att lilla Bella ”kan vara nere hos
hajarna”. Samtliga mammor föreslår rent av en givande ”sammanblandning”
av fiktion, fantasi och verklighet. Eller snarare: barnen har ännu inte riktigt
lärt sig hur det irreella kan användas, men mödrarna har påbörjat sin vägledning genom att antyda beröringspunkter mellan det faktiska och det endast
sedda, tänkta eller lekta. Mammorna blir ett slags konstförmedlare och här
spelar programmets tilltal och föreslagna position för den vuxne en viktig roll.
Att ingen 2-3-åring protesterar mot att titta på tv, behövs det inte någon
forskning för att konstatera. Alla älskar det: ”Jag vill se mera film!”, som bl a
den 2-åriga flickan i Lindstrands studie upprepar. En femte viktig konklusion
blir därför att de program som barnen erbjuds är helt avgörande, inte bara för
deras eget intresse och behållning utan även för de vuxnas förhållningssätt
både till programmen och till mediet i sig. Existerar ”passande” tv-program
och videofilmer för de allra yngsta, blir också tv-mediet enligt de vuxna
automatiskt ”lämpligare”.

Uppbackning av tidigare forskningsrön
Hur förhåller sig då våra resultat till tidigare forskningsrön om barn och rörliga bilder? Bekräftar eller motsäger våra observationer de vanligaste påståendena om småbarns tv-tittande? Mödrarna till våra tultbarn menar att deras
barn började vilja titta på barnprogram/videofilmer vid ungefär 1,5 års ålder.
Att 18 månader tycks utgöra ett slags startålder för ett mer fokuserat och meningsfullt hörskådande, stämmer väl överens med utländsk forskning (Lemish
1987; Linebarger 2004).
De holländska kommunikationsforskarna Patti Valkenburg & Marjolein
Vroone (2004), som studerade barn i åldern 6-58 månader i hemmiljö, drog
slutsatsen att orienteringen mot tv-rutan förändras med tilltagande ålder, från
att först riktas mot uppseendeväckande isolerade inslag i programmen, till en
mer fokuserad uppmärksamhet i 2,5-årsåldern mot sådant som är givande för
förståelsen. Våra svenska blöjbarn tycks emellertid redan före 2-årsåldern
finna intressanta program (Brum och Teletubbies t ex) värda total uppmärksamhet i 15 minuter i sträck. Holländarna fann dock att barnen i åldrarna upp
till 1,5 år ägnade Teletubbies mest uppmärksamhet, medan forskarnas övriga
visade program var alltför avancerade för denna åldersgrupp.
Våra iakttagelser beträffande barnens uppmärksamhet stöds särskilt av rönen från det senaste decenniet, som inneburit mer åldersanpassade medieerfa238

renheter vilket gjort de allra yngsta ännu kompetentare vad gäller att medvetet
intressera sig för vad auditiva och visuella signaler betyder för själva berättelsen: ”Tultbarn mellan 1 och 2 år är uppmärksamma när formegenskaper markerar information som är intressant för dem eller relevant för deras aktuella
mål” (Bickham et al 2001:108) – medan ännu yngre barn lockas av rena formsignaler snarare än av dessas informativa värde. Som alla människor i totalt
nya miljöer, reagerar således bebisar snarare än agerar, vilket dock redan 1-2åringen som lärt känna tv ett tag däremot gör.
Den tyska medieforskaren Maya Götz (2001:39-40) är likaså en av dem
som studerat små barns reaktioner på Teletubbies och hon fann, precis som vi,
att hennes 2-4 åringar var väldigt kroppsligt aktiva och även försökte aktivera
sina föräldrar till att delta i tubbisupplevelsen. Eva Steinkjer (2003:133) såg i
sin studie av 1-2-åringars möten med skulpturer och utställningsföremål på
konstgallerier hur barnen tar konsten i bruk med hela kroppen och genom lek,
men frågade sig om barnen skulle ha gjort detsamma om de hade presenterats
för bilder (istället för skulpturer som de fick vidröra) och enbart hade använt
synen. Vår studies svar blir att i vart fall tv:s bilder tillsammans med ljud och
musik uppmuntrar till liknande kroppslig aktivitet och delat deltagande tillsammans med den vuxne eller jämnåriga. Tv-apparaten fungerar rent av som
ett slags aktiverande ljudskulptur. Britten Matthew Briggs (2006) menade för
sin del att också mycket yngre barn, som hans egen lille son, med föräldrarnas
aktiva bistånd kan få ut en hel del genom att ”leka tv” långt innan 1-årsdagen.
Beträffande huruvida tv är språkfrämjande eller språkhindrande har tidigare forskning dragit slutsatsen att tv i viss mån kan bidra till utökat ordförråd, eller så ha varken negativ eller positiv inverkan på språket. Inte mediet i
sig, utan programinnehållet är även här avgörande. Ett flertal studier har visat
hur föräldrar fungerar som ett slags kompletterande berättarröster vid små
barns tv-tittande (Lemish & Rice 1986; Götz 2001). Denna roll har dock vår
hemstudie funnit vara minimal och det verkar vara lika sällsynt förekommande i Lindstrands förskolestudie. Barn kan alltså utvidga sitt ordförråd,
men den grammatikaliska utvecklingen påverkas inte vare sig negativt eller
positivt, summerar Naigles & Mayeux (2001) i en slutsats som vi ansluter oss
till och som även är giltig för bokmediet.
I motsats till vad barnläkare och psykologer hävdar, har däremot varken vi
eller andra medieforskare upptäckt några överbelastade, hypnotiserade barn,
eller några okoncentrerade och verklighetsförvirrade småttingar, stillasittande,
tysta och ensamma framför tv:n. Ändå har vi – till skillnad från den förra, varnande gruppen – faktiskt observerat tv-tittande barn. Vi har alltså inte, trots
vanligt förekommande farhågor, kunnat lokalisera eller själva iaktta några belägg för de frekventa påståendena om små barns tv-tittande. Med andra ord:
- ingen överstimulering eller överaktivitet
- ingen automatiskt insugande ”orienteringsreflex” (däremot möjligen en frånstötande sådan, i fallet med Rapport-vinjetten och periskopet i Teletubbies)
- inga ”hypnotiserade” barn pga tv:s ”förföriska” rörliga bilder
- inga tecken på fantasihämmande inverkan från tv – snarare lekstimulans
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- inga tecken på avsaknad av koncentrationsförmåga (däremot ointresse när
filmen/programmet/inslaget inte säger barnet ifråga något)
- inget stillasittande framför tv:n (utan stående, kroppsligt aktiva barn)
- inga ensamtittande barn till föräldrar som använder tv:n som barnvakt
- inga ”stumma” vuxna som struntar i att ge respons på barnens reaktioner
Vi har således inte upptäckt några 2-åringar som varit oförmögna att titta bort
från ”tv-brasan”, inga uttryckslösa ansikten eller några totalt uppslukade blöjbarn. Tv äger ingen automatisk bedövningskraft, ingen magnetism, vad gäller
människors visuella uppmärksamhet (däremot kan tittaren ibland ha svårt att
slita sig från givande tv-berättelser). Våra resultat tyder varken på någon fixerad blick eller på något osunt stillasittande, utan studien uppvisar tvärtom såväl kroppsligt som mentalt väldigt aktiva blöjbarn. Våra program(excerpter)
kännetecknas å andra sidan heller inte av snabbt tempo (möjligen med undantag av Brum) eller av uppseendeväckande auditiva eller visuella ”stimuli”.
Detta antyder återigen att det är tv-programmen, dvs inte tv-mediet i sig, som
är avgörande för lämpligheten i att titta på tv i tidig ålder. Lika viktigt är dock
vad barnet gör tillsammans med sina medtittare, i vårt fall föräldrarna och förskolepersonalen.
”Våra” mödrar var precis som sina barn aktiva, reagerande och lyhörda: de
varken klampade in för mycket eller ignorerade barnens handlingar och ord.
Att mammorna här hela tiden svarar på sitt barns reaktioner och initiativ kan
visserligen även förklaras med att de i studien visste att de var iakttagna och
därmed kanske ansträngde sig mer än de vanligtvis gör. Detta kan förstås inte
uteslutas, men torde i så fall till viss del motverkas av att de var upptagna med
att videofilma sitt barn och därmed inte helt fokuserade på barnet, annat än
som objekt för videokameran. Det kan vara rätt ansträngande att fånga de ytterst rörliga barnen på film! Förskolepersonalen kommenterade nästan lika
mycket (men behövde inte bekymra sig för kamerans fokus), fast upprepade
huvudsakligen barnens yttranden. (Problematiken med för stunden ”onaturligt” agerande informanter vidhäftar dock alla deltagarobservationsstudier.)
Mödrarna var dessutom påverkade av hemstudiens tonvikt på att iaktta vad
barnen själva faktiskt gör framför tv:n, varför mammorna sade sig mer än annars lämna barnen ifred och i hög grad ”passivt” iaktta dem.

Lek och/eller pedagogik?
Matthew Briggs (2006:27-28) upptäckte ju tre huvudsakliga röster implicerade i Teletubbies-texten: en paidiá-lekröst, en ludisk spelröst, samt en pedagogisk röst, som tillsammans med föräldrarnas eventuella övertagande av dessa
”röster” genom en gradvis strukturering i riktning mot ludus/regellekar sägs
utgöra en affektiv pedagogik (a a:27-28). Ett affektivt modus kan således
också fungera pedagogiskt (a a:223). Ser även vi tecken på något sådant i våra
program, respektive i mottagandet av dem?
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Med lekforskningens inlånade grekiska ord paidiá avses den förkroppsligade, icke-verbala/förverbala, upplevelsemässiga upprymdheten vid meningsskapandet: intensitetens, engagemangets och det fysiska uppgåendets röst.
Paidiá kännetecknas av fysisk rörelseenergi: att snurra runt, sparka med benen, springa omkring, gunga, plaska i vattnet, lekbrottas. Först när dessa
handlingar ritualiseras blir de till ludus, latin för mer regelstyrda lekar/spel (a
a:226). (Man kunde kanske lika gärna säga att handlingarna efterhand blir
alltmer socialt delade och verbala.)
Ju äldre barnet blir, desto mer fjättras dess kroppsenergier, oartikulerade
entusiasm och kinetiska lek, menar dock Briggs. De sublimeras i en mer ”genomtänkt”, kulturell och vanemässig logik: fantasin regleras till en form av
pedagogik – kontrolleras och tas i lärandets tjänst (a a:224). Pedagogik handlar enligt honom inte bara om ”innehåll” i lärandet, utan också om affekt: en
reglering och styrning av känslolivet in i en mer abstrakt pedagogik som
handlar om att lära sig ”hur man lär sig”, t ex hur man tonar ned vitaliteten
och de kroppsliga känslouttrycken till lugnare, mer stillasittande, socialt inlärda former av att känna.
Är det detta som vi ser redan i fallet med Linas (2:8 år) stillasittande, tysta
kontemplation i soffan, jämfört med tre månader tidigare när hon kommenterande stod framför tv-rutan? Även Albin tycks förbli mer sittande och mindre
kroppsligt uttrycksfull, ju äldre han (2:4 år) blir. (Vi har följt barnen längre tid
än vad som redovisas här, men inskränkt oss till de fyra första visningarna för
att inte bli alltför långrandiga.) Eller är våra tultbarn inte ”tillräckligt gamla”
än för denna ”sublimering”? Finns det dock inte skäl att betvivla att ”kroppsenergierna och den oartikulerade entusiasmen” verkligen skulle handla om
fantasi? Svaret är återigen beroende av vad man menar med ”fantasi”: inte
kan det väl för den bensparkande 2-åringen rimligen vara fråga om en fokuserad föreställningsförmåga, med avsikt att framkalla mentala avbildningar eller
”inre bilder”?
Väldigt tidigt gör föräldrarna paidiá till ludus, dvs ritualiserat, ordnat i lekar, ramsor, böcker, tv-program, hävdar alltså Briggs. Här blir även Teletubbies och andra blöjbarnsprogram ett slags ludus (med fixerad och regelbunden
form, förutsägbar struktur, med roller att anta), vanemässigt tillgängliga. Walter Benjamin skrev dock redan 1928 att ”vanor börjar som lekar... men en liten bit paidiá överlever ända till slutet”, citerar Briggs (2006:227). Via regellekar tar barnet onekligen sina första steg mot skolning, tänkande, återhållsamhet och stillasittande – mot att göra kroppen nyttig. Underlättar även blöjbarns-tv och de medtittande vuxna denna pedagogisering? Riskerar kanske all
underhållning att pedagogiseras? Ännu tycks faran i vart fall vara betydligt
mindre i underhållningsprogram än i ”pedagogiska lärmedier”.
Snarare ”entertainiseras” för närvarande pedagogiken genom barnkanalernas utbud riktat till förskolebarn, men kanske kan det också vara så att föräldrar och pedagoger önskar dela barnets glädje, engagemang och upprymdhet –
momentant bli en lekkamrat i ”ogenomtänkt” paidiá? Återupplever möjligen
föräldern här (liksom den vuxne som hoppar upp och sträcker armarna i skyn
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vid målskottet i fotboll) härliga sinnesförnimmelser från den egna barndomen? Eller överlever numera bara ludus?

