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Abstract 

Titel:  A quantitative content analysis of diversity among children portrayed in 

Utbildningsradion’s programmes for ages six to nine 
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Utbildningsradion (Swedish Educational Broadcasting Company) is a public service 

broadcaster with a mandate to produce and distribute educational programmes. 80% of 

Swedish teachers use its products either during lessons or for professional development. 

Utbildningsradion’s guidelines, set by the Swedish parliament and government, state that the 

company’s programmes should meet the interests of the country’s whole population, 

regardless of their background. 

The purpose of this study is to examine how Utbildningsradion’s products that are intended to 

be used in a classroom setting for ages 6 to 9 represent the variety of children that live in 

Sweden and thus reflect the aforementioned guidelines. The main focus of this research 

project was further defined to only include the company’s television programmes produced in 

Sweden between 2006 and 2011 that do not have social issues as the main subject. 

50 programmes were analyzed using quantitative content analysis and the following results 

were further interpreted using mainly Kydd’s and Snead’s models for discussing 

representation. The findings indicated that girls are overrepresented in the material studied as 

the cast of 116 children consists of 74% young actresses and 26% young actors. 46 of the 

programs have a child as the main character, but it is a boy in only three cases . Children with 

disabilities are almost non-existent in the programmes. Also, children from ethnic minorities 

have few roles. Most of the programmes studied take place in an urban setting, while four of 

the 50 feature countryside. When it comes to the child characters’ families, fathers are the 

ones who are seen the most frequently. They are shown 21 times in the programme material, 

while siblings are shown eight times and mothers six times.  

Keywords: educational television, Utbildningsradion, representation, television, children 

Nyckelord: utbildningsprogram, Utbildningsradion, representation, television, barn 
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1. Inledning och bakgrund 

Enligt en undersökning som gjordes av Statistiska centralbyrån (SCB) i samarbete med 

Utbildningsradion (UR) under 2010 använder 80 % av Sveriges lärare Utbildningsradions 

material i undervisningen eller i fortbildningssyfte (Utbildningsradion 2010a, s. 20). Därmed 

blir många elever exponerade för UR:s produktioner. Utbildningsradion strävar efter att 

representera hela Sveriges befolkning i sitt programutbud (Utbildningsradion 2010b, s. 18) 

och därför är det intressant att granska huruvida detta framkommer i deras material. 

Den här studiens mål är att undersöka, med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys, hur den 

geografiska, etniska, samt ålders- och genusmässiga mångfalden ser ut i 50 av 

Utbildningsradions svenskspråkiga televisionsprogram producerade från år 2006 till 2011. För 

att vidare avgränsa undersökningsområdet fokuserar studien endast på program som är gjorda 

för eleverna i årskurserna 0 till 3. Undersökningen kan vara relevant för bland annat lärare 

som använder Utbildningsradions program i sin undervisning, för föräldrar vars barn tittar på 

UR:s program och för personer som jobbar med barn- och utbildningsprogram för television. 

Uppsatsen är disponerad på följande sätt: I Inledning och bakgrund presenteras först argument 

för varför området är viktig att undersöka. Sedan presenteras Utbildningsradions verksamhet 

samt de riktlinjerna som styr bland annat utbudet. Därefter följer Syfte och frågeställningar. I 

Teoretiska utgångspunkter definieras begreppet representation. Dessutom introduceras några 

olika sätt att analysera representation. I nästa kapitel, Tidigare forskning, beskrivs några 

studier som tidigare har gjorts inom området. I kapitlet Material och metod förklaras bland 

annat urvalsprocessen samt val av undersökningsmetod. I Resultat och analys rapporteras 

innehållsanalysens resultat som därefter analyseras med hjälp de tidigare presenterade 

teorierna. Till sist diskuteras och sammanfattas undersökningens slutsatser i Slutdiskussion 

och sammanfattning. 
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1.1 Bakgrund  

Karaktärer som barn ser i television är viktiga att undersöka eftersom de är betydelsefulla 

identifikations- och imitationsobjekt för barntittare. Barn väljer ofta att identifiera sig med 

personer som liknar dem själva i någon aspekt, till exempel vad gäller ålder, kön, etnicitet, 

utseende, klass eller maktposition. Likheterna förstärker barns känsla av att de ”går igenom” 

samma upplevelser som karaktären i televisionsprogrammet. På så sätt hjälper 

televisionskaraktären till att bekräfta barntittarens självvärde, känslor, attityder och 

världsåskådning. Karaktären kan även fungera som en rollmodell för hur man kan uppträda i 

situationer som liknar de som visas i tv-programmet. (Lemish 2007, s. 57-59) 

Studier i flera länder har visat att den vanligaste grunden för identifikation hos barn är kön. 

Pojkar i alla åldrar identifierar sig nästan uteslutande med manliga personer i television och 

flickor med kvinnliga. Dock identifierar flickor sig i högre grad med personer av motsatt kön, 

speciellt när de är unga. Lemish (ibid.) förklarar detta med att televisionsprogrammen över 

hela världen fortfarande erbjuder ett mycket större spann av manliga roller att identifiera sig 

med. Andelen mångsidiga kvinnliga roller håller dock på att öka och dessutom är samhället 

generellt sett mer tolerant mot flickor som uppför sig pojkaktigt än mot pojkar som uppför sig 

flickigt. (ibid.) 

I samband med detta kan det påpekas att enligt forskare börjar barn så småningom när de 

växer upp förstå att det som de ser på tv inte är verkligt. 8-års ålder har beskrivits som en 

slags vändpunkt för detta. Barn lär sig också att skilja mellan olika programgenrer, vilka för 

med sig förväntningar på hur verkligt innehållet i dem ska uppfattas. I 5-6–års ålder brukar 

barn kunna definiera de två ytterpunkter i programmens grad av verklighet: nyheter som är 

”verkliga” och animerade program som är ”påhittade”. Realistiska genrer, som till exempel 

reklam, fortsätter att skapa förvirring även hos de äldre barnen. När barn lär sig åtskilja 

verkligt och påhitt på tv beror på kulturen där de växer upp och de upplevelser barnen har 

med sig. Exempelvis kan ett barn som har växt upp med hinduism och tror på återfödelse 

uppfatta djur som har en mänsklig själ som någonting verklighetstroget i ett program. (Lemish 

2007, s. 48-51) 

Barn känner sig attraherade av program de uppfattar som relevanta för sina egna liv. 

Televisionsprogram erbjuder dock också tittarna en möjlighet att ”träffa” personer som de  

inte annars skulle haft möjlighet att träffa, såsom kirurger eller maffialedare. Dessa möten 
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leder till att tittarna jämför sig själva med karaktärerna och reflekterar över skillnader och 

likheter, bland annat när det gäller personliga värderingar. (ibid. s. 54-55) 

 

1.1.1 Vad är Utbildningsradion? 

Utbildningsradion är ett public service -företag som producerar material för television, radio 

och internet.  Det ägs av Förvaltningsstiftelsen för Sveriges radio AB, Sveriges television AB 

och Sveriges utbildningsradio AB och finansieras genom tv-licensavgifter. UR:s uppdrag är 

fastställt av Sveriges riksdag och regering. I Utbildningsradions Public service redovisning 

från år 2010 beskrivs verksamheten på följande sätt: ”UR:s programverksamhet omfattar 

utbildningsområdena förskola, ungdomsskola, vuxenutbildning och högskola inklusive 

lärarfortbildning och ska enligt sändningstillståndet syfta till ”att förstärka, bredda och 

komplettera de utbildningsinsatser som görs av andra inom dessa områden”. Verksamheten 

och utbudet ska också präglas av mångsidighet och spegla hela landet. Myndigheten för radio 

och tv granskar UR:s program i efterhand för att se om de följer de aktuella styrdokumenten: 

sändningstillståndet och Radio- och tv-lagen. (Utbildningsradion 2010b, s. 5) 

 

Enligt samma redovisning (ibid.) strävar UR efter att ständigt utveckla tillgängligheten till 

deras utbud. För närvarande kan allmänheten få tillgång till UR:s material genom 

sändningarna på tv och radio, på internet genom mediaspelaren UR Play på www.ur.se, via 

iTunes, genom mediecentralerna som lånar ut material för undervisning samt via UR:s 

kundtjänst som säljer programkopior. I Utbildningsradion ingår även ett förlag som ger ut 

produkter i anslutning till programprojekt.  

