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SAMMANFATTNING 
Denna undersökning syftar till att undersöka sanningshalten i medias artiklar om barns 
TV-tittande. För att göra det, jämfördes flera tidningsartiklar med vetenskapliga artiklar 
som handlar om barns tv-tittande. Endast de tidningsartiklar som hänvisar till 
vetenskapliga artiklar användes för denna undersökning. Resultaten visar att media 
ibland vinklar fakta, men överdriver riskerna med yngre barns tv-tittande i jämförelse 
med vad som skrivs i de vetenskapliga artiklarna. I flera fall har även de positiva 
effekterna tonats ned, såväl i tidningsartikeln som i den vetenskapliga artikeln. Tolv av 
de fjorton tidningsartiklarna i denna undersökning återberättar inte vad den 
vetenskapliga forskningen säger på ett sanningsenligt sätt. 
 
För att undersöka om det finns något samband mellan medias bild av barnens TV-
tittande och förskollärarnas medieanvändande delades en enkät ut till flera förskollärare. 
Enkätundersökningen visar att hälften av deltagarna inte svarade på om de var 
påverkade av medias bild eller inte. De som besvarade den frågan uppgav att de 
antingen inte påverkades alls eller mycket lite av medias bild, eller så svarade de, men 
inte på den aktuella frågan. Dessa resultat är dock osäkra på grund av det låga antalet 
svar på enkäten. 
 
Nyckelord: Barn, Förskollärare, Media, Medieanvändande, Tv-tittande, Utveckling 
 
ABSTRACT 
This study aims to investigate the truthfulness in media reports concerning children´s 
television viewing. Several press articles were compared with scientific articles which is 
about children´s television viewing. The press articles referring to scientific articles for 
this study were choosen. Our results show that media attend some times to angle facts 
but exaggerate the risks with young children´s television viewing in compared to what 
the scientific articles report. In several cases, the positive effects have been downsized 
both in the press articles and in the scientific articles. Twelve of the fourteen press 
articles in this study failed to retell what the scientific research says in at truthful way.  
 
To explore if there is a relationship between media´s report in children´s television 
viewing and preschool teachers media usage a questionnaire were handed out to 
preschool teachers. The questionnaire survey shows that half of the participants did not 
answer whether they were influenced by the media`s image or not. Those who did 
answer reported that they either were not affected at all or very little of media´s image 
or they did answer, but not to the question at issue. These results, however, are 
uncertain, due to the low number of responses on the questionnaire.  
 
Keywords: Children, Preschoolteachers, Media, Media usage, Television viewing, 
Development.



 
 

 



 
 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING.....................................................................................................................................1 

2. SYFTE ..............................................................................................................................................3 

2.1 FRÅGESTÄLLNINGAR....................................................................................................................3 
2.2 HYPOTES......................................................................................................................................3 

3. DISPOSITION..................................................................................................................................4 

4. UNDERSÖKNINGSOMRÅDEN .....................................................................................................5 

4.1 FORSKNINGSÖVERSIKT ................................................................................................................5 
4.2 TIDNINGSARTIKEL .......................................................................................................................5 
4.3 VETENSKAPLIG ARTIKEL..............................................................................................................5 
4.4 FORSKNINGSRAPPORT..................................................................................................................6 

5. METOD ............................................................................................................................................7 

5.1 VAL AV METOD.............................................................................................................................7 
5.2 DEFINITIONER..............................................................................................................................7 
5.3 URVAL AV UNDERSÖKNINGSMATERIAL ........................................................................................7 
5.4 UTFÖRANDE .................................................................................................................................8 

5.4.1 Enkäter................................................................................................................................................ 8 
5.5 AVGRÄNSNINGAR .........................................................................................................................9 
5.6 ANALYSMETOD ............................................................................................................................9 

6. RESULTAT ....................................................................................................................................10 

6.1 TIDNINGSARTIKLAR, VETENSKAPLIGA ARTIKLAR OCH FORSKNINGSRAPPORT ...........................10 
6.1.1 Jämförelse 1 – samband mellan tv-tittande och övervikt .................................................................. 10 
6.1.2 Jämförelse 2 - internationell sammanställning av studier kring barns tv-tittande ........................... 11 
6.1.3 Jämförelse 3 – senare effekter av tidigt tv-tittande ........................................................................... 12 
6.1.4 Jämförelse 4 – övervikt beroende på tv-tittande och reklam ............................................................ 13 
6.1.5 Jämförelse 5 – sammanställning av tidigare forskning ..................................................................... 14 
6.1.6 Jämförelse 6 – sammanställning av 78 studier kring barns tv-tittande ............................................ 15 
6.1.7 Jämförelse 7 – interaktion med tv påslagen ...................................................................................... 19 
6.1.8 Jämförelse 8 – samband mellan tv-tittande och skolprestationer, övervikt och mobbning .............. 19 
6.1.9 Jämförelse 9 – Effekter av barnprogram med högt tempo ............................................................... 20 
6.1.10 Jämförelse 10 – samband mellan tv-tittande och atletisk förmåga och ökat midjemått ................. 21 
6.1.11 Sammanställning av påståendena från tidningsartiklarna ............................................................. 22 

6.2 ENKÄTUNDERSÖKNING...............................................................................................................23 
6.3 RESULTATANALYS......................................................................................................................24 

7. DISKUSSION .................................................................................................................................25 

7.1 RESULTATDISKUSSION ...............................................................................................................25 
7.1.1 Effekter av barns tv-tittande och datoranvändande ......................................................................... 25 
7.1.2 Pedagogernas syn på medias bild av barns tv-tittande och datoranvändande och hur de påverkas av 
denna bild .................................................................................................................................................. 27 

7.2 METODDISKUSSION ....................................................................................................................28 
7.2.1 Tidningsartiklar, vetenskapliga artiklar och forskningsrapport ...................................................... 28 
7.2.2 Enkätundersökning ........................................................................................................................... 28 

8. FORTSATT FORSKNING ............................................................................................................30 

9. REFERENSER...............................................................................................................................31 

10. BILAGA 1.....................................................................................................................................33 

12. BILAGA 2.....................................................................................................................................34 



 
 



 

 1 

1. INLEDNING  
Det var inte förrän på 1970-talet som barnprogram började sändas på fasta tider. I 
samband med detta fördubblades barnens tv-tittande. Ända sedan tv-program började 
sändas i Sverige har media skrivit om effekterna av tv-tittande (Rydin 2000). Enligt 
Rönnberg (2008a) skrevs det 1958 i svensk media om biverkningar som ”tv-nacke” och 
”tv-ögon”. Dessa biverkningar skulle alltså vara en följd av att ha sett på tv. Tre år 
senare skrevs det om ”tv-ben” och ”förminskat latmaskshjärta”. Samma år kom det även 
en varning om ”tv-epilepsi” som sades drabba de som aldrig haft anfall tidigare och 
denna varning har cirkulerat i media lite nu och då genom tiderna. Så sent som 1997 
skrevs det om ett avsnitt av barnprogrammet Pokemón som uppgavs ha bidragit till att 
700 japanska barn fick uppsöka sjukhus på grund av epileptiska symptom. Andra 
åkommor som media skrivit om i samband med tv-tittande är ångest, synproblem och 
fyrkantiga ögon. Effekterna på barn påstås vara bl.a. att hjärnans utveckling störs, 
koncentrationsförmågan minskar, risken för ADHD ökar, språkinlärningen försämras 
och barnen blir passiva och överviktiga (ibid.). Vid en snabb genomgång av de 
tidningsartiklar (Bilaga 1) som återfinns i denna undersökning finner vi även en del 
andra biverkningar av tv-tittande som autism, Alzheimers sjukdom och att hjärnans 
synapser kopplar fel.  
 
Det finns även positiva effekter av tv-tittande som nämns i en del av tidningsartiklarna, 
exempelvis att korttidsminnet förbättras. De positiva effekterna nämns för det mesta 
bara lite kortfattat om de ens tas upp, för att sedan återgå till de negativa 
konsekvenserna. Trots medias negativa bild av barns tv-tittande finns det forskning som 
pekar på motsatta effekter (Rönnberg, 2008a; Lindstrand, 2008). Varför svensk media 
sällan lyfter fram denna bild vet vi inte, men vi tror att svenska medier influeras av den 
forskning som dominerar i USA kring ämnet. En annan person som möjligen har 
influerats av forskarna i USA är Hugo Lagercrantz. Han är barnläkare vid Astrid 
Lindgrens Barnsjukhus och har ofta uttalat sig i media angående barn och tv-tittande 
(Bilaga 1). Han har bl.a. gett ut boken I barnets hjärna (Lagercrantz, 2005) där han 
skriver att tv-tittande i tidig ålder ökar risken för ADHD och fetma. Han har även skrivit 
en informationsbroschyr som riktar sig till föräldrar angående små barns tv-tittande. I 
den ger han samma rekommendationer som finns i USA vilket är att barn under två år 
inte bör titta på tv. I USA rekommenderas även högst två timmars tv-tittande per dag för 
barn över två år. Denna rekommendation anser han dock är för mycket och han tycker 
att tv-tiden bör halveras jämfört med i USA, alltså max en timmes tv-tittande om dagen 
för barn över två år (Lagercrantz 2008; 2012). Detta skulle innebära att t.ex. en sexåring 
inte skulle kunna titta på en hel barnfilm på en och samma gång då den oftast pågår i ca 
90 minuter.  
 
En av de främsta forskarna i Sverige kring barns tv-tittande är Margareta Rönnberg. 
Hon har skrivit ett tiotal böcker om ämnet samt skrivit en doktorsavhandling (Rönnberg, 
2008a).  Rönnberg har inte bara forskat själv kring ämnet, hon har även gått igenom 
andras forskning inom området. I hennes bok Blöjbarnsteve om hur barn under 3 år 

upplever TV och leker med fjärrtroll från 2008 finns bl.a. en studie gjord 1998 i USA 
som utvärderar pedagogiska tv-program för barn i åldern 2-7 år. Resultatet visade att de 
elva tvååringarna som deltog i studien visade på ökad fantasi, uthållighet, 
samspelsförmåga, positiv mottaglighet, uppmärksamhet, kognitiva reaktioner och 
minskad aggressivitet jämfört med kontrollgruppen (ibid.). Enligt Skolverket (2010) ska 
förskolan sträva efter att uppnå flera av dessa resultat. Exempelvis ska förskolan arbeta 
för att stärka barnens samspelsförmåga, den egna identiteten, motoriken, 
koordinationsförmågan, kroppsuppfattningen samt verka för en ökad fantasi.  
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I sin avhandling från 1996 skriver Rönnberg om hur tv-tittaren besitter en förmåga av 
att ha distans till sig själv såväl som till andra och att det finns tid till för- och 
eftertankar. Hon menar att likaväl som vi uppslukas av tv-tittandet klarar vi av att skifta 
fokus och reflektera över det vi sett. Detta styrker hon i sin bok Tv är bra för barn från 
1997 där hon tar upp hur små barn medvetet väljer vad de vill titta på. Hon menar att ett 
barn vänder bort blicken från tv-rutan upp till 200 gånger/timmen i upp till 15 sekunder 
varje gång. Detta ger barnet en möjlighet att bearbeta det sedda (ibid.). 
 
Snuttefilm i förskolan (Lindstrand, 2008) är en studie som handlar om tvååringarnas 
meningsskapande och engagemang. Studien gick ut på att undersöka vad som händer 
när en grupp tvååringar fick titta på Snuttefilm – för de små på förskolan. Med i rummet 
fanns två pedagoger och barnen filmades under visningen. Snuttefilm – för de små är ett 
filmpaket som består av fem korta filmer anpassade för de allra yngsta. Filmerna är 
baserade på Anna-Clara Tidholms böcker och är gjorda i ett lugnt tempo kring 
händelser som barnen känner igen. Resultatet av studien visade att barnen engagerade 
sig på många sätt; med gester, mimik, kroppshållning och språkligt.  
 
