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Sammanfattning 
Trots att tv:n idag är en naturlig del av våra liv råder det skilda meningar om hur bra eller 

dåligt det är för barn att titta på. Med hjälp av videoobservationer av barn i 4-5-årsåldern har 

jag undersökt om utbildningsprogrammet Grej och Mojäng kan påverka barnen positivt och 

inspirera dem, kanske rent av lära dem något. 

 
Vid det första tillfället fick grupp 1 se en film och sen utföra ett lekexperiment. Grupp 2 

deltog i samma lekexperiment, men utan att se programmet innan. Vid det andra tillfället fick 

grupp 2 se en film och grupp 1 endast leka. Leken skilde sig åt mellan gruppen som tittat och 

inte tittat. I min studie blev barnen inspirerade av filmen och lärde sig också lite om att flyga 

och flyta.  

Att använda sig av tv som start på ett temaarbete på förskolan är något som jag numera tror 

på. 

 

 

Nyckelord 
Förskolebarn, teknik, tv, inlärning 
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1. Inledning 
Teknik är något som blir mer och mer aktuellt i förskolan. Pedagoger får utbildning och utför 

experiment med barnen. Enligt Forsberg och Holmlund (1990) är tekniken främmande för 

många pedagoger, men det är viktigt att den förekommer i verksamheten. Forsberg och 

Holmlund fortsätter med hänvisningar till de pedagogiska programmen
1
 för förskola och 

fritidshem där det står att barn ska få prova på och experimentera med naturfenomen, 

naturkraft och teknik. Barnen ska också få experimentera med och fundera på orsak-verkan.  
Eftersom jag förut har utbildat mig inom medie- och kommunikationsvetenskap tycker jag att 

det skulle vara intressant att se om det påverkar barnen att se på ett tv-program. Idag ser de 

flesta barn på tv, och jag personligen har den uppfattningen att om det är inom rimliga gränser 

är det inte något som påverkar barnen på ett negativt sätt. Men jag har ofta hört klagomål över 

att barnen ser så mycket på tv och att det påverkar dem negativt. Böcker är bättre för barns 

fantasi sägs det, men film och tv utvecklar också fantasin. Att leka handlingen i en film eller 

leka en karaktär från en film är vanligt bland barnen. I dagens samhälle är det naturligt med 

medier, och ändå är det så många som är emot dem. På förskolan är det inte så vanligt att det 

finns en tv tillgänglig för barnen, det kan vara för att vid speciella tillfällen titta på något 

program. De utbildningsprogram som finns är inte så kända bland pedagogerna och tv-tittande 

är inte något som det satsas på inom förskolan. Men det skulle kunna vara ett alternativ för att 

starta ett temaarbete. 

I Läroplan för förskola (Lpfö98) står det att ”Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen 

skall uppmuntras och deras vilja och lust att lära skall stimuleras.” (s.5)  

Genom att utnyttja tv:n som många barn är intresserade av uppmuntrar man deras intresse och 

stimulerar lusten att lära eftersom de får lära genom sitt intresse. 

Tv-program från Utbildningsradion är något som jag inte har sett som något användbart förut. 

Jag har inte ansett att de har inspirerat mig, men nu har jag förstått att de ger barnen något och 

det gör programmen bättre i mina ögon. Efter att ha undersökt de program som finns 

tillgängliga kändes ”Grej och Mojäng” som det bästa alternativet. Det är riktat till 

förskolebarn och i programmet använder de sig av olika experiment för att lösa lättare 

problem. 

1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om utbildningsprogrammen på tv för barn är 

inspirerande för dem. Gör det någon skillnad på aktiviteter om barnen ser programmet eller 

inte? Lär de sig något? 

För att nå detta syfte får en grupp med barn se ett program från Utbildningsradion och sedan 

gå in i lekrummet, där lika material som finns i filmen är uppställt. När de har lekt klart får 

nästa grupp, som inte tittat på film, gå in i samma rum. De får leka och sedan ska eventuella 

skillnader eller likheter undersökas. Experimentet ska utföras två gånger och båda grupperna 

får genom det se en varsin film. 

                                                           
1
 Ett målprogram gjort av Socialstyrelsen i mitten av 1980-talet för daghem och fritidsskola. Föregångaren till 

Läroplanen.(Stenmalm Sjöblom och Johansson 1992) 
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1.2 Bakgrund 
1.2.1 Läroplan för förskolan - Lpfö 98 och Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet - Lpo 94 (Båda gäller till och med 2011-06-30) 

”Verksamheten skall utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft 

att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande 

och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera”. (Lpfö98, s6)  

I Lpfö98 står det även att förskolan ska sträva efter att främja utvecklingen och lärandet även 

när det gäller teknik. I förskolan kan man använda multimedia och informationsteknik i både 

skapande processer och i tillämpning. 

 I Lpfo94 står det att ”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att 

inhämta kunskaper.” (s.5) Det står också att ”Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex 

verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter 

och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga.” (s.5)  

 

1.2.2 Teknik i förskolan  

I Matematik, teknik och naturvetenskap (2002) står det att tekniken ska vara invävd i dagen på 

förskolan, inte bara en rolig timme då och då. Genom att använda sig av sina erfarenheter och 

kunskaper blandat med exempel från olika källor kan man göra tekniken rolig och intressant 

för barnen. Pedagogerna måste vara lyhörda för barnen och deras kunskap och lyssna på deras 

frågor så att vi kan inspirera dem att fortsätta med tekniken. Som pedagog ska man tänka på 

vad de har i sin närmiljö. Det är också viktigt att inte tala om för dem vad som ska hända utan 

vara medupptäckare. Viktigt är även att barnen får upptäcka och undersöka, förstår gör de 

senare. Det handlar om att fånga deras intresse och att ge dem små hjälpknuffar ibland för att 

de inte ska ge upp. (Matematik, teknik och naturvetenskap, 2002) Forsberg och Holmlund 

(1990) berättar om sina teknikstudier på förskolor och i lågstadieklasser, där yngre barn hade 

mer funktionella förklaringar till teknikarbeten än de äldre barnen. Det var också barn som 

gav olika förklaringar beroende på den situation de befann sig i. Barn använder sig av 

verkligheten när de lär sig förstå omvärlden. När de experimenterar kan de upptäcka saker 

som gör att de börjar ändra sina gamla uppfattningar.  

Idag karaktäriseras samhället som ett informations- och kommunikationssamhälle där 

människor med stora avstånd mellan varandra kan kommunicera. Barnen som växer upp i 

dagens samhälle, med den nya tekniken, kommer knappt att ha några gränser i omvärlden. 

(Pramling- Samuelsson & Asplund- Carlsson, 2005)  

1.2.3 Leken 

Under den sena delen av 1980-talet försökte man definiera vad lek är. I Sverige stod leken för 

sammanhang och djup och blev sammankopplad med allt äkta. Leken var, under vuxen 

styrning, ett pedagogiskt redskap till att skapa kunskapstörstande, sociala, samspelta och 

hänsynstagande barn. Vuxna kunde använda sig av leken för att lära sig mer om barnen och 

var i den språkliga och sociala utvecklingen de befann sig. (Lindgren, 2006)  

Pramling- Samuelsson och Asplund- Carlsson (2005) finner att det som skiljer förskolans 

pedagogik från skolans är att leken är en central del i förskolan. Författarna menar att 

läroplanen framhäver att barn ska få vistas i en glädjande miljö med samhörighet, 

kommunikation, lek och lärande i en harmoni. Om det är möjligt att ha en sådan lärandemiljö 

kan barnen lära genom diskussioner, argumentationer och genom att utforska varandras idéer. 

Genom att barnen börjar undersöka andras åsikter och sina egna kan de få en förståelse för 

dem. Det här sker ofta i leken, som alltid har ett innehåll. Oavsett om det är medvetet eller 
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inte. Skolämnen är inte aktuella, men leken hjälper dem att förstå saker i sin omvärld. Enligt 

Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001) har leken en speciell betydelse. Leken är tilltalande för 

barn, det är något som är trevligt att befinna sig i. När barn leker använder de fantasin och blir 

genom det trygga och får erfarenheter de har nytta av längre fram i livet. De lär sig att klara 

av utmaningar och att kommunicera med andra, vilket ger social kompetens.  

Rönnberg (2006) beskriver de yngre barnens situation. Förut var det hantverkarlekar som 

barnen lekte. De iscensatte frierier, lekte bagare eller byggde bastu. Idag har barnen sina 

motsvarigheter till hantverkarleken, medielekar som polis, fotbollsspelare och Astrid 

Lindgren-lekar. En aktivitet blir inte en lek förrän den är bekant för barnen och de kan hantera 

den. När den har blivit en lek upprepas den till barnens glädje. Idag är det vanligast med 

televiserade berättelser och de yngre barnen vill se samma program om och om igen, vilket de 

vuxna kan tycka är oändligt tråkigt. Men för barnen är det viktigt och när de tycker att leken 

inte utmanar dem mer söker de efter en ny lek. 

1.2.4 Tv som utbildningsmetod 

Enligt Lindgren (2006) var det i början av 1970-talet som utbildande tv-program började 

inriktas mot barn i förskolan. Kommittén för tv och radio i undervisningen, TRU, var en 

statlig utredning och i den fanns förskolesektorn. Förskolesektorn hade som syfte att föra ut 

välfärdspolitik från barnstugeutredningen via radio och tv. Lindgren, Abrahamsson, Gullberg 

och Dahl (2003) skriver om att förskolesektorn lade fram önskemål om ett tv-program inriktat 

mot barn i förskoleåldern som inte gick på förskolan eftersom deras mammor var hemma. På 

sikt var det tänkt att mammorna skulle börja arbeta och barnen skulle börja på förskolan och i 

samband med det skulle tv-programmen spelas in till förskolebarnen, men innan dess var det 

viktigt med ett program till de barn som satt ensamma framför tv:n. Programmen skulle spelas 

in i förskolemiljö eftersom det ansågs få fram samhällsinformation till barnen. 

Utbildningsdepartementet godkände önskemålet och TRU tillsatte en planeringsgrupp som 

drog upp riktlinjerna 1969. Dåvarande ordföranden för utredningen var statsrådet Ingvar 

Carlsson och han menade att tv hade en unik förmåga att göra verkligheten levande och 

förmedla kunskap på samma gång. Man menade att tv stod för den största påverkan och det 

borde vara förskollärarnas uppgift att hjälpa barnen sortera uttrycken. (Lindgren, et al. 2003)   

Lindgren et al. (2003)  fortsätter med 1970-talet då tv-programmen kopplades samman med 

rädslan att barnen blev tomma i huvudet av att se på tv. Men utbildningsprogrammen ansågs 

vara motsatsen. På 1980-talet ansåg man i stället att tv fyllde barns huvuden med klandervärt 

material och gjorde dem till en fara för sig själva och deras omgivning. Sverige var bland de 

första som förmedlade kunskap och utveckling blandat med ett programinnehåll bestående av 

relationer, samhällsvärderingar och känslor. Innehållet i utbildningsprogrammen breddades på 

grund av debatten om barnkultur i förskolesektorn. Man ansåg att tv verkligen var barnkultur, 

och om det inte var det så borde det ändras. Och det var med stor framgång som programmen 

startades, hösten 1971 hade 55 000 barn mellan tre och sex år sett programmen. De nådde 

också ut till den främsta målgruppen, barn som inte gick i förskolan. Hösten 1972 hade 77 % 

av förskolorna en tv och 72 % brukade titta på programmen. Eftersom det blev en så positiv 

start blev det en besvikelse när det i slutet av 1970-talet gjordes undersökningar som visade 

att pedagogerna inte använde tv:n som det var tänkt. De tittade inte på 

utbildningsprogrammen, utan hade tv:n som avkoppling. (Lindgren et al.2003)  

Lindell (2006) skriver att Utbildningsradion bildades i december 1976. Den fick uppgiften att 

producera utbildningsprogram för förskolan, ungdomsskolan, högskolan och 

vuxenutbildningen. De skulle producera både radio- och tv-program för riks-, regional- och 
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lokalsändning. Meningen var att de skulle tillgodose intressen och utbildningsbehov i 

samhället. Lindgren (2006) skriver att förskolesektorn blev en del av Utbildningsradion 1978. 