 

UR:s verksamhet bedrivs huvudsakligen från Stockholm men ett antal medarbetare är också 

placerade i Sundsvall, Malmö och Göteborg. Tillsammans med Sveriges Television (SVT) 

bedriver UR Kunskapskanalen som sänds varje dag mellan klockan 09.00 och 01.00 och som 

har en målgrupp bestående av tittare från gymnasieåldern och uppåt. Utbildningsradions 

utbud visas också i SVT:s kanaler SVT1, SVT2 och SVTB.  År 2010 sändes det 419 timmar 

tv-program och 100 timmar radioprogram producerade av UR som var riktade mot tittare i 

grund- och gymnasieskolan.  
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1.1.2 Utbildningsradions historia 

Utbildningsradions företrädare Skolradion startade sin verksamhet år 1928. Skolradion var då 

ett samarbete mellan Skolöverstyrelsen, som anordnade programmen samt tillhörande 

material, och Radiotjänsten som svarade för kostnaderna. Läsåret 1929/30 hade Skolradion 

20 000 lyssnare. 1931 blev det bestämt att Skolradion skulle inrikta sig mot folkskolans elever 

och därefter steg lyssnarsiffrorna hastigt och nådde 120 000 under läsåret 1935/36. 

Programmen vid den här tiden handlade till exempel om sång, gymnastik, skolresor där 

reportern följde med en klass till någon tävling eller om hur man läser och talar vackert. 

(Lindgren 1999, s. 54, 65) Från och med 1960 blev det möjligt att köpa kopior av 

skolradioprogrammen. Samtidigt skapades kommunala AV-centraler för att distribuera 

program till skolorna. (Runcis & Sandin 2006, s. 14) 

 

Skol-tv började sändas 1961. Wallengren (2001, s. 34) påstår att programmen på 1960-talet 

var gjorda helt ur vuxnas synvinkel och huvudsakligen utan att barn fick komma till tals. Det 

svenska samhället porträtterades i utbildningsprogrammen som idylliskt och lyckligt.   

Utbildningsradion bildades 1978 och var till en början ett dotterbolag till Sveriges Radio (SR) 

men blev ett självständigt bolag 1993. Därmed fick UR också ett eget sändningstillstånd. 

(Runcis & Sandin 2006, s. 14)  

 

Runcis & Sandin (ibid., s. 15) hävdar att utbildningsprogrammen i Sverige speglar samhällets 

utveckling och är kopplade till dess avsiktliga politiska förändringar. De menar att därför 

berättar utbildningsprogrammen någonting för oss om samhället som har producerat dem. 

Runcis & Sandin (ibid.) anser att det också är viktigt att reflektera över till hur stor del de här 

programmen är delaktiga i konstrueringen och förmedlingen av sociala och kulturella 

förhållanden i samhället.  

 

1.1.3 Utbildningsradions riktlinjer och reflektioner kring mångfald 

Som det har nämnts tidigare i texten så har Utbildningsradion två styrdokument: Radio- och 

tv-lagen samt sändningstillståndet. UR:s Public service – redovisning är ett dokument som 

företaget årligen måste lämna till Granskningsnämnden för radio och tv samt till Utbildnings- 

och kulturdepartementet (Utbildningsradion, 2010c). I den här delen av kapitlet beskrivs de 

riktlinjer och reflektioner kring mångfald som finns i de här tre dokumenten.  
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I Utbildningsradions Public service -redovisning från 2010 beskrivs hur personalen hos UR 

har resonerat och arbetat kring mångfalden på följande sätt:  

 
Varje klass, barngrupp, elev och student har en geografisk, etnisk, ålders- och 

genusmässig bakgrund. Det gäller även alla former av funktionsnedsättningar. UR:s 

närvaro och dialog med respektive målgrupp bidrar till en förståelse för inkludering, 

vilket är en förutsättning för spegling av mångfalden i produktionen. Det innebär 

samtidigt att UR i sin dagliga verksamhet arbetar medvetet med mångfaldsfrågan. 

Bl.a. genom att precisera kraven på mångfald i projektbeställningarna. UR försöker 

sprida inspelningar till olika delar av landet och olika miljöer samt hitta medverkande 

från hela landet. En stor del av UR:s radioutbud produceras även utanför Stockholm 

vid de regionala kontoren. UR har övervägt att införa en rapportering av 

inspelningsorter i samband med att ett program produceras men valet av metod och 

kriterier är inte enkelt att fastställa. 2008 påbörjades en begränsad undersökning av 

mångfald, i första hand för att utveckla en hållbar metod. Försöket fortsatte i 

begränsad skala under 2009. Under 2010 beslutade UR att utöka undersökningen, 

med hjälp av Lunds universitet undersöktes UR-utbudet i radio och tv under två 

slumpvis valda veckor ur olika mångfaldsperspektiv. Ambitionen är att fortsätta med 

undersökningarna under 2011. (Utbildningsradion 2010b, s. 18) 

 

I Utbildningsradions sändningstillstånd för åren 2010-2013
 
ställs bland annat följande krav på 

mångfald: 

9 § … Programmen ska utformas så att de genom tillgänglighet och mångsidighet 

tillgodoser skiftande förutsättningar och intressen hos befolkningen i hela landet. 

Programutbudet ska som helhet präglas av folkbildningsambitioner. UR ska beakta 

programverksamhetens betydelse för den fria åsiktsbildningen och utrymme ska ges åt 

en mångfald av åsikter och meningsyttringar.  

 

11 § UR ska erbjuda ett varierat utbud av program av hög kvalitet för och med barn 

och unga. Programmen ska på barns och ungdomars egna villkor förmedla nyheter 

och fakta samt kulturella och konstnärliga upplevelser från olika delar av Sverige och 

världen.  

 

  12 § UR ska beakta behoven hos personer med funktionsnedsättning. … 

 

  13 § UR ska erbjuda ett mångsidigt utbud som speglar de olika kulturer som  

                         finns i Sverige och innehåller program från olika delar av världen.   

 

                        14 §UR ska beakta språkliga och etniska minoriteters intressen. … 

                        (Kulturdepartementet, 2009, s. 2-3) 

 

 

I Radio- och tv-lagen nämns inte något särskilt om mångfald dock uttrycks det ett tydligt 

företräde för program av europeiskt ursprung i kapitel 5, paragraf 7 (Kulturdepartementet, 

2010) där det står bland annat att europeiska program ska ges mer än hälften av årets 

sändningstid och att minst tio procent av den årliga sändningstiden eller programbudgeten ska 

avse europeiska program från självständiga producenter.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på vilka kategorier av barn som representeras i 

Utbildningsradions svenskspråkiga tv-program från år 2006-2011 som är tänkta att användas i 

grundskolans årskurser 0-3. Med ”kategorier” avser jag till exempel ålder, kön, hemort, 

funktionsnedsättning, utseende/etnicitet, familjekonstellation och typ av boende. 

Mina frågeställningar: 

 Vilka kategorier av barn finns representerade i Utbildningsradions svenskspråkiga tv-

program för årskurser 0-3 från år 2006 till 2011 som inte har socioekonomiska 

problem som ämne? 

 Hur ser fördelningen inom de olika kategorierna ut? 