Föräldrapedagoger på babymarknad
Föräldraskapet har idag i det närmaste professionaliserats och t ex bokutbudet
och tidskrifterna för nyblivna föräldrar ökar stadigt. Även föräldrarna till våra
studerade småbarn tar som sagt i viss mån vara på möjligheterna att med tv:s
hjälp förtydliga och utvidga barnens ordförråd, främst genom att stödja barnens verbaliseringar, men ibland även självmant peka på och benämna det
som syns i rutan. De ser alltså barnets kommentarer eller handlingar utifrån
programmen som en form av utvecklande tillfällen (att befästa/lära sig ord,
känna igen djur etc), som ett led i tv-tittandets inofficiella föräldrapedagogik.
Den forskning som undersökt eventuella läreffekter av tv/video har också,
precis som de pedagogiska programmen och somliga föräldrar, främst sysslat
med kunskapsbildning av verbalt slag. När forskarna jämfört olika medieversioners undervisningspotential (eller föräldrars utlärande av ord, ställt mot en
tv-version så lik föräldrautlärningen som möjligt) har experimenten emellertid
inte utnyttjat film- och tv-mediets specifika audiovisuella möjligheter, utan
bara visat ganska torftiga videovarianter av exempelvis högläsningen ur en
bok. Inte undra på ifall barnen då varken är särskilt uppmärksamma eller lär
sig lika mycket som med en livs levande privatlärare vid sin sida.
Mediespecifika pedagogiska fördelar utnyttjas emellertid numera kommersiellt, men då krävs dessutom klassikerstämpel, t ex på videor för bebisar
som tar avstamp i Shakespeare, van Gogh, Vivaldi och Bach och bygger på
musik och konst. I vårt fall var det musik av Georges Bizet och en tavla av
Gustav Klimt, som var huvudrollsinnehavare i ett avsnitt av Små Einsteins.
Dessa hallstämplade produkter marknadsförs på detta sätt: ”Detta är inte traditionell tv – det är ett alldeles nytt undervisningsverktyg!” Tänk om något liknande skulle yttras för att puffa för tv:s kulturprogram Babel...
Inte ens bebisar ska alltså längre undkomma undervisning. Hughes (2005:
30-32) talar om en babymarknad för ”pedagogiska” produkter avsedda för
barn i 0-3-årsåldern. Förutom Baby Einstein-företagets ”utvecklingsmedier
för småbarn”, finns numera även bolag som Baby Genius, Bilingual Baby och
Brainy Baby. Serien Bee Smart har videor som inte bara sägs utveckla barnets
ordförråd och språk, utan även dess matematikkunskaper. Och Playhouse
Disney undervisar förskolebarn i engelska som främmande språk.
Hela tiden betonas vikten av att barnet lär sig nyttiga saker. Eller som det
står på Brainy Babys hemsida om deras videor: ”Börja förbereda ditt barn för
skolan redan idag med vår nya lärorika VHS!” Baby Einstein framhäver visserligen vikten av samarbete mellan barn, föräldrar och produkt (a a:33). Relationen mellan den vuxne och babyn förvandlas därmed enligt Hughes till en
lärare-elevrelation. Dessa babyfirmor omdefinierar barn till att enbart bli ”tidiga lärande elever” – och föräldrarna till att främst bli deras ”lärare”. Baby242

firmorna drar växlar på föräldrars oro beträffande sina barns intellektuella utveckling: är mitt barn så långt framme som det borde/kunde? Processen omdefinierar också lärande bort från kollektiva, sociala erfarenheter och relationer, i riktning mot individens privata konsumtion av ”pedagogiska” varor (a
a:35).
Babymarknaden är givetvis också ett svar på tendenserna inom neurovetenskapen att finna allt fler specifika utvecklingsstadier och den idag rådande
föreställningen att barnets tidiga hjärnutveckling i hög grad avgör dess senare
liv. Varje månad tycks något avgörande (i bästa fall) inträffa. Babyprodukterna har således sitt teoretiska fundament inom tidig spädbarnsforskning (a a:
36). Den allmänna oron beträffande faran med tv- och datorskärmar, som t ex
Hugo Lagercrantz och den Svenska barnläkarföreningen underblåser, ska
alltså stillas med hjälp av andra medievaror, förment nyttigare för barnets
intellektuella utveckling.
Media är farliga och bör alltså motverkas med hjälp av andra media – fast
med mer exklusiva medier som man själv eller närstående personligen investerat i: barnböcker, babydrama, ”pedagogiska” videor/DVD-er, CD-skivor,
intelligensfrämjande datorspel och andra (ofta dyra) konsumtionsvaror. Detta
gynnar inte bara företagen på babymarknaden, utan också barnens föräldrar
som får känna sig välinformerade, selektiva och engagerade. Helt enkelt skilja
ut sig från massan och vara ”övremedelklassiga”.
Hughes anser dock att även småbarnen själva blir vinnare på kuppen, eftersom barndom omdefinieras från att barn ses som oskuldsfulla, hjälplösa och
sårbara till att betraktas som otåliga, målinriktade kunskapssökare. Samtidigt
omdefinierar som sagt föräldrarna indirekt sig själva som lärare, vilkas uppdrag det är att ge stimulans, övervaka och utvärdera sina barns intellektuella
framsteg, snarare än bara älska och vårda barnet för dess egen skull. Ju mer
föräldern ser sitt barn som lärande elev och potentiellt geni, desto svårare blir
det att agera spontant mot sitt barn, liksom att acceptera spontanitet hos barnet, menar Hughes (2005:37).
Lek och berikande ”underhållning” skulle då, med denna utveckling, riskera att bli ännu mera suspekt. I vår studie kommer vi dock till en delvis annan slutsats (se nedan).

Edutainments paradox
Detta är emellertid även blöjbarnsteves främsta risk och paradox: det underhållande lärorika (entertainment + education = edutainment) riskerar att upplevas som oseriöst och kan i förlängningen som motreaktion i värsta fall leda
till rena babyskolan. Här ska det därför tas tydlig ställning för denna reguljära
”underhållningsvariant” av blöjbarns-tv för barn mellan 1,5-3 år (typ Teletubbies, Pingu) som en embryonal form av barnkultur – men avstånd från den
förment pedagogiska babytrend som kännetecknat de senaste åren med undervisande/”utvecklande” produkter för ännu yngre, typ BabyTV, babyvideor,
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cd-skivor med babymusik, babykonst på DVD, babydrama osv (påstått avsedda för barn mellan 6 månader och 2 år, ja, ibland t o m från 1 månads ålder) – som snarast kan betraktas som en problematisk för-förskola.
Skälen till detta ställningstagande för ”underhållningen” är dels att den är
mer barnsolidarisk, mer demokratisk, inte lika exklusiv och ”kommersiellt
utestängande” som de s.k. pedagogiska produkterna. Den ser inte spädbarn
som elever och betraktar därmed inte heller föräldrar som lärare, utan som
känslomässigt medlevande medtittare. Framför allt är dock anledningen att
”underhållnings-tv” lägger grunden till en begynnande barnkultur och låter
barnen ta initiativet och själva bestämma mer över vad de vill ta del av, medan den ”pedagogiska” varianten främst verkar syfta till att börja ”lyfta” barnen upp mot vuxenkulturen: försäkra sig om publik till vuxenteater och klassiska konserter, ge arbete åt konstpedagoger och psykoanalytiker, samla högkulturellt kapital, men inte efterfrågar barnets önskningar – och faktiskt inte
heller tycks lära ut särskilt mycket av sådant som anses nyttigt för det kommande skolarbetet, trots att man utlovar just detta (Weber & Singer 2004).
Det finns faktiskt ingen forskning som visar att medieutbudet för så små
barn verkligen skulle vara framgångsrikt belärande. Frågan är om t ex lärvideorna ens riktar sig till bebisarna, utan snarare tycks videoutbudet med sina
löften om att – i enlighet med de senaste neurovetenskapliga rönen – främja
telningarnas hjärnkapacitet vara avsett för de nyföddas föräldrar. Producenterna av babymedier har inte ens lyckats tillgodogöra sig de nya rön som de
säger sig bygga på.
Pedagogikprofessorn Gerd Schäfer (2007) framhåller att innan spädbarn
har ett språk gör de förstahandserfarenheter med hela kroppen och alla sinnen
– upplever vardagsscener direkt och upprepat – som de sedan lagrar som konkreta handlingsmönster. Med hjälp av dessa minnesmönster av upplevda scener kan de sedan tolka nya erfarenheter som ”lika som” den representerade
världen ”inne i huvudet”. De kan efterhand tänka i föreställningar, därefter
tänka vidare på gjorda erfarenheter via lek, som också är fråga om ett sinnligt
tänkande (a a:63). Medieförmedlad information är andrahandsinformation
som kräver en kontext innebärande redan gjorda jämförbara eller liknande
förstahandserfarenheter, som gör att barnet kan tolka den medierade informationens betydelse för vardagsverkligheten (a a:67). Sådan förstahandskännedom saknar de yngsta i fallet med innehållet i de ”utvecklande” DVD-erna.
Schäfer analyserar (a a:70-76) en 30-minuter lång DVD ur Baby Einsteinserien, som definitivt inte bygger på barnets förstahandskännedom eller erfarenhetsvetande. Andrahandsinformation måste som sagt gå att förknippa med
tidigare förstahandsvetande. Bilder av verkligheten är inte en upplevelse av
denna verklighet, utan en påminnelse om liknande verklighetserfarenheter.
Bilder går enbart att tolka om man redan haft åtminstone en ansats till erfarenhet av det som bilden visar, menar han. Den analyserade DVD:n på temat
”Vatten” sägs vara tänkt för barn under deras första levnadsår, dvs åldern 0-1
år, och förevisar avfilmade bilder av sådant som barn i denna ålder för det
mesta ännu inte har mött och därmed heller inte får ut något av.
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Intrycket förmedlas dock, att barnen på detta sätt ska lära sig något om en
verklighet som hittills är obekant för dem: hav, strand, flod, vågor, vattendroppar, vattenpölar, vatten som far ner i avloppet i badkaret eller i ett dricksglas etc. I 40-50 olika filmade inslag med en längd av 3-8 sekunder vardera,
omväxlande i när- och avståndsbild, visas olika utsnitt ur verkligheten (dessutom inklippta komiska scener, sammantaget 300 klipp på 30 minuter) till
klassisk musik (Vivaldi, Mozart). Bilderna går enbart känna igen om man redan sett dessa fenomen i verkligheten. Förutom att nyfödingen inte kan förknippa bilderna med någonting egenupplevt, visas bilderna alldeles för kort
tid för att ett barn under ett år ska hänga med, framhåller Schäfer. Barnet hinner knappt se dem som ett spel med färger och former, än mindre skapa en
visuell representation av företeelsen (a a:70-73).
Bilder kan givetvis inte ersätta verkligheten. Dessa filmbilder har heller
inget gemensamt vardagssammanhang, visar inga konkreta handlingar som
barnet är bekant med. Kort sagt: bilderna är obegripliga för ett barn under ett
år. Det som barnet inte känner till i verkligheten, förstår det inte heller i tvrutan, blir slutsatsen. Är DVD:n då skadlig? Inte på annat sätt än att den stjäl
en halvtimme av spädbarnets dag.
Spädbarnsteve typ BabyTV är snarare ett marknadsföringskoncept, som
ska få föräldrar att tro att deras barn riskerar att gå miste om konkurrensfördelar om man inte skaffar kanalen. Enligt Sandra Trehub (2006:43) finns heller
inga hållbara belägg för att träning i att lyssna till ”god” klassisk musik skulle
ge de musikaliska eller intelligensfrämjande kognitiva fördelar, som pressen
så ofta okritiskt rapporterar om. Den musik som våra tultbarn reagerar mest
kroppsligt på är dessutom varken Bizet i Små Einsteins, Byggare Bobs mer
”melodiska” introduktionssång eller Brums ständigt skuggande musik, utan
den uttalat rytmiska musiken i Meckar-Micke- och Bolibompa-vinjetterna. I
de senare exemplen märks verkligen ”barns medfödda musikalitet”, särskilt i
fallet med de yngsta (Mats 1:6 samt 1:9 år; Albin och Joel, bägge vid 1:10 års
ålder).
Det är därför viktigt att studera de allra yngstas utveckling mot mediekompetens och deras ”underhållningspreferenser”, för att öka vuxnas förståelse
och respekt för barns kanske annorlunda, men därmed inte sämre, upplevelser
och önskningar, samt främja insikterna om tv:s positiva roll i barns liv som
mer har att göra med deras nu än med framtiden. Hur barn lär sig att använda
medier sammanfattas nedan i kortfattad punktform, dels utifrån Dieter Spahnel (2007:12-16), dels utifrån observationerna av våra tv-tittande barn.

Utvecklingen av barns mediekompetens (särskilt då beträffande tv)
- Tv-apparaten har till en början betydelse som varseblivnings- och handlingsobjekt, som går att fysiskt/finmotoriskt hantera och utöva inflytande på.
Apparaten är ännu inget som man använder för att från långt håll titta på program i. Tv är
bara ytterligare en leksak, något som trots sin storlek handfast kan utforskas: barnet kan
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sätta på och av, byta kanal, höja och sänka ljudet, spegla sig, pussa, krama och vidröra den
hårda, glansiga rutan. Fjärrkontrollen, radions, bandspelarens och tv-apparatens knappar
liksom videokameran lyder mig!

- Detta skapar en positiv emotionell relation till tv-mediet.
Det känns härligt att lilla jag också kan åstadkomma magiska ting! Jag kan trolla!

- Via förälders pekhandlingar lär sig barnet att skilja mellan ett objekt och
dess ställföreträdande tecken: pekandet står för något speciellt.
Titta där! På det! Där, i rutan, är det en kul figur! Barnet pekar senare själv på fjärrkontrollen, när det vill se en viss film/ett inslag (eller se om en specifik scen en gång till).

- 12-månadersbarnet kan känna igen tecken och uppleva tv-berättelser.
Barnet kommer krypande/gående till tv-rummet när det hör bekanta tv-ljud/signaturmusik.

- Mellan 12-18 månader lär sig barnet att själv använda ikoniska tecken (bilder, toner, musik) och – så sakteliga – symboliska (verbala) tecken.
Barnet ”läser” bilderböcker/leksakskataloger (dvs bläddrar och pekar), leker tv, spelar
munspel, lär sig enstaka ord, börjar titta på tv.

- Det starka sambandet mellan tv-tittande och språkutveckling märks på den
växande roll som föräldrarna spelar i barnets uppmärksamhet mot tv:n.
Mycket benämns i rutan av barnet eller etiketteras av föräldern, ibland som om det vore en
talande pekbok.

- I denna form av kulturellt lärande kan barnet inte bara förstå och lära sig direkt av, utan också via, andra människor/figurer genom att t ex imitera dem.
Inte minst gäller detta i relationerna till, till synes jämnåriga, figurer såsom teletubbisarna.

- Barnet kan på detta sätt känna igen sig och känna med karaktärerna: bekräfta, men även utvidga, egna liknande erfarenheter.
Via självidentifierande utsagor jämför sig barnet med en figur i rutan, associerar till sin
egen vardag, sina egna ägodelar och egna handlingar.

- Dessa interaktionshandlingar färgar också av sig i form av intensiva känslomässiga relationer till mediefigurerna.
Barnet visar sig glad över att se sina tv-kamrater, men även orolig och varnar dem när
dessa är i fara.

- Pekböcker introducerade av föräldrarna bidrar till att barnet före 18 månaders ålder inser att man kan dela den egna upplevelsen med andra.
Här är det dock föräldern som tar initiativet och styr mer.