Rönnberg (2008c) menar att små barn inte tar skada av att se på barnprogram på tv:n. 
Snarare menar hon att barn och vuxna interagerar med varandra framför tv:n och på så 
sätt berikar varandras liv (Ibid.). Vår uppfattning är att förskolor ofta använder sig av 
datorn på liknande sätt som tv:n används i hemmet. Barnen samlas, oftast med en 
pedagog, framför skärmen och de tittar på filmer, serier, spelar spel och samtalar med 
varandra och på så sätt får ett stort utbyte av varandra. De flesta barnprogramskanaler 
har hemsidor där de lägger upp serier som visas på den egna kanalen. Hit kan vem som 
helst med tillgång till Internet vända sig för att se barnprogram och spela spel på datorn 
(www.bolibompa.se; www.disneyjunior.se). Vår uppfattning är att detta är något som 
många barn är väl medvetna om och gärna gör både på förskolan och hemma.  
 
Det är svårt, om inte omöjligt, att urskilja vilket lärande som kommer från just tv-
tittande, datorspel, lek eller bokläsning eftersom barnet ofta leker kring de olika 
medierna menar Rönnberg (2006). De leker till exempel utifrån tv-program och 
bokhandlingar eller kring handlingen i ett dataspel. Skolverket (2010) tar upp lekens 
betydelse för barns utveckling och menar att leken borde genomsyra hela verksamheten. 
Rönnberg (1997) menar att tv-tittande inte bör förväxlas med passivitet bara för att 
barnets handlingar kanske inte är synliga eftersom barnet sitter framför rutan. Det sker 
mycket tankeverksamhet både före, under och efter tv-tittandet precis som vid 
bokläsning vilket i sig inte ses som passiviserande (ibid.) Bokläsning är en aktivitet som 
är vanlig på många förskolor. I de flesta fall läses böcker dagligen för barnen och detta 
är ett naturligt inslag i verksamheten. Tv-tittande är däremot sällan förekommande. Det 
har alltmer bytts ut mot datoranvändning, som inte bara används för lärande i 
bemärkelsen att barnen skriver och använder sig av pedagogiska program utan används 
även som en tv. Rönnberg (1997) skriver om en undersökning gjord på femåringar som 
visade att barnen klarade väl av att leka med leksaker samtidigt som de tittade på tv. De 
kunde senare återberätta vad de sett precis lika bra som barnen i kontrollgruppen som 
enbart sett på tv:n.  
 
Det finns alltså en annan bild än den vi får från media. Barn kan både leka och titta på tv 
– samtidigt. De är aktiva, sociala och fantasifulla framför rutan. Ofta fortsätter tv-
programmen i leken med andra barn och barnen visar då prov på fantasi och socialt 
samspel och de klarar av att inta olika roller de sett på tv.  
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2. SYFTE  
Vi ställer oss frågande till om den bild som media ger kring barns tv-tittande stämmer 
överens med vad forskarna säger. Därför har vi valt att specifikt undersöka den 
forskning som de tidningsartiklar vi använder oss av i denna undersökning (Bilaga 1) 
hänvisar till, men även till annan forskning och litteratur för att se om de 
överensstämmer med varandra. Vi vill även få en uppfattning huruvida pedagogerna 
upplever att de påverkas av den bild som media målar upp angående barns tv-tittande.  
 
2.1 Frågeställningar 

• Vilken bild ger media om barns tv-tittande? 
• Vad säger forskningen om barns tv-tittande? 
• Hur påverkar medias bild av barns tv-tittande pedagogens attityd gentemot 

användandet av tv/dator i verksamheten? 
 
2.2 Hypotes 
Vi har en hypotes om att medias bild av barns tv-tittande och datoranvändande påverkar 
pedagogerna på så sätt att de använder sig av tv och dator mindre i verksamheten 
eftersom medias bild av barns tv-tittande många gånger kan verka skrämmande.  
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3. DISPOSITION 
I inledningen har vi tagit upp vad svensk press har skrivit om barns tv-tittande genom 
åren. Vi har även redogjort för vad svensk forskning säger om området. Efter det har 
vårt syfte skrivit ut, samt frågeställningar och vår hypotes. Vi kommer vidare att 
redogöra för de undersökningsområden som vi använt oss av i denna undersökning. Där 
förklarar vi de faktabaser varifrån vi hämtat information till arbetet; tidningsartikel, 
vetenskaplig artikel och forskningsrapport. Sedan kommer metodavsnittet där vi 
redogör för vårt val av metod, definitioner, urval av undersökningsmaterial, utförande 
och avgränsningar. Därefter följer resultatet som börjar med tidningsartiklar och 
vetenskapliga artiklar och avslutas med enkätresultatet. Sist följer diskussionsdelen där 
vi diskuterar både resultat och metod.  
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4. UNDERSÖKNINGSOMRÅDEN 
Här redovisar vi vilka undersökningsområden som återfinns i detta arbete. Vi kommer 
att gå igenom vad en forskningsöversikt är, vad en vetenskaplig artikel går igenom 
innan publicering, vad en forskningsrapport är samt kort information kring hur en 
journalist arbetar med tidningsartiklar.  
 
4.1 Forskningsöversikt 
Backman (2008) tar upp att litteraturgranskningen började ses som en egen 
forskningsdisciplin i mitten av 1980-talet. Den bör genomföras med lika strikta 
metodiska regler och normer som den traditionella och etablerade forskningsprocessen. 
Momenten vid en litteraturgranskning eller forskningsöversikt är desamma som vid den 
etablerade forskningsprocessen; problem formuleras, urval görs, data samlas in, 
analyseras och tolkas och slutligen rapporteras, oftast i form av artikel eller uppsats. 
 
Backman (2008) menar att en forskningsöversikt oftast görs för att sammanfatta och 
föra samman empirisk forskning. Det kan finnas många orsaker till varför en 
forskningsöversikt görs. Det kan handla om att det saknas översikt inom ett område 
eller att ny kunskap har tillkommit sedan tidigare genomförda översikter. Det kan även 
finnas motsägande kunskaper, det kan behövas nya perspektiv eller det kan behövas ge 
vetenskapligt stöd åt en praktik. Trots att en forskningsöversikt oftast täcker allt 
publicerat material inom ett visst område så kan den även göras selektivt dvs. att en 
begränsning görs på något sätt. Det kan exempelvis handla om att endast studier från ett 
visst tidsspann analyseras. 
 
4.2 Tidningsartikel 
Enligt Carlsson och Koppfeldt (2008) måste en journalist ofta hitta en ingång till 
innehållet i artikeln för att avgränsa dess storlek. Ett vanligt sätt att göra detta är genom 
att vinkla artikeln så att den exempelvis speglar en viss teori eller synsätt. I och med att 
journalisten ofta vinklar artikeln så styr han/hon över hur artikeln uppfattas. Detta sker 
genom att inte hela sanningen lyfts fram utan bara de delar journalisten väljer. 
 
4.3 Vetenskaplig artikel 
Backman (2008) skriver att bland vetenskapliga dokument har vetenskapliga tidskrifter 
högst status bland vetenskapsmän och forskare. Detta innebär att forskare helst brukar 
vilja få sin forskning publicerad i just en vetenskaplig tidskrift.  
 
Enligt Backman (2008) finns det en hel del vetenskapliga tidskrifter att välja bland; bara 
på den samhällsvetenskapliga sidan finns runt femtiotusen seriösa vetenskapliga 
tidskrifter. Dessa motsvarar mer än 20 procent av alla vetenskapliga tidskrifter. Till 
vetenskapliga tidskrifter hör inte facktidskrifter som Lärarnas Tidning, 
Psykologtidningen eller Sociologisk forskning. Dessa utges på svenska och har därför 
oftast ingen internationell publik. Alla vetenskapliga tidskrifter deltar i ett internationellt 
system för numrering av seriella publikationer (ISSN) (ibid.). 
 
Backman (2008) skriver att innan en artikel blir publicerad i en vetenskaplig tidskrift 
går den igenom en hård granskning. Tidskriftens redaktör/er har ofta en 
redaktionskommitté, bestående av de internationellt sett mest framgångsrika forskarna 
inom tidskriftens område. Några av dessa får i uppgift att granska inkommande bidrag 
för att sedan lämna sina egna bedömningar angående vetenskaplighet, utformning mm. 
Det händer även att redaktören tar in ytterligare experter, som inte redan ingår i 
redaktionskommittén, för att granska kommitténs bedömningar. Att få sin forskning 
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publicerad internationellt är för de flesta forskarna den största meriten de uppnår – det 
blir som ett bevis på deras kompetens. Detta beror visserligen på i vilken tidskrift 
forskaren får sin forskning publicerad – en del tidskrifter nekar ca 90 procent av alla 
bidrag medan andra publicerar alla bidrag som kommer in. 
 
4.4 Forskningsrapport 
Enligt Backman (2008) utges forskningsrapporter ofta av institutioner och myndigheter 
som bedriver forskning i en eller annan form. En forskningsrapport granskas inte lika 
hårt som en vetenskaplig artikel. Fördelen med detta är att den lättare kan publiceras. 
Rapporten kan gå direkt till publicering, medan en vetenskaplig artikel kan dröja 6-18 
månader innan den publiceras, vilket i sin tur kan leda till att den blir inaktuell. Trots att 
rapporten inte genomgår lika hård granskning är ett vanligt mål att den uppfyller kraven 
som gäller vid internationell publicering – ett mål som oftast uppnås.  
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5. METOD 
Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för vårt metodval, hur urvalet av material har gått 
till och hur undersökningen utförts. Vi kommer även att redogöra för hur vi har 
avgränsat oss i undersökningen. 
 
5.1 Val av metod  
Då vi har för avsikt att undersöka vad forskningen säger om barn och tv-tittande valde 
vi att göra en forskningsöversikt. Vi vill även undersöka hur medias bild av barns tv-
tittande ser ut och har valt de tidningsartiklar som hänvisat till forskning. För att jämföra 
hur tidningsartiklarna skriver i förhållande till forskningen har vi valt vetenskapliga 
artiklar utifrån att media har hänvisat till dessa. 
 
Vi har utformat en enkät (Bilaga 2) med avsikt att synliggöra huruvida pedagogerna 
upplever att de påverkas av den bild som media målar upp angående barns tv-tittande. 
Enkäten består av fjorton frågor kring barns tv-tittande och media. Enkäterna lämnades 
ut till verksamma pedagoger på fem förskolor i Mellansverige som alla gett sitt 
medgivande till att delta. De fick muntlig information om att enkäterna samlas in efter 
en vecka. Denna information återfanns även på enkäterna (Bilaga 2). 
 
5.2 Definitioner 
I denna undersökning kommer vi att benämna de artiklar funna i artikelsok.se och 
Google.se för tidningsartiklar. Det handlar om artiklar från olika dags- och 
kvällstidningar samt från internetsidor t.ex. barntotal.se (Bilaga 1). Vi kommer även att 
benämna svensk media eller enbart media och vi menar då främst dagspress. 
 
I resultatdelen finns tio tabeller med påståenden från tidningsartiklarna. Dessa jämförs 
med de vetenskapliga artiklarna och där vi funnit en skillnad mellan tidningsartikeln 
och den vetenskapliga artikeln har vi skrivit ut denna skillnad. I de fall där vi återfunnit 
tidningsartikelns påstående i den vetenskapliga artikeln har vi kommenterat detta i 
tabellen med Stämmer överens. I två tabeller finns tomma rutor och det innebär 
antingen att tidningsartikeln hänvisat till flera vetenskapliga artiklar (tabell 4) eller att 
flera tidningsartiklar hänvisat till samma vetenskapliga artikel (tabell 6). I tabell fyra 
innebär de tomma rutorna att tidningsartikelns påståenden tillhör den andra 
vetenskapliga artikeln och i tabell sex innebär de tomma rutorna att tidningsartiklarna 
har tagit upp olika påståenden ifrån den vetenskapliga artikeln.  
 
Vi kommer i diskussionen att diskutera datoranvändandet på förskolan och använda 
detta ord som en synonym till tv då vår uppfattning är att många förskolor använder 
datorn på ett mångsidigt sätt. Barnen får exempelvis inte bara spela spel eller öva sig på 
att skriva på datorn, den används även ofta till att se på filmer från barnkanalen.se,  
youtube.se och liknande sidor.  
 