 Stämmer den nuvarande representationen överens med Utbildningsradions mål och 

riktlinjer? 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Enligt Durham & Kellner (2006, s. xiv) är kulturella texter, såsom till exempel tv-program, 

fulla av sociala betydelser, vilket gör att texterna skapar politiska effekter genom att antingen 

reproducera eller motverka relationer av överordning och underordning. De hävdar även att 

alla kulturproducenter är partiska och av detta skäl har alla kulturella texter inbyggda 

värderingar (ibid.) 

3.1 Analys av film och tv-program 

Kydd (2011, s. 242) beskriver olika nivåer av filmanalys. En av nivåerna fokuserar på att 

försöka tolka filmens djupare innebörd på ett tematiskt plan. Enligt Kydd kallas denna 

innebörd för undertext. Undertexten består av idéer som vi kan utläsa i ”texten” som 

berättelsen skapar men som inte nödvändigtvis är uttalade.  

När man tittar på hur en film kan undersökas som en återspegling av tankar och 

föreställningar som finns i kulturen där den skapades studerar man filmens ideologi. En 

ideologisk tolkning kräver att man sätter undertextens analys i en samhällelig och kulturell 

kontext, det vill säga relatera filmen till de specifika sociala, politiska och ekonomiska 

omständigheterna som rådde när filmen gjordes. Även Richards (2011, s. 90) betonar vikten 

av att vara medveten om kontexten där undersökningsobjektet skapades. Dessutom bör man 

vara uppmärksam på den avsedda publiken. Det ideologiska angreppssättet kan användas 

bland annat för att se hur uppfattningar och föreställningar representeras i en film. (Kydd 

2011, s. 242-243, 251) 

 

3.2 Representation 

Människor kan varken kommunicera fullständigt eller förmedla en helt sanningsenlig 

information om världen till varandra. Våra beskrivningar är inte helt objektiva utan vi 

presenterar alltid informationen på ett visst sätt, till exempel från en viss ståndpunkt eller med 

ett visst syfte. Inte heller är bilderna som vi ser opartiska. Bildernas skapare har strävat efter 

att representera sitt objekt på ett visst sätt med hjälp av bland annat vinkling, avstånd och 

inramning. Detta betyder dock inte att det är förutbestämt hur tittarna kommer att uppfatta 

detta meddelande och vad de kommer att ta med sig. (Richards 2011 s. 78, 103) 
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Hall (1997, s. 3-4, 10, 28, 42) definierar representation som användning av något element som 

ställföreträdande för vad vi människor vill säga, kommunicera eller uttrycka. Det kan handla 

om en känsla, en idé, en tanke eller ett koncept. Sådana element kan till exempel vara gester, 

ord, kläder, ljud eller ansiktsuttryck. De här elementen fungerar som symboler eller tecken 

som representerar de betydelser som vi vill kommunicera. Representation är alltså produktion 

av mening genom språket, vilket här definieras brett som vilket system som helst som 

använder sig av tecken. Den är dialogisk till sin karaktär. Under de senaste årtionden har 

representationen börjat ses som en källa till social kunskap, som ett system sammankopplat 

med sociala praktiker och frågor kring maktanvändning. (Hall 1997, s. 3-4, 10, 28, 42) 

I den här meningen är representation nära knutet med både identitet och kunskap. Utan 

användning av olika symboler och tecken skulle människor inte kunna åta sådana identiteter 

som idag och därmed skulle man inte heller kunna bygga upp eller upprätthålla en gemensam 

livsvärld som kallas för kultur. Frågan om representation kan handla till exempel om hur 

människor med vissa identiteter upprepade gånger stereotypiseras i filmer och hur dessa 

stereotyper sedan börjar associeras med just den där identiteten. Detta synsätt kan användas 

för identiteter som innefattar kön, etnicitet, klass, sexualitet eller funktionshinder. 

Stereotypisering karaktäriseras av att objektets drag är starkt förminskade och förenklade, 

samt att attributen som förknippas med stereotypen är ofta negativt laddade (Richards 2011, s. 

90, 247). Kydd (2011, s. 243) hävdar att vid studerandet av filmer kan man se hur vissa 

stereotypiseringsmönster uppstår, till exempel kring hur könsidentitet porträtteras. (Kydd 

2011, s. 243) 

 

3.2.1 Representation och olikhet 

Enligt Frankenberg (1997, s. 89-91) hävdar Barthes att den liberala medelklassen accepterar 

olikhet endast i små, kontrollerade doser. Strategier för att ignorera olikhet, och på så sätt 

skydda sig själv mot det, är till exempel förblindning, ignorering och olikhetens 

transformering. På så sätt saboteras möjligheterna till konfrontation med olikhet. Även 

exotisering kan användas som en skyddsmekanism eftersom den gör olikheten icke-hotande 

genom att clownifiera eller göra den till en ren objekt. De här skyddsmekanismerna tillåter 

enligt Barthes subjektet eller medborgaren att känna sig vara i centrum och vara det bästa av 

allt som finns vilket ger människan en trygghetskänsla. (Frankenberg 1997, s. 89-91) 
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3.2.2 Representation av kön 

I filmer och i bildmaterial generellt kan en upprepad användning av vissa kameraplaceringar 

eller vinklingar ha en ideologisk funktion när det kommer till representerandet av kön. Kydd 

(2011, s. 244) nämner som exempel hur kvinnor ofta visas i närbild vilket leder till att 

tittarens fokus skiftas från vad kvinnorna gör till hur deras kroppsdelar ser ut. Detta leder 

sedan till att tittaren kommer att uppfatta kroppsdelarna som viktiga karaktärsattribut. 

Kydd (ibid.) presenterar tre olika nivåer på vilka man kan analysera representationen av 

kvinnor i film. Den första nivån är kvinnornas roll i filmens berättelse. Den andra fokuserar på 

att studera kvinnornas fysiska utseende genom filmens visuella schema. Den sista nivån 

handlar om hur filmen i fråga kommunicerar med den ideala tittaren. Detta exemplifieras med 

att idealtittaren för många vuxenfilmer kan anses vara en man eftersom kameran ofta 

huvudsakligen följer och presenterar kvinnliga karaktärers kroppar. I den här förklaringen 

antas kvinnors kroppar vara mer intressanta för manliga än för kvinnliga tittare.  

Hall (1997, s. 373) definierar den ideala tittaren som:”… the spectator for whom the text is 

made, which the text needs in order for its constructed meanings and pleasures to be fully 

realized… ”. Ideal tittare – teorins betydelse har ibland ifrågasatts utifrån ståndpunkten att 

tittarna kan också själv vara delaktiga i konstruerandet av andra tittarpositioner inom filmens 

eller programmens text (ibid. s. 274).   

Kön är enligt Wannamaker (2011, s. 1) väsentligt för vår självförståelse, vår plats i världen 

och för de förhållanden som vi har till andra människor. Folk omkring oss reagerar och 

interagerar med oss på olika sätt beroende på vårt kön. När det gäller representationen av kön 

i barnprogram betonar Wannamaker (2011, s. 2) att speciellt de program och filmer som vid 

första ögonkastet verkar triviala och vardagliga är viktiga att analysera eftersom det är de som 

hjälper till att forma vilken slags könsidentitet barnen kommer ha när de blir vuxna. Många 

korta stunder som enskilt verkar betydelselösa skapar tillsammans betydelsefulla påverkan på 

våra identiteter.  

 

3.2.3 Representation av etnicitet 

Allen & Hill (2004, s. 429) beskriver hur Richard Dyer hävdar att vithet försvinner när den 

blir universellt medan svart alltid kategoriseras som en hudfärg. Människor ser inte vithet som 
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en identitet eller en hudfärg eftersom den är dominerande och på så vis formar standarden. 