- Detsamma gäller för tv, om mediet av vuxna används för sociala relationer.
Nu upplever sig barnet själv upptäcka mer och kan även styra mer än vid bokläsning.

- Med ökad språklig förmåga kan barnet i högre grad själv styra de övriga
familjemedlemmarnas förståelse av barnets önskningar och preferenser.
Barnet gör mer aktiva val av tv-program och säger själv ifrån om vad det vill/inte vill se.
Att enbart peka på fjärrkontrollen och gnälla lite fungerar också rätt bra.
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- Ju självständigare barnet blir, desto lättare kan det även bestämma över sin
medieanvändning och sin lek, tack vare att tv kommer rakt in i hemmet.
Barnet kan själv sätta på tv:n och föreslå lekar. Tillträdet till video/DVD kan föräldrarna
däremot lättare kontrollera. Besök på biograf och bibliotek kräver rent av föräldraeskort.

Barnen går alltså från att kunna påverka/hantera mediet rent fysiskt, via att
uppleva och senare förstå det och begripa vissa mediesignaler och programsekvenser, till att tolka medietexter/specifika program och få mediepreferenser, såväl som ha medietextpreferenser (dvs ständigt föränderliga favoritprogram, inte minst pga favoritfigurer). Ju mer rörliga och verbala barnen
blir, desto mer demokratiskt blir också deras tillträde till medieaktiviteterna, i
den meningen att mediet och programmen är självvalda utan att tultbarnet behöver tampas med någon annans hinder eller filter – helt enkelt mer en fråga
om fritt deltagande än pedagogisk plikt.
Det ”musiskt” upplevda tv-mediet (med sina ”soma-estetiska” berättelser)
är det, ur barnkulturell synvinkel, optimala mediet. Därmed inte sagt att tv
ska vara det enda mediet i förskoleåldern. Det är ju t ex inte särskilt interaktionsfrämjande att alltid själv få bestämma...

Tv vs bok – eller tv och bok som tvillingmaterial?
Men är det mediet eller berättelsen som är av avgörande betydelse? Att barn
och föräldrar satte namn på handlingar och föremål i rutan, upprepade figurers dialog, ställde frågor om tv-innehållet, drog paralleller till barnets egna
erfarenheter och lekte utifrån programmet torde precis som vid bokrelaterad
interaktion ge upphov till både en trevlig stund och viss språklig utveckling.
Fisch (2004:125) frågar sig om inte sådan interaktion mer hänger samman
med berättelser överhuvudtaget, än med ett specifikt medium. Kanske sätter
alla medier, även böcker och online-berättelser, igång ett likartat samspel
mellan barn och förälder, undran han.
Min uppfattning är dock, att just mediet är av avgörande betydelse. De populäraste tv-programmen för de yngsta (Teletubbies, Pingu, Molly) såväl som
pekböckerna är för det mesta inte berättelser i sedvanlig mening, utan snarare
tablåer som uppvisar vardagliga scener eller föremål. Simons anka och Hej
då, lilla apa! kan visserligen precis som det här visade Pingu-avsnittet sägas
följa det gamla berättelsemönstret ”resan ut och hem igen”. Pekböckerna och
bilderböckerna kan dock inte på samma åskådliga sätt förevisa karaktärernas
kroppsliga handlingar och innehåller dessutom mera sällan dialog riktad direkt till barnet, som visar sig vara så viktigt i fallet med barnfigurerna i blöjbarns-tv. (Fast visst förekommer även i bokfallet direkt tilltal till barnet, ”Har
du också X?, Kan du göra Y?”, men då måste föräldern låna ut sin röst till
dessa frågor.) Det är inte minst de jämnåriga karaktärernas klart synliga handlingar och tydligt hörbara hälsningsfraser och frågor till barnen som gör att de
upplevs som vänner och sätter fart på tultbarnens reaktioner.
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För det andra är interaktionen i tv:s fall (som sagt: troligen tack vare tvapparatens avståndsplacering och de föränderliga, rörliga bilderna som upplevs komma utifrån genom det lilla fönstret) uppenbarligen mer igångsatt av
barnen och därmed med högre grad av motivation, än i fallet med bok eller
Internet, där den vuxne oftare tar initiativet och barnet är beroende av vuxen
assistans. Just häri ligger tv-mediets egen betydelsefulla pedagogik: genom att
det mera ”demokratiskt” kan delas på avstånd, sätter det igång barnets självverksamhet och upptäckarglädje, eftersom distansmediet lättare ger känslan
av att det är ”jag själv” som får syn på saker både där borta (i rummet) och
där ute (i världen), genom tv-rutans ”fönster mot världen”.
Dessutom är ett audiovisuellt löpbildsmedium som tv mera lättbegripligt
för en 2-åring (eftersom det liknar människors, djurs och fordons rörelser och
ljud i verkligheten) än en stillastående bild plus obegripliga bokstäver.
Bokens bilder är statiska och ledsagas inte heller av någon musik eller av
andra ljud. För att återigen travestera Hugo Lagercrantz (intervjuad av Gottberg 2007): ”Bokmediet är helt och hållet onaturligt för små barn.”
Boken har förstås också sina fördelar: barnet kan hantera den (slå upp
olika sidor, bläddra, bita på den) såväl som titta länge på en och samma bild.
Den som läser för barnet kan själv utifrån barnets reaktioner bestämma tempot – barnet kan t ex vilja börja bakifrån – men i praktiken är det ändå den
vuxne som är regissören. I och med video-/DVD-bandspelaren och fjärrkontrollen kan emellertid också tv-tittaren bestämma audiovisuella löpbildmediers tempo, fram- och tillbakaspolningar, omtagningar och individuella startställen.
Fast även om jämförelser här av och till gjorts med bokmediet, och tv klarat sig mycket väl i konkurrensen, finns självklart utrymme för fler än ett medium – alla med sitt specifika strå till stacken. Barnen själva gör ju heller ingen konstlad uppdelning mellan bok och tv, utan dessa medier kompletterar
varandra för exempelvis lille A med sin ”fordonsmani”, när t ex Richard Scarrys myllrande rika album har stillastående fordon som man kan titta länge på.
En skogsmaskin på SVT:s hemsida i datorn på pappas kontor gör likaså dennes arbetsplats betydligt roligare (se Westling & Sjögren i denna antologi).
Och Joel leker med Jan Lööf-boken, som om den vore ett leksakslok. Eller
kanske ett riktigt ett?
Därmed inte sagt att berättelsen (som helst ska handla om vad barn, djur,
leksaker eller fordon gör) och dess formegenskaper är oviktiga. Inte minst
ökar betydelsen ju äldre barnet blir, men de dramaturgiska och estetiska konventionerna måste läras, ty förståelsen utvecklas inte av sig självt bara för att
man fyller år. De allra yngsta har enligt tidigare forskning svårigheter med
rumsliga och tidsmässiga språng i alla typer av berättelser och medier, böcker
inkluderade. Att t ex nedtoning antyder förändring beträffande tid eller plats
måste läras genom erfarenhet, likaså innebörden av ”farlig” spänningsmusik
som ska få tittaren att föregripa en ruggig scen. Tidsförändringar via klipp har
visat sig vara allra vanskligast att förstå och svåra t o m för 4-åringar (Bickham et al 2001:107).
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Fysisk humor tilltal(ande)
De program som visades för de här studerade barnen hade få eller inga abrupta hopp mellan olika miljöer (bara i Byggare Bob och Små Einsteins) och
inga tidssprång. Barnen tilltalades förvisso av auditiva element såsom Solbabyns fnitter, Pingus lustiga ”språk” och smackande eller sörplande ljud, av
småbarnsliknande tal och barn som berättarröster, liksom av skratt, livlig dialog och enkla stående repliker – för att inte tala om applåder, bilars tutande,
viss musik och sång. Attraherade visuellt gjorde åsynen av bebisar och
barn/barnliknande varelser, kramande, visuella upprepningar och magiska
överraskningar – men det var inte enbart dessa inslag som fick blöjbarnen att
orientera sig mot tv-rutan. Karaktärerna i sig och deras handlingar var viktigare. Allting som påminde om lekar, bus, jakter, rymmande och kroppslig
humor uppskattades särskilt mycket. Fysisk humor förekom i åtminstone hälften av inslagen (t ex mattens kroppsspråk och snubblande i Brum, Pingus
drattande på ända, tubbisarnas magkrockar osv). A sägs också gilla slapstick
och skratta varje gång han ser Byggare Bobs pizzadeg landa på dennes gula
hjälm.
Løkken (2005:116-117) jämför tulthumor – såsom protohumor – med den
slapstickhumor som kännetecknade framför allt stumfilm (filmens ”spädbarn”), som sägs ha flera likartade drag. Slapstickingredienser såsom klumpiga fall, jakter och plötsliga försvinnanden, människor som stöter ihop eller
bilar som kolliderar, liksom pajkastning och ödeläggelse i största allmänhet
har sin motsvarighet – eller rent av början – i barns utpräglade vilja att i leken
ramla omkull, i alla springrutiner av typen ”nu kommer jag och tar dig” och i
tittutlekar, i barn eller leksaker som stöter samman, liksom det uppenbarligen
oerhört roliga i att tömma saker och ting uppochned och grisa ned sig.
Även om barnen intuitivt begriper dessa inslag tack vare att de känner
igen sig, vill de uppenbarligen kontrollera att deras gillande är OK, genom att
vid åsynen av karaktärer som gör likadant snegla på de vuxna bredvid dem i
tv-rummet. Här spelar en vuxen, tillåtande berättarröst också en viktig roll,
men framför allt programmets tilltal samt dess implicerade vuxen- och barnroller.
I Teletubbies och Små Einsteins förekommer genomgående direkt visuellt
och verbalt tilltal till de hörskådande barnen, samt en barnposition för tittaren
att inta. Små Einsteins och Brum har en flicka som berättare och tycks enbart
vända sig till de tv-tittande barnen, som i det förstnämnda fallet t o m ombeds
hjälpa till, medan Pingu inte har någon berättarröst alls men ändå erbjuder en
kompetent barnroll, om än via indirekt tilltal. I Molly negligeras emellertid de
tittande barnen nästan helt, eller så inbegrips de på ett förvirrande sätt i berättarens direkta tilltal till karaktärerna. Figurerna talar aldrig med varandra
(utan speakern talar åt dem), än mindre talar musen och hönan med barnhörskådaren. Detta kan vara en av förklaringarna till att Molly inte tycks vara lika
fängslande som flera av de andra inslagen. Introduktionen till Meckar-Micke
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har åtminstone i sångtexten ett direkt verbalt tal till de roller som barnet förmodas leka, ty inte lär adressaten ”du” vara någon vuxen astronaut eller pilot.
Samtidigt som barnet tränas i empati och i att själv medverka, måste det
dock också lära sig att skilja sin egen person från de karaktärer som de känner
sig likna eller leker att de är. Förståelsen av berättelser måste med andra ord
oavsett medium tränas både genom egen erfarenhet och med andras benägna
bistånd, men förhåller sig de vuxna på samma stödjande sätt till barns introduktion till tv-mediet som de gör till boken?