Programmen sändes i den allmänna radion och tv:n. De första programmen handlade om 

motorik och skulle ge barnen en bra kroppsuppfattning. De skulle även lära barnen att vara 

sociala. Ett av programmen betonade att vuxna och barn hade roligt tillsammans och att barn 

och vuxna i grunden har samma behov. (Lindgren, 2006) Medierna överför budskap mellan 

olika nivåer och individer i samhället. De är verkliga och förmedlar verkliga erfarenheter. 

Lindgren (2006) menar att förskoleprogrammen vill föra fram en aktiv pedagogik och den blir 

verklig genom att de inspelade scenerna beskriver verkligheten, anser författaren. Barnen 

visas i sina aktiviteter och det skapar föreställningar om att barn kan röra sig och tänka fritt.  

För att se hur barnen reagerade på programmen utfördes videoobservationer. Man ville se hur 

barnen reagerade emotionellt, visuellt, verbalt och motoriskt. Efter observationerna fick man 

korta ner programmen då barnen visade tecken på att de var för långa. Eftersom målet var att 

programmen skulle träna barnens koncentration och uthållighet fick det inte vara lustigheter 

som tog barnens uppmärksamhet. Det fick heller inte vara belysning från sidan. Man ville föra 

ut känslor, kunskap, sociala relationer och bilder av samhället så produktivt som möjligt. 

Genom nya tillvägagångssätt skulle man göra samhället mer jämlikt. Barn, föräldrar samt 

förskolepersonal var målgrupperna som skulle närma sig varandra. (Lindgren, et al. 2003)  

Forsberg och Holmlund (1990) anser att det är viktigt att välja rätt metod för att ta sig mot 

målet. Metoderna kan handla om till exempel förhållningssätt eller val av utlärningsstrategier. 

Innehållet i undervisningen och sättet att arbeta hör ihop och måste övervägas tillsammans. Ju 

yngre barnen är, desto viktigare är det att välja rätt metod. För att lyckas med det måste vi 

känna till olika knep, men också ha förståelse för olika situationer. Enligt Säljö (2005)  har 

medierna blivit betydelsefulla för att få ut information och kunskap till ungdomar, särskilt 

under de senaste decennierna. De vanor vi har i vardagen kopplas ihop med lärande. Men vi 

ska inte blanda ihop lärande och undervisning. Undervisning är inte heller en orsak till 

lärande, det måste ses i ett bredare perspektiv. ”Sammanblandningen mellan lärande och 

undervisning är ett av den pedagogiska diskussionens stora begreppsliga problem” (Säljö, 

2005, s.14). Men Rönnberg (2006) menar att det är svårt att uttala sig om vad barn lär sig 

genom att titta på tv, mycket beroende av vem det är som tittar. Tv:n är länge det som hjälper 

barnen att orientera sig i världen, de får se sådant de inte kommer i kontakt med i verkliga 

livet. Men de får också se saker de kommer i kontakt med, men nu som åskådare, och genom 

det tvingas de reflektera över vad de ser och vad de själva gör i samma situation. Enligt 

Barker (2000) borde forskningen ta hänsyn till att barnet gör aktiva reflektioner hela tiden och 

genom det blir inte kommunikationen lika enkelriktad. Det går inte att ställa frågor och föra 

en diskussion med tv:n, men det kan leda till en dialog med verkliga människor. Barker 

(2000) fortsätter på samma spår och menar att möjligheterna till utveckling beror på hur 

barnet tolkar sina upplevelser. För att förstå om barn lär sig något av tv-tittande är det bra att 

fråga sig hur barn uppfattar innehållet (Barker 2000). Tv:n är idag en stor del av de flesta 

barns tillvaro och inverkar på ett eller annat vis på deras liv. Beroende på bland annat 

utvecklingsnivå, kön ålder, tidigare erfarenheter, mängd tv-tittande och förväntningar har tv:n 

olika funktion för barnen (Van Evra, 1998, refererad i Barker, 2000).  

Grej och Mojäng är en serie tv-program, producerade av UR, som vänder sig till barn i 

förskoleåldern. Den handlar om Saga Grej och Bengt Mojäng som bor grannar. Bengt är alltid 

upptagen när Saga vill hitta på något, så hon måste komma på kluriga saker för att han ska 

vara med. I källaren bor två prinsessor som hör deras kluriga problem och visar tittarna hur de 
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kan lösas. Historisk information om tekniska lösningar får man av en skäggagam
2
 som bor 

under diskbänken. Syftet med serien är att visa hur människan utvecklar tekniken genom att 

sträva efter lösningar på olika problem som kan uppstå i vardagen. Det kan vara fantasifulla 

och ovanliga lösningar, men de är ändå lösningar på problemet. Det är åtta teknikteman som 

tas upp; isolera, flyta, förflytta, lagra, lyfta, kommunicera, omvandla och flyga. Serien 

producerades 2007 (www.ur.se). 

1.2.5 Barn och tv 

Forsberg och Holmlund (1990) hänvisar till Socialstyrelsen och deras åsikt att tekniska 

apparater är nödvändiga i barnens omvärld och fortsätter med att tv:n är en naturlig del av de 

flesta barns liv. Både Forsberg och Holmlund (1990) och Schyller (1989) anser att så gott som 

alla barn i Sverige har en tv hemma. Schyller (1989) menar att det i vardagsrummet sker 

fascinerande saker som barnet får som en naturlig del redan när de föds. Och även om barnen 

inte tittar noga de första åren får de ändå olika intryck från den som de tolkar på eget sätt. 

Enligt författaren sägs det ofta att tv:n får vara barnvakt och även att många små barn får titta 

på våldsprogram ensamma. Men de data som författarna har visar att det inte stämmer, i alla 

fall inte för de mindre barnens del. I många familjer är det den dominerande sysselsättningen 

när föräldrar och barn ska göra något tillsammans. Rydin (1989) menar även hon att barn 

redan i spädbarnsåldern kommer i kontakt med tv:n. Barnet fångas ofta av de fina färgerna. 

När barnet är mindre finns ingen distans till tv:n, de förstår inte att föräldrarna inte kan ordna 

favoritprogrammet när de vill. Vid två års ålder känner barnen eventuellt till några olika 

figurer, men vet inte vilka program de hör hemma i. Det kommer oftast vid tre-fyra års ålder. 

Då brukar de veta att ett program har en början och ett slut och vilka figurer som hör till vilka 

program. Hur figurerna är till sättet brukar de också lära sig. När de blir fyra-fem år kan barn 

beskriva figurernas karaktärer, både beteende och psykologiska personliga drag. Man vet 

också vilka figurer som är vänner och inte. Rönnberg (1997) menar att de flesta barn tycker 

väldigt mycket om att titta på tv och video, men de vuxna ser i stort sett bara det negativa med 

tv:n. 

”TV har anklagats för att göra barn både passiva och hyperaktiva, likgiltiga inför 

verkligt våld såväl som våldsamma – dumma i huvudet på samma gång som 

alltför brådmoget insatta i vuxenlivets alla hemligheter. Allt det här går ju som 

synes inte ihop” (Rönnberg1997,s10). 

Det är aldrig någon som frågar varför barnen tycker så mycket om att se på tv. Men Rönnberg 

(1997) har tagit del av forskningsresultat som säger att barn inte är passiva, de är riktigt 

duktiga att se på tv redan som små. Barn har egna begränsningar. De har ett skydd i att de inte 

tar till sig allt de ser, de väljer ut och tolkar en del så att de förstår, på deras nivå. Blir det 

hemskt så skyddas de av att de inte har varit med om så mycket och genom det inte har så 

mycket tankar om det, inte på samma sätt som vi vuxna. 

Rönnberg (2006) menar att tv inte påverkar barnkulturen, utan att den är en del av 

barnkulturen. Forskningen om barns medieanvändning genomförs av vuxna, som inte har 

samma erfarenheter sedan de var små. Om det skulle vara mer jämnåriga forskare och 

deltagare i studien skulle det kanske leda till forskning som har fokus på tv:n som en del av 

barnens liv och även fokusera på deras andra aktiviteter i vardagen. Genom det kan 

tolkningen bli kulturvetenskaplig, det vill säga att den inte bara fokuserar på innehållet i 

                                                           
2
 Skäggagam (Pogona vitticeps) är en ödla som härstammar från Australien. Den blir runt 50 centimeter från 

svans till nos, honorna något mindre. 

http://www.ur.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96dlor
http://sv.wikipedia.org/wiki/Australien
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programmen, utan även på användningen och tolkningen av dem. Rönnberg (2006) anser att 

det är viktigt för forskningens skull om barnen uppfattar det de ser på tv:n som verkligt. Den 

mesta forskningen som utförts handlar om identifikation, imitation och instruktion, men 

nästan enbart av fiktiva program. Rönnberg förundras över att ingen forskar i hur leken, som 

också är fiktiv, skulle kunna påverka barnen. De flesta effektforskare medger att tv:n ensam 

inte kan påverka barnens attityder eller deras sociala utveckling, hem- och skolmiljön har 

också en del i det. Medieforskare med psykologisk inriktning tycker att det är viktigt att ta 

upp barnens uppfattning om fiktionsprogrammen är verkliga eller inte. Barnen tros inte kunna 

förstå skillnaden mellan verklighet och fantasi. Men det finns forskning som visar att barn i 

fyraårsåldern och är vana med tv vet att en tecknad film inte är verklig (Rönnberg, 2006). För 

att förstå tv-berättelser måste man bland annat förstå om det är fiktion eller verklighet, enligt 

Rydin (1989). Många program med påhittat innehåll vill ge en uppfattning om att innehållet är 

verkligt. Det gör programmet mer tilldragande, fortsätter Rydin (1989). Det är svårt även för 

den vane, kritiske tittaren att avgöra om det är verkligt eller inte. Rönnberg (2006) menar att 

vi alla blir lika berörda av det vi möter, även det vi ser i medierna. Men det är i större 

sammanhang, vi jämför det vi ser med vad vi har hört och blir genom det påverkade. I 

medieforskningen används ordet ”påverkan” med en negativ innebörd. Så när ordet 

mediepåverkan används förknippas det med till exempel drogpåverkan. Men droger är 

fysiologiskt beroendeframkallande, till skillnad från filmer som måste tolkas och ge en 

innebörd. När det pratas om påverkan blir det laddat, det utvecklas och det pratas om att man 

behöver mer och har abstinens efter tv-program vilket gör att vi reagerar på ett visst sätt när 

det gäller nya områden. Försöken att påverka måste ges möjliga dimensioner, ses i ett större 

sammanhang och jämföras med åsikter från annat håll. Rönnberg (2006) menar att forskare 

inte kan förklara varför endast en del av de som spelar mycket dataspel under en viss tid är i 

farozonen, men droger påverkar alla som tar dem.  

Rydin (2000) åsyftar att de pedagogiska tv-programmen skulle fungera som motvikt för 

negativ påverkan från vissa barnfilmer, barnböcker, serietidningar och tv:s övriga utbud. 