Enligt Dyer är det den här egenskapen av vithet, att vara inget och allt samtidigt, som är 

källan till dess makt i representation. (Allen & Hill 2004, s. 429) 

 Enligt Kydd (2011, s. 247) är stereotypen, som har definierats ovan, ett nyckelbegrepp när 

det kommer till representeringen av etnicitet. Stereotypifiering kan ibland först verka delvis 

positiv, som till exempel stereotypen om människor med svart hud som ”ståtliga vildar”, men 

den leder alltid till att människor blir ”fångade” i stereotypen (Hall 1997, s. 245).  Enligt Hall 

(ibid. s. 259) brukar stereotypifiering förekomma i sammanhang där det finns grova 

ojämlikheter i maktanvändning. Ett exempel som Hall ger av denna typ av ojämlik 

maktanvändning är etnocentrism, vilket betyder att man tillämpar normer från ens egen kultur 

till andras kultur. I det här synsättet ses stereotypifiering som en del av den rådande sociala 

ordningens bevarande genom att människor klassificeras efter en norm och sedan konstrueras 

de exkluderade som annorlunda eller avvikande.  

Snead (i Kydd 2011, s. 248) presenterar en modell för att diskutera och analysera etnicitet och 

representation. I modellen definierar han tre olika sätt filmkaraktärer blir definierade genom 

etnicitet: mystifiering, markering och utelämning. Mystifiering betyder att tittarna inte får 

någon närmare bild eller uppfattning av karaktären och därför inte känner någon närhet eller 

sympati för den. Med markering menas här att en karaktärs utseende markerar honom eller 

henne som etniskt avvikande från de andra i miljön och att utseenden inte lämnar någon 

tvekan om karaktärens etnicitet, det vill säga det är ofta överdrivet. Utelämning innebär att 

realistisk etnisk mångfald exkluderas från filmens miljö, till exempel genom att endast visa 

vita européer i en scen i Londons tunnelbana, där det i verkligheten syns människor med 

många olika etniska bakgrunder. (Kydd 2011, s. 248-250) 

Curran & Gurevitch (2005, s. 336-337) argumenterar för att studier av kön alltid borde vara 

knutna till studier av etnicitet och klass eftersom alla de här egenskaperna samarbetar i 

definierandet en persons subjektiva position. Enligt dem har det här intersektionella 

tankesättet, som har blivit vanligare under de senare åren, gjort forskningen kring media mer 

komplex, mer realistisk och mer känslig för kulturella kontexter. Författarna anser att allt 

detta har spelat en betydelsefull roll i utvecklandet av medieforskning. (ibid.) Även Dines & 

Humes (2003, s. 6) beskriver kön, klass och etnicitet som sammanflätade kategorier som har 

komplicerade påverkansförhållanden mellan varandra.  
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4 Tidigare forskning  

Det här kapitlet beskriver forskningen som har gjorts om användandet av television i 

undervisningen samt om hur kön, etnicitet och funktionshinder representeras i tv-program.   

4.1 Forskning om tv i undervisningen  

Televisionens plats i undervisningen har debatterats under hela dess existerande. Här 

presenteras några argument och studier både från de som är för användandet i undervisningen 

och från de som är emot.  

 

Till de forskare som ställer sig i alla fall delvis positivt till utbildningsprogrammen tillhör 

Salomon & Burns som enligt Wallengren har visat att undervisningen om naturvetenskapliga 

processer kan fungera bättre genom television än genom klassrumsundervisning. När det 

gäller undervisningen i samhällsvetenskapliga ämnen hävdar flera forskare att visualisering 

och dramatisering som är möjligt i televisionsprogram kan vara en fördel för lärandet, 

exempelvis för att empati väcks lättare genom bildberättande. (Wallengren 2001, s. 31-32) 

 

Televisionens effektiva användning i undervisning har kritiserats till exempel med argumentet 

att tv-tittaren befinner sig i en passiv receptionssituation. Det enda sättet att aktivera tittaren är 

att skapa tillräckligt dramatiska strukturer i berättelsen så att tittaren behåller intresset men då 

riskerar man att tappa tittarens eftertänksamhet som forskarna här menar vara nödvändig för 

all lärande. Forskarna anser dock att detta kan kompenseras genom en skicklig användning av 

narrativa tekniker. (ibid.) 

 

Andra invändningar mot användandet av television i undervisningen som har rapporterats är 

bland annat att tv:n endast visar ett visst urval av kunskap eftersom staten ofta har möjligheten 

att påverka programmens innehåll indirekt, till exempel genom officiella ställningstaganden. 

Televisionsprogrammen har även kritiserats för att lägga för stor vikt vid bilder, att inte visa 

sammanhanget tillräckligt brett och att övernarrativisera skeenden. (ibid.) 
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4.2 Forskning om representation i televisionsprogram 

Bland de som har forskat om representation i televisionsprogram är till exempel Long et al. 

(2010) som undersökte hur manliga och kvinnliga naturvetenskapsforskare porträtteras i tv-

program som då var populära bland amerikanska barn i mellanstadieåldern. Forskargruppen 

fann att manliga forskarnas närvaro dominerar i programmen och drog slutsatsen att detta kan 

leda tittarna att tänka att naturvetenskap är en möjlig karriär huvudsakligen för män.  

Undantaget till trenden som gruppen upptäckte var program som var sponsrade av National 

Science Foundation, en amerikansk myndighet, vilka innehöll en mer jämn fördelning mellan 

kvinnliga och manliga naturvetenskapsforskare. Forskargruppen bakom undersökningen 

konstaterar dock också att även om forskarkvinnor var i minoritet i de andra programmen, då 

när de visades beskrevs de på liknande sätt som deras manliga kollegor och inte på ett 

stereotypiskt sätt som tidigare studier hade funnit. (ibid.) 

Flera studier som har hittat betydliga skillnader i hur kvinnor och män porträtteras i tv-

program beskrivs av Lemish (2007, s.104). De pekar på att manliga karaktärer ofta visas som 

aktiva, självständiga och ambitiösa, medan kvinnliga karaktärer visas som känslomässiga, 

passiva och omsorgsfulla (bl.a. Carter & Steiner 2004 och Ross & Byerly 2004). Kvinnor i tv 

porträtteras även ofta som väldigt fokuserade på sitt utseende. Även i animerade barnprogram 

som har djur som huvudkaraktärer markeras inte sällan karaktärer som kvinnliga genom att de 

visas ha långa ögonfransar, läppstift och eller hårband. Lemish (2007, s. 55) rapporterar även 

att enligt studier av Calvert & Huston (1987) och Signorielli (2001) brukar barn generellt sett 

bättre komma ihåg och fokusera mer på sådana karaktärer på tv som agerar i enlighet med 

barnets förväntningar på traditionella könsroller än på sådana som bryter mot det traditionella 

och förväntade. 

Wannamaker (2011, s. 2) konstaterar att det har generellt sett forskats ganska mycket kring 

hur flickor porträtteras i media medans pojkar har uppmärksammats mindre vilket enligt 

Wannamaker leder till att de flesta pojkar och unga män inte har blivit uppmuntrade till att 

tänka kritiskt kring hur deras kön porträtteras och hur detta kan påverka deras liv. Även 

Gauntlett (2002, s. 58) uppmärksammar oss på att det finns många studier om kvinnors 

porträtterande i tv-program, men motsvarande undersökningar om män saknas, vilket gör de 

här undersökningarnas resultat svåra att tolka. 
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En svensk studie som har gjorts inom området är Maria Edströms avhandling (2006) om hur 

kön och makt föreställs i svensk tv. Hon gjorde en innehållsanalys av kvällsprogram som 

visades under en vecka och upptäckte att det finns skillnader mellan olika programgenrer när 

det gäller hur kvinnor och män representeras. Till exempel var män överrepresenterade i 

program om sport och nyheter. Flest kvinnor fanns det i barnprogram och fiktion. Edström 

(ibid.) märkte även att människor från arbetarklass var nästan osynliga i de analyserade 

programmen.  Lemish (2007, s. 124) hävdar att innehållsanalyser av tv-program från olika 

delar av världen tyder på att vit medelklass dominerar programmen och karaktärer med andra 

etniska bakgrunder är generellt sett frånvarande.  