5.3 Urval av undersökningsmaterial  
Kravet vi hade när vi sökte efter tidningsartiklar i artikelsok.se var att artikeln skulle 
hänvisa till forskning, antingen via en vetenskaplig tidskrift, forskningsrapport från 
någon myndighet eller via litteratur. I de fall hänvisning saknats valdes artikeln bort och 
sökandet fortsatte. De vetenskapliga artiklarna som återfinns i denna undersökning har 
angivits i någon av tidningsartiklarna (Bilaga 1). En av artiklarna från artikelsok.se 
fanns inte i sin helhet, utan hänvisade till den tryckta tidningen. Den har därför ersatts 
med en annan artikel som hänvisar till samma vetenskapliga forskning. Vi har valt ut 
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vetenskapliga artiklar utifrån hänvisningar till dessa från de tidningsartiklar vi har tagit 
med i undersökningen (Bilaga 1). 
 
5.4 Utförande 
I artikelsok.se sökte vi på orden ”barn” och ”tv-tittande”. Vi fick upp över femtiotusen 
träffar och valde att titta igenom de tio första söksidorna som rymmer tio artiklar 
vardera. Anledningen till att vi valde att enbart söka igenom de 100 första 
tidningsartiklarna var för att inte få för stort underlag till studien. Vi valde att söka på 
alla artiklar från alla tidningar i artikelsok.se istället för att fokusera oss på en eller två 
tidningar. Detta för att få en så bred blick som möjligt över vad media skriver angående 
barns tv-tittande.  
 
Elva tidningsartiklar mötte våra kriterier och valdes därmed ut att ingå i denna 
undersökning. Vid sökningen på Google.se användes samma ord; ”barn” och ”tv-
tittande” och vi fick då över trehundratusen träffar. Vi gick endast igenom första 
söksidan då vi ville komplettera med internetsidor som inte behandlade nyheter. Tre 
tidningsartiklar valdes ut. Dessa tre hade forskningshänvisning, vilket vi inte fann i de 
övriga träffarna. Totalt har vi fjorton tidningsartiklar. 
 
Sedan gick vi igenom tidningsartiklarna och matchade dessa mot de vetenskapliga 
artiklarna som de hänvisar till (ett av våra kriterier var just att det skulle finnas 
hänvisning till forskning se 5.3).  
 
Den databas vi valde att använda var Discovery. Den söker igenom flera olika databaser 
samtidigt, vilket är en fördel då det råder en osäkerhet kring vilken databas de olika 
artiklarna kan tänkas tillhöra. Nackdelen med Discovery är just att den söker igenom 
flera databaser och även tar med artiklar från mindre seriösa tidskrifter där 
vetenskapligheten inte alltid är hög. 
 
I vissa tidningsartiklar var det oklart vilken forskning artikeln hänvisade till. Den 
vanligaste metoden vi använde för att återfinna rätt forskningsartikel var att söka efter 
artiklar utgivna samma år och månad som tidningsartikeln. Ibland fanns en eller flera av 
författarna namngivna i tidningsartikeln, ibland enbart delar av undersökningen 
exempelvis kunde det i tidningsartikeln stå att det gällde en studie gjord med 825 barn. 
Då har vi börjat läsa igenom de vetenskapliga artiklarna som verkat relevanta för att se 
om den gjordes på det sätt som tidningsartikeln beskrivit. Oftast har vi hittat rätt 
forskning efter tre-fyra försök. Flera tidningsartiklar hänvisar till samma forskning. En 
av de vetenskapliga artiklarna hittade vi med hjälp av en direktlänk i tidningsartikeln 
och har alltså inte sökt via Discovery. Två vetenskapliga artiklar har med hjälp av 
bibliotekarie tagits fram då dessa inte fanns tillgängliga i Discovery. En artikel funnen i 
artikelsok.se fanns inte i sin helhet så därför gjordes en ny sökning i Google.se i hopp 
om att finna den fullständiga artikeln. Sökorden som då användes var ”barn”, ”tv-
tittande” ”autism” och ”alzheimers”. Anledningen till att just dessa ord användes är för 
att de återfanns i den aktuella artikeln. Vi fann inte artikeln i sin helhet, däremot en 
annan artikel som behandlar samma vetenskapliga forskning (Bilaga 1). I 
tidningsartiklarna har vi sökt efter vad som skrivits med hänvisning till 
forskningsrapporten och sedan har vi tittat om det överensstämmer med rapporten. 
 
5.4.1 Enkäter 
Ejvegård (2003) skriver om enkätens upplägg och menar att en enkät kan ha både öppna 
och bundna frågor. Med öppna frågor menas att respondenterna, personerna som svarar 
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på enkäterna, får svara fritt medan bundna frågor har givna svarsalternativ (ibid.) Vi har 
valt att ha öppna frågor för att få fram pedagogernas åsikter, vilket vi tror att vi inte 
skulle få med slutna frågor, då svarsalternativen redan är angivna.  
 
Ejvegård (2003) skriver att enkäten är ett enkelt sätt att nå ut till många och en av 
fördelarna är att alla respondenter får samma frågor. Det blir enkelt att sammanställa 
svaren då de redan finns nedskrivna och därmed lättare att bearbeta, dock bör en 
medvetenhet finnas kring de olika typer av bortfall som kan bli. Det finns två olika 
typer av bortfall vid enkätundersökning; att enkäten inte återlämnas eller att vissa frågor 
lämnats obesvarade.  
 
Vi lämnade ut 25 enkäter (Bilaga 2) på totalt fem förskolor. Fördelningen blev 3-4-10-
4-4. Anledningen till denna ojämna utdelning är att vi delade ut enkäter så att det fanns 
en till varje pedagog på den tillfrågade avdelningen på respektive förskola. Förskolorna 
valdes ut beroende på deras läge och enligt Stukát (2011) är detta en vanlig metod. 
Fjorton enkäter fylldes i. Syftet med enkäten var att få fram hur pedagoger ser på barns 
tv-tittande och användande av media samt få syn på hur och om de påverkas av medias 
bild av barns tv-tittande. 
 
5.5 Avgränsningar  
Många av artiklarna som kom upp på våra sökningar i artikelsok.se och Google.se 
valdes bort då de inte var nyhetsartiklar och/eller saknade hänvisning till vetenskaplig 
forskning och därmed var irrelevanta för oss. Anledningen till denna avgränsning är att 
inte få ett för stort underlag för vår undersökning.  
 
 
5.6 Analysmetod 
Vi har valt att jämföra tidningsartiklarnas påståenden med vad som står i de 
vetenskapliga artiklarna och fokusen har legat på att jämföra hur väl de överensstämmer 
med varandra. Återfinns tidningsartiklarnas påståenden ordagrant i de vetenskapliga 
artiklarna? Då de flesta, tio av elva, vetenskapliga artiklar är skrivna på engelska finns 
vår tolkning i översättningen. Analysen från enkätundersökningen bygger på 
enkätsvaren. 
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6. RESULTAT  
I resultatet kommer vi att behandla utvalda tidningsartiklar, vetenskapliga artiklar och 
forskningsrapport. Vi kommer även att redovisa för hur pedagoger påverkas av medias 
bild av barns tv-tittande. Resultatdelen avslutas med att vi analyserar resultaten. 
 
Enligt den forskning vi gått igenom i denna undersökning finns det många risker med 
små barns tv-tittande. Dessa risker benämns oftast som ett samband mellan tv-tittandet 
och exempelvis övervikt, sämre syn, autism, sämre kognitiv utveckling, sämre 
språkutveckling och koncentrationsproblem. Alla dessa risker är dock endast 
sambandsrelaterade och det kan mycket väl bero på andra faktorer än just tv-tittande, 
vilket många av forskarna är noga med att påpeka. Detta är däremot information som 
tidningsartiklarna av någon anledning valt att inte ta med. 
 
6.1 Tidningsartiklar, vetenskapliga artiklar och forskningsrapport 
Här kommer vi att presentera de skillnader och likheter som vi hittat när vi jämfört vad 
tidningsartiklarna skrivit med vad som står i de vetenskapliga artiklarna. Vårt fokus har 
legat på vad tidningsartiklarna skrivit med hänvisning till en eller flera vetenskapliga 
artiklar/forskning.  
 
6.1.1 Jämförelse 1 – samband mellan tv-tittande och övervikt 
Tidningsartikeln Tv-tittande ger fetma hos förskolebarn som publicerades på 
nyhetssajten Dagen.se den tredje juni 2002 tar bl.a. upp att tv-tittande ligger bakom 
barns ökande fetma i USA. Tidningsartikeln hänvisar till vetenskaplig forskning gjord 
av Dennison, Erb och Jenkins (2002). Forskarna skriver om sambandet mellan tv-
tittande och övervikt. De menar att en tv på barnens rum ökar risken för övervikt samt 
bidrar till ökad tid framför tv:n jämfört med de barn som inte har tv på rummet. Det 
finns dock andra markörer som ökade risken för fetma mer än tv på rummet gjorde. 
Störst risk för fetma hos barn var när mammans BMI (Body Mass Index – ett mått som 
används för att bedöma kroppsvikten) låg mellan 30-35. Tv på rummet kom först på 
fjärde plats.  
 
I jämförelsen mellan tidningsartikeln Tv-tittande ger fetma hos förskolebarn och den 
vetenskapliga artikeln skriven av Dennison et al. (2002) (tabell 1) fann vi totalt fem 
påståenden. Av dessa stämmer tre överens med den vetenskapliga artikeln och två 
stämmer inte överens. En anmärkningsvärd sak är punkt 2 (tabell 1) där tidningsartikeln 
skriver att övervikten är som värst när barnen har tv på sitt rum och den vetenskapliga 
artikeln menar att risken ökar vid tv på rummet. I den vetenskapliga artikelns tabell 4 
går att utläsa att risken är allra störst när mammans BMI är mellan 30-35. Tv på rummet 
kommer inte förrän på fjärde plats i tabellen. I tabell 1 som återfinns på nästa sida 
redogörs för vad tidningsartikeln skriver jämfört med vad vi fann i den vetenskapliga 
artikeln. 
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Tabell 1 - Tidningsartikelns påståenden i förhållande till vad som står i den 
vetenskapliga artikeln. 
Tidningsartikel: Tv-tittande ger fetma hos 

förskolebarn (Dagen.se 3 juni 2002 bilaga 
1) 

Vetenskaplig artikel: Television Viewing 

and Television in Bedroom Associated 

With Overweight Risk Among Low-Income 

Preschool Children (Pediatrics, Official 
journal of the american academy of 
pediatrics,  juni 2002) 

1. Den ökade fetman i USA beror till stor 
del på tv-tittande. 

1. Det finns ett samband mellan den ökade 
fetman och tv-tittande. 

2. Värst är när barnen har tv på sina rum. 2. Risken ökar när barnen har tv på sitt 
rum.  

3. Tydligt samband mellan övervikt och 
antal timmar tv-tittande. 

3. Stämmer överens.  

4. barn med tv på sitt rum tittade de drygt 
fyra timmar mer på tv/vecka. 

4. Stämmer överens. 

5. Barn till svarta ser mer på tv än barn till 
vita. 

5. Stämmer överens.  

 
6.1.2 Jämförelse 2 - internationell sammanställning av studier kring barns tv-
tittande 
I Tidningsartikeln Tv-tittande ger barn sämre hälsa som publicerats i Sydsvenskan den 
23 april 2005 skrivs det bl.a. om de negativa effekterna som tv-tittande ger; övervikt, 
ökad aggresivitet samt barns prestationer i skolan. De hänvisar till en forskningsrapport 
gjord av Bremberg och Rydell (2004). Forskarna har gjort en sammanställning av 
studier kring barns tv-tittande från USA, Sverige, Polen och Israel. När det gäller barn 
och aggression finns enligt rapporten ett samband mellan ökad aggression och 
våldsexponering, dock enbart kort tid efter exponeringen dvs. inga långsiktiga effekter. 
Samband mellan övervikt hos barn och tv-tittande fanns i sju av åtta studier. Efter att 
studierna kontrollerats för störande variabler återstår sambandet i fem av åtta studier. 
Av dessa gäller endast två studier för barn över lag då två av de fem studierna enbart 
behandlar flickor och en av de fem studierna behandlade barn med överviktiga 
föräldrar. Skolprestationer hos barn som ofta ser på tv är sämre i en av tre studier. I fem 
av fem analyser har det visat sig att barn som tittar på informationsprogram presterar 
bättre i skolan.  
 