Därför ville man att vissa förskoleprogram skulle ingå i skolprogramverksamheten. Rönnberg 

(1997) fortsätter med barnen och deras tester av intryck. De får olika intryck från samhället, 

men också från tv:n. När de har testat dem avgör de om intrycken är något att ha kvar eller 

inte. Barnen utforskar dem verkligen ordentligt genom att jämföra dem med varandra, se hur 

människor runt omkring reagerar och använder sig av fantasin. Med hjälp av fantasin får de 

nya idéer som de testar, sedan förändras de och blir mogna. 

Johnsson-Smaragdi och Jönsson (2002) belyser debatten om litteratur och tv/video. Tv:n 

anses vara ett hot mot böcker och sägs ta tid från barns och ungdomars läsning genom att 

medierna är mer lättillgängliga, men även genom att de skapar ett behov av tempo och action. 

Tv:n och videon har ofta fått ta smällen för att ungdomar inte uppnår godkänt i flera ämnen 

och riskerar att lämna skolan med problem att läsa och skriva. Vuxna värderar ofta läsning 

högre än tv och video, de anses kräva mer av läsaren. Ord behöver en annan tankeverksamhet 

än tv-tittandet. Barker (2000) refererar till Simatos och Spencer (1992) angående attityder till 

tv-innehållet. Om ett program presenteras på ett lärorikt sätt så blir det mer krävande än om 

det presenteras på ett roligt sätt. Uppfattningen man har angående mediets svårighet har att 

göra med hur mycket mental ansträngning man lägger ner på en uppgift. Om man tittar på tv 

på ett medvetet sätt, med koncentration på det som stimulerar ens behov, ökas den mentala 

ansträngningen.  

 



12 

 

 

Rydin (2000) menar att tv:n gav möjligheter till belysande av processer och händelser. Genom 

det fanns det ett sätt att få ut information om komplicerade saker till små barn. Tron att 

viktiga budskap kunde föras ut via tv:n tonades ner med åren. Det blev i stället en slappare 

bild av tv:n. Den användes för att koppla av och varva ner till skillnad från när det var en 

nyhet och koncentrationen var hög. 

1.2.6 Inlärning 

Enligt Strandberg (2006) är rummen viktiga för barnens inlärning. På en förskola sänktes 

materialet ner i barnens ögonhöjd, vilket underlättade barnens utveckling. Att utveckla ett rum 

till lärandets fördel innebär att organisera rummets yta med dess inredning för att barnen 

lättare ska kunna utföra aktiviteter som utvecklar dem. Man ska tänka på om barnen kan 

samspela i rummet, vilka aktiviteter de kan utföra, om det finns några artefakter i rummet, hur 

utvecklingshoppet ser ut och om rummet är färdigt eller om barnen kan förändra det.  

 I leken tar barnen in verkligheten och lägger till det nya de har lärt sig till den kunskap de 

hade innan. Det är oftast genom lek som barn lär sig nya saker, konkret, repeterande och 

genom det bekräftar de sin nya kunskap. Vid imitation lär sig barnen ett nytt beteende som de 

sedan leker vidare med och befäster det (Forsberg och Holmlund 1990). Pramling-

Samuelsson och Asplund-Carlsson (2005) refererar till Glover (1999) angående hennes åsikt 

att om barnen är engagerade i leken får de många tillfällen att prova nya saker om och om 

igen tills de känner att de förstår dem. Genom det får de känna att de har egen makt över 

lärandet. Enligt Säljö (2005) lär vi olika i olika situationer. Men för att gruppen ska lära sig 

något måste även den enskilda människan göra det. Lärande i ett sociokulturellt perspektiv 

har med den sociala omgivningen att göra. Vi tar till oss kunskap på olika sätt i olika 

situationer och för att kunna förstå hur det går till måste man ta med individens enskilda 

situation, men också vilka aktiviteter och verktyg som individen använder sig av. Enligt Säljö 

(2010) beror sätten vi tar in kunskaper på den kultur vi lever i. Och vi har på ett otroligt sätt 

skapat en kultur som innehåller hjälpmedel som gör att vår förmåga att hantera omvärlden är 

väsentligt annorlunda den som våra förfäder hade eller ens kunde föreställa sig. Säljö (2010)  

anser att människan som art är läraktig. Faktum är att detta är ett av hennes mest utmärkande 

drag; förmågan att ta vara på erfarenheter och använda dessa i framtida sammanhang. Men 

vad och hur mycket vi ska lära oss förändras.  

1.2.7 Historiskt perspektiv 

Enligt Strandberg (2006) ansåg Vygotskij att det som sker i huvudet vid inlärning är i behov 

av yttre hjälp. Genom olika aktiviteter får människan ett råmaterial som bearbetas i huvudet. 

Enligt Vygotskij påverkas barnens utveckling av det de gör på förskolan, inte av kunskapen 

de har i huvudet. Vi lär oss genom att interagera med andra och tänka tillsammans med andra. 

Något vi använder oss av för att lära oss saker är olika hjälpmedel, artefakter. De hjälper oss 

till exempel att lösa problem och tänka. Forsell (2005) beskriver Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv på lärande. I det är vuxnas handlingar viktiga för barnens utveckling. Genom 

samspel med andra får barnet se nya sätt att tänka, sätt som fungerar i samhället. När vi tar till 

oss nya erfarenheter från samhället och sedan använder dem när vi utbyter tankar med andra 

finns det alltid en chans att vi lär oss något. 

Stenmalm, Sjöblom och Johansson (1992) berättar om Köhlers aktivitetspedagogik. Den 

innebar att förskolläraren skulle tillföra barnen uppslag till nya aktiviteter genom att utnyttja 

barnens intressen. Författarna fortsätter med att förskolläraryrket måste utvecklas och överses 

fortgående när kunskapen om vuxnas påverkan och stimulering av barns utveckling byggs ut. 
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Gedin och Sjöblom (1995) berättar om Reggio Emilia och synen på att barn måste få utforska 

och reflektera. De lär sig ingenting av kopierad kunskap utan måste få prova sig fram med 

pedagogen som utmanare och medforskare. Barndomen är alldeles för kort för att inte utnyttja 

till fullo. Barnen ska lära sig att lösa problem genom att söka efter lösningen själva. I Reggio 

Emilia ser pedagogerna sina arbetsmetoder under ständig förändring, precis som i samhället. 

Gedin och Sjöblom citerar Loris Malaguzzi, som tillsammans med föräldrar grundade Reggio 

Emilia, och sa: ”Vi kan inte stå inför ett modernt barn och se ett barn från en annan tid” 

(Gedin och Sjöblom 1995, s103). Pedagogerna ska försöka se världen ur barnens synvinkel, 

även om det känns främmande för dem.  

 

1.3 Frågeställningar 
Med den här uppsatsen vill jag svara på frågorna: 

 Kan utbildningsprogram på tv inspirera barn? 

 Lär de sig något? 

 Är det något som är värt att satsa på i förskolan? 
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2. Metod 
Enligt Forsell (2005) hade Dewey tankar om människans typiska förmåga att planera vårt 

handlande för att nå olika mål. Han ansåg att målmedvetenhet är intelligent. Först när den 

planerade handlingen är utförd och vi kan se resultatet av den kan vi på riktigt lära oss något. 

Återkommande är att riktigt lärande hör ihop med att agera, sedan reflektera över 

konsekvenserna och prova om det går att ändra handlingen åt något håll. Poängen med 

Deweys pedagogik var en evig kedja bestående av flera led, ”avsikt – planering – handling – 

reflektion – bedömning av resultat – ny avsikt osv.” (Forsell, 2005 s.90). Det känns viktigt att 

använda mig av rätt metod, så att jag lär mig något av resultatet. På grund av det studerade jag 

olika metoder innan jag bestämde mig för den kvalitativa fallstudien. 

2.1 Urval 
Jag har jobbat som vikarie några gånger på förskolan där jag valde att göra experimenten, så 

jag och barnen känner igen varandra. Det kändes lämpligt med tanke på att jag var lite 

deltagande i studien. På förskolan finns det sju barn mellan fyra och fem år och efter skriftlig 

tillåtelse av deras föräldrar så var urvalet klart. I och med att deltagarna i studien är barn 

informerade jag föräldrarna om att jag skulle videoobservera barnen, men att filmerna 

kommer att förstöras när examensarbetet är klart. Jag har följt de forskningsetiska råden enligt 

Johansson och Svedner (2004). Jag informerade barnen om att jag skulle filma dem och 

varför. Barnen var med frivilligt och det visste de.  

Jag har valt att presentera barnens verkliga ålder, men använder mig av fiktiva namn. Det var 

Lisa, 5 år, Björn, 4 år, och Maria, 5 år, som ingick i grupp 1. Grupp 2 bestod vid det första 

tillfället av Jenny, 5 år, Johan, 5 år, och Sara, 4 år. Matilda, 5 år, var då ledig. Vid tillfälle 2 

var Jenny ledig och Matilda var då där i stället. Det blev även bortfall genom att en av 

flickorna inte ville vara med under hela intervjun och en av pojkarna inte ville vara med alls 

på intervjun. Att Jenny och Matilda bara var med vid ett tillfälle var gjorde att jag inte kunde 

se någon skillnad på just deras lek med och utan filmen, så det var synd. Eftersom Matilda var 

ganska drivande hade det varit intressant att se skillnaden på hennes lek. Men i och med att vi 

hade begränsad tid på oss kunde jag tyvärr inte vänta tills alla var närvarande. När det gäller 

intervjun tror jag inte att det gjorde någon skillnad med bortfallen. 

2.2 Datainsamlingsmetod 
Som metod har jag valt att utgå från en kvalitativ fallstudie med observationer och intervjuer 

med barn och pedagoger. ”En fallundersökning, i synnerhet den som är kvalitativt inriktad, är 

en väl anpassad metod för att förstå och tolka observationer av pedagogiska skeenden och 

företeelser” (Merriam, 1994, s.17). I och med att jag var i en barngrupp och observerade 

kändes det lämpligt att använda mig av metoden. Enligt Backman (2008) finns forskaren i 

närheten och är ibland en del av studien, vilket jag var, och ställde frågor till barnen under 

tiden. Jag hade inte några hypoteser innan om hur resultatet skulle bli, det handlar om barn 

och resultatet kan helt bero på dagsformen. Så det passade mig bra att samla in data först och 

efter det formulera hypoteser om varför det blev det resultat det blev. Enligt Backman (2008) 

är det så det går till under en kvalitativ fallstudie. Även Merriam (1994) anser detsamma när 

hon beskriver hur man inriktar sig på insikt, upptäckter och tolkningar i stället för att pröva 

hypoteser. När det är möjligt att koncentrera sig på en enda situation försöker man få fram 

samspelet mellan viktiga komponenter som är framstående i situationen. ”En fallstudie är 

alltså en undersökning av en specifik företeelse, t ex ett program, en händelse, en person, ett 

skeende, en institution eller en social grupp” (Merriam, 1994, s.24). 



15 

 

 

2.2.1 Kvalitativ fallundersökning 

Fallstudien kändes lämplig för min studie eftersom den enligt Merriam (1994) kan ha ett 

speciellt fokus som gör den särskilt användbar för praktiska problem eller situationer. Jag ska 

observera när barnen leker och se om det blir någon skillnad när de har sett den utvalda filmen 

och när de inte har sett den. Eftersom uppmärksamheten, enligt Merriam (1994), riktas mot 

sättet som den observerade gruppen hanterar olika situationer från ett helhetsperspektiv på 

känns det väldigt passande. Bell (2008) tycker att en fallstudie främst är användbar för den 

som forskar på egen hand eftersom fallstudien ger möjlighet att studera en del av ett problem 

på djupet under en begränsad tid. 