Utbildningsprogrammens påverkan på barnens attityder mot människor av olika etniciteter, 

som används i den här studien i bemärkelsen hudfärg, har undersökts av Vittrup & Holden 

(2010). De jämförde tre grupper av amerikanska barn som antingen tittade på fem 

utbildningsprogram utan att diskutera dem med sina föräldrar, som också var alla delaktiga i 

studien, tittade på programmen och samtalade med föräldrarna om dem, eller diskuterade 

etnicitet med sina föräldrar utan att titta på några utbildningsprogram. I studien ingick också 

en kontrollgrupp bestående av barn som inte gjorde några av de här aktiviteterna. 

Slutresultaten visade att få föräldrar, endast 10 %, hade engagerat sig i diskussionerna. 

Barnens attityder utåt, det vill säga mångfalden i samhället, blev dock öppnare i alla tre 

grupper. Däremot de barn som både tittade på programmen och samtalade med sina föräldrar 

om dem blev mindre öppna i sina attityder till att ha nära kontakt med människor med en 

annan hudfärg än de själva hade. Svenska studier om hur etnicitet representeras i tv-program 

och film som har publicerats under de senaste åren har gjorts av bland annat Björk (2011), 

Johansson & Öberg (2007) samt Elmqvist & Haukland (2007). Alla de här arbetena är dock 

kandidatuppsatser och behandlar program som riktar sig mot vuxna tittare. 

Hur funktionshindrade människor representeras i televisionen i Sverige har undersökts till 

exempel av Ghersetti (2007) som forskade kring vilken slags bild av funktionshindrade SVT:s 

nyheter skapar och av Ljuslinder (2002) som i sin doktorsavhandling analyserade diskurser 

som har påverkat representationen av funktionshindrade i SVT:s program mellan åren 1956 

och 2000. Några av SVT:s barnprogram har granskats av Öhman Helmer & Sjöstedt i en 

kandidatuppsats (2011) som avsåg att studera hur funktionshinder representeras i dem. Både 

de och Ghersetti fann att funktionshindrade människor var underrepresenterade i de 

undersökta programmen.  
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5 Material och metod 

5.1 Material och genomförande 

Materialet som har använts i denna undersökning består av Utbildningsradions 

svenskspråkiga tv-program för årskurs 0-3 som innehåller barn och som är producerade i 

Sverige åren 2006-2011. Sammanlagt 50 stycken program som är mellan 2 och 10 minuter 

långa ingår i materialet. Tillgången till programmen har jag fått genom webbtjänsten UR 

Access.  

Jag utnyttjade först UR Access-tjänstens sökfilter för att hitta tv-program som var på svenska, 

hade årskurs 0-3 som målgrupp och var producerade mellan åren 2006 och 2011. Sökningen 

gav 331 program som resultat. Därefter bläddrade jag genom programmens 

innehållsbeskrivningar som fanns med i resultatlistan, och uteslöt de program som enligt 

beskrivningen tog plats någon annanstans än Sverige eller var tecknade/animerade. Sedan 

spolade jag genom de av återstående programmen vars bild bredvid innehållsbeskrivningen 

inte innehöll några barn för att se om barn fanns med i själva programmet.   

En ytterligare avgränsning som jag gjorde var att utesluta program som hade som syfte att 

presentera ”annorlunda” familjer eller barn, till exempel serien ”I min familj” (2009) som 

beskrivs på UR:s hemsida på följande sätt: ”Familjer kan se ut på väldigt många olika sätt. 

Här träffar vi barn som lever i lite annorlunda familjer. …” Syftet med detta var att tydligare 

kunna fokusera på vilka slags barn och familjer porträtteras i de programmen där fokusen 

ligger på något annat och barnet och eventuellt andra familjemedlemmar är där för att skapa 

en bakgrund/kontext. Talkshower eller tävlingsprogram har inte heller inkluderats i studien 

eftersom de vanligen ger väldigt lite inblick i barndeltagarnas levnadsförhållanden. 

Alla de programmen som fyllde urvalskriterierna är avsnitt ur olika tv-serier. De serier som 

således utgör materialet för den här studien är:  

- Kayos krita (2011) som handlar om kemi i vardagen och består av fem avsnitt  

- Mitt liv som grej (2010) bestående av 10 avsnitt som handlar om olika vardagsföremål 

och deras historia 

- Mitt husdjur och jag (2010) där olika barn berättar om sina sällskapsdjur i 10 avsnitt 

- Berg på riktigt (2009) som handlar om geologi (endast två av seriens avsnitt är 

inkluderade i den här studien)  
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- Massor med mossa (2008) som beskriver olika typer av mossor och lav i tre avsnitt 

-  Alice och världens väder (2008) som undervisar om väderlek (endast tre av seriens 

avsnitt används som material i den här studien) 

- Selmas semla (2007) som i åtta avsnitt behandlar språk och alfabet  

- Superteknikhjälte Siri som är en del av talkshowen Teknikshowen (2007) och i fem 

avsnitt presenterar olika sätt hur vi människor kan använda teknik för att lösa 

vardagliga problem 

- Dollarns egen testpilot Siri som ingår i talkshowen Showen dollar (2006) som 

förklarar och testar olika ekonomiska fenomen i fyra avsnitt 

Med undantag av två serier fanns det barn med i varje avsnitt av de ovannämnda serierna, 

men ibland var barnen med endast i en del av programmet och då är det enbart de tillfällena 

som har inkluderats i materialet. Ämnesområden som de här programmen behandlar är kemi, 

historia, biologi, geografi, svenska, teknik samt ekonomi. 

 

5.2 Metod 

Kvantitativ innehållsanalys är en metod för att ”… kvantifiera någonting i texter utifrån ett 

specifikt forskningssyfte.” (Bergström & Boréus 2005, s. 43-44). Det vill säga att man först 

räknar förekomsten av någon företeelse i undersökningsmaterialet och sedan analyserar och 

tolkar de resultat man har fått. Alla slags texter, i ordets breda betydelse, kan 

innehållsanalyseras som till exempel reklam, samtal, romaner eller tv-program.  Med hjälp av 

innehållsanalys kan man hitta mönster i stora mängder av material. (Bergström & Boréus 

2005, s. 43-45) 

Ett vanligt analysinstrument som kan användas som hjälpmedel i innehållsanalys är ett 

kodschema som beskriver vilka av sakerna, alltså variablerna, i undersökningsmaterialet som 

ska noteras. Innan man utvecklar ett kodschema är det bra att gå igenom delar av materialet 

som man ska undersöka för att få en generell uppfattning som underlättar skapandet av 

kodschemat. När analysinstrumentet är klart rekommenderas det att man gör en pilotstudie av 

en del av undersökningsmaterialet för att se om analysinstrumentet behöver vidareutvecklas. 

Därefter kan hela materialet analyseras.  En innehållsanalys ska idealt sett vara planerad och 

genomförd på så sätt att en annan forskare kan vid ett annat tillfälle upprepa analysen och 
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komma fram till samma resultat som den första forskaren. (Bergström & Boréus 2005, s. 49-

51) 

De här ovanbeskrivna instruktionerna har jag använt som stöd i genomförandet av denna 

undersökning. Kodschemat som jag använde mig av var en tabell med en rad för varje 

program som skulle analyseras och en kolumn för varje variabel som jag ville undersöka. Vid 

sidan om förde jag dock också anteckningar för att senare i analysen kunna ge exempel på 

olika företeelser och för att kunna fånga detaljer som även efter schemats vidareutveckling 

inte fick plats i det.  