Föräldraskap, barndom och pedagogdom
Tv-tittande är en integrerad del av vardagen och att med etnografisk metod
studera dess totala kontext är därför, som Ien Ang (1996:66ff) påpekat, i praktiken omöjligt. Här har vi dock försökt göra de flesta vuxnas ”självklara”, och
därmed lättglömda, kunskap om barns och vuxnas (inter)agerande i tv-rummet – och programmens del i detta – mer framlyft och medveten. Vår mikrokontext ska nu enbart utvidgas till den typ av vidare kulturell kontext som dagens dominerande diskurser om barndom, föräldraskap och ”pedagogskap”
eller ”pedagogdom” utgör. Kontexten runt de tv-tittande barnen i hemmet respektive förskolan är delvis likartad, delvis annorlunda – t ex genomsyrad av
olika diskurser om ”barn och tv” – varför något olikartade förväntningar på
både barn och vuxna tycks ligga bakom föräldrarnas respektive förskolepersonalens agerande vid sidan av de tv-tittande barnen. (Att titta på tv med enbart en förälder, eller som Albin med ett två år äldre syskon, skiljer sig förstås
också från att på dagis titta tillsammans med tre-fyra jämnåriga bredvid sig,
förutom med personalen.)
Det barn som tittar på tv i hemmet gör det på sin fritid (men en förälder har
– än så länge – varken en yrkesroll eller fritid i relation till fostran av sitt
barn), medan tv-tittande i förskolan sker på såväl barnets som pedagogens
arbetstid. Programmets tilltal till den vuxne bredvid barnet framför tv-apparaten är då inte oviktigt. Ser teckningsstilen ”kommersiell” eller ”konstnärlig”
ut? Låter berättaren som en kul pajas eller lekkamrat, som en mästrande förälder eller som en seriös lärare?
Förälderns pedagogiska orientering finns (nästan som en uppmaning) inlagd i den idealiska position som Teletubbies-texten erbjuder den medtittande
föräldern, konstaterar Briggs (2006b:455). Föräldern imiterar den lugna och
tålmodiga berättarrösten i knubbisprogrammet. Det äger rum ett ständigt samspel mellan den primära berättaren på ljudbandet och den sekundära berättaren i form av föräldern. Programmets berättare är en idealisk föräldraförebild:
någon som alltid finns vid barnets sida, lugn och välvilligt inställd, som ställer
alla de rätta frågorna precis vid rätt tidpunkt och alltid vet när det är dags att
lägga sig i. Berättaren på ljudspåret till Molly är varken lika vänlig eller entydigt riktad till en specifik mottagare, men erbjuder indirekt en övervakande
vuxen position att träda in i. (Och en övervakad för barnets del...)
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Den medvetna medelklassföräldern är uppmärksam på vad berättarrösten
ska anse vara intressant eller viktigt att framhäva, vad som är ”utvecklande”
och ”pedagogiskt stimulerande” och som gör att barnet kan reagera på ett
”äldre” sätt än barnets egentliga ålder förutsätter. Man vill förstås främja barnets intellektuella, sociala och emotionella utveckling. Mediers ”effekter”
produceras alltså inte minst genom föräldrapraktiker som inte bara är påverkade av tv-programmet i fråga, utan även av vida spridda föreställningar om
hur en god förälder optimalt bör vara, framhåller Briggs (ibid). Det vill säga:
man ska helst inte låta förskolebarnet titta på tv, men om detta ändå sker i så
fall välja utvecklande såväl som roliga program.
Föräldrarna tycks vid tv-tittandet minst lika mycket som daghemspersonalen reagera i enlighet med de kriterier som i utbildning och styrdokument
rekommenderas för en god kommunikation från förskolepedagogens sida: följa barnets initiativ, sätta namn på och tala på ett accepterande sätt om det som
barnet upplever och är upptagen av, låta det talade bli en dialog med turtagande, reagera på frågor och önskvärt beteende genom att imitera eller upprepa det, accepterande kommentera och berömma, med hjälp av olika reaktioner bekräfta det som barnet vill kommunicera (Løkken 2005:137).
Föräldrarna intar dock ibland dubbla roller, dvs fungerar som tolkare av
texten och svarar dessutom på texten, besvarar t ex dess frågor och hälsningar, som om de själva vore barn. Därmed kan de kanske också själva lättare ge
sig hän åt lekfulla reaktioner på ett program som både innehåller direkt tilltal
till barnhörskådaren och indirekt vuxet tilltal till den vuxne? Men är det förenligt med ens yrkesidentitet att titta på tv på arbetstid och att med hull och
hår kasta sig in i leken med barnen?
”Pedagogdom” är ett uttryck myntat av Bjørg Kjær (2005:129) och med
det menar hon pedagogidentiteten: en social och kulturell roll som representant för vuxenhetens fostransprojekt i stiliserad och professionaliserad form.
Det rör sig alltså om vuxna med yrkesmässigt ansvar för barn, den speciella
form av vuxenhet med en ”pedagogisk attityd” som kännetecknar anställda
inom barnomsorgsinstitutioner: ”pedagogaktighet”. ”Det pedagogiska” har i
förskolan ofta anknytning till konstnärliga och kreativa aktiviteter och är inte
sällan tänkt som en ”motvikt till det passiva tv-tittandet” hemmavid. Till pedagogdom hör bl a att säga att man inte gillar tv för de yngsta, eller åtminstone inte kan se något pedagogiskt värdefullt hos mediet.
Det är ännu alldeles för tidigt att utifrån Fredrik Lindstrands resultat från
en enda dagisgrupp uttala sig om huruvida pedagogerna tar lika aktiv del i
barnens hörskådande som mödrarna i hemstudien gjorde. Vi ser förskolepersonalen reagera på barnens yttranden åtminstone i fallet med Simons anka.
Det är troligt att det inte enbart är Lindstrands egen närvaro under Hej då,
lilla apa! som bidrar till kedjeeffekten att pedagogerna inte yttrar sig – och att
barnen i sin tur därmed också är tysta. Att tvååringarna redan var bekanta med
denna films innehåll (genom att ha tagit del av den bok som berättelsen bygger på) skulle kunna medföra att händelseutvecklingen inte var lika oviss och
utmanande som i den helt okända Simons anka, varför barnen själva inte tog
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några kommenterande initiativ. Vi iakttog onekligen även allt färre kommentarer, ju fler gånger 2-åringarna i hemmiljön hade sett en och samma film.
Om förskolepedagogerna skulle visa sig vara mindre ”pedagogiska” än
föräldrarna, skulle det dock kunna bero på en utbredd misstänksamhet i den
pedagogiska världen mot allt som har med massmedier att göra. Kanske vågar
pedagogerna i förskolemiljö inte så som föräldrarna i hemmiljön understödja
och därmed godkänna massmedierad ”underhållning”? Att göra det tros
kanske minska förskolans betydelse och pedagogens status, genom att förknippas med ”passiviserande” tv-tittande och barnvakteri? En annan möjlig
förklaring till eventuella skillnader skulle kunna vara att blöjbarn som tittar på
tv hemma definierar sig och definieras som mer kompetenta, just genom sina
initiativ och svar på förälderns frågor och att detta i sin tur även kan förstärka
föräldrarnas känsla att tv-tittande är OK.
Det skulle möjligen också kunna vara så att hörskådande i hemmet av barnen uppfattas som en mer ”vuxen” och krävande kompetens, eftersom de där
ser att också vuxenförebilderna själva tittar på tv, medan föräldrar däremot
inte är inskrivna på dagis och de vuxna i förskolan aldrig tittar på tv – varvid
barnen också anstränger sig mer hemma. En annan bidragande faktor till
eventuella olikheter skulle även kunna vara att filmerna i sig helt enkelt inbjuder till olika mycket interaktion, dvs att Snutte-filmerna inte har någon
”pedagogisk” berättarröst, inget direkt tilltal till vare sig de vuxna eller barnen
eller på annat sätt estetiskt och narrativt skiljer sig från de 11 excepterna.
Det blir fortsättningsvis också intressant att se ifall förskolepersonalen låter barnen vara mer för sig själva med filmupplevelsen i de fall då filmvisningar blir rutin, eftersom barnen i förskolan (i motsats till i hemmet) har
varandra att tillgå och är del av en barnkultur. Det skulle i så fall belägga att
förskoleinstitutionen som gemensam mötesplats främjar barnkulturens utbredning och den kulturella barngemenskapen. Barnen tycks dock i Lindstrands tvååringsgrupp inte speciellt mycket reagera på varandras reaktioner
och yttranden, utan mest rikta sina kommentarer och frågor till den vuxna
personalen. Möjligen beror det på att filmvisning på dagis är en ovanlig företeelse och att den därför, precis som Lindstrands videofilmning av visningen,
upplevs som en vuxentillställning och således inte som initierad av barnen.
Barnets samspel med de vuxna framhävs vanligtvis i förskolan mer än det
som barn gör inbördes, men detta tycks inte i lika hög grad gälla framför tvapparaten. Även om pedagoger tagit till sig en ny syn på barns sociala kompetens så är det (precis som det var i fallet med den länge dominerande utvecklingspsykologin) fortfarande en stark koncentration på det individuella barnet,
framhåller Løkken (2005:140).

Pedagogiska implikationer
Varför tycks många vuxna i förskolan i så liten grad vilja vara delaktiga i barnens tv-inspirerade värld? Ja, i barnens världar över huvud taget: ”Det är lätt
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att förstå att grunderna till att vuxna inte deltar i barns värld rör såväl förskolans tradition, organisation och villkor men också pedagogers förhållningssätt,
medvetenhet, kunskapssyn och syn på barn. Här finns en problematik som är
nödvändig att lösa”, skriver Eva Johansson (2001:186). Vad som enligt henne
krävs är fysisk och psykisk närhet till barnen: ”Det handlar om en aktiv, engagerad och reflekterande pedagog som har modet att ifrågasätta sig själv,
tar ansvaret att skaffa sig kunskap och deltar med engagemang i barns värld”
(ibid, kursiv i original).
Detta gäller inte enbart, som i Johanssons fall, vuxnas förståelse av barns
kroppsbaserade etik, utan även många pedagogers utbredda ovilja att förstå
barns medieanvändning och deras kroppsliga reaktioner på det som syns i rutan. Varför kryllar det av böcker på varje förskola, medan tv:n och videon –
om de alls finns – på sin höjd är inlåsta i en skrubb? Apparaterna anses ju inte
som datorn viktiga för barnens framtida yrkesliv. De vanligaste argumenten
mot barns tv-tittande kan faktiskt turneras tillbaka mot många vuxna: varför
tycks de ofta vara så passiva, okoncentrerade, fantasilösa, stillasittande och
tysta där de befinner sig tillsammans med barnen framför tv:n? Behöver de
kanske hjälp av speciella tv-program såsom Teletubbies?
Varningsretoriken rörande det olämpliga med tv-tittande har ofta en ideologisk funktion. Diskursen om småbarn och medier är en distinktionsstrategi
för att särskilja dem som – åtminstone i sitt sätt att tala – är restriktiva och
välinformerade från dem som är oupplysta och inte ”sätter gränser”. Föräldrar
är i allmänhet entydigt positiva till sina egna blöjbarns medieanvändning, men
lider inte sällan samvetskval pga många förskolepedagogers tydliga skepsis
mot tv och debattens moraliserande diskussion om mediet. Medelklassföräldrar litar dock mer på sin egen positiva motkraft, medan föräldrar ur lägre samhällsskikt är osäkrare och inte sällan skuldmedvetna. Vår studie ger inga belägg för att de behöver ha dåligt samvete. Inte heller finns några skäl till att
porta tv-apparaten från förskolan. Kanske oroar sig förskolepersonalen ändå
egentligen för att just medelklassföräldrarna ska motsätta sig tv på dagis?
Vilka pedagogiska implikationer kan våra studier då medföra? Att alla
vuxna som befinner sig runt förskolebarn ställer sig – och besvarar – frågor
som dessa:
1) Hur talar vi vuxna om barns tv-tittande i största allmänhet? Inbördes såväl
som när barn hör på?
2) Hur minns vi vår egen barndoms första tv-upplevelser/favoritprogram?
Hur annorlunda är egentligen barn idag? Är dagens barnprogram emellertid
annorlunda?
3) Ska barnen få se tv-program/filmer som är specifikt avpassade för dem?
4) Hur verkar barnen uppleva det som de ser? Måste vi kanske se efter?
5) Hur interagerar barn och vuxna framför tv:n? Hur samspelar barnen framför tv-apparaten?
6) Hur talar vi vuxna med de tv-tittande barnen, jämfört med de barn som
lyssnar till högläsning? Vilka budskap sänder detta?
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7) Talar barnen annorlunda med varandra framför tv:n, jämfört med över en
bok?
8) Talar vi vuxna med barnen om ett program före och/eller efter att detta ses?
9) Underlättar vi lekar med utgångspunkt i tv-program och filmer? Om inte:
10) Hur kunde detta göras? Kan vi själva leka med i tv-inspirerade lekar?

Nyttan och nöjet av ”övergångssubjekt”
Men kan detta tidiga tv-hörskådande verkligen vara nyttigt?! Hälsosamt och
nyttigt för vem: för barnen nu, eller senare? Samhället? Nyttigt för vad? För
barnets kognitiva, emotionella eller sociala utveckling? För skolprestationerna? Nöje kontra nytta har länge debatterats inom barnkulturkretsar. Ska tvtittande tidigt in i förskolan för att programmen anses ”utvecklande”?
Gerd Schäfer (2007:68-69) anser det vara ett pedagogiskt problem när det
hävdas, att ”mediekompetens” är något som (för)skolan ska lära ut så tidigt
som möjligt, därför att t ex datorkunskaper är något som behövs i det framtida
yrkeslivet. På så vis ses mediekunskaper enbart som en kulturteknik. Dessutom betraktas kunskapernas betydelse endast ur ett samhällsperspektiv: samhället behöver barnens kompetens och den ”nytta” som samhället förväntar
sig ha av barnen omformuleras till en nytta för barnen. Betydelsen av dessa
”kompetenser” för barnets utveckling och nuvarande läge efterfrågas överhuvudtaget inte. Barnens aktivitet och egna utvecklingsarbete som konstruktörer
av sin världsbild reduceras till ett mottagande av vuxet kunnande och vetande.
Det är heller inte sagt att ”så tidigt som möjligt” är detsamma som ”desto
bättre”. Inte heller är ”lekfullt” lärande detsamma som lek. Leken ersätts idag
ofta av ett påstått lekfullt lärande, men bakom en barnvänlig retorik döljer sig
en framtidsplanering med barnen som spelbrickor: meningen med barnen är
tydligen att de ska passa in i samhällets ”framförhållning” (a a:69).
Att förena nytta med nöje är annars ett vanligt pedagogiskt tips för att öka
barns motivation att lära sig tråkiga ting. Pedagogiska vinster från tidigt tvtittande har onekligen uppmätts. I ett projekt kallat Early Window utvärderade
forskarna vilka pedagogiska konsekvenser som hörskådande på Sesame Street
och liknande program fick för de barn som började se programmet när de var
2 respektive 4 år gamla (Wright et al 2001).
De som såg programmen när de var 2 och 3 år gamla uppvisade i 5-årsåldern bättre resultat vad gällde språk, matematik och ”skolmognad” än de barn
som började följa dessa pedagogiska program först när de var 4 år. De amerikanska forskarna drar därför slutsatsen att 2-3-årsåldern utgör en optimal start
för framgångsrika pedagogiska program, inte minst tack vare att barnen tycker att det är kul att lära sig nya saker.
Och visst tycks även våra studerade barn lära sig vissa ord och framför allt
att använda audiovisuella medier, men det finns ju andra, mindre skolaktiga
lärdomar som barnet också behöver göra. Till exempel att stå ut med att vara
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liten och förment okunnig i en värld av stora och kunniga (se Rönnberg &
Sjögren 1981). Liksom att kunna orientera sig i sin omvärld och öka sin självständighet, som givetvis är en kombination av nytto- och nöjesvinster.
Vi har alltså kommit fram till att de studerade programmens huvudattraktion är barnkaraktärer och bebisar. Detta är visserligen ingen forskningsnyhet
utan har långt tidigare kunnat konstateras, men har då tolkats som att barnet
varit självupptaget och bara velat spegla sig själv. Här tolkas detta istället som
att tultbarnen faktiskt är intresserade av andra barn, som de skulle vilja ut i
världen för att möta. Till dess att de kan det, är tv-kamrater kul att vara tillsammans med. (Den då och då uppdykande Solbabyn påminner möjligen barnen om en nyss överstånden tid och är kanske delvis därför så härlig, snarare
än att barnen känner igen sitt eget nuvarande ansikte eller jämnåriga i den.)
Den ”nytta” som här ska framhållas är alltså framför allt hur lekkamraterna i rutan kan fungera som ”övergångssubjekt”, som förbereder barnen för
deras kommande deltagande i barnkulturgemenskaper, exempelvis på dagis,
eller får fungera som ersättning när man inte har några jämnåriga till hands. I
motsats till Winnicotts (1981) leksaker eller snuttefiltar som ”övergångsobjekt” (dvs materiella ”övergångsföremål”) för att bryta symbiosen med modern, rör det sig här om ett medierat ludiskt samspel med jämnåriga, när blöjbarnet förtjust iakttar kompetenta småbarn lustfyllt agera tillsammans i tv och
vända sig till direkt till det hörskådande barnet självt med frågor och kommentarer. De psykologiska övergångssubjekten i tv-rutan fungerar som ”medierade kamrater”, mitt emellan låtsaskamrater och reella lekkamrater, eftersom de trots allt är intersubjektivt delade med andra och inte existerar enbart i barnets fantasi. Man kan se dem inte bara i tv-rutan, utan också som
leksaker eller på kläder t ex, och tala med föräldrarna om dem.
Här ersätts inte, som i fallet med ”övergångobjekt”, en levande kropp av
materiella ting, utan en vuxen kropp ersätts av flera iakttagna självständigt
agerande barnkroppar, vars kroppsliga närhet förstärks i och med att det tv-tittande barnet imiterar kamraterna i rutan – som dessutom gör sådant som barnet själv ofta gör: imiterar barnet. Teletubbisarna, Pingu, Molly och de andra
älsklingsfigurerna får bli den länk mellan sig och andra barn, som barnen ännu har föga möjlighet att reellt uppleva, isolerade som de är i hemmet. Ty medan föräldern namnger och talar om föremålen i rutan, reagerar 1-2-åringen
främst leende på de jämnåriga karaktärerna och deras handlingar. ”Huvudattraktionen för en baby är ett annat barn” (Becker-Stoll 2007:22).
Språkforskare som Shugar (1988) har studerat skillnaderna mellan små
barns interaktion med vuxna respektive med jämlikar, liksom kontrasten i
dessa sammanhang mellan tal om föremål respektive fokus på människors
handlingar. Undersökningarna rör även skillnaderna beträffande vem som tar
initiativet till utbytet och olikheterna mellan när kunskap erbjuds av den
vuxne respektive efterfrågas och värderas som eftersträvansvärd från barnets
sida. Diskurser mellan barn och vuxna är sällan ömsesidiga vad gäller initiativ, kompetens, status eller rättigheter.
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Den primära deltagandestrukturen består under det första halvåret av mor/
vuxen visavi barnet. Runt 6 månaders ålder börjar barnet vilja utforska den
fysiska omgivningens föremål, varvid föräldern svarar med att inkorporera
föremålet in i deras interaktion, så att föremålet i fokus medierar interaktionen
mellan den vuxne och barnet, liksom föräldern även är en förmedlande länk i
interaktionen mellan barnet och föremålet. Tillsammans utvecklar sig en diskurs runt föremålen och vad man kan göra med dem, där barnet deltar, men
där det är föräldern som formar och styr deltagandet och genom sina kommentarer om föremålen förklarar och berikar denna delade föremålsvärld (a a:
59).
Också våra mödrar fäster framför allt barnets uppmärksamhet på föremål i
rutan – inte som tultbarnet självt: på handlingar – i den mån som mammorna
över huvud taget kommer med några uppmaningar till barnet att titta på något
specifikt i programmixen (kanin; backe; snögubbe; dörrhandtag). De amerikanska mödrarna i undersökningen gjord av Lemish & Rice (1986) var däremot betydligt flitigare då det gällde att peka ut och benämna föremål i tvprogrammen.