Jag har inte använt mig av några diagram eller tabeller i mitt resultat. Jag tyckte inte att det 

passade för det jag fick fram. Merriam (1994) refererar till Wilson (1979) genom 

beskrivningen att man i kvalitativa fallstudier inte rapporterar resultatet i siffror utan genom 

analyser av situationer och associationer med hjälp av litterära tekniker. Man får en 

dokumentation av händelser, citat och exempel. (Wilson, 1979, refererat i Merriam, 1994). 

2.2.2 Videoobservationer 

När det gäller observationer av barn måste man tänka på att det finns faktorer som spelar in på 

resultatet. Wesén och Rubinstein Reich (1986) anser att till exempel barnen, barngruppen, 

miljön, lokalerna och lekmaterielen påverkar resultatet.  

Efter att ha studerat hur Löfdahl (2004) delar med sig av sina erfarenheter angående 

videoobservationer kändes det som rätt metod för min studie. Enligt Löfdahl (2004) är det 

viktigt att; 

 observera hela situationer, vilket jag gjorde genom att observera både filmstunden och 

lekstunden.  

  koncentrera sig på några färre barn för att inte hoppa fram och tillbaka, vilket jag 

gjorde genom att dela in barnen i två mindre grupper. 

 berätta för barnen att man ska filma dem och varför. Men man måste också fråga dem 

om det går bra att filma dem. Jag berättade innan jag började filma dem vad jag skulle 

göra och varför. Men vid det första tillfället sa jag att jag skulle se om de skrattade, 

och det gjorde att de var vända mot kameran och skrattade mycket innan de kom in i 

filmen. Så vid det andra tillfället formulerade jag mig annorlunda. 

För att sedan få ta del av så mycket som möjligt av leken måste man visa sig intresserad av 

den, menar Löfdahl (2004). När man ska prata med barnen om leken är det lättare om man 

kan ha ögonkontakt med dem. Så om det är en videoobservation bör man försöka använda sig 

av en LCD-monitor som gör att kameran kan placeras i golvhöjd. Något som författaren har 

erfarit är att barnen gärna kan berätta om leken under tiden som de leker, bara man som 

pedagog eller observatör hittar rätt tillfälle och använder sig av rätt taktik. Jag frågade barnen 

saker under tiden, men endast när jag tyckte att det behövdes. Till exempel för att få veta vad 

de tyckte om vissa saker eller situationer. Enligt Löfdahl (2004) får man inte vara 

kontrollerande utan ge barnen möjlighet att berätta. Men det finns också tillfällen då barnen 

vill vara i fred och inte vill berätta. Det måste man vara uppmärksam på och kanske då låta bli 

att prata. Barnen måste behandlas med respekt. (Löfdahl, 2004)  

Wehner – Godée (2000) refererar till Lindahl (1998) som tycker att videoobservationer är en 

bra metod när det gäller att fånga barnens upplevelser och lärande i förskolan. Särskilt när det 
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gäller de mindre barnen som har begränsad talförmåga. Det är också bra med videokamera när 

det händer mycket på en gång. När det finns på film kan man spela upp det flera gånger för att 

hinna registrera allt. I situationer med barn händer det enligt mina erfarenheter alltid mycket 

på en gång, och det gjorde att jag tog hjälp av videokameran, vilket var bra. För varje gång jag 

tittade på filmerna såg jag nya detaljer som jag hade missat innan. 

2.2.3 Intervjuer 

Eftersom jag intervjuade barn var det mer lämpligt att välja en intervjumetod som inte är helt 

strikt. För att barnen skulle svara på bästa sätt i min undersökning fick jag möta dem och inte 

pressa ur dem ett svar. Enligt Doverborg och Pramling- Samuelsson (2000) bör inledningen 

av intervjun vara något som barnen känner igen, helst en konkret händelse eftersom det är 

lättare för dem att relatera till det. Författarna fortsätter med att det är lämpligt att börja 

genom att prata om något man vet att barnen har varit med om, en händelse eller liknande. 

Till exempel experimenten som min intervju handlade om. Wesén och Rubinstein 

Reich(1986) anser att intervjuer med barn kan ge en bild av hur de har uppfattat en situation 

och vad de lärt sig. Det är något som Doverborg och Pramling- Samuelsson (2000) håller med 

om. 

Det bästa för min studie var att använda mig både av en delvis strukturerad intervjumetod och 

Wesén och Rubenstein Reichs (1986) anvisningar för barnintervjuer. Enligt Merriam (1994) 

använder man sig av en delvis strukturerad intervju om man vill ha viss information från alla 

deltagare. Då är det ett antal frågor eller frågeställningar som ska behandlas, men det är inte 

med hjälp av en förbestämd ordning. I och med det är det lättare för forskaren att anpassa 

intervjun efter situationen, vilket passade bra eftersom det blev bortfall inför och under 

intervjuerna med barnen. Wesén och Rubinstein Reich (1986) menar även de att när det gäller 

barnintervjuer bör frågorna bestämmas i förväg, men intervjun bör bli mer som ett samtal. För 

att få lugn och ro under intervjuerna satt vi i personalrummet. Jag valde att intervjua dem i de 

grupper de ingick i under experimenten. Jag funderade på att intervjua dem en och en, men i 

och med att några av dem var lite mer tystlåtna ansåg jag att det skulle ge mer att intervjua 

dem i grupp. Enligt Wesén och Rubenstein Reich (1986) är det viktigt att utföra intervjuerna 

där det är lugnt och utan risk för störande moment. Även att man försöker att inte ha fler än 

två-tre barn per grupp. 

För att få så bra resultat som möjligt är det bra att ha en relation till barnen. Doverborg och 

Pramling- Samuelsson (2000)  menar att om intervjuaren är utifrån är det bra om man kan 

bygga en relation för att få barnens förtroende. Det är viktigt för att barnen ska våga dela med 

sig av sina tankar. Före intervjun är det bra att prata med barnen om vad den ska handla om 

och varför man vill prata med dem. Det gör att förtroendet man skapat fortlöper. Att lyssna 

och till exempel nicka under intervjun är också bra för förtroendet (Doverborg & Pramling- 

Samuelsson, 2000). I och med att jag har vikarierat på den här förskolan, i alla fall ett fåtal 

gånger, har jag en relation till barnen.  

2.2.3.1 Problem vid barnintervjuer 

Wesén och Rubinstein Reich (1986) refererar till Margaret Donaldson som anser att barnen 

kan styra svaren efter vad de tror att den vuxna vill höra. Det är även så att vuxna kan anse att 

ett svar känns ologiskt, men det är från barnens perspektiv och helt logiskt för dem. Och 

enligt Doverborg och Pramling- Samuelsson (2000) måste man ställa barn i situationer där de 

måste tänka för att få veta just vad de tänker. Om det är en situation de tar för given behöver 

de inte tänka över den. Jag försökte fråga dem öppna frågor, men i och med att de handlade 
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om experimenten och vad de kom ihåg angående dem kändes det som att de fick fundera över 

svaren. 

Doverborg och Pramling- Samuelsson (2000) varnar för att man som intervjuare måste veta 

när det är dags att sluta fråga barnen. Ibland kan de inte svara på frågorna, och det kan bero på 

att de aldrig har tänkt på det innan. Det kan också vara så att de inte orkar mer, och då måste 

intervjuaren respektera det och fortsätta vid ett senare tillfälle. Jag fick avsluta intervju 

nummer 2 efter en stund eftersom det kändes som att barnen inte kunde koncentrera sig. De 

ville tillbaka till julpysslet. Men jag tycker ändå att jag fick veta det jag behövde. 

2.3 Procedur 
Jag började med att skicka ut lappar till föräldrarna angående tillstånd att filma de aktuella 

barnen, där jag berättade hur jag skulle gå tillväga. Sedan fick jag vänta in lapparna innan jag 

kunde börja. Höstlovet kom och det var sjuka barn på förskolan, vilket påverkade studien i 

och med att det är så få barn som deltar. Så jag ville vänta ut det för att få med så många som 

möjligt. 

Jag använde mig av min dator för att visa filmerna för barnen eftersom det inte fanns någon 

fungerande tv på förskolan. Under tiden de såg filmerna videoobserverade jag dem för att inte 

missa några uttryck eller reaktioner.  

Vid det första tillfället fick grupp 1 se på film om att flyta. Efter filmen fick de gå in i ett 

lekrum där jag hade placerat ut en likadan balja och likadana föremål som användes i filmen, 

förutom en prinsessa som de använde i filmen. Den får man bara se när den ligger på botten, 

så det framgår inte vilket material den består av. För att få det så lika som möjligt använde jag 

figurer i plast som sjönk, precis som prinsessan. Det var också en kloss som saknades från 

filmen. Baljan var gjord av genomskinlig plast och med volymen 45 liter. Den fyllde jag med 

vatten och placerade på en bänk mitt i ett lekrum på förskolan. Den stod fullt synligt i 

rummet. Bredvid baljan placerade jag olika föremål; suddgummin, skruvar, plastfigurer 

(bland andra Pippi Långstrump), en plastpåse, ett äpple, ett päron, stearinljus och en sten. När 

grupp 1 var klar med experimentet fick de barnen gå till barngruppen igen och grupp 2 fick 

följa med. De fick vid det här tillfället inte se någon film utan fick gå in i lekrummet och leka. 

Detta för att se om det var någon skillnad på uppmärksammandet av baljan.  

Det andra tillfället inleddes med film för grupp 2. Efter filmen var det samma procedur som 

tillfället innan. Men jag hade valt ett annat lekrum för att de inte automatiskt skulle koppla 

ihop det med det föregående tillfället. Vid det här tillfället handlade filmen om att flyga. Då 

hade jag med mig papper av olika sorter; skrivarpapper i storlek A4, linjerat papper från ett 

block i storlek C6 och papper från en reklam om Ica Maxi. Jag placerade papperen på ett bord 

vid ingången till en lekhörna i rummet. Grupp 1 fick vid det här tillfället inte se någon film, 

utan fick som grupp 2 vid första tillfället endast gå in och leka när filmgruppen var klar. Jag 

videoobserverade även leken.Efter film- och lekstunderna hade barnen samling med de andra 

barnen. De fick då berätta vad de hade gjort med mig. För att få med alla detaljer filmade jag 

även här, men lade kameran i ett hörn, riktad neråt eftersom det var fler barn med som jag inte 

hade tillstånd att filma. 

Efter en vecka återvände jag för att intervjua barnen och se om de mindes något från filmerna 

och lekstunderna. I och med att det är barn så gick det inte riktigt att följa en mall med frågor, 

utan jag förberedde i stället ett samtal och skrev ner vad jag önskade få ut av det. Samtalen 

utförde jag gruppvis, i de grupper de var indelade i under experimenten. Även här filmade jag 

för att få med alla detaljer, men jag skrev också ner på papper vad de sa. 
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3. Resultat 
Programmen de ska se heter Grej och Mojäng och är en serie tv-program producerade av UR, 

som vänder sig till barn i förskoleåldern. Saga Grej och Bengt Mojäng bor grannar. Saga vill 

ibland hitta på något tillsammans med Bengt, men han är alltid upptagen. Så hon måste 

komma på kluriga saker för att han ska vara med. I källaren bor två prinsessor som hör deras 

kluriga problem och genom att utföra experiment visar de tittarna hur problemen kan lösas. 

Historisk information om tekniska lösningar får man av en ödla som bor under diskbänken. 

Syftet med serien är att visa hur människan utvecklar tekniken genom att sträva efter 

lösningar på olika problem som kan uppstå i vardagen. Det kan vara fantasifulla och ovanliga 

lösningar, men de är ändå lösningar på problemet. Det är åtta teknikteman som tas upp; 

isolera, flyta, förflytta, lagra, lyfta, kommunicera, omvandla och flyga. Serien producerades 

2007 (www.ur.se).  