Enligt Bruhn Jensen (2002, s. 220) är ett av de huvudsyftena för innehållsanalys att fastställa 

vissa gruppers representation i samhället. Den främsta fördelen med denna metod är att den 

kan ”… serve to confirm or disconfirm intuitive impressions by performing a systematic 

description of a large set of media discourses …” (Bruhn Jensen 2002, s. 102). En nackdel 

med metoden är dock att komplexiteten som finns i materialet oundvikligen minskar när den 

tas ur sin kontext (ibid.).  

 

5.3 Forskningsetiska reflektioner 

De utbildningsprogram som används som material i den här studien har redan publicerats 

tidigare och är tillgängliga för allmänheten. Mitt material innehåller således inga 

konfidentiella uppgifter. De kategorier som mina frågeställningar utgår från är inspirerade av 

Utbildningsradion resonemang kring mångfald (Utbildningsradion 2010b, s. 18) och stämmer 

huvudsakligen överens med bolagets definition. De sista två kategorierna, familjekonstellation 

och typ av boende, har jag valt att undersöka på grund av eget intresse.    
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6 Resultat och analys 

Som det har nämnts tidigare i uppsatsen ska Utbildningsradions utbud spegla hela landet och 

kännetecknas av mångsidighet. Detta krav finns bland annat med i bolagets sändningstillstånd 

(se s.4): ”9 § … Programmen ska utformas så att de genom tillgänglighet och mångsidighet 

tillgodoser skiftande förutsättningar och intressen hos befolkningen i hela landet. …”. 

Utbildningsradions personal har själv i Public service–redovisningen (ibid.) uttryckt hur de 

ser på mångfald. De fem faktorerna som enligt personalen ingår i mångfaldsbegreppet är 

genusmässig, etnisk, ålders- och geografisk bakgrund samt alla former av 

funktionsnedsättningar. I det här kapitlet kommer innehållsanalysens resultat att presenteras 

och analyseras tematiskt utifrån de förenämnda fem faktorerna. Även typerna av boende och 

familjer i materialet kommer att sammanfattas. Först kommer dock en kort beskrivning av 

undersökningsmaterialet. 

Båda Richards (2011, s. 90) och Kydd (2011, s. 243, 251) understryker betydelsen av att 

reflektera kring både kontexten där de undersökta programmen skapades och den avsedda 

publiken som programmen har. När det gäller den här studien så har programmens innehåll 

troligtvis till en viss del blivit påverkad av att de tillhör genren utbildningsprogram och har 

blivit skapade av, eller producerade för, ett public service–bolag som måste följa bland annat 

de riktlinjer som har beskrivits i stycket ovan och därmed också ha en medvetenhet kring 

mångfaldsfrågor. Vidare har innehållet antagligen påverkats av att den avsedda publiken är 

barn. 

I de 50 utbildningsprogram som utgjorde grunden för innehållsanalysen fanns det sammanlagt 

116 barnkaraktärer och två småbarn. I den här studien tolkades varje program som en 

självständig enhet och inte som en del av en längre serie. Det vill säga att till exempel 

huvudkaraktären Fanny som var med i Mitt liv som grej – seriens åtta avsnitt räknades i 

materialet som åtta olika barnkaraktärer. Dock eftersom materialets alla program ändå var 

avsnitt ur olika serier kommer det där faktumets betydelse för undersökningens resultat att 

diskuteras längre fram i texten. 

I materialet ingick 46 talande roller om man tittar på serierna som helheter. De 46 rollerna 

spelades av 45 barnskådespelare, det vill säga att endast ett av barnen spelade två roller.  Två 

program i undersökningsmaterialet innehöll korta scener med en större grupp bestående av 

cirka 15 barn. Eftersom det inte gick att avgöra varken barnens kön eller etnicitet, och de 
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beskrevs inte heller närmare, har de lämnats ur resultatredovisningen och analysen. Det man 

dock kunde se var att i det ena programmet var barn i gruppen huvudsakligen blonda och i det 

andra programmet hade barngruppen varierande hårfärg.  

 

6.1 Kön och könsroller 

Generellt sett dominerades undersökningsmaterialet av flickor, delvis på grund av att de flesta 

av programmen hade flickor som huvudkaraktär. 86 av de 116 barn som fanns med i de 

studerade utbildningsprogrammen gav intryck av att vara flickor och 28 pojkar. Därmed 

verkade materialet innehålla 74 % flickor och 26 % pojkar. Detta strider emot de tendenser av 

manliga rollernas dominans som Lemish rapporterar (2007, s. 57–59) och kan möjligen tolkas 

som ett tecken på ett trendbrott. Det Lemish redovisar gäller dock för alla typer av 

televisionsprogram och för hela världen så det är väldigt genomsnittligt och går inte att 

generalisera till att även gälla exakt för Sverige. Det är även värt att komma ihåg att man inte 

kan vara helt säker på vilket kön barnen i programmen har och det som rapporteras som 

resultat här är endast en tolkning som jag har gjort utifrån min referensram.  

Av de nio serier vars avsnitt ingick i studien hade sex stycken en eller två flickor i 

huvudrollen: Kayos krita, Mitt liv som grej, Massor med mossa, Selmas semla, 

Superteknikhjälte Siri och Dollarns egen testpilot Siri. En och samma skådespelerska spelade 

Siri i de båda två sistnämnda serierna. En serie, Mitt husdjur och jag, hade olika barn som 

huvudperson i varje program. Av seriens sammanlagt 10 program hade sju stycken en eller 

två flickor som huvudkaraktär och i tre avsnitt var det en pojke i uppmärksamhetens centrum. 

Två av serierna som studerats, Berg på riktigt samt Alice och världens väder, hade barn 

endast i sammanlagt fyra biroller.  Alla fyra karaktärerna i dessa biroller var flickor.  

Andra barnskådespelare i biroller fanns det i serierna Superteknikhjälte Siri, Kayos krita, 

Selmas semla och Mitt liv som grej. I de två förstnämnda serierna visades alla barn, förutom 

huvudpersonerna, endast i bild utan ljud och de visades med ett undantag bara en gång under 

programmen. I de två sistnämnda serierna fanns det barn både i talande och icke-talande 

biroller. Barn i talande roller visades generellt sett längre än de som inte hade några repliker. I 

serien Selmas semla innehöll fem av de åtta avsnitt en sekvens med barnintervjuer och som 

inledning till den visades varje gång en ljudlös filmsnutt med fyra barn, två flickor och två 

pojkar.  
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Ett sätt att analysera representation av kön i film och tv-program som presenterats tidigare i 

uppsatsen är Kydds (2011, s. 244) tre nivåer av kvinnors representation. För att även kunna 

analysera hur pojkarna representeras i programmen kommer jag generalisera nivåerna till att 

omfatta de båda könen. Detta känns särskilt viktigt eftersom den här studiens resultat pekar på 

att pojkar är underrepresenterade, i alla fall i den typen av material som har undersökts nu.  

Kydds första nivå handlar om att titta på vilken roll kvinnliga eller manliga karaktärer har i 

handlingen. Som redan påpekats tidigare så är flickor starkt överrepresenterade i huvudroller i 

undersökningsmaterialet. Endast tre av materialets 46 program som har barn i huvudroller har 

pojkar som huvudkaraktär. Alla de programmen handlade om att barn skulle berätta om sitt 

husdjur. I de resterande 43 program som har flickor som huvudperson har de varierande 

roller. Till exempel att göra olika naturvetenskapliga experiment som handlar om vardagliga 

fenomen, att stå upp för någonting som andra inte uppskattar, att berätta om sitt husdjur, att 

lösa olika uppgifter genom att leta efter ledtrådar i en stad, att testa olika sätt att tjäna pengar 

och att uppfinna saker som underlättar vardagen för andra. Flickkaraktärerna i huvudroller 

agerade ofta självständigt. Andra roller som båda pojkar och flickor hade i de undersökta 

programmen var kompis, syskon och son respektive dotter. 