I jämförelsen med tidningsartikeln Tv-tittande ger barn sämre hälsa och den 
forskningsrapport som Bremberg och Rydell (2004) skrivit (tabell 2) fann vi stora 
skillnader i hur tidningsartikeln skrivit jämfört med vad som står i forskningsrapporten. 
Tidningsartikeln har i alla tre påståenden överdrivit riskerna. Ett exempel på detta är att 
tidningsartikeln påstår att för mycket tv-tittande leder till ökad aggressivitet, när det 
enligt forskningsrapporten handlar om att ökad aggressivitet endast gick att mäta kort 
efter våldsexponering i sju fall av tio. Detta innebär att barn som tittar mycket på 
pedagogiska barnprogram inte löper någon större risk för aggressivitet jämfört med barn 
som inte tittar på tv alls eller endast tittar lite. I tabell 2 som återfinns på nästa sida 
redogörs för vad tidningsartikeln skriver jämfört med vad vi fann i den vetenskapliga 
artikeln. 
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Tabell 2 - Tidningsartikelns påståenden i förhållande till vad som står i den 
vetenskapliga artikeln. 
Tidningsartikel: Tv-tittande ger barn 

sämre hälsa (Sydsvenskan 23 april 2005 
Bilaga 1) 

Forskningsrapport: Tv-konsumtion och 

barns hälsa och anpassning (Statens 
Folkhälsoinstitut 2004) 

1. För mycket tv-tittande har tydliga 
negativa effekter – övervikt. 

1. I 5/8 studier finns ett samband mellan 
tv-tittande och övervikt. 3 av dessa gäller 
endast flickor vilket innebär att totalt 2 av 
8 studier visar effekt på barn överlag. 

2. För mycket tv-tittande har tydliga 
negativa effekter – ökad aggressivitet. 

2. Det har påvisats ökad aggression kort 
tid efter visuell exponering för våld i 7/10 
studier.  

3. För mycket tv-tittande har tydliga 
negativa effekter - barnens prestationer i 
skolan påverkas av vilka program barnen 
ser. 

3. Det har påvisats sämre skolprestationer 
bland barn som ofta ser på tv i 1/3 studier. 
Vidare påvisas bättre skolprestationer 
bland barn som ofta ser på 
informationsprogram och sällan på 
underhållningsprogram i 5/5 analyser. 

 
6.1.3 Jämförelse 3 – senare effekter av tidigt tv-tittande 
I tidningsartikeln Tv-tittande stör barns inlärning som publicerats i dagstidningen 
Svenska dagbladet 3 juli 2005 skrivs det bl.a. att tidigt tv-tittande ger negativa effekter 
senare i livet. Att titta på tv före tre års ålder hade tydliga negativa effekter på 
inlärningseffekterna. Tidningsartikeln hänvisar till vetenskaplig forskning gjord av 
Zimmerman och Christakis (2005). Forskarna menar att tv-tittande för barn under tre år 
har negativa följder. I rapportens tabeller går det dock att även utläsa positiva effekter. I 
studien har forskarna fokuserat på matematik, läskunnighet och läsförståelse hos tv-
tittande barn. De skriver att resultaten i matematik inte påverkades av hur mycket eller 
lite barnen tittat på tv, men däremot fick barnen som tittat mycket på tv före 3 års ålder 
sämre resultat både när det gällde läskunnighet och läsförståelse. Dock var resultatet 
bättre och i en del fall även positiva för barn till höginkomsttagare. Forskarna skriver 
även att resultaten inte behöver bero på att barnen sett på tv utan kan även bero på att 
barnen kanske har spenderat mindre tid till fantasilek, interagerat mindre med vuxna 
jämfört med barn som tittat mindre på tv.  
 
I jämförelsen mellan tidningsartikeln Tv-tittande stör barns inlärning och den 
vetenskapliga artikeln skriven av Zimmerman och Christakis (2005) (tabell 3) fann vi 
att tidningsartikelns två påståenden stämmer överens med det som stod i den 
vetenskapliga artikeln. Dock är den vetenskapliga artikelns fakta lite motsägande, 
exempelvis så står det i texten att tv-tittande för barn under tre år har negativa följder, 
fast i resultattabellerna går det att även utläsa positiva effekter. I tabell 3 som återfinns 
på nästa sida redogörs för vad tidningsartikeln skriver jämfört med vad vi fann i den 
vetenskapliga artikeln. 
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Tabell 3. - Tidningsartikelns påståenden i förhållande till vad som står i den 
vetenskapliga artikeln. 
Tidningsartikel: Tv-tittande stör barns 

inlärning (SvD Nyheter 3 juli 2005 
uppdaterad 12 oktober 2007  Bilaga 1) 

Vetenskaplig artikel: Children’s 

Television Viewing and Cognitive 

Outcomes (Archives of Pediatrics & 
Adoloscent Medicine Juli 2005)  

1. Barn som tittat på tv de första tre 
levnadsåren hade sämre resultat än de som 
inte gjort det. 

1. Stämmer överens.  

2. För barn som tittat på tv i tre-
femårsåldern hade det vissa positiva 
effekter, som att läsförståelsen och 
korttidsminnet förbättrades. 

2. Stämmer överens. 

 
6.1.4 Jämförelse 4 – övervikt beroende på tv-tittande och reklam 
I tidningsartikeln Ny studie: Tv-tittande ger feta småbarn publicerad i Kvällstidningen 
Expressen 3 april 2006 skrivs det bl.a. om att tv-tittande är en orsak till övervikt bland 
barn. Detta beror inte bara på att tv-tittande är en stillasittande aktivitet, utan även på att 
de barn som tittar mycket på tv:n äter mer snacks jämfört med andra barn. De hänvisar 
till två vetenskapliga artiklar. Den ena, Chamberlain, Wang och Robinson (2006) 
skriver att ju mer barnen tittar på tv desto mer efterfrågar de mat, dryck och leksaker. 
Ökningen är dock blygsam. De frågade efter mat och dryck en gång mer varannan 
vecka jämfört med de barn som inte tittade så mycket på tv:n. Leksaksförfrågan ökade 
med en förfrågan i veckan jämfört med de barn som inte tittade så mycket på tv:n. Ju 
mer tv barnen såg desto mer efterfrågade de leksaker. En extra timmes tv-tittande, 
utöver de rekommenderade två timmarna, resulterade i en extra leksaksförfrågan var 
tredje till fjärde månad. Den andra, Lumeng, Rahnama, Appugliese, Kaciroti och 
Bradley (2006) tar upp sambandet med tv-tittande och övervikt och menar att barn som 
såg på tv mer än två timmar per dag löpte större risk att bli överviktiga jämfört med 
barn som såg mindre på tv. Enligt studien kan risken för ökad vikt bero på reklamen 
som barnen utsätts för genom tv:n, brist på motion eller för att de tillåts småäta framför 
tv:n.  
 
I jämförelsen av tidningsartikeln Ny studie: Tv-tittande ger feta med de två 
vetenskapliga artiklarna skrivna av Chamberlain et al. (2006) och Lumeng et al. (2006) 
(tabell 4) fann vi att av tidningsartikelns fem påståenden så stämmer fyra överens med 
det som stod i de vetenskapliga artiklarna. Tidningsartikeln var dock selektiv. 
Exempelvis stod det i tidningsartikeln att ju mer barnen såg på tv desto mer efterfrågade 
de mat och dryck. I den vetenskapliga artikeln framgick att efterfrågan ökade 1 
ggr/varannan vecka. I tabell 4 som återfinns på nästa sida redogörs för vad 
tidningsartikeln skriver jämfört med vad vi fann i de vetenskapliga artiklarna. 
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Tabell 4. - Tidningsartikelns påståenden i förhållande till vad som står i de 
vetenskapliga artiklarna. 
Tidningsartikel: Ny studie: 

Tv-tittande ger feta 

småbarn (Expressen 3 april 
2006  Bilaga 1) 

Vetenskaplig artikel: 
Television Exposure and 

Overweight Risk in 

Preschoolers (Archives of 
Pediatrics & Adoloscent 
Medicine april 2006) 

Vetenskaplig artikel: Does 

Children´s Screen Time 

Predict Request for 

Advertising Products? 
(Archives of Pediatrics & 
Adoloscent Medicine april 
2006) 

1. Tv-tittande tycks leda till 
att barn vill ha nya 
leksaker, snabbmat, läsk 
och annat godis som de sett 
på reklam. 

 1. Stämmer överens. 

2. Risken att bli överviktig 
var störst bland barn som 
såg på tv mer än två 
timmar/dag. 

2. Stämmer överens.  

3. Orsaker till övervikt är 
reklam för ohälsosam mat 
och dryck samt att barnen 
ofta äter snacks under tv-
tittandet. 

2. Överdrivet tv-tittande 
kan ha inverkan på 
övervikt pga. den reklam 
som barnen utsätts för eller 
pga. av att det finns en 
tendens att barn äter snacks 
framför tv:n. 

 

4. Forskarna menar att det 
även innebär en risk för 
övervikt om tv endast 
fungerar som 
bakgrundsljud när barnen 
gör andra aktiviteter. 

4. Stämmer överens.  

5. Ju mer tv barnen utsätts 
för, desto mer ökade deras 
efterfrågan på mat och 
dryck som förekommit i 
reklam. 

 5. Stämmer överens. 

 
6.1.5 Jämförelse 5 – sammanställning av tidigare forskning 
I tidningsartikeln Forskarlarm: Tv ökar risken för autism publicerad i kvällstidningen 
Expressen 19:e februari 2007 skrivs det bl.a. att barn som ser mycket på tv löper risk för 
sämre syn, övervikt, för tidig pubertet och att drabbas av autism. Det står även att vuxna 
som tittar mycket på tv löper större risk att drabbas av Alzheimers sjukdom. 
Tidningsartikeln hänvisar till vetenskaplig forskning gjord av Sigman (2007). Forskaren 
har sammanställt tidigare forskning. Han skriver att tidigt tv-tittande kan utlösa autism. 
Han menar även att det finns samband mellan vuxnas (20-60 år) tv-tittande och 
Alzheimers. Tv-tittande innebär även en risk för försämrad syn och övervikt. Vidare 
skriver forskaren om hormonet melatonin som är en antioxidant och en minskad mängd 
melatonin kan resultera i att kroppens DNA producerar cancermutationer. 
Melatoninnivån påverkar även sömnen. I en studie där 6-12 åringar fått sin tv borttagen 
ökades barnens melatoninnivå med 30 %.  
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I jämförelsen av tidningsartikeln Forskarlarm: Tv ökar risken för autism med den 
vetenskapliga artikeln som Sigman (2007) skrivit (tabell 5) fann vi att tidningsartikeln 
inte rapporterade i enlighet med den vetenskapliga artikeln fullt ut. Endast två av de fem 
påståendena stämmer överens med forskningen. Vid närmare undersökning av 
exempelvis tidningsartikelns rubrik så står det att tv ökar risken för autism. Detta 
framkommer inte i den vetenskapliga artikeln, utan snarare att det kan vara en utlösande 
faktor för autism. Tidningsartikeln använder även ett nedlåtande språk när den använder 
ord som ”glor” och ”dumburken” samtidigt som den hänvisar till forskning. I tabell 5 
redogörs för vad tidningsartikeln skriver jämfört med vad vi fann i den vetenskapliga 
artikeln.  
 
Tabell 5 - Tidningsartikelns påståenden i förhållande till vad som står i den 
vetenskapliga artikeln. 
Tidningsartikel: Forskarlarm: Tv ökar 

risken för autism (Expressen 19 feb -2007 
Bilaga 1) 

Vetenskaplig artikel: Visual voodoo: the 

biological impact of watching TV 
(Biologist feb 2007) 

1. Risk för sämre syn och övervikt. 1. Stämmer överens. 
2. Risk för att puberteten kommer tidigare. 2. Puberteten kommer tidigare nu jämfört 

med förr pga att vikten ökat hos flickor. 
Det kan kanske även bero på minskad 
mängd melatonin. 