Icke-hierarkiska relationer barn emellan
En deltagandestruktur bestående av barn enbart har däremot ingen färdig design och ingen överordnad designer, utan skapas av två barn som har samma
kompetens och samma erfarenheter av människor och föremål. Deras kunskaper och språk har samma begränsningar och potentialer, varför ingendera
kan förlita sig på att den andra ska underlätta ens bidrag till samspelet eller
tillskriva en själv några kommunikativa avsikter: ”Bägge är noviser. Allt återstår att göra” (Shugar 1988:60) i denna delade värld bestående av jämlikar.
Varför deltar barnen i så fall?, frågar sig Shugar. Vad har de att erbjuda
varandra i form av samspel? Attraktiva fysiska föremål, i fokus för bägge,
finns där redan innan kommunikationsprocessen inleds. ”Barn plus leksak”
visar sig vara ett autonomt system som ger upphov till den första barnkontrollerade interaktionen, visserligen fortfarande fokuserad på föremål. Barnens
kontakt kommer sig av deras gemensamma intresse för lekmaterialet och de
både strider om föremålet, utväxlar det och koordinerar sina handlingar med
hjälp av föremålet (ibid).
Barnen övergår alltså under året mellan 12 och 24 månaders ålder från föremålsfokus till kamratfokus och den främsta aktiviteten består i att titta på
kamratens agerande. Det vill säga: 1-2-åringar vill leka med samma föremål
som kamraten – och exakt samtidigt – för att kunna upprepa det andra barnets
handlingar med leksaken (vilket förstås lätt leder till strid om föremålet). Barnet ser alltså inte bara ett fysiskt föremål, utan ett föremål som används av det
andra barnet. Barnen tycks inte kunna undvika att imitera varandras handlingar (ta tag i ett föremål, hålla det, släppa det). Det ena barnet påbörjar en
handling och väntar på en reaktion från det andra barnet i denna förverbala
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kommunikationsform (ibid). Här har vi en icke-hierarkisk relation mellan
jämlikar som är jämspelta i status och rang och som upplever världen likadant
och ser likadant på tingen. Barnen lär sig att vara jämbördiga jämlikar som ett
resultat av erfarenheterna av jämlika deltagandestrukturer.
Något liknande ser vi spår av framför tv:n. Nästa steg blir uppenbarligen
att imitera jämbördiga orienteringspunkter sedda i tv. Ty man kan jämföra
detta med hur barnen iakttar tv-figurer såsom teletubbisarna, Molly Mus och
hennes vänner, Pingu och lillasyster Pinga och hur karaktärerna umgås både
med tingen och med varandra. Nöjet består av allt att döma i att få dela något
tillsammans med den vuxne, få känna igen sig i andra barn/barnliknande karaktärer och tack vare repetitionen känna igen någonting välbekant (både föremål, handlingar och berättelser) (Lemish 1987:51-54).
På samma sätt känner 3-åringar igen sig i repetitiv tv-reklam och uppfattar
reklaminslagen som ”dokumentärer”: reklamen dokumenterar t ex de leksaker
som barnen redan har (Rönnberg 2003:233-234). Har man dessutom tillgång
till sina mediekamrater som gosedjur eller dockor, kanske man upplever sig
vara en femte teletubby eller ytterligare ett pingvinsyskon. Här ser vi fröet till
en tolkningsgemenskap för de allra yngsta, en första början till att skapa en
kollektiv identitet som barn.

Kollektiv barnidentitet och barngemenskap
Bilder av barn påverkar i hög grad hur barn ser på sig själva. De två analyserade filmerna som bygger på Anna-Clara Tidholms böcker för de yngsta har
relationen mellan apmor och apbarn respektive pojken Simon och hans övergångsobjekt ankan i fokus – även om de sistnämnda i Lindstrands analys slutar som mer självständiga, jämlika kompisar och Simon i förlängningen därmed fortsätter sin separation från föräldrarna. Teletubbisarnas värld, utan
minsta antydan om föräldrar, blir material i blöjbarnens mer självständiga
identitetsbygge. Teletubbies´, Mollys, Byggare Bobs, Meckar-Mickes och Små
Einsteins´ (liksom senare Pokémons) huvudfigurer utgör en kollektiv barngemenskap, helt utan övervakande föräldrar, som även bjuder in de tv-tittande
barnen att vara med. Också Pingu handlar vanligtvis om barn som leker relativt fria från vuxeninblandning. Barnet får bekanta sig med likasinnade, då
programmen sätter barngruppen i centrum. Lek, bus med vuxna och samarbete barn emellan är huvudingredienserna.
Redan småbarn besitter som vi kunnat konstatera humor och använder sig
uppenbarligen av denna för att stärka den egna självkänslan. Humor uppstår
inte bara pga det ovanliga eller konstiga, utan särskilt när vissa speciella ting
ställs på huvudet eller utmanas: makt t ex. Eleni Loizou (2005) har genom
bland annat deltagande observation i barnomsorgsmiljö studerat 1-2-åringars
leenden, som tyder på att tultbarnen uppskattar sin förmåga att bryta mot de
vuxnas förväntningar och på så sätt känner sig stärkta. Denna teori om ”em257

powerment”, dvs självstärkande, går även att applicera på våra tultbarns medlevande i de jämnåriga karaktärernas hyss i Teletubbies och Pingu, särskilt i
den omtyckta avslutningsscenen med tv-knubbisarnas busiga protest mot att
säga ”hej då” – och i förlängningen mot att gå och lägga sig.
Kroppsligt påminnande om bebisar och klädda i färggranna plyschoveraller liknande barns sparkdräkter, utför teletubbisarna handlingar som barnen
själva är förtrogna med. De dansar tillsammans, omfamnar varandra, leker,
skrattar och är alltid glada och har en akustisk kommunikation med få ord,
som ligger de tv-tittande blöjbarnens eget språk nära och därmed torde vara
om inte lättbegripligt så i vart fall igenkännbart.
Många vuxna finner dock dessa Fab Four fula och föra tanken till utomjordingar eller rhesusapor, medan blöjbarnen uppenbarligen känner igen
tubbisarna såsom varande bebisar och lika dem själva, fast samtidigt inbördes
något olika. De fyra figurerna har tydliga babyansikten med babyögon och
typisk babynäsa, liksom babykroppar med bakar utputande av blöjor, och deras kroppsspråk påminner om äldre blöjbarns. Samtidigt är de individualiserade: lilla röda Po är tydligen yngst och minst och har ett språk som röjer att
Po har svårare än t ex Tinky-Winky att uttala bokstaven R och därför säger
”Döjj”, när Tinky-Winky redan kan säga ”Dörr”.
Blöjbarnen kan lätt orientera sig tack vare de stående programsekvenserna, de repetitiva inslagen, den oföränderliga programstrukturen. Repetition är
grundläggande i Teletubbies och det låga tempot (liksom barnens sätt att
själva ta egna små pauser) gör att Herta Sturms (1985) berömda ”felande
halvsekund”, som anses behövas för bearbetningen av det varseblivna – men
utebli i program med alltför högt tempo – numera inte längre saknas. Den
manlige berättarrösten orienterar tv-tittaren genom repliker av typen ”En dag i
Teletubbyland...” eller ”Dags att säga hej då!”, som blir till en ritualiserad
början och avslutning av varje avsnitt, varpå de fyra knubbisarna dyker upp
respektive tar farväl. Andra stående signaler är vindsnurran, som alltid markerar att nu kommer ett nytt inslag, liksom Solbabyn.
Våra blöjbarn svarade onekligen på ett ”adekvat” sätt särskilt på Teletubbies´ och Små Einsteins pedagogiska ambitioner: de hälsade tillbaka eller tog
farväl, imiterade ord, korrigerade sina uttal, utförde avsedda kroppsrörelser,
besvarade frågor, lydde uppmaningar, lekte parallellt med hörskådandet etc.
Framför allt upplevde de sig dock uppenbarligen vara del av ett roligt kamratgäng. Även föräldrarna visade att de önskade dela blöjbarnsprogrammen med
sina telningar, genom att själva svara, kommentera och leka med, vilket tyder
på engagemang och ledde till social gemenskap på bägge håll.
Teletubbies´ lokalisering i en underbart lummig, stiliserad, lättigenkännlig
utomhusmiljö (inklusive de normalt förekommande dokumentärerna med barn
i åldern 2-4 år, som gör vardagliga saker i grupp) utgör ett ”fönster mot förskolevärlden” som kan bidra till de hörskådande tultbarnens lust att ge sig ut i
omvärlden utanför hemmet och träffa reella lekkamrater. Det vanliga är annars att tv-program för de allra yngsta utspelar sig i en instängd studiomiljö
påminnande om hemmet, med en programledare som liknar en mamma.
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Handlingen i samtliga våra filmer äger för övrigt rum utomhus, förutom
en inledande scen i Pingu, Brum och Hej då, lilla apa! (där huvudrollsinnehavarna också mycket riktigt, enligt det välbekanta mönstret kallat ”resan ut
från hemmet”, återvänder hem slutet av berättelsen). Alla huvudkaraktärer ses
dessutom leka i dessa utomhusmiljöer. Enbart i Pingu syns några föräldrar
till. Föräldrar håller ju, hur underbara de än är, en nere i beroende barnstatus...
De vuxna berättarrösterna fungerar visserligen som en ställföreträdande förälder, men dem lär framför allt de medtittande föräldrarna lägga märke till.

Lek med fjärrtroll
”Fjärrtroll” är Albins 4-åriga storasyster Amandas benämning på fjärrkontrollen och egentligen betydligt mer träffande än det ”vuxnare” ordet för denna
avståndskanalväljare, ty inte kontrollerar tv-tittaren så värst mycket med den.
Onekligen torde det av barn ofta upplevas som rena trolleriet att kunna framkalla lekkamrater och andra fantastiska ting, enbart med hjälp av en knapptryckning.
Ja, redan det att figurer och ting i rutan inte går att vidröra (annat än att då
kännas som kallt glas), men framför allt att karaktärer och saker dyker upp ur
tomma intet (så som dörren i vårt exempel), plötsligt försvinner och aldrig
kommer tillbaka igen – eller likt all magi sprutar glittrande stoff omkring sig,
som vindsnurran i Teletubbies gör – upplevs nog som rena undret. Och att
Mats, bara genom att peka på fjärrkontrollen, kan få Pingu att sörpla sylt om
och om igen, lär verkligen upplevas som att ha ett magiskt trollspö. Att som
tv-knubbisarna kunna visa filmer på sin mage är heller inga dåliga trollkonster. Två av pojkarna synar sin egen mage för att se om också de kan det. Nej,
inte än, men vem vet... Alla dessa plötsliga uppdykanden och orimliga försvinnanden signalerar onekligen ”fantasi” på långt håll. Troligen också på
nära håll, där barnet står och känner på den lätt gnistrande tv-rutans statiska
elektricitet...
Fast å andra sidan: även i leken kan ju vad som helst förvandlas till vad
som helst. Tv-programmen och tv-tittandet påminner onekligen en hel del om
lek. Lekinslagen utgörs inte bara av barns egen lek vid tv:n (ensam eller tillsammans med mamma, pappa eller syskon), utan även i tankarna tillsammans
med tv-karaktärerna. Blöjbarnen gav oss åtskilliga exempel på hur de fantasifullt lekte ut scener med anknytning till det sedda.
Videokameran kunde belägga många lekinslag under själva tittandet (t ex
hur såväl Joel som Lina tycks vilja inkluderas i Mollys, Bellas och fårens
Följa John-lek, hur både Mats och Albin stående på alla fyra låtsas vara betande får, hur Lina och hennes mamma dessutom genomgående ”lyfter” bebisar ur tv-rutan och upp i sina knän och hur Joel leker med sin Kranis invid
Kranis i rutan – eller så befinner de sig i samma värld.
Några till synes mindre imiterande exempel är när Albin leker med halsbandet som han upprepade gånger släpper ned i pottstolens hål, exakt samti259