3.1 Första tillfället 
De som tittade på filmen var Lisa, 5 år, Björn, 4 år, och Maria, 5 år. Personalen hjälpte mig att 

dela in dem så att de som alltid leker tillsammans inte var i samma grupp. Det var också två 

flickor som särades på eftersom de ofta tittar hur den andra gör. 

Observation av filmstunden 

Barnen placerade sig på varsin stol, nyfikna på den kommande filmen. Jag berättade för dem 

att jag skulle filma dem under tiden för att se vad de tyckte om den, om de skulle skratta eller 

så. Delen med skrattet fick jag ångra sedan, för det var vad de gjorde samtidigt som de tittade 

in i kameran. Men efter ett tag glömde de bort det och tittade bara på filmen. 

Filmen var sju minuter lång, alldeles lagom för att de skulle orka sitta stilla. 

I filmen är det en vuxen flicka som heter Saga Grej, ingen exakt ålder anges. Hon behöver 

hjälp att flyta när hon går till badhuset. Hon går då till sin granne, Bengt Mojäng, för att få 

hjälp med detta. Han erbjuder då henne att låna hans badring. 

Maria: En badring, haha! 

Lisa: Det kan ju inte vuxna ha. 

Efter ett tag är det två små prinsessor som kommer in i filmen och gör experiment. Då blev de 

väldigt intresserade och glömde att skratta mot kameran. Prinsessorna testar om olika saker 

flyter eller inte och säger till exempel ”Flyter stenen?” innan de stoppar i den i vattnet. Lisa 

och Maria upprepade frågorna och ibland svaren. Björn var mer inne i filmen och hängde inte 

riktigt med i deras prat. Stenen är det sista prinsessorna testar flytförmågan på. De säger då till 

tittarna att stenen inte flöt, men de kan få den att flyta genom att lägga den i en plastpåse. En 

av prinsessorna håller i en plastpåse och stoppar i stenen i den. Sedan blåser hon upp den med 

luft och knyter den, och då kan stenen flyta. 

Filmen avslutas med att Saga och Bengt gör en badring av bullar som de har bakat. Det tyckte 

barnen var roligt, men de skulle hellre äta bullarna än att ha dem som badring, sa de. De 

frågade direkt om de fick se en film till. Sedan tog vi en liten fruktpaus och pratade om 

filmen, men också om lite annat för att de skulle ha fokus på något annat när jag skulle 

observera deras lek. De berättade om sina husdjur och om sina hus samtidigt som de åt banan.  

http://www.ur.se/
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Observation av leken 

3.1.2 Grupp 1 

Efter fruktstunden sa jag att de fick gå och leka i det utvalda rummet och att de fick leka med 

vad de ville därinne. De gick in och såg direkt baljan med vatten och de olika föremålen som 

stod runt om: suddgummin, skruvar, plastfigurer (bland andra Pippi Långstrump), en 

plastpåse, ett äpple, ett päron, stearinljus och en sten. 

Lisa: Men vad är det där? 

Björn: Men vad är det här? Frukt? 

Jag: Känner ni igen sakerna från någonting? 

Björn: Ja, det här är frukt. 

Maria: Pippi och Tommy och Annika. 

De undersöker alla saker genom att titta på dem och känna på dem. Efter ett tag ser det att det 

står en bunke med vatten i mitten. 

Maria: Varför är det vatten här? 

Jag: Om ni vill göra något med det. 

Lisa: Ja, titta om sakerna flyter! 

Sedan provar de om de olika sakerna flyter eller inte. Det handlar hela tiden om vad som 

flyter eller inte. Björn är också delaktig här. 

Björn: Titta, päronet flyter! 

Lisa: Och Pippi flyter! 

Maria: Och stenen flyter inte! 

Lisa: Precis som i filmen. 

Jag: Kommer ni ihåg hur de gjorde för att få saker som sjunker att flyta då? 

Maria: Ja, man stoppar dem i en påse. 

Påsen hade då åkt ner på golvet, så de tog upp den och stoppade i stenar, precis som i filmen. 

De stoppade också skruvar och sudd i den. Sedan fyllde de på luft och bad mig knyta den.  

Maria och Lisa: Ja, nu flyter de! 

Björn: Ja! 

Maria måste sedan gå och byta strumpor och Lisa följer med. Björn som hade gått lite åt sidan 

blir då kvar ensam och får då lite mer utrymme att själv prova vad som flyter. Han står och 

pratar lite med sig själv och stoppar i saker. Han tar också plastpåsen som fortfarande är full 

med saker och luft. Efter det är han lite mer aktiv i leken. 
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Efter ett tag gör de hål på påsen, och det blir lite mer plasklek. Men det handlar fortfarande 

om vad som flyter och inte. Men efter ungefär tio minuters lek blir det mer intressant att titta 

på kameran som jag filmar med. Då valde jag att byta grupp. 

Kommentarer 

Barnen i grupp 1 såg direkt att baljan stod i lekrummet. De kom ihåg vad de hade sett på 

filmen och gick igenom det i sin lek. De pratade om vad som flöt och inte, det var inte bara en 

plasklek. De kom ihåg att de saker som inte flöt kunde flyta om man stoppade dem i en påse 

och knöt ihop den. Det kändes som att barnen inspirerade varandra, när de provade om 

sakerna flöt pratade de med varandra och entusiasmen flödade. Björn, som är ett år yngre än 

de flickorna höll sig lite i bakgrunden tills han kände sig lite mer säker. 

3.1.3 Grupp 2 

Grupp nummer 2 tittade inte på filmen utan fick gå in och leka direkt. Jag talade om att jag 

skulle filma dem när de lekte och att de fick leka med vad de ville inne i rummet. Den här 

gruppen består av Jenny, 5 år, Johan, 5 år, och Sara, 4 år. Matilda, 5 år, var ledig. 

Direkt när de kom in i rummet gick de fram till lådan med lego, satte sig där och byggde. De 

satt så att de kunde se baljan och sakerna jag hade med mig, men de verkade inte lägga märke 

till dem. I fem minuter satt de och byggde innan jag frågade dem om de såg något som inte 

brukar vara i rummet. Då tittade de sig omkring och såg baljan. 

Johan: Ja, den där (pekade på baljan). 

Jenny: Vad är det? 

Jag: Ni får gå och titta vad det är om ni vill. 

Så reste sig Johan och Jenny och tittade på sakerna. Sara satt kvar vid legot. 

Jenny: Åh, jag gillar Pippi. En sån docka har jag hemma. 

Johan: Tänk om jag skulle kasta ner äpplet (och tog det i handen mot vattnet, men drog bort 

det igen).  

Jag: Gör det om du vill. 

Då ser han jätteglad ut och kastar i det direkt. 

Johan: Det flöt. 

Jenny: Ja! 

Jenny: Päronet då? 

Johan: Och den här (tog tag i en Pippifigur).  

Johan: Den flyter. 

Johan och Jenny fortsatte lägga i saker och då blev även Sara lockad och kom dit. 

Sara: Får jag också prova? 
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Sen hade de i saker i vattnet, men det handlade inte längre om ifall sakerna skulle flyta eller 

inte. Det var mer en plasklek. Johan hittade plastpåsen och började fylla den med vatten. Han 

blev mer och mer inne i leken och fyllde påsen med vatten och kramade åt den så att den 

sprack och han blev blöt. Så fortsatte han i fem minuter. Då hade de varit där lika länge som 

den andra gruppen. 

Under tiden som Johan höll på med plastpåsen försökte Sara få låna den med, men han hörde 

henne inte ens. Jenny fortsatte att stoppa i saker i vattnet, men det handlade mer att kasta i 

dem så att det stänkte. När vi avbröt leken gick Jenny och Björn ut från rummet först och då 

tog Sara påsen och plaskade lite med den hon med. 

Kommentarer 

Barnen i grupp 2 gick direkt till legot, något de är vana att leka med. De såg inte ens 

vattenbaljan fast den stod fullt synlig. När de efter frågor tog sig till baljan var det endast lite 

som handlade om att flyta. Det blev mer en plasklek för dem. Sara som är ett år yngre än 

Jenny och Johan höll sig i bakgrunden tills hon blev frestad att komma fram. Men det var 

Johan och Jenny som hade övertaget om baljan. När Sara blev ensam vid baljan tog hon för 

sig lite mer, men det var inte förrän leken var slut. 

3.1.4 Samling med samtal efter leken 

När båda grupperna var klara med leken hade de samling med resten av gruppen och fick 

berätta vad de hade gjort för något. Flickorna i grupp 1 berättade på en gång att de hade sett 

en film där; 

Maria: mamman kunde inte simma. 

Lisa: så de gjorde en badring av bullar! 

Maria: Och sen åt de upp bullarna! 

Pedagog 1: vad fick ni i grupp 2 göra då? 

Johan: jag såg en film om en pojke… 

Pedagog 1: men såg du en film idag? 

Johan: …nej… 

Maria: vi blev blöta. 

Pedagog 2: varför det då? 

Lisa: för att vi lekte med vatten. 

Maria: jag gjorde hål i påsen och så flöt den inte längre. 

Lisa: och då fick vi nya strumpor. 

Johan: jag tog en påse och fyllde den med vatten och så tryckte jag. 

Pedagog 2: var det därför du blev blöt? 

Johan: Ja. 
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Pedagog 1: Sara, vad fick du göra då? 

Sara: Jag hade påsen och det gick två hålor på den. 

Sen börjar hela gruppen att prata om att de tycker att det är roligt att leka med vatten. 

3.2 Andra tillfället 
Vid det andra tillfället fick grupp 2 titta på en film. Även vid det här tillfället valde jag att 

placera dem vid ett bord i det öppna, ljusa matrummet. De var tre stycken den här gången 

med, så det var inga problem för dem att se skärmen. 

Den här gången var det en förändring i grupp 2. Jenny var sjuk och i stället var Matilda, 5 år, 

tillbaka från ledigheten. Så det var Johan, 5 år, Matilda, 5 år, och Sara, 4 år, som tittade på 

filmen. 

Observation av filmstunden 

Barnen satte sig vid bordet och var förväntansfulla inför filmen. Den här gången sa jag endast 

att jag skulle filma dem när de såg filmen för att se hur den var. Jag nämnde ingenting om att 

skratta. Även denna film var sju minuter lång, så barnen satt stilla utan problem. 

Filmen handlade även den här gången om Saga Grej, som vid det här tillfället vill ha hjälp att 

få sin pappersdrake att flyga. Hon bad Bengt Mojäng, sin granne, om hjälp. 

Sara: Min pappa brukar flyga. 

Sedan satt barnen under tystnad och såg på filmen. Saga och Bengt försökte komma på en 

lösning för draken. Bengt fyllde år och hade blåst upp ballonger med helium och de hade 

placerat sig i taket. 

Johan: De kan ta ballongerna för att få draken att flyga. 

Under tiden fick prinsessorna undersöka om papper i olika form kan flyga. De provade att 

göra en boll av ett papper, men konstaterade att den flög dåligt. Sedan tog de ett ”oknöggligt” 

papper som en av prinsessorna kallar det, och hon konstaterade att det flög bättre. De vek 

sedan varsitt pappersplan och konstaterade att planen flög bäst. Barnen sa ingenting under 

tiden, de verkade vara helt inne i filmen. Filmen avslutades sedan med att draken flög i taket 

med hjälp av ballongerna, vilket fick Johan att bli stolt. 

Johan: Precis som jag sa, den flyger med ballongerna. 