3. Risk för autism. 3. Kan vara en utlösande faktor för autism 
enligt annan forskning. 

4. Tv-tittande minskar produktionen av 
hormonet melatonin som påverkar 
immunsystemet, sömnrytmen och 
puberteten. 

4. Brist på sömn kan förändra nivåerna av 
melatonin i kroppen vilket i sin tur KAN 
påverka immunförsvaret, sömnrytmen och 
puberteten enligt annan forskning. 
Annan forskning visar att melatoninhalten 
har ökat med 30 procent hos barn 6-12 år 
som fått tv, dator och videospel borttaget.  

5. Vuxna som glor på dumburken löper 
större risk att drabbas av Alzheimers 
sjukdom. 

5. Stämmer överens. 

 
6.1.6 Jämförelse 6 – sammanställning av 78 studier kring barns tv-tittande 
I tidningsartikeln Små barn mår inte bra av tv som publicerades i Svenska dagbladet 
den 13 januari 2009 skrivs det bl.a. att barn under två år inte bör titta på tv alls, att 
hjärnan tar skada av tv-tittande under den period när hjärnan utvecklas som mest, att tv-
tittande vid låg ålder kan leda till försenad språkutveckling och koncentrationsproblem 
senare i livet. I Tidningsartikeln Tv är inte bra för de minsta som publicerats på 
barntotal.se den 14 januari 2009 står det bl.a. att tv-tittande vid låg ålder kan leda till 
försenad språkutveckling, koncentrationsproblem och överstimulerade hjärnor. I 
tidningsartikeln Små barn mår inte bra av tv som publicerades på dagen.se den  14 
januari 2009 står det bl.a. att tv-tittande gör mer skada än nytta, kan leda till försenad 
språkutveckling och koncentrationsproblem. I tidningsartikeln Forskare varnar för 
barns tv-vanor som publicerades i Sydsvenskan den 17 januari 2009 skrivs det bl.a. att 
tv-tittande är skadligt och kan leda till försenad språkutveckling, överstimulerade 
hjärnor och kan orsaka sämre inlärningsförmåga. I tidningsartikeln Forskare varnar för 

barns tv-vanor som publicerades i Aftonbladet den 13 januari 2009 skrivs det bl.a. att 
barn under två år inte bör titta på tv alls och att tv-tittande kan leda till försenad 
språkutveckling, försämrad inlärningsförmåga, försenad utveckling och 
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överstimulerande hjärnor. Alla fem tidningsartiklarna hänvisar till en och samma 
vetenskaplig forskning, Christakis (2009). Forskaren har gjort en sammanställning av 
78 studier kring barns tv-tittande varav nio studier är hans egna. Författaren säger emot 
sig själv en hel del när han på ett ställe till exempel skriver att det inte finns några 
fördelar med att små barn tittar på tv och på ett annat ställe skriver att frågan är inte OM 
barn kan lära sig från tv utan ÄR det lärandet bättre än andra läranden? Vidare skriver 
han även att vissa program har visat sig ha en positiv effekt på barns utveckling och 
andra program har visat sig ge ökad aggressivitet. Då det gäller språkutvecklingen 
menar Christakis att spädbarn som tittat på dvd har ett försämrat ordförråd i åldern 7-16 
månader, men ingen skillnad fanns när barnet var 17-24 månader. Vad det gäller den 
kognitiva utvecklingen skriver Christakis bland annat att studier har visat att 
barnprogram som Sesame Street har haft positiva effekter hos barn 3-5 år. Dessa 
effekter har hållit i sig ända upp till tonåren. Christakis skriver även om att barn som ser 
mycket på tv som spädbarn löper en ökad risk att få uppmärksamhetsproblem i 
sjuårsåldern. Sambandet mellan tidigt tv-tittande och uppmärksamhetsproblem var dock 
blygsam och mängden tv-tittande baserades på föräldrarnas svar.  
 
I jämförelsen av flera tidningsartiklar som alla hänvisat till Christakis (2009) forskning 
(tabell 6) fann vi att samtliga tidningsartiklar mer eller mindre har vinklat fakta från den 
vetenskapliga artikeln på ett negativt sätt genom att ibland utelämna ord som 
exempelvis ”kan bidra” och ”kanske”. Av totalt tjugofyra påståenden fann vi att nio av 
dessa stämmer, tio stämmer inte och fem av påståendena hittar vi inte alls. I tabell 6 
som återfinns på nästa sida redogörs för vad tidningsartiklarna skriver jämfört med vad 
vi fann i den vetenskapliga artikeln.
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Tabell 6 - Tidningsartiklarnas påståenden i förhållande till vad som står i den vetenskapliga artikeln. 
1. Tidningsartikel: 
Små barn mår inte 
bra av tv (SvD 
nyheter 13 jan 2009  
Bilaga 1) 

2. Tidningsartikel: 
Tv-tittande inte bra 
för de minsta 
(Barntotal.se 14 jan 
2009  Bilaga 1) 

3. Tidningsartikel: 
Små barn mår inte 
bra av tv (Dagen.se 
14 jan 2009   Bilaga 
1) 

4. Tidningsartikel: 
Forskare varnar för 
barns tv-vanor 
(Sydsvenskan 17 
januari 2009 Bilaga 1) 

5. Tidningsartikel: 
Forskare varnar för 
barns tv-vanor 
(Aftonbladet 13 jan 
2009  Bilaga 1) 

Vetenskaplig artikel: The effect 

of infant media usage: what do 
we know and what should we 

learn? (Acta Pediatrics 2009) 

1.1.När hjärnan 
utvecklas som mest 
gör tv mer skada än 
nytta. 

 3.1. Barns tv-tittande 
gör mer skada än 
nytta. 

4.1. Mycket små barn 
kan ta skada av tv-
tittande. 

 1.1, 3.1 Mycket små barn kan 
ta skada av tv-tittande. 
Christakis skriver även att 
eftersom det redan finns 
beprövade sätt att interagera 
med sina barn (läsning) varför 
ska vi införa nya sätt (titta på 
tv tillsammans med spädbarn). 
4.1 stämmer överens. 
 

1.2. Forskaren anser 
att barn under två år 
bör inte titta alls på 
tv. 

   5.2. Forskaren anser att 
barn under två år bör 
inte titta alls på tv. 

2. Författaren skriver om 
gällande rekommendationer i 
USA – inte vad han själv 
anser. 
 

1.3. Det finns inga 
bevis för att tv är bra 
för små barn. 
 

    3. Stämmer överens. 

1.4. Tv-tittande vid 
låg ålder kan leda till 
försenad 
språkutveckling 
senare i livet. 

2.4. Tv-tittande vid 
låg ålder kan leda till 
försenad 
språkutveckling 
senare i livet. 

3.4. Tv-tittande vid 
låg ålder kan leda till 
försenad 
språkutveckling 
senare i livet. 

4.4. Leder till försenad 
språkutveckling. 

5.4. Leder till försenad 
språkutveckling.  

1.4-3.4. Språkutvecklingen: 
Många studier tyder på 
försenad språkutvecklig bland 
barn 7-16 månader. Ingen 
skillnad hos barn 17-24 
månader. 
4.4, 5.4 Stämmer överens. 
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1. Tidningsartikel: 
Små barn mår inte 

bra av tv (SvD 
nyheter 13 jan 2009  
Bilaga 1) 

2. Tidningsartikel: 
Tv-tittande inte bra 

för de minsta 
(Barntotal.se 14 jan 
2009  Bilaga 1) 

3. Tidningsartikel: 
Små barn mår inte 

bra av tv (Dagen.se 
14 jan 2009   Bilaga 
1) 

4. Tidningsartikel: 
Forskare varnar för 

barns tv-vanor 
(Sydsvenskan 17 
januari 2009 Bilaga 1) 

5. Tidningsartikel: 
Forskare varnar för 

barns tv-vanor 
(Aftonbladet 13 jan 
2009  Bilaga 1) 

Vetenskaplig artikel: The effect 
of infant media usage: what do 

we know and what should we 
learn? (Acta Pediatrics 2009) 

 2.5. Blinkade ljus och 
snabbt växlande 
scenbyten 
överstimulerar deras 
hjärnor. 

 4.5. Blinkade ljus och 
snabbt växlande 
scenbyten och snabba 
ljudklipp 
överstimulerar deras 
hjärnor. 

5.5. Blinkade ljus och 
snabbt växlande 
scenbyten och snabba 
ljudklipp 
överstimulerar deras 
hjärnor. 

5. Blinkade ljus och snabbt 
växlande scenbyten och snabba 
ljudklipp kan överstimulera 
deras utvecklande hjärnor. 

   4.6. kan orsaka 
försämrad 
inlärningsförmåga. 

5.6. Försämrad 
inlärningsförmåga. 

6. Vi hittar inte denna 
information. 

   4.7. En tredjedel av 
1000 amerikanska 
familjer uppgav 2007 
att de lät barnen se på 
tv för att de trodde att 
det var bra för barnens 
hjärnor. 

5.7. En tredjedel av 
1000 amerikanska 
familjer uppgav 2007 
att de lät barnen se på 
tv för att de trodde att 
det var bra för barnens 
hjärnor. 

7. Stämmer överens. 

   4.8. En av fem 
föräldrar lät barnen se 
på tv för att de behövde 
tid för sig själva (annan 
studie). 

 8. Vi hittar inte denna 
information. 

    5.9. Tv-tittande kan 
störa sömnen. 

9. Vi hittar inte denna 
information. 

    5.10. Tv-tittande kan 
försena utvecklingen. 

10. Vi hittar inte denna 
information. 

1.11 Tv-tittande kan 
leda till 
koncentrations-
problem. 

2.11 Tv-tittande kan 
leda till 
koncentrations-
problem. 

3.11 Tv-tittande kan 
leda till 
koncentrations-
problem. 

  11. Stämmer överens. 
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6.1.7 Jämförelse 7 – interaktion med tv påslagen 
I tidningsartikeln Tv-tittande kan skada barns hjärnor och språk som publicerats i 
tidningen Metro 2 juni 2009 skrivs det bl.a. att barn som tittar på tv interagerar sämre 
med vuxna, jollrar mindre och riskerar sämre språkutveckling. De hör färre ord ifrån 
vuxna jämfört med andra barn. Tidningsartikeln hänvisar till vetenskaplig forskning 
gjord av Christakis et al. (2009). Forskarna skriver om sin studie där de deltagande 
barnen fått bära en bandspelare som spelar in ljud under en viss period. Ljudet från 
denna tolkades sedan för att få fram hur mycket konversation barnen fick ta del av när 
en tv var påslagen. Studien visade att barn hörde 500-1000 färre ord från vuxna för varje 
timme som en tv var påslagen. Föräldrar interagerar sämre med sina barn när en tv var 
påslagen.  
 
I jämförelsen med tidningsartikeln Tv-tittande kan skada barns hjärnor och språk och 
den vetenskapliga artikeln som Christakis et al. (2009) skrivit (tabell 7) fann vi att 
hälften av de sex påståendena stämmer överens med forskningen, två stämmer inte och 
ett påstående hittar vi inte. På ett ställe hade tidningsartikeln valt att omformulera 
resultatet så att innebörden av det blev annorlunda. Tidningsartikeln skrev att barn 
interagerar sämre om de ser mycket på tv, när det enligt forskningen var föräldrarna 
som interagerade sämre med sina barn. I tabell 7 redogörs för vad tidningsartikeln 
skriver jämfört med vad vi fann i den vetenskapliga artikeln. 
 
Tabell 7 - Tidningsartikelns påståenden i förhållande till vad som står i den 
vetenskapliga artikeln. 
Tidningsartikel: Tv-tittande kan skada 
barns hjärnor och språk (Metro 2 juni 
2009 Bilaga 1) 

Vetenskaplig artikel: Audible Television 
and Decreased Adult Words, Infant 

Vocalizations, and Conversational Turns 
(Archives of Pediatrics & Adoloscent 
Medicine juni 2009) 

1. spädbarn pratar mindre och hör färre 
ord från vuxna när tv:n är på. 