I sju av de 50 program som utgör materialet beskrevs det vad en av barnkaraktärerna, en 

flicka kallad Fanny, vill bli när hon blir vuxen. Alla de här sju programmen ingick i samma 

serie: Mitt liv som grej. De yrken som Fanny uttryckte intresse för var kommunalråd, kirurg, 

president, statsminister, advokat, bankdirektör, zoolog, fotbollsproffs samt dinosaurieexpert. 

De två sistnämnda yrken uttryckte även Fannys bästa kompis, en pojke kallad Fabian, intresse 

för. Ingen av de nämnda yrken är sådana som traditionellt förknippas med kvinnor, som till 

exempel yrken inom vård och omsorg.  Många av Fannys drömyrken för även med sig stora 

möjligheter till maktutövning. Dessa fakta kan anses som tecken på att Fanny bryter mot 

stereotypen av kvinnor som mest intresserade av jobb med fokus på det interpersonella och 

inte intresserade av positioner förknippade med maktutövning.   

Även nu när hon är 9 år gammal i programmen vill hon påverka människornas åsikter. I vart 

och ett av de 10 avsnitt som serien Mitt liv som grej består av, visas några scener där ett 

vardagsföremål känner sig ledsen och obetydlig och Fanny svarar: ”Jag vet! Jag ska få alla 

människor att förstå hur viktig du är.”. Sedan ser tittarna hur hon lämnar ett hus och springer 

någonstans i en storstads centrum. I nästa scen går Fanny upp på en scen på en 

presskonferens. Hon har nio mikrofoner på bordet framför sig, hennes bild visas på flera 
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skärmar i rummet och vi ser hur flera människor lyfter upp kameror och tar bilder av henne 

med blixt. Den sista scenen kan tolkas som en bild för ett barn, eller en flicka, som tas på 

allvar och blir lyssnad när hon uttrycker sin åsikt. Fanny träffar även människor i 

maktposition. I ett av programmen vinner hon en tävling i Kanada och berättarrösten 

informerar tittare om att då fick Fanny träffa ”presidenten” och vara med på tv. På bilden som 

visas i scenen ser vi Fanny med USA:s president Barack Obama, hans fru och några andra 

människor. Bakom dem syns några amerikanska flaggor. 

Om vi nu i stället tittar på birollernas sammansättning i materialet så blir flickornas 

överrepresentation mindre uppenbar även om den fortfarande existerar. När det gäller talande 

sidokaraktärer så finns pojkar i 15 roller och flickor i 21 roller. Birollerna är huvudsakligen 

liknande till sin karaktär och handlar om att berätta sin åsikt i en intervjusituation eller att be 

om hjälp. I några program har dock en flicka rollen att rätta några äldre kvinnors 

faktapåståenden och i några andra visar flickor den vuxne programledaren runt i sin 

omgivning och berättar om den. Detta kan tolkas som att flickor även som sidokaraktärer har 

en större bredd på roller.   

I fråga om icke-talande biroller är 12 av dessa karaktärer pojkar och 10 flickor. Tysta 

pojkrollernas funktioner i programmen är att vara en huvudpersons bästa kompis, att äta i 

skolmatsalen, möjligen för att symbolisera skolvardagen och att nyfiket utforska en 

videokamera för att inleda ett programs intervjusekvens. De två sistnämnda roller har också 

flickor i icke-talande biroller. Förutom dem visas en flicka som läser tecknade serier i en 

hängmatta samt en flicka som försöker ta reda på vad hennes mamma ska köpa till henne som 

födelsedagspresent. Resultaten verkar därmed tyda på att när det gäller icke-talande biroller så 

har pojkar och flickor liknande variation i rollerna och de finns i ungefär lika stor utsträckning 

för de båda könen. 

Kydds andra nivå av könsrepresentation fokuserar på pojkars och flickors fysiska utseende 

genom programmens visuella schema. Vad jag kunde se så fanns det nästan inget i varken 

pojk- eller flickkaraktärernas fysiska utseende som stack ut i undersökningsmaterialet. 

Personerna i programmen hade till exempel inte kläder eller hårstilar som gjorde att man 

fokuserade på de sakerna i stället för vad karaktärerna gjorde eller avvek från programmets 

generella visuella schema.  

Den enda saken som jag såg i personernas fysiska utseende när det gäller kön och könsroller 

som möjligen kan uppfattas som överraskande var att en pojkkaraktär var intresserad av 
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nagellack och hade på sig det, vilket i berättelsen ledde till att programmets huvudperson, en 

flicka som också var intresserad av nagellack, blev bästa kompis med pojken. De båda delade 

också intresset för fotboll. Det är dock värt att återigen poängtera att hur tittarna uppfattar 

programmet är inte förutbestämt och därmed kan en annan åskådare uppfatta bland annat 

karaktärernas fysiska utseende på ett helt annat sätt än jag har gjort (Richards 2011, s. 103).  

Tredje och sista nivån i Kydds analysverktyg frågar hur programmen kommunicerar med den 

ideala tittaren. Om vi utgår från Halls (1997, s. 274) definition av den ideala tittaren så ska vi 

alltså försöka analysera för vem berättelsen är gjord och vem berättelsen behöver för att 

förverkliga dess avsikter. Ett kinematografiskt drag som många av de studerade programmen 

har gemensamt är relativt långa och frekventa transitiva sekvenser där en karaktär exempelvis 

springer eller åker sparkcykel runt i en stad.  En annan aspekt som många av programmen 

delar är att karaktärerna i de flesta scenerna gör någonting fysiskt, till exempel bakar, bygger 

någonting eller tar hand om djur, samt att personerna ofta agerar ensam, bland annat när de 

besöker butiker i staden eller letar efter mossa i skogen.   

De här gemensamma dragen kan tolkas som ett uttryck för hur programmens producenter och 

skapare har resonerat kring den avsedda publiken. I det här fallet verkar det som att framtida 

tittare är tänkta att vara barn som uppskattar individualism, i motsats till kollektivism, gillar 

när det händer någonting och är rörliga i stället för att stanna i närheten av det egna hemmet. 

Detta är dock bara en möjlig tolkning av många. 

Representation sker också med hjälp av kameravinklingar, bildens inramning och kamerans 

avstånd från objektet (Richards 2011, s. 78). Enligt Kydd (2011, s. 244) visas kvinnor ofta i 

närbild vilket leder till att de objektifieras och blir endast summan av sina kroppsdelar. När 

det gäller undersökningsmaterialet så visas barnkaraktärerna av båda kön oftast i 

helkroppsbilder. Ibland när barnen till exempel bygger någonting eller gör ett 

naturvetenskapligt experiment ser vi deras händer i närbild, och när karaktärerna berättar om 

någonting i en intervjusituation eller funderar på någonting visas ofta deras huvud i närbild. 

Däremot har jag inte märkt någon överdriven användning av närbilder i det studerade 

materialet. 
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6.2 Utseende/ etnicitet 

Eftersom det kan vara svårt att endast utifrån utseendet avgöra vilken etnisk bakgrund en 

person har så kommer resultaten som presenteras här vara uppdelade huvudsakligen efter 

hårfärg, vilket dock inte heller är en helt objektiv bedömning men en som jag uppskattade bli 

mer verklighetsenlig än avgörandet av barnens etniska bakgrund. Det var blonda barn som 

utgjorde majoriteten av karaktärerna i de studerade programmen. Av sammanlagt 116 barn 

var 66 blonda, det vill säga 57 %. Antalet brunhåriga barn uppgick till 26 och utgjorde 

därmed 22 %. Det fanns 11 svarthåriga barn med i materialet, alltså cirka 10 %. Nio av 

barnen, det vill säga omkring 8 %, såg ut att ha afrikansk eller karibisk bakgrund. Fyra av 

barnkaraktärerna i materialet hade rött hår, alltså cirka 3 %. 