Vi tog precis som förra gången en fruktstund för att tänka på lite annat. De var alla tre väldigt 

inne på att gå ut och leka i snön när vi var klara med experimentet. Det hade under natten 

snöat och det är något väldigt roligt, tycker de. 

 

 

 

 

 



23 

 

 

Observation av leken 

3.2.1 Grupp 2 

När frukten var uppäten fick de gå och leka i det utvalda rummet. Jag sa att de fick leka med 

vad de ville i rummet. Johan såg att det låg papper på bordet och tittade på dem och sedan på 

mig. Men sedan kom Matilda och drog iväg honom mot lekköket. De började leka lite, men 

sedan gick Johan fram till bordet med papper på. 

Johan: Vad är det? 

Matilda kommer då fram till bordet. 

Matilda: Ja, vad är det? 

Det fick också Sara att komma och titta. 

Jag: Ja, vad är det för något? 

Matilda: Papper. 

Johan: Vad ska vi göra med det? 

Jag: Är det något ni känner igen från nyss? 

Johan: Ja…. 

Matilda: Från filmen. 

Johan: Ja, de gjorde flygplan. Får vi göra det? 

Jag: Ja. 

Sara: Jag kan göra flygplan. 

Barnen började vika flygplan och diskuterade hur de skulle vikas för att komma så långt som 

möjligt.  

Johan: Om man viker den som en trekant i fram blir det som en raket. 

Matilda: Men man kan vika den så här på mitten med. 

Johan: Jag behöver tejp. 

Matilda: Jag med. 

Sara: Jag med. 

Så de gick in och satte sig vid bordet där de brukar pyssla och tog fram tejpen. Sedan gick det 

mest ut på att tejpa planen. 

Johan och Matilda ville sedan klippa och klistra fast tidningspapper på dem. Det var också 

viktigt att måla dem. Pysslet tog upp den mesta tiden av experimentet för dem. Men Sara 

gjorde först ett plan och provade om det kunde flyga. Det flög, men inte så långt. Så hon 

började om. Men de gjorde alla varsitt plan och när alla var klara testade de vilket plan som 

kom längst. Det var Saras plan som gjorde det. 
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Kommentarer 

Grupp 2 tyckte att det var roligt att de fick titta på film vid det här tillfället. Det var bara några 

få kommentarer från barnen, de var helt inne i filmen. Efter filmen gick vi in i lekrummet och 

Johan såg att det låg papper på bordet. Men han gick förbi dem, medsliten av Jenny. Dock 

återvände de sen, tillsammans. Det var inte helt självklart för dem vad de skulle göra med 

papperen, om de fick ta dem eller inte. Men vi pratade och de kom ju ihåg vad de hade gjort 

på filmen, flygplan. Så alla ville nu vika flygplan och sedan måla dem och klippa och klistra 

på dem. Det som tog upp tiden var pyntandet av flygplanen. Sen kom de på att de skulle prova 

vilken som flög längst. 

3.2.2 Grupp 1 

När jag kom till förskolan blev barnen i grupp 1 förväntansfulla och frågade om de skulle få 

titta på film. Jag förklarade att de skulle få leka utan att titta på film den här gången. Jag 

berättade också att jag skulle filma dem för att få se hur de lekte. 

Grupp ett bestod även den här dagen av Lisa, 5 år, Björn, 4 år, och Maria, 5 år. 

De gick förbi pappershögarna och tittade lite på dem. Sedan började de leka i köket. De 

lagade mat och dukade bordet. Efter ett tag gick Lisa till bordet med pappershögarna. 

Lisa: Vad är det här? 

Jag: Lite papper. 

Lisa: Vad ska vi göra med det? 

Jag: Vad skulle ni vilja göra? 

Maria kommer fram och tittar. 

Maria: Jag vill rita. 

Lisa: Jag med. 

Jag: Finns det något annat man kan göra med papper? 

Maria: Vika flygplan. 

Lisa: Klippa och klistra. 

Björn kom fram och tog ett papper. Han slog sedan in en låtsasfrukt och sa att det var en 

present till mig. Det blev fler paket då alla tre barnen började slå in paket. Det var frukter, 

koppar och bilar som blev inslagna. 

Maria: Du får inte titta. 

Lisa: Inte på mig heller. 

Björn är klar med sitt paket. 

Björn: Öppna min. 

Jag: Då får jag vända mig bort och göra det då. 

Lisa: Här får du av mig med. 
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Maria: Jag är också klar, gissa vad det är i paketet. 

De slog in fler och fler paket och började nästan tävla om vem som kunde slå in det största 

paketet. 

För att se om de kan komma in på spåret om flygplan igen försöker jag ta upp det. 

Jag: Vad var det mer ni sa att man kunde göra med papper? 

Lisa: Rita. 

Maria: Flygplan. 

Jag: Vet ni hur man viker flygplan? 

Lisa: Ja. 

Maria: Ja. Men man kan också göra en båt. 

Jag: Ja, det kan man. Tror ni att en pappersbåt flyter då? 

Lisa: Ja, det gör den. 

De tar ett varsitt papper och går till bordet. Maria börjar vika ett plan, men Lisa viker i stället 

pappret till ett hus. Även den här gruppen vill klippa och klistra och måla sakerna de gör. 

Björn fortsätter att slå in paket och är inte intresserad av att vika papper. 

Kommentarer 

Barnen i grupp ett gick in i lekhörnan, gick förbi papperna och lekte med annat. Efter ett tag 

kom de tillbaka och undrade över var papperna kom ifrån och vad de skulle göra med dem. 

Maria kom på att man kan vika flygplan, men Lisa var mer inne på att rita. De gick och satt 

sig vid bordet och började vika. Maria gjorde ett flygplan och Lisa gjorde ett hus. Björn ville 

fortsätta att slå in paket. 

3.2.3 Jämförelse av tillfällena 

Tillfället med filmen gjorde skillnad på leken. Inriktningen blev samma som i filmen med att 

testa om saker kan flyta och att vika plan. Det kändes som att filmen inspirerade dem. Något 

annat som var lika var att båda barnen som var 4 år höll sig i bakgrunden vid tillfälle 1, men 

inte vid tillfälle 2. 

3.2.4 Samling med samtal efter leken 

När båda grupperna hade haft lekexperimentet fick de sätta sig tillsammans och prata om vad 

de hade gjort. Den här gången hade de mindre barnen andra aktiviteter och kunde inte vara 

med på samlingen som vid första tillfället. 

Pedagogen: Vad har ni fått göra idag då? 

Johan: Idag har vi tittat på film. 

Lisa: Inte vi. 

Sara: Mitt plan flög längst. 

Pedagogen: Jaha, gjorde ni flygplan? 
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Matilda: Ja, som vi målade. 

Johan: Mitt flög som en raket. 

Lisa: Jag gjorde ett hus. 

Johan: Jag visste att de skulle ta en ballong till draken. 

Pedagogen: Va? 

Johan: I filmen. Jag sa det . 

Pedagogen: Vad duktig du var. 

Pedagogen: Björn, vad gjorde du idag då? 

Björn: Paket. 

Maria: Jag gjorde ett plan. Det kunde flyga det med. 

Sedan börjar barnen bli lite rastlösa, det är precis dags för lunch. Så vi avbryter där. 

3.3 Intervjuer med barnen 
Två veckor efter det andra tillfället åkte jag tillbaka för att prata med barnen om 

experimenten. Jag hade även den här gången videokameran med. Vi fick sitta i 

personalrummet för att vara lite ostörda. Jag valde att dela upp dem i de grupper de var i 

under experimenten. Det blev lite bortfall då Matilda började senare den här dagen och Björn 

var arg och ville inte vara med. Det jag ville få veta var om de mindes något från filmen och 

experimenten, om det var någon skillnad på minnen från experimentet med och utan film. 

3.3.1Grupp 1 

Jag började prata med Maria och Lisa. Vi gick och placerade oss i sofforna och jag berättade 

att jag skulle filma när vi pratade. Den här gången skulle vi inte titta på film eller leka. 

Jag: Kommer ni ihåg vad vi gjorde när jag var här förut? 

Lisa: Ja, lekte med vatten och tittade på film. 

Maria: Mmm. Och så… 

Lisa: Och förra gången lekte vi med leksaker. 

Maria nickar. 

Jag: Vad gjorde vi med pappret då? 

Lisa: Hus. 

Maria: Och flygplan. 

Jag: Vad gjorde vi när vi lekte gången innan då? 

Lisa: Jag vet…då hade vi vatten och så…och alla dom som flytde.. 

Sen kommer en fluga och tar deras koncentration. 
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Jag: Men vad gjorde vi med vattnet då? 

Lisa: Vi tog en plastpåse och stoppade i det som inte kunde flyta och då kunde det flyta. 

Maria: Ja. Och så blev vi blöt om fötterna. 

Lisa: Och sen gjorde vi ett hål i påsen.  

Sedan börjar flickorna titta på Lisas tröja som har en bild av fisken Nemo. Det leder till 

diskussioner om vatten.  

Lisa: Fiskar kan faktiskt inte leva ovanför vattnet. 

Maria: Delfiner kan hoppa. 

Jag: Vad var roligast att göra då? 

Båda: Titta på film!! 

Jag: Kommer ni ihåg filmen då? 

Lisa: Apelsinerna badade. 

Jag: Kommer ni ihåg om det var fler än Saga och Bengt som var med i filmen. 

Maria: Ja, barnen. 

Lisa: De hörde att de pratade om vatten. 

Maria: Och så provade de vad som kunde flyta. 

Jag: Kommer ni ihåg vad som kunde flyta då? 

Maria: Stenen kunde inte flyta. 

Lisa: Jag kommer ihåg att ljusen kunde flyta! 

Jag: Varför kan en del saker flyta och andra inte då? 

Lisa: Om en sak är tungare kan den inte flyta. 

Maria: Ja, tungare än vatten. 

Sedan tackade jag för att jag fick prata med dem och talade om att de var jätteduktiga. 

Kommentarer 

Barnen kom ihåg vad vi hade gjort båda gångerna, men det var tillfälle ett som de nämnde 

först. Tillfället då de tittade på filmen. Det var också mest detaljer om det tillfället. De kom 

ihåg filmen och vad de gjorde i den. De kom också ihåg hur de lekte efteråt med vattnet. 

Det som var roligt att se var att de faktiskt kom ihåg vad som kunde flyta och inte. Att de kom 

ihåg att saker som sjunker kan flyta om man lägger dem i en plastpåse innebar att de hade lärt 

sig något. 
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3.3.2 Grupp 2 

När grupp 1 var klara gick vi för att byta grupp. Då hade de andra precis börjat med julpyssel, 

så de var inte så villiga att följa med mig. Men jag förklarade att det skulle gå fort och att de 

fick gå tillbaka sen. Då följde de med. Jag berättade för dem att jag skulle filma när vi pratade 

den här gången, det skulle inte bli någon film eller lek. Den här gången var Matilda ledig igen 

och Jenny var där. Hon var endast med vid tillfället då de lekte utan att titta på film. 

Jag: Kommer ni ihåg vad vi gjorde när jag var här förut? 

Johan: Ja, vi hade vatten och peppar. Så hade vi diskmedel på fingret och stoppade ner det i 

vattnet. Då åkte den iväg fort. (Det är ett experiment de har gjort med pedagogerna)  

Sara har lite svårt att sitta stilla så jag frågar henne; 

Jag: Kommer du ihåg vad vi gjorde förut när jag var här? 

Sara: Ja, tittade på film. 

Jag: Ja, vad handlade den om då? 

Sara: Om det som flyger, som ballonger. 

Johan: Ja, som jag tänkte med draken. 

Jag: Ja, du kunde ju det du. 