1. Stämmer överens. 

2. Det finns ingen tvekan att det är 
mänskliga röster och mänskliga ord som 
småbarn behöver enligt forskaren. 

2. Vi hittar inte denna information. 

3. För mycket tv-tittande kan skada 
barnens språkliga utveckling. 

3. Stämmer överens.  

4. För varje timme ett spädbarn vistas 
framför en tv hör de 770 färre ord från 
vuxna. 

4. Stämmer överens.  

5. Barnen jollrar mindre. 5. Mätinstrumentet i studien mäter inte 
barnens joller. 

6. barnen är sämre på att interagera med 
vuxna. 

6. De vuxna interagerar mindre med sina 
barn – inte tvärtom. 

 
6.1.8 Jämförelse 8 – samband mellan tv-tittande och skolprestationer, övervikt och 
mobbning 
I tidningsartikeln Tv-tittande är farligt för barn som publicerades i kvällstidningen 
Aftonbladet den 11 maj 2010 står det bl.a. att barn som tittar mycket på tv i tidig ålder 
ofta har problem med skolan tio år senare. De har sämre resultat i matematik, har 
mindre engagemang i klassrummet och de löper större risk för att bli mobbade. 
Tidningsartikeln hänvisar till vetenskaplig forskning gjord av Pagani, Fitzpatrick och 
Barnett (2010). Forskarna skriver om sambandet mellan tidigt tv-tittande och 
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skolprestationer, övervikt och mobbning. Forskarna menar att för varje extra timme som 
små barn ser på tv så minskar barnets engagemang i klassrummet, 
matematikprestationerna försämras, BMI höjs och risken att utsättas för mobbning ökar. 
Det är dock större risk att utsättas för mobbning på grund av kön än tv-tittande.  
 
I jämförelsen av tidningsartikeln Tv-tittande är farligt för barn och den vetenskapliga 
artikeln som Pagani et al. (2010) skrivit (tabell 8) fann vi att tidningsartikelns alla sju 
påståenden stämmer överens med det som stod i den vetenskapliga artikeln, dock är ett 
urval gjort. Exempelvis så nämner tidningsartikeln att de barn som tittade mycket på tv i 
låg ålder hade högre BMI när de gick i fjärde klass. Vilket stämmer, men vid närmare 
granskning av den vetenskapliga artikeln fann vi att det fanns fjorton markörer som 
påverkade BMI. Sju av dessa höjde BMI och sju av dem sänkte BMI. Tv-tittande fanns 
bland dem som höjde BMI, dock kom det på femte plats. Det var alltså fyra markörer 
som höjde BMI mer än vad tv-tittande gjorde. I tabell 8 redogörs för vad 
tidningsartikeln skriver jämfört med vad vi fann i den vetenskapliga artikeln. 
 
Tabell 8 - Tidningsartikelns påståenden i förhållande till vad som står i den 
vetenskapliga artikeln. 
Tidningsartikel: Tv-tittande är farligt för 

barn (Aftonbladet 11 maj 2010 Bilaga 1) 
Vetenskaplig artikel: Prospective 

Associations Between Early Childhood 
Television Exposure and Academic, 

Psychosocial, and Physical Well-being by 
Middle Childhood (Archives of Pediatrics 
& Adoloscent Medicine maj 2010) 

1. Det hävdas att barn som tittar mycket 
på tv vid två och fyra års ålder ofta har 
problem med skolan tio år senare. 

1. Stämmer överens.  

2. De två- eller fyraåringar som tittade 
mest på tv hade i skolåldern sämre resultat 
i matte. 

2. Stämmer överens.  

3. De två- eller fyraåringar som tittade 
mest på tv var i skolåldern mindre 
engagerade i klassrummet. 

3. Stämmer överens.  

4. De två- eller fyraåringar som tittade 
mest på tv löpte större risk att bli 
mobbade. 

4. Stämmer överens.  

5. De två- eller fyraåringar som tittade 
mest på tv var mindre fysiskt aktiva i 
skolåldern. 

5. Stämmer överens.  

6. De två- eller fyraåringar som tittade 
mest på tv hade i skolåldern sämre 
matvanor. 

6. Stämmer överens. 

7. De två- eller fyraåringar som tittade 
mest på tv hade i skolåldern högre BMI. 

7. Stämmer överens. 

 
6.1.9 Jämförelse 9 – Effekter av barnprogram med högt tempo 
I tidningsartikeln Barnprogram kan vara farligt för småbarn publicerad i Metro den 13 
sept 2011 skrivs bl.a. att nio minuter av barnprogrammet Svampbob Fyrkant kan 
hämma barns inlärningsförmåga, ge försämrad koncentrationsförmåga och sämre 
kontroll över sina handlingar. Tidningsartikeln hänvisar till vetenskaplig forskning 
gjord av Lilliard och Peterson (2011). Forskarna skriver om effekterna av barnprogram 
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som har ett högt tempo och menar att denna typ av program kan få följder för barnens 
kognitiva utveckling. Effekterna som tas upp är dock kortsiktiga. 
 
I jämförelsen mellan tidningsartikeln Barnprogram kan vara farligt för småbarn och 
den vetenskapliga artikel som Lilliard och Peterson (2011) skrivit (tabell 9) fann vi att 
två av tidningsartikelns tre påståenden inte stämmer överens med forskningen. Ett av 
påståendena hittade vi inte. Tidningsartikeln skriver att små barns inlärningsförmåga 
hämmas medan den vetenskapliga artikeln skriver att inlärningsförmågan hämmas 
kortsiktigt. Detsamma gällde för koncentrationen. Sista punkten som handlar om 
barnens kontroll kunde vi inte hitta i den vetenskapliga artikeln och kan därför inte 
uttala oss om den stämmer eller inte. I tabell 9 redogörs för vad tidningsartikeln skriver 
jämfört med vad vi fann i den vetenskapliga artikeln. 
 
Tabell 9 - Tidningsartikelns påståenden i förhållande till vad som står i den 
vetenskapliga artikeln. 
Tidningsartikel: Barnprogram kan vara 

farligt för småbarn (Metro 13 sept 2011 
Bilaga 1) 

Vetenskaplig artikel: The Immediate 

Impact of Different Types of Television on 

Young Children´s Executive Function 
(Pediatrics Official Journal of the 
American Academy of Pediatrics, Sept 
2011)  

1. Bara 9 minuter av Svampbob fyrkant 
kan hämma små barns inlärningsförmåga. 

1. Bara 9 minuter av Svampbob fyrkant 
kan hämma 4-åringars inlärningsförmåga 
kortsiktigt. 

2. Barnen får sämre koncentration. 2. Barnen får sämre koncentration 
kortsiktigt. 

3. Barnen får sämre kontroll över sina 
handlingar. 

3. Vi hittar inte denna information. 

 
6.1.10 Jämförelse 10 – samband mellan tv-tittande och atletisk förmåga och ökat 
midjemått 
I tidningsartikeln Samband mellan tv-tittande och barnfetma publicerad i dagstidningen 
Dagens Nyheter den 16 juli 2012 står det bl.a. att barn som tittar mycket på tv har ett 
längre midjemått och sämre spänst jämfört med barn som inte tittar lika mycket på tv. 
Tidningsartikeln hänvisar till vetenskaplig forskning gjord av Fitzpatrick, Pagani och 
Barnett (2012). Forskarna skriver om sambandet mellan tv-tittande och barns atletiska 
förmåga. Studien visar att små barn som tittat mycket på tv:n hade mindre spänst 
jämfört med de barn som inte tittat mycket på tv:n. Skillnaden var dock ytterst liten; 
minskningen var 3.6 mm. Vidare tar forskarna upp sambandet mellan tv-tittande och 
ökat midjemått. Studien visade att små barn som tittat mycket på tv hade större 
midjemått jämfört med de barn som inte tittat mycket på tv.  
 
I jämförelsen mellan tidningsartikeln Samband mellan tv-tittande och barnfetma och 
den vetenskapliga artikeln som Fitzpatrick et al. (2012) skrivit (tabell 10) fann vi att 
hälften av de fyra påståendena stämmer överens med den vetenskapliga artikeln. Ett 
påstående stämmer inte och ett påstående hittar vi inte. På ett ställe skrev 
tidningsartikeln att barnens spänst minskade med 36 mm och i den vetenskapliga 
artikeln stod det att minskningen var 3.6 mm. Detta kan dock enbart vara en 
felskrivning från tidningsjournalisten. Vi återfann inte tidningsartikelns påstående om 
att dåliga tv-vanor i barndomen riskerar att bli kvar till vuxen ålder i den vetenskapliga 
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artikeln. I tabell 10 redogörs för vad tidningsartikeln skriver jämfört med vad vi fann i 
den vetenskapliga artikeln. 
 
Tabell 10 - Tidningsartikelns påståenden i förhållande till vad som står i den 
vetenskapliga artikeln. 
Tidningsartikel: Samband mellan tv-

tittande och barnfetma (DN 16 juli 2012 
Bilaga 1) 

Vetenskaplig artikel: Early childhood 

television viewing predicts explosive leg 

strength and waist circumference by 

middle childhood (International Journal oh 
Behavioral Nutrition and Physical 
Activity Juli 2012) 

1. De barn som vid 4,5 års ålder tittade 
mest på tv hade vid 10 års ålder upp till 
7.6 mm längre midjemått. 

1. Stämmer överens.  

2. För varje extra timme framför tv:n 
riskerar barn en halv mm i ökat midjemått. 

2. Stämmer överens. 

3. För varje extra timme framför tv:n 
riskerar barn sämre spänst på runt 36 mm. 

3. För varje timme framför tv:n riskerar 
barn sämre spänst på 3.6 mm. 

4. Dåliga tv-vanor i barndomen riskerar 
också att bli kvar till vuxen ålder. 

4. Vi hittar inte denna information. 

 
 
6.1.11 Sammanställning av påståendena från tidningsartiklarna 
De flesta vetenskapliga artiklarna vi använt i denna undersökning menar att det kan 
finnas ett samband mellan tv-tittande och de risker de tar upp. Däremot är de oftast noga 
med att påpeka att det kan finnas andra orsaker än tv-tittande till riskerna.  
 
I de tio jämförelserna mellan tidningsartiklarna och de vetenskapliga artiklarna fanns i 
tidningsartiklarna totalt 64 påståenden med hänvisning till vetenskaplig forskning. Vid 
en genomgång av tidningsartiklarna fann vi att det var 32 av 64 påståenden som stämde 
överens med de vetenskapliga artiklar som tidningsartikeln hänvisat till. Åtta av de 64 
påståendena har vi inte lyckats återfinna i de vetenskapliga artiklarna. Tjugofyra av de 
64 påståenden stämmer inte överens fullt ut.     
 
Diagram 1 – Sammanställning över hur väl tidningsartiklarnas påståenden stämmer 
överens med de vetenskapliga artiklarna 

Stämmer överens

Hittar inte påståendena

Stämmer inte överens fullt ut

50%

12,50%

37,50%
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6.2 Enkätundersökning  
Av 25 utlämnade enkäter återfick vi 22 enkäter varav fjorton var ifyllda. På en av 
förskolorna hade ingen av de tre enkäterna fyllts i. På en annan var det endast en enkät 
av fyra utdelade som var ifylld. Där vi lämnat ut tio enkäter fick vi sju ifyllda, på en av 
förskolorna som tog emot fyra enkäter fylldes tre i. Endast en förskola fyllde i alla 
enkäterna (fyra av fyra).  
 
Vid en genomgång av enkäterna visade det sig att de flesta pedagogerna, åtta av fjorton, 
har en uppfattning om att barnen tittar mycket på tv. Bilden de flesta pedagogerna får av 
media är att små barn sitter för mycket framför tv:n. Enligt enkätsvaren är detta en bild 
som de flesta av pedagogerna, nio pedagoger, till viss del håller med om och till viss del 
litar på. 
 