digt som teletubbisarna hoppar ner i sitt hål i ”hej då”-avslutningen. Han omfamnar också på skogsutflykten den mossbevuxna kullen i en ”jättekram”,
som om den vore en tubbykompis. Och Lina får av musen Mollys stora uppstående öron uppslaget att leka ”göra fina tofsar i mammas hår” – eventuellt
även inspirerat av ett besök hos frisören. Icke desto mindre äger leken rum
just vid detta inslag, vilket talar för att Lina kanske tar öronen som är placerade högt uppe på huvudet för hårtofsar. Där sitter ju normalt inte öron... Här
är det alltså inte fråga om något slaviskt efterliknande, utan en blandning av
tv-uppslag och egna påhitt/erfarenheter. Associationerna går alltså, som så
ofta, både i riktning från tv till livet och från livet till tv.
Som all kommunikation är tv-tittandet dialogiskt. Vid första visningen av
Små Einsteins, som handlar om flickan Annie som flyger Raket, styr Lina i
fantasin också raket, då hon går runt i rummet och höjer och sänker ena armen
och gör olika ljud. Vid den andra visningen flyger Lina precis som raketen
upp-och-ned mellan olika hinder – fast nu över mammas knän. Storskrattande
ägnar de sig åt denna paidiá-aktivitet ett bra tag, samtidigt som Lina då och då
tittar till mot tv-rutan. Det är tydligt att hon denna gång inte bara styr raketen,
utan hon ”är” nu själv farkosten. Hon tar flera gånger initiativet till att forma
moderns knän till just ”alptoppar”, påminnande om de franska alperna i programmet.
Vid den tredje visningen tar hon fram sitt fordon – en BRIO-trävagn (precis som Albin gjorde med dockvagnen, under samma inslag och som Mats gör
under Brum) – som ett tag får fungera som hennes farkost och skapar på detta
sätt en matchande länk mellan tv-världen och sin egen värld. Denna länk kan
således se lite olika ut: Lina kan låtsas att hon styr raket (”ren” fantasi), leka
att hon själv ”är” raket (kroppsligt utlevd fantasi), respektive låta trävagnen
fungera som en mer materiell raket. Den animerade världen inspirerar till agerandet och till samhandling, både med figurerna och med mamma. Detsamma
kan dokumentära bilder göra, som i fallet med As fascination inför Stora maskiner som förbindelselänk mellan tv-världen, leksaksvärlden och vardagsverkligheten (se Westlings & Sjögrens kapitel). Detta visar sig även genom
barnens stora intresse för de dokumenterande bilderna av den förmänskligade
minibilen Brum.
Lina leker vid åsynen av bilen som närmar sig gropen som hunden befinner sig i att hon själv gör likadant, genom att upprepade gånger ovanpå soffbordet krypa fram mot dess kant, i trygg förvissning om att mamma har ett
stadigt grepp om hennes fötter och varje gång drar henne tillbaka. Mats och
Albin tycks vid denna scen snarare vara rädda att ramla i, varför de greppar
soffbordet. Andra exempel på mediespår efter att tv-tittandet avslutats är Linas öppna-och-stänga-dörren-lek med mamma. Lina har också integrerat meteorologleken i sin och mammas vardag, såväl som ”upp-ned”-temat från Små
Einsteins, som Lina använder i olika sammanhang när saker i vardagen ska
flyttas eller placeras uppifrån och ner. Det kan vara filten över vagnen, som
hon säger ska ligga ”upp-ner”, när hon ska sova middag.
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Till leken hör emellertid även programmens lekinslag och de fantasifulla
leksakerna som spelar huvudrollen, tillsammans med vilka barnen deltar i enbart mentalt lekande (se Rönnberg 1987). Här finns inte längre några synliga
mentala eller materiella länkar mellan berättelsen och receptionen, vilket lätt
leder till missuppfattningen att tv-tittandet är ”passivt”. Ett tag var dessa mentala lekkamrater visserligen materiella och bokstavligen fjärrtroll, i Smurfarnas skepnad. Barnen inbjuds nu dels genom programmens barnlika karaktärer/leksaker, dels genom det direkta tilltalet, att svara framför allt kroppsligen
på sina jämlika medierade lekkamraters upptåg. Tv-figurerna är glada, kärleksfulla, hjälpsamma och artiga gentemot varandra – såväl som glada att se
barntevetittaren och nyfikna på barnets svar och bidrag. Men framför allt ses
de representerade deltagarna ständigt leka. Tv-karaktärernas dubbla roll som
”gosedjur” och lekkamrater kan inte nog understrykas.

Filmer som ”lek(saks)digressioner”
Det som Briggs (2006) benämner ”lån av semiotiska former från leksaker eller lekkultur” är uppenbart i fallet med de populäraste (dvs mest efterfrågade
och/eller visade störst uppmärksamhet) programmen i vår mix: karaktärerna i
Teletubbies liknar jättelika gosedjur (draken i Bolibompa-vinjetten, liksom
Pingu, påminner också om plyschdjur). En stor fjärrstyrd ”leksaksbil” har huvudrollen i Brum och alla karaktärer, människor såväl som djur och fordon, är
pastellfärgade leksaker i både Byggare Bob och Meckar-Micke. Dessa karaktärer gör dessutom i hög grad sådant som de yngsta själva brukar göra i sina
egna regellekar: leker Tafatt, Kurragömma och Följa John, skräms på skoj,
busar och låtsas rymma. De blåser såpbubblor, går balansgång och leker räddningsuppdrag, när de nu inte åker mer paidiá-artad kana, karusell, berg-ochdalbana osv.
Även om våra blöjbarn onekligen följer programmen, och inte bara som
Matthew Briggs´ (2006) lille son (från dess att han är 7 till 20 månader) ”leker tv” utan verkligen ”tittar på tv”, uppskattar också blöjbarnen på 18-32 månader t ex kurragömmaleken och skrämselleken i avslutningsscenen, där teletubbisarna en efter en hoppar tillbaka upp ur sitt gömställe och ropar ”Buu!”.
Våra föga unika iakttagelser av spår av tv-influenser och leksaksinblandning i tultbarnens lek aktualiserar förstås problematiken med ”kommersialiseringen”: merchandising och leksaksdjur framställda i anslutning till serier
som Teletubbies, Pingu, Byggare Bob och Meckar-Micke. I Briggs´ begrepp
”medierande medel” ingick inte bara tv-programmen, utan även leksaker och
gosedjur som sammanlänkande verktyg mellan barn, föräldrar och tv.
Underlättar rent av leksaker med anknytning till programmet barnets fortsatta bearbetning? Är de ett slags ”antropomorfiserade övningsböcker”? Blir
de en förlängning av favoritprogrammet? Kan detta att inte låta barnet få programrelaterade leksaker och annat med merchandisinganknytning rent av vara
ett sätt att försvåra tultbarnets förståelse och upplevelse? Bör barn ha samma
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rätt att hindra vuxna från att köpa romanen, som utgör underlag till den film
som föräldern nyss sett? Eller kan man lika gärna säga att filmen är en förlängning av en urgammal favoritleksak, där leksaken blir en ”tittsak”?
Filmforskaren Barbara Klinger (1995) har lyft fram fenomenet ”filmiska
digressioner”, som avser de ”omvägar” som exempelvis marknadsföringen av
en film innebär för åskådaren, då olika företeelser bortom själva filmen inverkar på tolkningen av ”filmtexten”. Eller, krångligare uttryckt: ”de sociala och
intertextuella mekanismer som strukturerar publikmottagandet bortom textens
gränser” (a a:153). Även om det förblir oklart varför Klinger kallar dessa utvikningar ”filmiska”, då de ju egentligen inte hör till själva filmen, är dessa
”avvikelser” från texten en intressant företeelse även i fallet med blöjbarnens
eventuella innehav av tv-/filmrelaterade leksaker och leken med dessa.
Frågan blir dock: vad avviker från vad? Är det leksakerna med anknytning
till populära barnprogram och leken under dessa som är en avvikelse från filmen, eller är det tvärtom filmen som är en omväg runt leken, ett annat sätt att
iscensätta välkända lekmönster på delvis nytt manér? Är leksakerna och leken
en del av ”texten”, eller utgör filmmottagandet helt enkelt lekkontexten?
Filmbetraktarens reaktion sägs inte bara hänga samman med själva filmen,
utan även med t ex pressens skriverier om bråk mellan stjärnaktörerna eller
anekdoter om filmens regissör, men framför allt betonar Klinger ”masskulturens” industriella ”varukaraktär” och hur även marknadsföring med hjälp av
leksaker och T-shirts är ”exempel på förhållandet mellan intertextualitet och
estetisk varuproduktion: de fungerar som ett intertextuellt nätverk som särskilt
utformats för att identifiera filmen som vara” (a a:154).
Klinger framhåller att filmer sprids som produkter, ”inte i ett semantiskt
vakuum utan i en masskulturmiljö som myllrar av kommersiella signaler”
(ibid). Här skapas också ett socialt betydelsefullt nätverk som påverkar publikmottagandet, menar hon. Åskådaren sägs bli avledd från själva filmen av
marknadsföringen.
Själv skulle jag snarare vilja se filmen/tv-serien som en omväg i interaktionen mellan tultbarnet och leksaken. Hellre framhålla programmen som ”exempel på förhållandet mellan estetisk varuproduktion och urgamla lektraditioner”. Leksaken/”varan” förtydligar i själva verket filmens lekkaraktär, när
berättelsen i grund och botten utgör en narrativisering av urgamla lekar. Efteråt ludiserar leksaken åter lekstrukturen. Berättelser sprids onekligen precis
som nästan allt annat idag som produkter, inte i ett semantiskt vakuum, utan i
en kulturmiljö som myllrar av traditionella leksignaler. Det finns en viktig
relation mellan lek och barnfilm, där ”digressionen” utgörs av ett intertextuellt samband mellan vissa välkända barnlekar och många av filmsekvenserna,
vilket t ex gosedjuret som liknar karaktären sedan understryker.
Leken under själva mottagandet av programmet är inte någon ”distraktion”, utan en momentan återgång till ursprunget. Det är inte marknadsföringen via t ex leksaker som tillhandahåller bakgrundsberättelsen till filmen, utan
välbeprövade lekar som utgör bakgrundsberättelsen till filmen. Det hörskådande barnet blir inte avlett av leksaken, utan leds in i filmen genom denna lek262

association, samtidigt som filmen sedan leder barnet tillbaka in i en berikad
lek. Filmen utgör en lek(saks)digression, när tusenåriga lekar och leksaker
idag sprids som filmer – i ömsesidig produktivitet. Exempelvis 25 minuter
Teletubbies om dagen omöjliggör heller inte leken, utan är bara ett fantasieggande ludus interruptus.
Slutsatsen måste bli att tv inte precis hämmar barns fantasifulla lek, då
programmen dels bygger på gamla lekar och barnen dessutom kreativt leker
ut nya uppslag från det som de sett i tv. Inte heller styr såldes programmen
leken, utan nya kombinationer uppstår. Barnen inspireras av programmet och
associerar ofta till – och utvidgar i dessa fall – någonting egenupplevt. Associationer till och från den egna verkligheten och egna lekar är även det ett sätt
att känna sig nära en figur och uppleva gemenskap.