Sara: Ja, den komde upp där. (pekar uppåt)  

Jag: Vad gjorde vi efter filmen då? 

Sara: Gjorde såhär (hon håller armarna över huvudet och hoppar)  

Johan: Ritade på flygplanen. 

Jag: Just det. Kommer ni ihåg vad vi gjorde gången innan då, när ni inte tittade på film? 

Helt tyst. 

Jag: Kommer ni ihåg var vi lekte? 

Jenny: I legorummet. 

Jag: Kommer ni ihåg vad vi gjorde? 

Helt tyst igen. 

Sara: Nu vill jag gå. 

Jag: Gör det om du vill du. 

Jag: Kommer ni ihåg vad filmen handlade om då? 

Johan: Om en drake som inte kunde flyga, det som jag kunde. 

Jag: Ja, du var ju så duktig då. 
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Jag: Var det någon mer än Saga och Bengt med i filmen? 

Johan: Det var två små flickor. 

Jag: Vad gjorde de då? 

Johan: De var nere vid röret. 

Jag: Kommer ni ihåg vad de gjorde då? 

Helt tyst igen. 

Jag: Som ni fick göra sen. 

Johan: flygplan, och jag gjorde en raket. 

Jag: Ja, och ni var ju så duktiga. 

Sedan väljer jag att tacka dem för att jag har fått prata med dem. De vill tillbaka till julpysslet 

och drömmer sig bort. Så det var lika bra ansåg jag. 

Kommentarer 

Barnen kom ihåg mig och kopplade ihop mig med vatten, som vi experimenterade med första 

gången. Men sedan var det experiment som de hade utfört med pedagogerna som de pratade 

om. Efter en stund kom Sara på att vi hade tittat på film om saker som flyger, då kom Johan 

ihåg det med. De kom ihåg detaljer om filmen och vad de fick göra efter. Johan kom ihåg att 

han hade gissat rätt på lösningen med ballongerna för draken som inte kan flyga. När jag 

frågade om gången innan, när vi lekte med vatten var de helt tysta. Tillfället med filmen var 

det som fastnade. Nu var det yttre omständigheter som spelade in med, de ville gå och 

julpyssla. Men jag fick några svar i alla fall. 

3.3.3 Personalen 

Jag frågade om barnen hade pratat något om det vi hade gjort och de hade de. Vid maten 

brukar de sitta och prata och det gjorde de ett tag efteråt. De berättade att de hade sett en film 

och att de hade lekt med vatten. Att de hade lekt med papper och vikt flygplan hade de inte 

pratat lika mycket om. 
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4. Diskussion 
4.1 Sammanfattning 
När barnen hade tittat på film fick de en annan inriktning på leken. Vid tillfälle 1 såg barnen i 

grupp 1, som hade sett filmen, direkt att baljan stod i rummet. De gick fram och började testa 

vad som flöt och inte. De kom ihåg att en plastpåse kunde få tunga saker att flyta. Barnen i 

grupp 2, som inte såg filmen den här gången såg inte att baljan stod mitt i rummet. Jag fick 

fråga dem efter ett tag och då upptäckte de den. De gick då fram och i början testade även de 

om sakerna kunde flyta, men det gick ganska snabbt över till en plasklek i stället. Så det blev 

faktiskt skillnad på lek. 

Vid tillfälle 2 handlade filmen om att flyga. Då var det papper som var material för 

experimentet, och det var en lugnare lek. Här såg båda grupperna papperna från början, men 

gick förbi dem. Efter ett tag gick de tillbaka och undrade vad det var. Men det var skillnad 

även här, filmgruppen vek plan direkt medans den andra gruppen slog in saker ett tag först 

och sedan var det två av dem som vek ett plan och ett hus och en av dem fortsatte att slå in 

saker.  

I och med att det här var under en begränsad tid och inte kunde vara någon stor studie, känns 

det som att jag fick resultat. Det var en tydlig skillnad på lek, och i och med att det var två 

olika tillfällen och två olika filmer känns det i alla fall ganska pålitligt eftersom det skilde så 

pass mycket på leken ändå. 

De förknippade mig med experimenten i och med att Johan började prata om 

vattenexperiment som jag inte varit med på. Men han kom ihåg att vi hade gjort något med 

vatten. Det som var gemensamt för alla barnen var att de kom ihåg tillfället med filmen bäst. 

När jag frågade om de kom ihåg något kom de ihåg filmen först och främst, och även vad de 

lekte efteråt. Tillfället utan film kom de inte ihåg så mycket av, i alla fall inte som de sa. Så 

det var inte just att de hade gjort sakerna med mig, som inte brukar vara där, utan det var ett 

tillfälle som var roligare och mer inspirerande och det var filmtillfället.  

4.2 Tillförlitlighet 
Enligt Bell (2008) innebär tillförlitlighet att ett resultat blir lika under flera tillfällen med 

samma instrument. För att mäta tillförlitligheten kan man använda sig av test-retest, alltså att 

man gör samma test igen efter en viss tid. I och med att jag utförde observationerna vid två 

tillfällen använde jag mig av det testet. Det kändes mer tillförlitligt då. Men i och med att det 

är barn som är med i studien vet man aldrig om det är tillförlitligt att få samma resultat om jag 

skulle försöka igen. Det kan bero på dagsformen hur de reagerar och svarar. Det kan även ha 

att göra med miljön, att de går på samma förskola och bor på ungefär samma ställe. 

Men för att få det så pålitligt som möjligt fick båda grupperna se på film en varsin gång. Men 

inte samma film, eftersom det då skulle påverka äktheten av leken. I och med att resultaten 

blev lika de två tillfällena ser jag det som tillförlitligt. 

Båda film- och experimenttillfällena observerades på samma sätt och under lika lång tid. I och 

med att jag videoobserverade har jag kunnat titta på det flera gånger för att få mer klarhet och 

inte missa några detaljer. Om jag endast hade antecknat tror jag att jag skulle ha missat en stor 

del av deras kommentarer med specifika ord. 
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 Intervjuerna genomförde jag på samma sätt, som ett samtal. Förutsättningarna var lite olika 

eftersom grupp 2 hann börja julpyssla innan intervjun och inte riktigt kunde koncentrera sig 

på frågorna då de ville fortsätta. Men jag tycker att jag fick fram de svar jag behövde. 

4.3 Teoretisk diskussion 
Mitt syfte med uppsatsen var att undersöka om utbildningsprogrammen på tv för barn är 

inspirerande för dem. Jag ville veta om det gör någon skillnad på aktiviteter om barnen ser 

programmet och inte, och även om de lär sig något. Mina experiment och intervjuer har hjälpt 

mig att uppfylla syftet och svara på mina frågeställningar som är; Kan utbildningsprogram på 

tv inspirera barn? Lär de sig något? och Är det något som är värt att satsa på i förskolan? 

Mina studier visade att barnen faktiskt kan lära sig något av att se på tv. Johnsson – Smaragdi 

och Jönsson (2002) belyser att tv-tittande kan vara mental träning om den utförs på ett 

utmanande sätt med koncentration på det som stimulerar. Jag tror att om man använder sig av 

pedagogiska utbildningsprogram i förskolan kan man utmana barnen genom experiment och 

diskussioner efteråt. Om de dessutom börjar leka innehållet i filmen på egen hand lär de sig 

ännu mer genom att minnas detaljerna tillsammans. När det gäller filmen om att flyta är det 

svårt för barnen att leka det bara ändå, de behöver hjälp av vuxna för att få fram materialet, 

och så kan det vara med andra utbildningsprogram med. Men när man har sett dem kan man 

kanske ge barnen möjlighet att leka med det materialet. Att få känna på sakerna kan göra det 

lättare att komma ihåg, det blir som ett slags diskussion det med. Särskilt om de som i mina 

experiment är en grupp som gör det tillsammans. Då får de både prova sakerna och diskutera 

med sig själv, men också med andra. Enligt Rönnberg (2006) måste barnen kunna hantera det 

de tänker leka, och det lyckas de med genom att upprepa samma program fler gånger. Om det 

stämmer skulle upprepande av utbildningsprogram få barnen att leka i menat utbildande syfte. 

Det är vanligt att barnen leker lekar som har sitt ursprung i olika filmer. Enligt Rönnberg 

(2006) har barnen idag utvecklat lekarna från förr, då det var så kallade hantverkarlekar vilket 

var en rollek, en imitation av erfarenheter. Idag är det också en imitation, barnen leker 

fotbollsspelare eller Pippi till exempel. Jag hade med en Pippifigur i lekexperimentet, men det 

var inte den de kom ihåg. Det var de andra sakerna som gjorde störst intryck, kanske för att de 

inte var vana att leka med just de sakerna. Att använda sig av just sådana saker som de inte är 

vana att leka med kanske kan leda till att de minns mer. Om sakerna de leker med annars är 

med spelar det kanske ingen roll att de har en annan roll än vanligt. De känner ändå igen dem 

och har en relation till dem och en bild av dem. 

Forsberg och Holmlund (1990) menar att det är viktigt att använda sig av rätt metoder för att 

ge barnen kunskap, och Säljö (2005) anser att medierna har blivit viktiga för att få ut kunskap 

till barn. Just de tankarna är intressanta att undersöka, vilket jag gjort i min studie.  Jag anser 

att det är så att barnen behöver olika metoder beroende på vad de ska lära sig och hur barnets 

personliga behov ser ut. Men jag tolkar mitt resultat som att i alla fall de flesta barnen lärde 

sig något. De som inte lärde sig direkt från filmen kanske lärde sig under experimenten eller 

genom att höra de andra prata om vad de hade lärt sig. Jag valde att placera materialet för 

lekexperimentet i barnens miljö, där de är i stort sett varje dag. Det gjorde jag för att se om de 

lade märke till de nya sakerna, men också för att de skulle vara i en miljö de kände igen. 

Enligt Rönnberg (2006) ska det barnen ser på tv:n sättas in i deras vardag och bearbetas för att 

det ska leda till kunskap. Barnens tv-tittande behöver inte ses som en envägskommunikation, 

utan kan leda till diskussioner med vuxna (Barker, 2000). Om utbildningsprogram används i 

förskolan, som en start på ett temaarbete till exempel, leder det till diskussioner och 

utvecklande av innehållet. Som pedagog får man tänka på att föra en dialog med barnen, men 

även att barnen får möjlighet att föra en dialog med varandra. Genom att barnen får prova på 
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samma experiment som i filmen leder det till en direkt imitering och diskussion. Enligt 

Strandberg (2006) behöver barnen ha rum med möjlighet att interagera med andra barn 

eftersom gruppen är viktig för inlärningen. De imiterar varandra och interagerar med varandra 

och enligt Forsberg och Holmlund (1990) , Glover (1999, refererat i Pramling- Samuelsson & 

Asplund -Carlsson 2005) ger det barnen möjlighet att ta makten över sitt lärande. Det gäller 

att samarbeta, för om inte gruppen lär sig något gör inte heller den enskilda individen det 

(Säljö 2005). Just därför tyckte jag att det var bra med en gruppaktivitet. Det var två yngre 

barn som var med och det syntes att de lärde sig något av de större barnen. Även om det bara 

var ett år som skiljde mellan dem så märktes det. När det gällde att vika flygplan var det Sara, 

den yngsta gruppmedlemmen som hade mest koll. Det var intressant, i och med att hon under 

leken med vatten var ganska tillbakadragen, tills hon blev lämnad ensam en stund efter att ha 

observerat hur de större barnen gjorde. Då började hon testa sakerna ordentligt hon med. Hon 

och hennes grupp såg på filmen som handlade om att flyga, så hon kanske fick den kunskap 

hon behövde för att bli inspirerad genom filmen. I den andra gruppen var det Björn som var 

ett år yngre än de andra, och det märktes även där. Hans grupp såg filmen om att flyta och 

precis som Sara observerade han mest från början, men när de större barnen gick därifrån ett 

tag gick han fram och testade sakerna. Han gjorde då lika som de större barnen hade gjort 

innan. Under leken med papper var han inte med och vek flygplan, utan fortsatte att slå in 

saker. I och med att han såg filmen om att flyta kan det innebära att även han fick kunskap 

från filmen och genom det vågade han kanske lite mer. Enligt Matematik, teknik och 

naturvetenskap (2002) är det viktigt att tekniken är en naturlig del av verksamheten och att vi 

möter barnen på deras nivå efter deras förutsättningar. Eftersom leken har en central betydelse 

i förskolan enligt Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001) och Pramling- Samuelsson och 

Asplund- Carlsson (2005) och eftersom det är något som barn tycker om, är det toppen att de 

kan lära sig nya saker genom den.  