Diagram 2 – Sammanställning av pedagogernas svar angående vad de vet om medias 
bild av barns tv-tittande och datoranvändande 

Ej svarat

Ingen uppfattning

Barn tittar för mycket på tv

och använder dator för

mycket

Vet inte så mycket

21%

7%
14%

58%

 
 
En av frågorna i enkäten (Bilaga 2) var hur pedagogen påverkades när det gäller 
användandet av tv och dator som verktyg för barns lärande av medias bild på barns tv-
tittande och datoranvändande. Resultatet visade att hälften, sju pedagoger, valt att inte 
svara på frågan. Bland de som svarade fanns i princip två kategorier, de som ansåg att 
de påverkades mycket lite eller ingenting av medias bild och de som menade att datorn 
är ett verktyg för lärande och att det gäller att hänga med i utvecklingen. Till den första 
kategorin räknades tre pedagoger in och av de tre påverkades en pedagog lite och två 
pedagoger påverkades ingenting. Till den andra kategorin räknades fyra pedagoger in 
som alla svarat, men inte på själva frågan. De i den senare kategorin har inte uppgett om 
eller hur de påverkas av medias bild.  
 
Diagram 3 – Sammanställning av pedagogernas svar angående hur och om medias bild 
påverkar pedagogerna i den vardagliga verksamheten på förskolan 

Ej svarat

Påverkas lite

Påverkas ingenting

Har svarat, men inte på

frågan

50%

29%

14%

7%
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6.3 Resultatanalys 
Våra jämförelser visar att tidningsartiklarna till stor del överdriver riskerna med tv-
tittande. Trots att de i nästan hälften av alla påståenden faktiskt återberättar det som står 
i den vetenskapliga artikeln så är de selektiva i sitt urval och vinklar ofta 
tidningsartiklarna så att riskerna med tv-tittande verkar större än vad de enligt 
forskningen är. I Expressen (19 feb 2007) står det i en artikel att barn som tittar mycket 
på tv:n riskerar att hamna i puberteten tidigare med hänvisning till en forskare. Enligt 
Sigman (2007) kommer puberteten tidigare nu jämfört med förr p.g.a. att vikten ökat 
hos flickor. Det står inget om att tv-tittande är orsaken till detta.  
 
Även de vetenskapliga artiklarna är selektiva när det gäller vad forskarna själva 
fokuserar på i sina artiklar. I en del fall finns till exempel positiva effekter att utläsa i 
tabeller, men i texten utelämnas dessa eller nämns flyktigt (e.g Zimmerman & 
Christakis, 2005; Bremberg & Rydell, 2004). Det finns även fall där exempelvis BMI 
diskuteras och att tv-tittandet diskuteras som en markör för höjning av BMI. Dock fanns 
det andra markörer som höjde BMI mer än tv-tittandet enligt tabellerna, men dessa 
nämndes inte eller nämndes flyktigt i skriften (e.g Dennison et al., 2002; Pagani et al., 
2010).  
 
Trots det låga deltagandet av enkätundersökningen verkar majoriteten av pedagogerna 
inte påverkas av medias bild av barns tv-tittande. Detta ser vi positivt på då vår 
undersökning visar att tidningsartiklarna förstorar farorna med barns tv-tittande. 
Eftersom vi hade ett lågt deltagande på enkäten så kan det vara så att resultatet blivit 
annorlunda om undersökningen gjorts i större skala.  
 
Vi hade en hypotes om att medias bild av barns tv-tittande och datoranvändande 
påverkar pedagogerna negativt. Enligt vår undersökning svarade 65 procent att den bild 
de fått från media var att barnen sitter för mycket framför tv och dator. Övriga 35 
procent hade antingen valt att inte svara, uppgav att de inte visste så mycket eller 
saknade uppfattning helt. Vårt resultat visar att 21 procent uppgett att de påverkats lite 
eller inget av medias bild. 50 procent hade inte svarat alls och 29 procent hade svarat 
med att de måste hänga med i utvecklingen – men inte svarat på om de påverkats av 
medias bild eller inte.  
 
Varför svarshalten på denna fråga var så låg kan vi endast spekulera i. Det kan vara så 
att frågan var svår att ta till sig, svår att förstå eller att pedagogerna valt att inte svara på 
frågan. Frågans placering i enkäten kan också påverka svarshalten. Vi kan endast med 
säkerhet säga att 21 procent inte påverkats alls eller lite av medias bild. Det kan vara så 
att hela 79 procent påverkas mycket av medias bild. Det kan även vara så att dessa 79 
procent inte alls påverkas av medias bild.  
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7. DISKUSSION  
I detta avsnitt kommer vi först att redogöra för vår resultatdiskussion och avsluta med 
en metoddiskussion. 
 
7.1 Resultatdiskussion 
Vi kommer här att diskutera våra resultat. Vi kommer även att diskutera yttre faktorer 
som kan påverka resultatet. 
 
7.1.1 Effekter av barns tv-tittande och datoranvändande 
Vårt resultat visar att knappt hälften av de påståenden vi valt ut från tidningsartiklarna 
har en modifierad sanning eller saknas helt i förhållande till de vetenskapliga artiklarna.  
 
En anledning till detta kan enligt Karlsson och Koppfeldt (2008) vara att journalisten 
genom sin artikel vill väcka uppmärksamhet och fånga läsare. Nyheter vinklas ofta 
utifrån författarens värderingar. Som journalist handlar det om att sälja sin story, att 
övertyga läsaren om att det skrivna är sant. Ett sätt att verka mer trovärdig är genom att 
hänvisa till vetenskaplig forskning, vilket alla tidningsartiklar i denna undersökning 
gjort.  
 
Vi frågar oss varför journalisterna så ofta hänvisar till vetenskaplig forskning utan att ha 
läst forskningen i fråga, eller om de läst forskningen, ändå väljer att skriva och 
formulera sig på ett sätt som gör att sanningen modifieras och blir något annat än vad 
den från början var (Bilaga 1). Beror det på en jakt efter läsarsiffror och att det är så att 
skrämselpropaganda lockar flest läsare? Är det därför Margareta Rönnberg sällan 
förekommer i artiklarna – då hon förespråkar tv-tittande för barn och faktiskt tar upp 
flera fördelar med mediet? Eller är det så att svenska medier är så influerade av USA 
och att det är därför artiklarna vi funnit är vinklade så som de är? 
 
Enligt Karlsson och Koppfeldt (2008) bör en bra journalist informera, upplysa och 
undervisa. Genom att publicera nyheten tillsammans med fakta, siffror och statistik ges 
läsaren möjlighet att själv dra egna slutsatser.  
 
Detta menar vi inte stämmer fullt ut då vår undersökning visar att många av 
tidningsartiklarna har just detta med, men är ändå vinklade och modifierade. Vi menar 
att det är precis som Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) skriver; viktigt att hela tiden 
ha ett kritiskt förhållningssätt. Som pedagog är det viktigt att själv ha förmågan att 
granska och ifrågasätta de rön som finns. Det kommer hela tiden nya rön och om dessa 
inte granskas och ifrågasätts så finns en risk att dessa accepteras villkorslöst och att 
pedagogerna skickas fram och tillbaka mellan olika vidareutbildningar som senare visar 
sig inte vara relevanta för den pedagogiska undervisningen. Professor Michael 
Gustavsson (personlig kommunikation 21 maj 2012) menar att pedagogerna tar makten 
över sin lärarroll genom att alltid ha ett kritiskt förhållningssätt. I och med att 
pedagogerna ständigt granskar förutsättningarna för den undervisning de har, kan de ha 
större självförtroende i vad de säger och vad de gör i förskolan.  
 
En anledning till att tv-tittande för barn framställs som farligt kan vara för att det är det. 
I de allra flesta, om inte alla, vetenskapliga artiklar vi gått igenom i denna undersökning 
har effekterna för små barns tv-tittande redogjorts, dock gäller detta små barn som satts 
framför vuxenbaserade program, alltså inte åldersanpassande barnprogram. Vi menar att 
resultatet troligtvis skulle ha varit annorlunda för de flesta forskarna om de i sina studier 
valt att fokusera på effekterna av när små barn ser program utvecklade för just deras 
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ålder. I flera fall där forskning gjorts på små barns tv-tittande av åldersanpassade 
barnprogram tas de positiva effekterna av tv-tittande upp när barn får se på 
barnanpassade program. Lindstrand (2008) har undersökt hur barn på förskolan reagerar 
när de har fått se Snuttefilm, vilket är små korta filmer skapade för de allra minsta. 
Bland annat tar han upp om barnens engagemang så som mimik, gestik, och verbala 
utsagor när de få se de korta filmsnuttarna. Rönnberg (1997) skriver i sin bok om en 
undersökning kring femåringars koncentration. Det var två grupper med femåringar, ena 
gruppen fick bara se på tv och den andra gruppen fick se på tv och leka med leksaker. 
Det visade sig att de barn som fick leka med leksaker inhämtade lika mycket kunskap 
från tv-programmet som de barn som bara fick se på tv. Rönnberg (2008a) skriver även 
om en studie från USA där pedagogiska program utvärderats. Resultatet visade på 
många fördelar för de barn som använt de pedagogiska programmen jämfört med 
barnen i kontrollgruppen. Christakis (2009) undersökte 78 studier och skriver bland 
annat att vissa program har visat sig ha positiva effekter för barnens kognitiva och 
beteendemässiga utveckling. Vidare skriver han att barnprogrammet Sesame Street har 
visat sig ha positiva effekter för barns utveckling i åldern tre till fem år, vilket även 
hållit i sig upp i till tonåren.  
 
Tv för vuxna är inte samma sak som tv för barn. Riskerna som finns när små barn ser på 
vuxenbaserad tv är tydliga och all forskning i denna undersökning visar alla på risker av 
olika slag. Vi håller med forskningen till viss del i detta avseende och tror att en viss typ 
av vuxenbaserad tv inte alls är bra för barn, men vi tror även att barn visst kan se på 
vuxenbaserade program som exempelvis ”Så ska det låta” och ”Hela Sverige bakar” 
utan att ta skada. 
 
De flesta forskarna i denna undersökning tar upp effekterna av när barn ser på 
vuxenbaserade program alltså inte barnanpassade program och vi tar stöd i Lindstrand 
(2008) och Rönnberg (1997; 2006; 2008a; 2008b; 2008c) när vi menar att beroende på 
vad och hur barnen ser på tv så behöver det inte finnas några skadliga risker. Med det 
menar vi att det allra bästa är att titta tillsammans med barnen på tv, vilket möjliggör en 
dialog mellan barn och vuxna. Detta ”dialog-tittande” bör ha samma positiva effekter 
och inverkan på barns språkutveckling som dialog-läsning har. Vi menar att vi tror att 
både pedagoger och barnen får ut mycket av att titta på filmer på datorn tillsammans – 
framförallt om ett ”dialog-tittande” sker. Enligt Rönnberg (2008b) innehåller 
barnprogram för de yngsta lika många ord per minut som mödrarnas tal och att det är 
barnen som till 80 procent påbörjar samtalen framför tv:n genom att exempelvis 
benämna det de ser i rutan; kanin eller kakor. Föräldrarna svarar oftast då med en fråga 
där de bekräftar vad barnet sagt. Det är barnen som upptäcker och styr samtalet medan 
det vid en bokläsning oftast är tvärtom.  
 
Enligt Lindstrands (2008) studie bjuder pedagogerna in barnen till samtal och reflektion 
kring det sedda. Vår uppfattning och erfarenhet är att detta förhållningssätt även gäller 
bokläsning i förskolan.  
 
Vi har även tänkt kring den negativa effekt på BMI som tv-tittande påstås ha och det 
gäller då framförallt småätandet framför tv:n och att barnen är passiva. Vår uppfattning 
kring småätande framför tv:n är att det handlar om ett förhållningssätt från föräldrarnas 
sida. Tillåts småätande spelar det nog ingen roll var det sker, BMI ökar troligen oavsett 
om det äts framför tv:n eller någon annanstans. Angående passiviteten hos barn så finns 
det studier som påvisar motsatsen. Lindstrand (2008) skriver i sin studie om Snuttefilm i 
förskolan hur barnen agerar framför rutan. Under en av filmsekvenserna visas tydligt 
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hur aktiva barnen är; Bella (barn) sträcker upp armarna i luften och ropar: ALLA 
ANKORNA. Anna (barn) pekar på skärmen: TITTA vem som kommer där! Adam 
(barn) pekar med båda händerna: dä dä dä! Rönnberg (1997) menar att barnen inte är 
passiva bara för att deras handlingar inte är synliga. Det sker sannolikt mycket 
tankeverksamhet både före under och efter tv-tittandet.   
 