Babymedier och blöjbarnsteve är ännu inte barnkultur
Varför då bara betrakta blöj-tv som embryonal barnkultur – och inte som en
fullgången sådan? Med en definition av barnkultur som ”barngruppers uttryckande och/eller tolkning av mening (rörande relationen mellan barn och
barn kontra relationen mellan barn och vuxna) framför allt genom barns interaktion med varandra, men även via interaktivitet med ting eller symboliska
former valda av barnen själva” (se Rönnberg 2006:35-36) är blöjbarnens tittande på tv inte barnkultur, eftersom upplevelsen (i hemmafallet) ännu inte är
delad med andra reella barn i gemenskap och heller inte är helt självvald, utan
hänger på de vuxnas köp av videor/DVD-er eller kontroll över tv-tablån.
Barnkultur är med detta synsätt exempelvis inte vuxnas kulturprodukter
för barn eller vuxnas kulturella aktiviteter med barn, som dock kan användas
som råmaterial i barnkultur(er). Barnkultur är heller inte individuella barns
konstfärdiga produkter eller aktiviteter, inte heller individuella barns tolkningar. Barnkultur är en rutinartad fysisk eller mental samvaroform, som i det senare fallet förutsätter vetskap om andra barns möjliga reaktioner eller värderingar. Mediekamrater kan ge inblick i sådana. Barnkultur är intersubjektiv,
dvs med gemensam fokus, gemensamma intentioner och gemensamma känslor, medan vuxna förmedlare av kulturprodukter för barn oftast inte delar de
två sistnämnda kännetecknen med barnen. Barnkultur är därutöver både traditionsbevarande och historiskt föränderlig.
Blöjbarns-tv handlar egentligen om föräldrarnas introduktion till mediernas pedagogik, som trots det utgör en inskolning till bruket av barnkulturellt
råmaterial. Eller kanske är det snarare fråga om ett samspel mellan media och
föräldrar som siamesiska tvillingpedagoger. Program såsom Teletubbies med
dess i allra högsta grad ”vuxna” berättare (för att inte tala om SVT:s eller
Barnkanalens barnprogram) andas seriositet: en kvinnlig berättare inleder och
talar med varm, vänlig, ”moderlig” röst (på ”korrekt” svenska och med ”neutral” svensk dialekt) direkt till föräldern/modern hemma framför tv:n – snarare
än till blöjbarnet, ty talet är inte tillrättalagt, inte förenklat eller övertydligt i
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sin intonation. Hon följs därefter av den likaledes seriösa, ”icke-kommersiella” berättarrösten från en ”faderlig” man, som säger att det är ”dags att träffa
teletubbies”.
Ja, men då bör man som förälder väl kunna lita på dem då, med tanke på
hur auktoritativa och välmenande (men ingalunda ”kommersiellt smöriga”,
hetsande eller inställsamma) de låter... Kanske är de rent av något slags barnexperter? Detta är den exemplariska medelklassförälderns röst, modellföräldrarnas röst, som skiljer sig markant från tubbisarnas barnspråk.
Ty tonen och handlingen i övrigt är inte övertydligt belärande, om än lärorik. Tv och föräldrar kan, som ännu inte åtskilda siamesiska tvillingpedagoger
(genom att vara mer ”sociala” än ”pedagogiska”), uppmuntra barnets egenaktivitet – som ju är avgörande för allt lärande. Barnets känsla av att vara den
som själv upptäcker, och för en gångs skull kan dela med sig av intressanta
upptäckter, ökar dess motivation att vilja upptäcka ännu mer och lära sig mer.
Både föräldrar och tv tränar barnen i att skilja mellan fantasi/fiktion och den
intersubjektiva verkligheten, såväl som att leka och lustfyllt opponera sig mot
de mäktiga. Ja, tv ger även föräldrarna uppslag till nya lekar, lämpliga att leka
med de allra yngsta. Men framför allt blir programmen för tultbarnen en bro
mellan familjen och världen där ute, hoppingivande full av jämnåriga.
Användningen av dessa blöjbarnsprogram utgör embryot till en kollektiv
barngemenskap och till produktionen av gemensamma barnerfarenheter. Upplevelsen av blöjbarns-tv blir en introduktion till barnkulturen, när föräldrar
tillsammans med de busiga figurerna i programmen får utgöra surrogat för de
livs levande jämlikar, som barnet oftast ännu inte har vid sin sida (om nu inte
relativt jämnåriga syskon finns). En förutsättning för att en barnkultur ska
kunna uppstå är att barn har möjlighet att mötas i grupp. Institutioner som förskolan har gradvis sänkt denna kulturs begynnelseålder från 7 (när skolan var
den första gemensamma permanenta mötesplatsen) till 3-4 år – och går i fallet
med småbarnsavdelningar nu ännu lägre ned i åldrarna.
Løkken (2005) talar om en ”toddlerkultur” – som jag här har döpt om till
tultbarnskultur – dvs ser även 1-2-åringarna på dagis som sociala aktörer, med
egna aktiva bidrag till den sociala konstruktionen av en självständig kultur.
Blöjbarns-tv får fungera som ersättning för denna huvudsakligen kroppsliga,
förverbala, ofta humoristiska juniorvariant, innan barnet ännu hunnit börja i
förskolan eller befinner sig i hemmet på sin fritid.
De parapersonliga interaktioner som barnen visar gentemot tv-kamraterna
är särskilt framträdande i vårt material. Redan i början av 70-talet framhöll
Cecilia von Feilitzen (1972:303) att detta med enbart ”tänkta” vänner i rutan
var den funktion som var mest markant bland de tillfrågade 3-4-åringarna,
men därefter avtog gradvis med barnens ålder: ”Näranog samtliga 3-4-åringar
tycks lära känna vissa tv-personer väl och denna kontakt blir tillsammans med
åsikten att programmen är roliga det förnämsta motivet till tv-tittande.” von
Feilitzen förklarar detta med referens till ”studier av barns verklighetsupplevelse; medan små barn upplever t ex film som aktuell verklighet, har en
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vuxen åskådare – i och med att han är medveten om att det är film han ser –
distans till sin filmupplevelse” (ibid).
Denna påstådda ”sammanblandning av film och aktuell verklighet” har
här tillbakavisats. Det faktum att 3-4-åringarna (i motsats till 5-14-åringarna i
von Feilitzens enkät) säger att de tittar på tv därför att de ”liksom blivit vän
med en del människor i rutan” kan snarare tänkas hänga samman med att de
äldre barnen oftare har faktiska kompisar att vara tillsammans med – och därmed inte behöver fantisera ihop sådana, eller hålla till godo med medierade
vänner. Fem-sexåringarna har ju inte heller de en ”vuxens medvetenhet eller
distans till filmupplevelsen”, men däremot vanligtvis reella jämnåriga lekkamrater. Det viktiga ordet är liksom i ”liksom blivit vän med”, som just antyder att 3-4-åringarna inte upplever människorna i rutan som någon ”aktuell
verklighet”. I blöjbarnens fall är de ändå lyckliga nog att både ha framtrollade
tv-kamrater och vuxna lekkamrater i föräldrarna.
Föräldrarna inte bara undervisar barnen med hjälp av dessa ”pedagogiskt
uttänkta” program, utan uppmuntrar även fantasifullt deltagande och bus genom att skrattande understödja karaktärernas rackartyg. De busar även själva
med barnet, dvs lär det att vara lite (lagom) uppstudsigt. Ja, den vuxne lär till
och med barnet att vara upproriskt mot föräldern själv. Tvååringen behöver
visserligen inte lära sig trots från några tv-förebilder utan ”kan själv”, men
denna motsträvighet blir mer lustbetonad om den kan delas med andra.
Kanske rör det sig rent av om en pånyttfödd trotsålder även för förälderns
del?

Föräldrar som surrogat för jämnåriga lekkamrater
Den viktigaste slutsatsen är nämligen enligt min uppfattning denna: tack vare
upplevelsen av lusten och kroppsligheten i blöjbarnets mottagande av programmen och leken utifrån tv-upplevelsen, kan föräldrar (såsom surrogatlekkamrater) utgöra en inkörsport till barnkulturen. Leda till insikten att barnkultur handlar om barn + kul + turen att ha kroppsligt och mentalt upplevande
jämlikar vid sin sida. Ännu har blöjbarnen oftast inte tillgång till detta inom
hemmets fyra väggar, varför föräldern oftast villigt ställer upp. Detta motsäger alltså delvis Hughes´ (2005) tes om att det bara skulle röra sig om en lärare-elevrelation. Ty tv-mottagandet blir i sina bästa stunder en ganska jämlik
relation mellan en vuxen lekkompis och en blöjbärande, initiativtagande lekkamrat, inspirerade av medierade vänner.
Blöjbarnsteve utgör ingen motkultur, men början till en egen delkultur
som, snarare än att vara en motvärld till föräldrarnas, kan kallas för ett karnevaliserat embryo till barnkultur (beträffande ”karnevaliserade kulturprodukter”, se Bachtin 1991). Karnevalen håller vid liv tanken på en annan, bättre,
mer kroppslig värld, där antagonism inte råder mellan överhet (under medeltiden: adel, här: vuxna) respektive undersåtar (på medeltiden: ”folket”, här:
tultbarnen) (Rönnberg 1982:4-6; 2006:323-324; jmf Grace & Tobin 1997).
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Kanske mer än i någon annan relation utgör det uppsluppna och kroppsliga
samspelet mellan tultbarnet och föräldern dagens motsvarighet till den medeltida karnevalen. De karnevalska nöjena är flyktiga och försvinner nästan lika
fort som de dyker upp, men hinner ändå för stunden skänka energi och härliga
känslor inte bara hos de underordnade.
Martin Bubers (1993:64f) andra relationstyp (av tre), den fostrande relationen, är nämligen ömsesidig på ett alldeles speciellt och paradoxalt sätt, ty
inverkan ”[...] på andras vara med sitt eget vara brukar annars bara förekomma som en nåd, [...] men här har det blivit ett ämbete och något påbjudet”. För att klara av ”föräldraämbetet” räcker det inte med att man är fostrare, utan vederbörande måste också uppleva det som hon/han gör från den
fostrades egen synvinkel.
Barnet klarar däremot ännu inte av ett sådant perspektivtagande (se Rönnberg 1996), utan här hänger samspelet helt och hållet på fostrarens förmåga
att föreställa sig ömsesidigheten. Genom det helt nödvändiga tagandet av det
lilla barnets perspektiv (genom att t ex gissa vad en framsträckt fjärrkontroll
kan vara liktydigt med för scen eller program), kombinerat med sitt totala
överläge, påminns föräldern om sin enorma makt och om barnets nuvarande
maktunderläge (liksom om sin egen underordnade position, en gång för länge
sedan). Så även om ”våra” mammor inte så ofta fysiskt lekte ut lekar tillsammans med sitt barn, lekte de med i fantasin och i sina kommentarer till barnet.
Den vuxne friskar ibland även upp den härliga känslan i detta att leka med
hela kroppen, håller m a o sin paidiá vid liv, t ex genom att själv utgöra redskapen i ”babygymmet”. Föräldrarna har genom sitt totala maktövertag (kombinerat med omsorgen om barnets bästa) råd och intresse av att välkomna
möjligheten att förena sig med – och även satiriseras av – ”småfolket”.
Föräldern som tillsammans med sitt barn tittar på blöjbarns-tv vinner med
andra ord det pedagogiska spelet, men förlorar medvetet och storsint delar av
maktspelet. Tv-figurernas och det egna blöjbarnets första gränsöverskridande,
samt upplevelsens kroppslighet och intensiva känslor, får föräldern att begrunda sin egen auktoritet på ett delvis nytt sätt. Karnevalens kollision mellan
”högt” (vuxnas fostran och pedagogik) och ”lågt” (barns bus och tv-underhållning) blir här inte till någon direkt konfliktarena, eftersom föräldrarna inser att upproret eller kritiken mot dem inte ska tas personligt, utan är riktad
mot föräldraskapet såsom institution.
Därmed inte att förglömma att mängder av makt fortfarande kännetecknar
både föräldra- och pedagogrollen. Framför tv:n kan den vuxne emellertid lära
barnet att engagera sig i andra, såväl som dela barnets intressen och preferenser. Tv-upplevelsen blir på detta sätt både maktutövning, kulturell påverkan
och engagerat, delat nöje.

”Affektiv pedagogik”
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Av Briggs´ (2006:27-28) tre huvudsakliga röster implicerade i Teletubbiestexten ser vi inte så mycket av paidiá-lekrösten i våra program eller i reaktionerna på dem. Visst gestikulerar och springer de yngsta blöjbarnen runt en
hel del, Mats och Joel sparkar t o m med benen i vädret precis som tv-knubbisarna, men verbalspråket har nu börjat reducera de kroppsliga uttrycken. Mats
leker visserligen även med ljud och sin egen kropp (spelar på läpparna, sörplar som imitation av ljud i program, leker med tungan, finner glädje i att
hoppa som Pingu), men njutningen i rörelser och oordning tonas efterhand
ned.
Den ludiska spelrösten dominerar således både filmerna och barnens (och
ibland även några av föräldrarnas) reaktioner på dessa program. Upplevelsens
röst övergår i strukturernas och vanans röst. Den entydigt pedagogiska röst
som förekommer i berättartilltalet i hälften av programmen övertas emellertid
bara någon enstaka gång av dessa mammor och pedagoger, förmodligen för
att våra tultbarn är äldre än Briggs´ lille son.
Att Lina (2:8 år) vid den fjärde visningen sitter stilla och mer tyst reflekterar över det hon ser, torde inte vara något tecken på att hon ”fjättrats” eller
kontrollerats till detta av sin mamma eller av filmerna, utan är snarare resultatet av en ökad verbal och reflekterande kompetens, som gör att programmens
spelstrukturer bättre går att utvinna nöje ur, om man inte är så rörlig kroppsligen. Det emotionella har genom det sociala samspelet också fått språkliga
medel, som möjliggör deras subtilare uttryck. De sociolingvistiskt ”fixerade”
känslorna talar barnet nu dock oftast först efter programmet med omgivningen om.
Väldigt tidigt gör föräldrarna paidiá till ludus, dvs ritualiserat, ordnat i lekar, ramsor, böcker, tv-program, menar alltså Briggs (2006:227). Man kunde
lika gärna, eller hellre, hävda att den förkroppsligade upplevelseintensiteten
på detta sätt blir mindre individuell, mer socialt delad och kommunicerbar.
Visst påminner de visade programmen och mottagandet av dem mer om regellekar, än om den fysiska rörelseenergin i att rusa runt eller vifta med armarna, men barnen mellan 1,5-2,5 år är till en början själva väldigt kroppsliga
i sin tv-reception. Ju äldre de blir, desto mer försöker de delta i tv-figurernas
versioner av urgamla regellekar, eller parallellt med karaktärerna omskapa det
ludiska i tv-handlingen med hjälp av inslag ur den egna verkligheten.
Här får blöjbarnen rent av assistans av sina föräldrar som surrogatlekkamrater, ibland (som i Linas och hennes mammas fall) t o m i kroppsintensiv
form – dvs en liten bit paidiá tycks åtminstone för denna moder fortfarande
överleva, så som Walter Benjamin framhöll. För det mesta önskar emellertid
både föräldrarna och pedagogerna dela barnets glädje, engagemang och upprymdhet – momentant bli (åtminstone en mental) lekkamrat i improviserad,
fantasifull ludus.
Blöjbarnsteve erbjuder samtidigt början till en väg ut ur den pedagogiska
isolering som det relativt mediesanerade hemmet länge utgjort, i riktning både
mot förskolan och mot den ”ekologiska integrering” (Bjørkvold 2005:117)
som barnkulturen innebär. En dörr öppnas här mot en spännande yttervärld.
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Kanske är tv-upplevelsen till och med i sina bästa (dvs barnkulturella) stunder
för förskolebarn just ”musisk”.
”Musisk kultur” är som sagt musikprofessorn Jon-Roar Bjørkvolds benämning på den helhetsupplevelse eller de uttrycksformer som kombinerar
kroppsrörelser, sång och diktning inom ett gemenskapssammanhang som påminner om att människan hör ihop med sin omgivning (a a:58) och som – i
vår västerländska kultur – framför allt förskolebarn tycks besitta. Barn uppfattas med detta synsätt medfött vara aktiva estetiska aktörer. Hans polariserande spänningsschema (a a:117-118) mellan barnkultur och skolkultur kan
annars redan i blöjbarnets hem ofta sägas uppvisa många av de inslag som
norrmannen hänför till ”skolkultur”-sidan av tabellen. De ”pedagogiska babymedierna” typ Baby IQ lär tyvärr påskynda denna tendens.
Föräldern vill i grund och botten göra sin telning ”konkurrenskraftig” och
framhäver genom sin högläsning av barnböcker det skriftliga, framför barnkulturens och tv:s kroppslighet och muntlighet. Föräldrarna uppmuntrar verbala framsteg och faktalärande, medan barnen hellre dras till tv-programmens
rörliga bilder, sinnliga fantasiinnehåll och låtsaskompisar. Samtidigt påminns
den vuxne genom barnets preferenser om sin egen första begynnelse. Att vara
förälder är med andra ord att vara kluven.
Föreställningen om det lärande barnet som bör stimuleras strider inte nödvändigtvis mot den av barnläkarna uppenbarligen omhuldade gamla barndomsdiskursen: det omogna, sårbara barnet som måste beskyddas. Ty omogna
barn upplevs samtidigt lätt som okunniga, i behov av undervisning och skolning. Föräldrar svarar (enligt mina egna, mångåriga enkäter) alltid att barn-tv
bör vara mer pedagogisk – oavsett om de själva har följt några barnprogram
eller ej och oavsett hur lärorika programmen redan är. Det hör liksom till att
säga så. Tv-rummet eller barnkammaren ska tydligen helst vara en hörsal och
barnprogrammen utgöra virtuella seminarier. Men kanske är det snarare vi
vuxna som behöver fräscha upp vissa nöjsamma känslor, som vi nu upplever
som i det närmaste utopiska? Till och med våga erkänna att vi själva gillar
nöjen och ”underhållning”? I sitt agerande intar föräldrarna för det mesta ändå
en mer tillåtande attityd till sina egna barns tv-preferenser.