För att barn ska ta till sig något får det inte ta för lång tid, inte när de är små i alla fall. Om de 

blir sittande för länge blir det svårt att koncentrera sig och då går innehållet förlorat. Grej och 

Mojängprogrammen är ungefär sju minuter långa, och det var alldeles lagom i min studie. 

Enligt Lindgren, Abrahamsson, Gullberg och Dahl (2003) ledde videoobservationer av barnen 

i början av 1970-talet till att de ansvariga för programmen fick anpassa dem lite, bland annat 

märkte man att de var för långa och kortade ner dem.   

Jag valde att vara i barnens vanliga lekrum, dels för att de skulle vara någonstans där de var 

trygga. Men och för att se om de märkte att det stod saker de inte var vana med i rummet. Om 

jag hade varit någonstans där jag bara hade ställt fram materialet från filmerna hade det blivit 

automatiskt att de använde sig av det. Om jag hade varit någonstans där de inte brukar leka 

och haft flera saker att leka med hade det kanske blivit skillnad. Men eftersom det var på 

förskolan är de vana att leka i alla rum det är möjligt att leka i. Strandberg (2006) menar att 

rummen är viktiga för barnens inlärning. För att rummet ska vara till nytta för lärandet 

behöver man organisera rummets yta med dess inredning för att barnen lättare ska kunna 

utföra aktiviteter som utvecklar dem. Man ska tänka på om barnen kan samspela i rummet, 

vilka aktiviteter de kan utföra, om det finns några artefakter i rummet, hur utvecklingshoppet 

ser ut och om rummet är färdigt eller om barnen kan förändra det. (Strandberg, 2006) I och 

med att rummen på förskolan är anpassade efter barnens behov blev det helt enkelt lättare att 

vara där i den här studien, det fanns inte tid att organisera ett nytt rum någonstans. Men för 

den här studien var det rätt, eftersom jag ville veta om de märkte sakerna i sin miljö. Man kan 

även fråga sig om det hade påverkat resultatet om jag inte hade använt samma saker som i 

filmerna. Om jag hade haft vatten i en annan balja eller bunke och om jag hade lagt fram 

andra saker. Jag hade plastfigurer som inte var med i filmen, för att ersätta prinsessan jag inte 
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kunde avgöra materialet på. Det var ingenting de lade märke till, de bara lade och kastade i 

sakerna ändå. I filmen om att flyga var det papper, och det går inte riktigt att byta ut i det här 

sammanhanget. Med tanke på att Gedin och Sjöblom (1995) skriver att i Reggio Emilia ska 

barnen lära sig att lösa problem genom att söka efter lösningen själva, skulle det vara 

intressant att utveckla lekarna efter ett tag och byta ut sakerna helt. I alla fall i de lekar där det 

är möjligt, i det här fallet leken med vatten. 

Rönnberg (2006) påstår att tv:n är en del av barnens kultur idag. Hon och Rydin (2000) anser 

båda två att det som är viktigt är hur innehållet uppfattas av barnen. Deras åsikter går isär när 

det gäller om barnen kan uppfatta vilket innehåll som är verkligt och vilket som är påhittat. 

Rönnberg anser, och hänvisar till forskning, att barn redan som små kan skilja dem åt medans 

Rydin tycker att det är svårt även för den vane tittaren att skilja dem åt. Rönnberg fortsätter 

med att den mesta forskningen som är gjord innefattar fiktiva program och inte verkligheten. 

Det skulle vara intressant att se mer sådan forskning, liknande min studie. När det gäller 

förskolan är det mer aktuellt. Om det fanns mer forskning angående utbildningsprogram till 

exempel, kanske det skulle vara lättare att använda sig av dem i verksamheten. Förutsatt att 

det blir positiva resultat av forskningen. Enligt Rydin (2000) var det syftet med de 

pedagogiska programmen. De skulle väga upp för de program, böcker och tidningar som hade 

negativ påverkan på barnen. Många filmer finns också i bokform, men enligt Rönnberg 

(2006) är det idag vanligast med televiserade berättelser. Det kan ha att göra med tidsbrist. En 

del föräldrar idag har fullbokade scheman och prioriterar inte att läsa för barnen. Men det är 

så det är i dagens samhälle, och det behöver inte bara vara negativt. Rönnberg (1997) delger 

oss forskning som säger att det inte är skadligt för barn att se på tv, de tycker att det är roligt 

och de har sina egna sätt att tolka och begränsa det som kan vara otäckt att se. Mina 

erfarenheter säger att om barn ser något obehagligt vill de oftast inte titta mer. När klockan 

blir sju på kvällen och barnprogrammen blir mer för de större barnen kan det bli otäckt för de 

mindre. Då får man vara uppmärksam och stänga av. Barnen ska inte sitta i timmar och bara 

titta på alla program, men får som vuxen ha lite kontroll över innehåll och tid. Att se på 

utbildningsprogram på förskolan kan få dem inspirerade att vilja se liknande program hemma, 

om man gör det på ett bra sätt. Med hjälp av diskussion och lek efter tycker jag att det verkar 

som att det blir en positiv upplevelse. Barnen i min studie hade pratat om vad de hade gjort 

med mig, och när jag kom tillbaka undrade de om de skulle få titta på film. Så även om de är 

vana att se på film hemifrån och tycker om det, så fick barnen en positiv bild av filmen trots 

att det var en utbildningsfilm och inte en vanlig underhållningsfilm.  

Åsikterna går isär angående om det är skadligt för barn att se på tv. Men fler och fler verkar 

komma fram till att det är en del av dagens samhälle. Informationen kommer genom nya 

medier och enligt Forsberg och Holmlund (1990) och Schyller (1989) är tv:n en naturlig del 

av de flesta barns liv. De anser att den finns med från barnets födsel, vilket jag måste hålla 

med om. Rydin (2000) berättar att tv:n från början ansågs kunna få ut känslig och viktig 

information till barn, men det tonades ned med åren och tv:n blev mer och mer en 

avslappningsmetod. Enligt Schyller (1989) är det vanligt att familjen samlas och har tv-

tittandet som en gemensam aktivitet. Idag är det inte många som är utan tv, och genom det 

blir barnen vana med den. I och med att de är vana med den borde det vara naturligt att kunna 

använda den då och då i förskolan, som start på ett temaarbete till exempel. Men i och med att 

det är många som är negativt inställda till tv:n blir det inte naturligt, det blir i stället ett krav 

att förklara hur och varför man har använt sig av tv:n. I alla fall enligt min erfarenhet. Det 

skulle vara intressant att veta hur det hade varit med synen på tv:n idag om förskolorna hade 

fortsatt att visa utbildningsprogrammen, särskilt eftersom det har funnits, och fortfarande 

finns så många negativa åsikter om den. Det är konstigt att den trots det har en sådan stor roll 
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i samhället och livet för många. Det kanske finns en undermedveten tanke att den är positiv på 

något vis 

4.4 Slutsats 
Det känns som att jag fått svar på mina frågor, även om det behövs en längre studie för att få 

mer säkra svar. Men det var väldigt intressant att se hur barnen reagerade på att se filmen. 

Enligt min åsikt blev det skillnad på leken beroende på om de hade sett filmen eller inte. Det 

kändes också som att de lärde sig något. Grupp 1 uppmärksammade att det behövs en 

plastpåse för att få en sten att flyta, och i och med att de provade att stoppa i andra saker som 

sjönk så känns det som att de har blivit inspirerade. Johan i grupp 2 kom på att det behövdes 

ballonger för att få draken att flyga, vilket han tog upp igen under intervjun. Han var riktigt 

stolt, och genom det känns det som att han blev inspirerad med. 

Jag hade inga hypoteser innan jag utförde studien, men blev glatt överraskad när jag såg 

skillnaden. Det är så klart roligare när man ser resultat när man utför en studie, men det var 

också kul att barnens tv-tittande faktiskt gav kunskap. Att utföra fler liknande studier kanske 

kan förändra den negativa bilden av tv:n för många. I och med att den får en allt större roll i 

samhället kan det inte vara så att det är endast negativt. 

Att få barnen inspirerade och genom det leda dem till kunskap är en stor del av förskolans 

verksamhet. Om vi kan lyckas möta barnen på det ställe där de kan komma med lösningar så 

tror jag att det kan leda till många bra saker. 

I Lpfö98 står det ”Verksamheten skall utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, 

motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, 

socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och 

reflektera”. (Lpfö98, s.6) Det känns som ett passande slut på mitt arbete, eftersom barnens 

erfarenheter kan vara att se på tv, och om de inte är vana med det kan det bli ett intresse och 

inspirera dem. Om det efter filmen kommer experiment genom lek och samtal kommer också 

resten av innehållet med.  

4.5 Förslag till vidare forskning 
Det var riktigt intressant och roligt att se skillnaden mellan grupperna, det inspirerade mig till 

att vilja veta mer. Att prova samma experiment på flera barn från flera förskolor och kanske 

från en storstad jämfört med en by skulle vara intressant. Det skulle också vara intressant att 

prova andra miljöer för barnen i experimenten, och även byta ut materialet från filmerna efter 

ett tag och se om det blir någon skillnad. Om man har mer tid på sig går det att utveckla hur 

långt som helst, en studie om hur verklighetsbaserad tv påverkar barnen.  
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Bilaga 1 
Hej. 

Jag heter Anna och läser till förskollärare på Högskolan i Gävle. Under hösten ska jag skriva mitt 
examensarbete och har då tänkt vara på er förskola för lite studier.  Jag ska skriva om barn och teknik 
och jag undrar om ni ger mig tillstånd att videoobservera och intervjua ert barn?  När uppsatsen är 
klar förstörs filmen och anteckningarna och jag kommer inte att nämna någon vid namn.  

Jag behöver underskrift av båda föräldrarna och senast måndag den 18 oktober. Tack på förhand. 

Mvh Anna Kriström 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         Ja, jag ger tillstånd till att filma och intervjua mitt barn……………………………………………………………. 

        Nej, jag vill inte att mitt barn………………………………………………………….. filmas och intervjuas 

Underskrifter och namnförtydliganden 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 2 
I och med att litteraturen säger att man inte ska ha strikta intervjuer med barn, utan i stället ha 

samtal, har jag skrivit ner vad jag hoppas få ut av intervjuerna. 

Mina förhoppningar inför intervjusamtalen med barnen är att få veta: 

 om de kommer ihåg något från de tillfällen jag var där 

  om de minns ett tillfälle mer än det andra 

 om de kommer ihåg något från filmen de såg 

 om de minns något från lektillfällena 

 om de tyckte att det var roligt 

 

Jag kommer att börja med frågan; kommer ni ihåg vad vi gjorde när jag var här förut? Och 

sedan utveckla den beroende på vad de svarar. 