Vår uppfattning rent allmänt kring små barns tv-tittande är att det finns stora skillnader 
mellan USA och Sverige. Med utgångspunkt i oss själva och de i vår närhet har vi märkt 
att till skillnad från vad de vetenskapliga artiklarna skriver om barn tv-tittande i USA, så 
används inte tv:n här i Sverige som en barnvakt i lika stor utsträckning. Barnen sätts 
inte heller helt själva framför tv:n i låg ålder – vilket verkar vara vanligt förekommande 
i USA. Däremot tror vi att små barn vistas i samma rum som en påslagen tv ganska ofta.  
 
I många av tidningsartiklarna i denna undersökning uttalar sig Hugo Lagercrantz, 
barnläkare om riskerna kring tv-tittande och han menar även att tv-tittande ökar risken 
för ADHD. Han har själv aldrig forskat kring barns tv-tittande och vi ställer oss 
frågande till hur det kommer sig att han så ofta förekommer i svensk media jämfört med 
exempelvis medieforskaren Margareta Rönnberg. Kan det vara så som vi tidigare 
spekulerat – att det handlar om skrämselpropaganda och att svenska medier då vill få 
lite mer tyngd till sina artiklar (en barnläkare som uttalar sig negativt om tv-tittandets 
följder) i förhållande till medieforskaren som inte bara forskat kring små barns tv-
tittande utan dessutom funnit positiva följder? 
 
En anledning till att de vetenskapliga artiklarna behåller fokus på det negativa och 
sällan belyser eller lyfter fram de positiva aspekterna av små barns tv-tittande kan vara 
att de är skapade ur ett forskarperspektiv, vilket oftast utgår från ett negativt synsätt till 
skillnad från lekutforskande som oftast har ett positivt synsätt (Rönnberg, 1996). 
Ligger någonting bakom detta och kan det i så fall vara därför Margareta Rönnberg 
sällan tillfrågas att kommentera den typ av tidningsartiklar som återfinns i denna 
undersökning.  
 
7.1.2 Pedagogernas syn på medias bild av barns tv-tittande och datoranvändande 
och hur de påverkas av denna bild 
Vi gjorde en enkätundersökning för att synliggöra huruvida pedagogerna upplever att de 
påverkas av den bild som media målar upp angående barns tv-tittande. Enligt den 
aktuella kommunens lokala mål är datorer pedagogiska hjälpmedel som ska användas i 
verksamheten. Alla barn i förskolan ska utifrån sina egna förutsättningar ges samma 
möjlighet till att få god kännedom om datorn och dess möjligheter (Skolplan - Den röda 
tråden, 1999).  
  
Vår enkätundersökning visade att endast 21 procent uppgett att de inte påverkas av 
medias bild. Detta innebär att det kan vara hela 79 procent som påverkas, men det kan 
även vara så att dessa 79 procent inte påverkas alls av bilden media ger. Om vi ponerar 
att det är så att 79 procent påverkas mycket av medias bild- hur påverkas den 
pedagogiska verksamheten i så fall? Kan det resultera i att en del barn, beroende på 
vilken pedagog de frågar, får mindre datorkunskaper än andra barn? Och hur ter sig det i 
så fall längre upp i åldrarna? Vår uppfattning är att datorn i många fall har samma 
verksamhetsområden som en tv. Barnen kan gå ut på webben och streama barnprogram 
direkt till datorn och på så sätt se serier på samma sätt som på en tv. Vi tänker att även 
om påverkan från media sker så finns pedagogens övergripande mål – läroplanen – 
vilket kanske då leder till att medias påverkan ändå inte påverkar verksamheten. Men i 
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förskolans läroplan, Skolverket (2010) står ingenstans att dator ska eller ens bör 
användas i verksamheten. Det enda som står är att den kan användas – vilket då kan 
resultera i att en del barn kanske får mindre datorkunskaper eller med sig från förskolan 
på grund av medias artiklar.  
 
Det är alltid bra att som pedagog ha ett kritiskt förhållningssätt inte bara till media utan 
till all forskning kring barn som kommer. Att ha ett kritiskt förhållningssätt innebär 
enligt Bjereld et al. (2009) att den forskning och de rön som dyker upp granskas, 
ifrågasätts och utvärderas.  
 
Om det är på grund av ett kritiskt förhållningssätt som pedagogerna i vår 
enkätundersökning uppgett att de inte påverkats av medias bild på barns tv-tittande vet 
vi inte då ingen av de svarande specificerat orsak till varför de inte påverkats. Vi hoppas 
att det är så att det är deras kritiska förhållningssätt som bidragit till att de inte 
påverkats.   
 
7.2 Metoddiskussion 
Vi kommer här att diskutera vår metod. 
 
7.2.1 Tidningsartiklar, vetenskapliga artiklar och forskningsrapport 
Vi valde att begränsa vår studie till att omfatta vissa sökord samt antal sidor på träffarna 
vi fick i artikelsok.se och google.se. Detta för att inte materialet skulle bli för stort och 
svårhanterligt. Vi hade kunnat göra på andra sätt till exempel att bara använda vissa 
tidningar. Denna metod valde vi bort då en liknande studie, dock utan 
forskningshänvisning, redan genomförts av Karlsson (2005).   
 
I vissa fall har hänvisningen i tidningsartikeln varit knapphändig, vilket vid ett tillfälle 
resulterat i att fel vetenskaplig artikel plockats ut. Detta har upptäckts direkt i samband 
med genomgång av den vetenskapliga artikeln och då har vi letat reda på den rätta 
vetenskapliga artikeln.  
 
I flera av de vetenskapliga artiklarna som återfinns i detta arbete har telefonintervju 
använts som metod. Utgångspunkten har varit föräldrarnas svar då det bl.a. gäller tv-
tittande hos små barn. Sonesson (1979) gjorde en jämförelse mellan mödrarnas svar och 
barns svar kring tv-tittande. Resultatet visade att det fanns stora skillnader mellan 
svaren – vilket kan vara en indikation på att föräldrar kanske inte kan/vill rapportera helt 
sanningsenligt. Vi ställer oss frågande till hur resultaten i de vetenskapliga artiklarna 
hade blivit om forskarna hade använt sig av en annan metod, exempelvis direkt 
observation eller videoinspelning istället för telefonintervjuer.  
 
7.2.2 Enkätundersökning  
För att koppla medias bild om barns tv-tittande till vårt kommande yrke som 
förskollärare valde vi att genomföra en enkätundersökning. Ejvegård (2003) tar upp 
fördelarna med enkäter och menar att den når ut till många och att den som svarar på 
enkäten får god tid på sig till frågorna. Alla får samma frågor och svaren blir lättare att 
sammanställa då de redan finns nedskrivna. Nackdelar är att det kan bli bortfall på 
enkäterna och det finns två typer av bortfall; att vissa frågor inte besvaras och att 
enkäten inte fylls i alls (ibid.).  
 
Vi drabbades av bägge dessa bortfall. Elva enkäter av 25 fylldes inte i. Anledningar till 
detta kan vara att trots att vi besökte de aktuella förskolorna, presenterade oss och vårt 
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syfte med enkäterna, så pratade vi inte med alla berörda pedagoger. Vi ser ett samband 
mellan hur många ifyllda enkäter från varje ställe med hur många vi pratade med på 
varje ställe. De ställen där vi endast träffade en pedagog återfick vi mellan 0-1 enkäter 
till skillnad från de ställen där vi träffade flertalet av pedagogerna.  
 
Andra förklaringar till bortfallet kan vara att det för tillfället är inskolningstider på alla 
berörda förskolor eftersom vi vände oss till småbarnsavdelningarna. På ett ställe där 
ingen enkät hade fyllts i uppgavs även tidsbrist som anledning. De hade inte haft tid att 
sitta tillsammans i arbetslaget och fylla i enkäten. Vi gav muntlig information om att 
enkäten skulle fyllas i enskilt, men hade inte skrivit ut detta på enkäten – vilket vi såhär 
i efterhand inser att vi borde ha varit tydligare med. En ytterligare anledning kan vara att 
pedagogerna kanske helt enkelt inte ville delta. Vi tror att vi hade fått ett högre 
deltagande om vi pratat med varje enskild pedagog och frågat om denne ville delta 
istället för att vända oss till en i arbetslaget som fick vidarebefordra enkäterna till de 
andra pedagogerna. Vi tror däremot inte att vi hade fått in fler enkäter om vi hade gett 
pedagogerna mer tid att besvara enkäten då vi tror att ursäkterna hade varit desamma.  
I de fall där pedagogerna valt att inte svara på vissa frågor kan det handla om olika 
saker. I vissa fall är frågan streckad, vilket innebär att pedagogen har sett frågan, men 
valt att inte skriva något. I andra fall kan frågan ha missats eller inte hunnits med.  
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8. FORTSATT FORSKNING  
Då underlaget till enkäten var tunt anser vi att de behövs vidare forskning kring hur och 
om pedagoger påverkas av medias bild av barns tv-tittande och datoranvändande. 
Vidare forskning behövs även på svenska barns tv-vanor och tv-tittade då utbudet av 
denna typ av forskning är begränsad. Vidare behövs forskning kring barns tv-tittande på 
pedagogiska och åldersanpassade barnprogram då vi knappt funnit några sådana studier 
heller. 
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12. BILAGA 2 
Enkät kring pedagogers syn på tv och data som verktyg för lärande. 
 
Vi är två studenter som går sista året på förskollärarutbildningen på Högskolan i Gävle. Vi skriver nu vårt 
examensarbete som handlar om barns tv-tittande samt forskning och medias syn på detta. För att även 
undersöka pedagogernas uppfattningar om tv-tittande skulle vi bli tacksamma om ni vill besvara denna 
enkät. Vi ser med fördel att ni som arbetar på småbarnsavdelning tar er tid att besvara enkäten. 
 
 Enkäten är helt anonym och frivillig. Svaren kommer att behandlas anonymt och endast i vårt 
examensarbete. Enkäten omfattar 14 frågor. Om ni behöver mer utrymme till svaren kan ni använda 
baksidan. Tänk på att tydligt markera vilken fråga ni svarat på. 
 
Vid frågor kring enkäten kan ni kontakta oss: Linda: xxxx  eller Johanna: xxxx. Handledare är Annie 
Hammarberg som kan kontaktas via mail xxxx.. Examensarbetet kommer i sin helhet att finnas tillgänglig i 
DiVA (http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf) i början på 2013.  
 
Vänliga hälsningar 
Linda Östling och Johanna Ekman 
 
 
 
Enkäten kommer att samlas in måndag v 36. 

 
 
Yrke:      Förskollärare_____   Barnskötare______ 
 

      Kön:  Man:____  Kvinna: _____    Ålder: (Valfritt) ____ 
 
 
 

1. Använder ni er av tv och/eller dator som verktyg för lärande i verksamheten?______ 
 
____________________________________________________________________ 
 

2. Om ja: Hur ofta och på vilket sätt?________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 
3. Skiljer sig sätten beroende på barnens ålder? – i så fall hur? _____________________ 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
4. Vad vet du om yngre barns tv-tittande?______________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

 
5. Vad vet du om medias bild av barns tv-tittande och datoranvändande?_____________ 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

6. Håller du med om medias bild av barns tv-tittande och datoranvändande?__________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

7. Litar du på medias bild om barn och tv-tittande och datoranvändande?_____________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

8. Hur ofta tittar barnen på film på förskolan?___________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

9. Hur ofta sitter barnen vid datorn på förskolan?________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

10. Har det ökat/minskat med åren? (jämför med ca 7-10 år sedan)___________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

11. Vad tror du är orsaken till ökningen/minskningen?_____________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

12. Hur ser det ut när barnen använder tv eller dator? Sitter de själva eller sitter en  
 
pedagog alltid med?_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 
 

13. Har ni resonerat kring detta och i så fall- hur har resonemanget låtit?______________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

14. Hur påverkas du i din roll som förskollärare när det gäller användandet av tv och dator  
 
som verktyg för barns lärande av medias bild på barns tv-tittande och  
 
datoranvändande?_______________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 