Ska barn verkligen lära sig att ”underhållas”?
Ingen motsätter sig att barn får ha kul. Däremot ska de tydligen inte ”underhållas”, men varför skulle inte även de allra yngsta ha rätt till underhållning?
Vad innebär i så fall det som anses underhållande? ”Underhållning” är ju inte
någon särskilt upplysande etikett, utan måste i sin tur förklaras. Den brittiske
filmforskaren Richard Dyer (1992:23-24) har diskuterat ”underhållning” i
termer av sådant som ger uttryck för och skänker mottagaren energi, intensitet, klarhet, en känsla av gemenskap och överflöd.
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Underhållning är dock ingen egenskap hos program eller någon genre,
utan ett receptionsfenomen, men vissa program och filmer kan ha större underhållande potential än andra. Det är ändå alltid mottagaren/användaren som
genomgår erfarenheter. Underhållning rör sig inte bara om önskvärda känslor
och empatiskt engagemang i karaktärer, utan även om att man känner sig
smart och kunnig, får använda sin intellektuella förmåga och sin humor. Att
lista ut vad som ska hända, och på vilket önskvärt sätt, är t ex utmanande. Till
den nöjsamma nyttan hör i blöjbarnstevefallet inte minst känslan av gemenskap med andra barn. Tv-tittande är i dessa åldrar som sagt dessutom långt
ifrån fråga om något stillasittande, utan barnen tycks fyllas av energi.
När tultbarnen sedan, tack vare den för vuxenvärlden så förhatliga merchandisingen, upptäcker tv-figurerna som leksaker, på kläder, haklappar, väskor, tandborstar etc rör det sig inte bara om den så viktiga igenkänningen och
orienteringen i omvärlden. Barnen får dessutom en känsla av att det kommersiella konsumtionssamhällets överflöd är till även för dem. Dessutom får de
en mer gripbar länk till sina medierade kamrater och träning i mental ”somom”-aktivitet (även kallad fantasi), vid sidan av de konkreta lekuppslagen till
den fysiska som-om-leken och senare till det endast mentala ”tänk-om”-fabulerandet. Huvudsakligen rör sig dock deras lek och användning av medierelaterade produkter som mänskligare snuttefiltar om blöjbarnens eget sätt att bearbeta det sedda (se Rönnberg 2003; 2006).
Det finns alltså olika typer av ”nytta” sett ur vuxen- respektive barnperspektiv. Vuxna betonar förmågor som är relaterade till språktillägnande och
till skolan, möjligen också mediekompetens – som dock inte får nås till priset
av fantasiförstörande och orörlighet, utan helst ska vara ”yrkesförberedande”
redan i förskolan... (Dessa förmågor är givetvis ”nyttiga” även för barnen
själva och för deras utnyttjande av mer sociala fördelar, t ex att man via medietexter får nya överindividuella bilder att dela med andra barn och leka kring.)
Vuxenvärlden betonar således främst kunskaps- och värdeöverföring (förutom
hårt arbete), medan barnen prioriterar samvaro, solidaritet, gemenskapsritualer och glad fest. Till dess att barnen börjar i förskolan, men även därefter,
tjänar mediekamraterna som övergångssubjekt mellan familjen och yttervärlden. Den brittiska utbildningsforskaren Jackie Marsh (2000) har studerat hur
den exalterade Teletubbies-leken bland 3-4-åringar på dagis fungerar just som
en välbehövlig brygga mellan hem och (för)skola.
Men när kan då barnen börja titta på tv? Liksom hur länge och på vad?
Att redan barn under ett år mer målmedvetet verkar börja intressera sig för
tv:s bilder och ljud och röra sig rytmiskt till musiken behöver ju inte betyda
att tv-nybörjarna får ut mer av tv än av musik enbart. Djur och leksaker i rutan är heller inte nödvändigtvis bättre att titta på än djur i parken eller gripbara leksaker. Fast när barn någon gång mellan 1,5 och 2 års ålder börjar
kunna känna igen tv-figurer, särskilja dem från varandra, be om dem och tala
med föräldrarna om tv-karaktärerna som om de vore lekkamrater, finns inga
skäl att förhindra detta.
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Exakt hur länge, kan säkert barnet och föräldern tillsammans avgöra, genom att utgå från barnets reaktioner: verkar barnet verkligen vilja se detta, ber
det rent av om det, tittar det uppmärksamt, eller leker det och tittar bara mot
rutan ibland? I det senare fallet blir visserligen ”tv-tittandet” automatiskt reducerat, men 1-2 timmar om dagen torde resultatet bli, uppdelat på morgonrespektive kvällstittande och ofta kanske avbrutet av föräldern genom en paus
– även om barnet också självmant tar sig sådana pauser.
Frågan är dock om timmen precis före sänggåendet är den optimala. Vissa
kritiska läkare har framhållit att det kan ge upphov till sömnstörningar hos
barn under 3 år (Thompson & Christakis 2005). Även ur den synvinkeln att
ett alert barn får ut mer av tv-tittandet, lär trötta barn lättare vänja sig vid att
”slötitta” på tv. Att slötitta på tv är dock inte värre än att trött slötitta i en bok.
Ändå förekommer enbart hotbilder avseende tv-mediet, medan boken betraktas som närmast undergörande.
Argument mot ett tidigt tv-tittande (i linje med de svenska och amerikanska barnläkarnas varningar) har även framförts av den tyske neurologen
Manfred Spitzer (2005), dock utan att denne – eller någon annan neurolog för
den delen – studerat några tv-tittande småbarns hjärnor. Neurobiologen Becker-Stoll (2006) varnar för sin del för program som ger alltför starka ”retningar”, men blöjbarn som följer långsamma, speciellt avpassade småbarnsprogram befinner sig enligt henne inte i riskzonen. Övriga kritiska röster bygger,
i brist på forskning, precis som mediernas rapportering på rena myter.

Slutsats? Prenatal tv?
Den slutsats som kan dras är framför allt denna: tittar barn över 1,5 år på tv,
sker det för att de tycker sig förstå tillräckligt för att vara intresserade. Föreställningen att barn dras till tv-rutan enbart därför att det förekommer rörelser
och ljud, visar sig vara en fördom. Tv är ingen ”brasa” som suger åt sig blicken. Exakt vilken mening 2-åringen skapar av det sedda är vuxna för det mesta
alltför gamla för att begripa, men att titta på bebisar, jämnåriga, djur och leksaksliknande figurer som gör sådana saker som man själv kan eller önskar
kunna är uppenbarligen särskilt givande – och självkänslostärkande.
En sak är i vart fall klar: ingen baby- eller småbarnsforskning har verkligen visat att tv-tittande i sig skulle vara skadligt för barn. Att tv t ex skulle förstöra ögonen har inte belagts. Japanska studier av 2-åringar som såg mer respektive mindre än 1 timme dagligen visade ingen skillnad beträffande synen.
För tv-tittande barn under 2 år var synutvecklingen t o m positivare för ”stortittarna”, särskilt beträffande fjärrseendet (Kobayashi 1998). Tv för de allra
yngsta omöjliggör heller inte alls den fysiska aktivitet eller den mänskliga
interaktion som (särskilt?) småbarn behöver.
Till nyttan hör inte minst att blöjbarnsteveprogrammen mottas positivt av
de nästan alltid leende barnen själva, liksom att programmen bidrar till att
barnen utnyttjar olika delaspekter av verkligheten – t ex lär dem att förstå och
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använda fiktion i sin fantasi och lek. Lek, fantasier och fiktion är ju också en
del av verkligheten, om än innehållet i dem inte är verkligt. Allra viktigast är
ändå att tv möjliggör för barnet att, även i avsaknad av lekkamrater, vara tillsammans med jämnåriga. Småbarnsprogram är således inte bara en ekonomisk och pedagogisk marknad, utan också ett kulturellt område. Redan tultbarnen visar sig vara i färd med att skapa en kollektiv kulturell identitet. Det
nyaste barnet bland barndomsdiskurserna är således det kulturellt kompetenta
barndomsbarnet: en aktiv, invigd, alltmer oavhängig kulturvarelse både i
hemmet och i förskolan.
Hur pedagogiskt givande i traditionell lärandemening som babyprogrammen eventuellt är, torde däremot vara mera tveksamt, men inga studier tyder i
vart fall på att den audiovisuella babytrenden skulle ha andra negativa effekter
än att barnen eventuellt stressas till att lära sig matematik, främmande språk
och teckenspråk för döva, innan man ens börjat förskolan. Som för-förskola
kan babytrenden således eventuellt ha negativa emotionella verkningar. Det
mesta tyder emellertid på att inte heller BabyTV är ”farligt”, men däremot
meningslöst (i betydelsen verkningslöst på det pedagogiska planet) för barn
under 1,5 år.
Föräldrarna tycks dock inte längre riktigt lita på att de själva kan lära sina
barn exempelvis färgerna utan en köp-DVD som Baby van Gogh, där 12-månadersbarnet får hjälp av konstnären att ”lära sig färgerna med van Gogh”.
Förutom maskoten Vincent visar även dokumentära barn i färgsprakande Tshirts och leksaker upp färgerna, stöttade av klassisk musik. Fast färger finns
ju överallt i hemmet... Och köpvideon Baby IQ (”för geniet i ditt barn”) tros,
med bistånd av Mozart och mjukdjur, lära 10-månadersbarnet kreativitet och
logiskt tänkande, eftersom det enligt ett medföljande häfte bygger på hjärnforskningens aktuella rön. Hjärnforskarna själva växte dock upp utan några
sådana hjälpmedel. Så hur lyckades föräldrar före babymediernas tillkomst
egentligen sammanbinda barnets bägge hjärnhalvor? Kunde moln på himlen
verkligen vara lika kreativitetsfrämjande som moln på video?
På försök är nu även tv-program med en speciell ”pedagogisk” ”mammatextremsa” längst ned i bilden, där (bara?) mödrarna ska få hjälp med att aktivera sina förskolebarn (Fisch et al 2007). Det amerikanska förskolemagasinet
Tickle U (Cartoon Network), som bl a visar den även från svensk tv bekanta
animerade serien Yoko! Jakamoko! Toto!, försågs nämligen med en ”Mommy
Bar”, dvs en mammarad, där mödrarna fick förslag till utvecklande kommentarer och frågor – liknande dem som ”våra” mödrar självmant kom med...
Ju mer specifika neurovetenskapliga fynd om barnets tidiga hjärnutveckling med oklar koppling till pedagogiska insatser, ju fler varningsrop och rekommendationer från läkare, desto osäkrare lär föräldrarna förstås bli och inte
våga lita till sin egen förmåga. Osäkra föräldrar (inte deras barn) behöver således dyra men onödiga babymedier.
Tv för barn mellan 1,5 och 3 år tycks däremot ha framtiden för sig, men är
förstås avhängigt av hur programmen utformas och framför allt hur de används av ”föräldrapedagogerna” (Buckingham & Scanlon 2003:73). Precis
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som i fallet med amerikanska Public Broadcasting Corporations Sesame
Street/Svenska Sesam i början av 70-talet, som dagens föräldrar med hjälp av
bl a dockorna Ernie och Bert hade kul tillsammans med och lärde sig en hel
del av, är det inte omöjligt att vi får se en liknande omsvängning beträffande
blöjbarns-tv. Dvs inledningsvis ett starkt motstånd och avståndstagande, som
efterhand förbyts i övervägande lovord och rekommendationer.
Den tyska barnexpertis som 1958 var helt eniga om att barn under 8 år inte
skulle titta på tv alls, hade 40 år senare ersatts av forskare som inget hade att
erinra mot att tysk public service-tv visar Teletubbies för 1-2-åringar. Till sist
blir t o m pedagogerna övertygade om det positiva med edutainmentprogrammen. Fast det tar förstås ytterligare en tid. Oftast krävs det att ännu ett nytt
medium eller en ny genre dyker upp, så som Internet nu gjort, så att det nyss
nya mediet blir halvgammalt och därmed genast bättre.
Realityteveformatet verkar redan ha avsatt spår i BabyTV: i betalkanalens
dygnetruntsändningar ingår t ex Baby Album med sin hemvideoestetik. Här
kan föräldrar offentliggöra sina egna 1,5 minut långa videofilmer förevigande
sina barn. Frågan är om andra småbarn finner dessa hemvideor lika upplyftande att se som Solbabyn i Teletubbies, eller om Baby Album är ännu ett exempel på ”barnkultur för vuxna”.
Nästa visuella format tycks för övrigt snart vara här. Skaparen av Teletubbies, Anne Wood, sägs planera ett gympaprogram för de allra yngsta. Denna
babyvariant av Susanne Lanefelts aerobics-tv ska få småbarnen att röra på sig
medan de tittar på tv (vilket de yngsta enligt vår undersökning ju redan i hög
grad gör, även i fallet med ”vanliga” blöjbarnsprogram). Ja, det hela kan förstås inte stanna vid baby-work-out, utan näst-nästa trend blir förmodligen tvprogram för ofödda: prenatal tv. Forskning vid universitetet i Belfast påstås
tydligen ha visat hur fostret i livmodern kan känna av mammans positiva emotionella tillstånd, när hon dagligen tittar på sin favorittvåloperaföljetong.
Gravida kvinnor i London och Hongkong, som kontinuerligt följde den
australiensiska tv-följetongen Grannar/Neighbours, sägs ha fått bebisar som
tydligen också gillade upplevelsen. När signaturmelodin senare spelades upp
för de nyfödda barnen blev de uppenbarligen mycket intresserade, medan nyfödingarna inte alls reagerade inför en helt annan signaturmelodi (Hepper
1988, 1991, 1996).
Med tanke på att det är föga troligt att foster kan höra musik i livmoderns
vatten, däremot troligen ljud, ska man kanske ta rön som dessa med en stor
nypa salt. Fast blir mamman mer harmonisk, är detta förstås även bra för barnet och man kan ju aldrig börja för tidigt... Kanske går gränsen för baby-tv
således vid koncipieringen?
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