Andelen barn med svart hår eller afrikansk/karibisk bakgrund kräver emellertid närmare 

granskning eftersom en stor del av de här barnen fanns endast med i ett program som 

behandlade världens språk och de kan därmed antas ha blivit inkluderade i programmet 

huvudsakligen just för att representera mångfald och inte som en naturlig del av vardagen i 

Sverige. Om man skulle exkludera programmet om språk från undersökningsmaterialet skulle 

antalet barnkaraktärer med svart hår sjunka från 11 till sex och antalet barn med 

afrikansk/karibisk bakgrund skulle gå från nio till fem. Antalet barn i båda fall skulle alltså 

nästan halveras. De språk som barn uttalade sig om i programmet var, förutom svenska, 

turkiska och somaliska. De talade även på flera andra språk, däribland på engelska, men de 

språken identifierades inte i programmet. 

I det här fallet med programmet om språk kan möjligtvis handla om stereotypifiering som 

först verkar positiv men vid närmare undersökning inses kunna leda till att människor blir 

ännu mer inlåsta i stereotypen (Hall 1997, s. 245). Här kan det till exempel handla om att man 

först tycker att det är bra att det syns fler barn med afrikansk/karibisk bakgrund i televisionen 

men senare kommer man fram till att när barn som tillhör en etnisk minoritet inkluderas 

nästan enbart i program som handlar om mångfald i samhället, kan det leda till att de barn 

fortsätter att ses som någonting ovanligt som bara syns när ämnet är till exempel 

flerspråkighet eller kulturkrockar och inte som en naturlig del av vardagen i det svenska 

samhället. 
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Snead (Kydd 2011, s. 248-250) har skapat en modell för analysering av etnicitet och 

representation. Modellen, som definierar tre sätt som gör att en karaktär blir definierad genom 

sin etnicitet, kommer nu appliceras på undersökningens resultat. När det gäller det första 

sättet, mystifiering, är det svårt att säga om det används i de undersökta programmen eftersom 

det finns nästan ingen karaktär i programmen som man som tittare skulle få en djupare bild av 

och lära känna närmare. Av de 50 program som ingick i studien var det dock endast ett som 

hade ett svarthårigt barn i huvudrollen och det fanns inga program som hade ett 

afrikanskt/karibiskt huvudkaraktär.  

Om vi återigen tittar på fördelningen mellan barnkaraktärerna i materialet och exkluderar det 

tidigare diskuterade programmet om språk kan vi då se att det finns endast en talande karaktär 

med afrikansk/karibisk bakgrund och tre icke-talande karaktärer bland de 100 resterande 

barnroller. När det gäller svarthåriga barn är motsvarande siffrorna då tre talande roller och 

två tysta. Detta kan tolkas som ett möjligt uttryck för utelämning, som är ett annat sätt att 

definiera karaktärer genom etnicitet enligt Sneads (ibid.) modell. Det här sättet liknar i 

praktiken förnekandet av de utelämnade gruppers existens.  

Barthes (Frankenberg 1997, s. 89-91) har beskrivit något liknande när han har hävdat att 

människor från den liberala medelklassen är endast kapabla att acceptera olikhet i små 

mängder och behöver därför strategier för att skydda sig från olikhet. På så sätt slipper de 

människorna att konfronteras med olikhet vilket skulle kanske skaka om deras känsla av att 

rättfärdigt vara i centrummet. En av Barthes strategierna är olikhetens ignorering vilket 

påminner om Sneads utelämning.  

Det sista av Sneads tre definieringssätt är markering. Med detta menar han att en karaktärs 

utseende framhäver, ofta överdrivet, de aspekter som signalerar att karaktären är etniskt 

avvikande från de andra i programmet eller i scenen för att markera att det finns ingen tvekan 

om karaktärens etnicitet. I materialet syns inte några sådana markeringar. Möjligen kan 

scenen med tre afrikanska flickor i slöja i programmet om världens språk först tolkas som 

någon slags markering, men vid närmare åskådning verkar det i stället handla om att barnen 

råkar gå i samma förskola eller skolklass. 
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6.3 Geografisk placering 

För att analysera huruvida programmen i undersökningsmaterialet visar en medvetenhet kring 

tittarnas skiftande geografiska bakgrund, som Utbildningsradion uttalat strävar efter i sina 

produktioner, ska vi titta närmare på var handlingarna i de studerade programmen tar plats 

och vilka geografiska platser eller orter nämnts i dem. Utbildningsradion försöker enligt 

Public service – redovisningen (se s.4) att ”… sprida inspelningar till olika delar av landet 

och olika miljöer samt hitta medverkande från hela landet.”. De har även övervägt ”… att 

införa en rapportering av inspelningsorter i samband med att ett program produceras men 

valet av metod och kriterier är inte enkelt att fastställa.” (se s. 4). De här citaten tyder på att 

ämnet i alla fall har diskuterats i bolaget och upplevs vara av betydelse. 

I fråga om orter eller geografiska platser så nämndes inte särskilt många i de 50 analyserade 

programmen. De orter som både visades på bild, dock oftast under en väldigt kort tid, och 

benämndes var Borås, Malmö, Stockholm och Gotland. Var och en av de här orterna nämndes 

i endast ett program. Även Kanada nämndes i två program som en plats dit Fanny vann en 

resa och där hon fick delta i en tävling för att leta efter dinosaurieskelett. Det enda som 

tittaren ser av resan är bilder på Fanny och dinosaurieben i en skog.  

Alla de här platserna, förutom Gotland, nämndes i serien Mitt liv som grej och presenterades 

som ställen där huvudkaraktären Fanny hade gjort, eller ville göra någonting. I Borås vann 

hon en suddgummitävling. När Fanny skulle bli stor ville hon bli kommunalråd i Malmö och 

när hon upptäckte en ovanlig insekt tog hon den till Akvariet i Stockholm. I ett annat program 

besökte huvudkaraktären Skansen men det berättades inte för tittarna var den ligger. 

Programmet där Gotland visades och nämndes ingick i serien Mitt husdjur och jag. Serien 

består av tio avsnitt och det är värt att notera att det enda avsnittet där tittaren informerades 

om var programmet tog plats, var just det som visade Gotland. Detta verkar tyda på att 

programskaparna tyckte att det var någonting med Gotland som gjorde den mer nämningsvärt 

än de andra platserna där huvudkaraktärerna i serien bodde.  Utöver de platser som har 

diskuterats hittills visades och nämndes även ”Utö i Stockholms skärgård” och fjällen i varsitt 

program. Temat för båda programmen var dock bergarter så det påverkade med stor 

sannolikhet var filmandet skedde.  
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Om vi i stället tittar på omgivningarna där de studerade programmen tar plats, kan vi se att de 

flesta av berättelserna sker i en stadsmiljö och de flesta av karaktärerna vars hem vi ser verkar 

också bo i tätorter. Handlingen i fyra av de 50 program som utgör undersökningsmaterialet 

verkar äga rum på landet, det vill säga att det inte syns några andra hus i närheten. I tre av de 

fyra fallen bor huvudpersonen i programmet på en bondgård, vilket möjligtvis kan tolkas som 

någon slags markering, eller uppfyllande av tittarnas förväntningar på hur det ska se ut på 

landet. Under de här programmen visas tittarna bland annat vilka djur huvudkaraktärens 

familj har. I de här fallen är det hästar, kor, gris, kycklingar och husdjur. Även hemmens 

omgivningar med ladugårdar, stall, traktor och skog visas.  

De stadsmiljöer som visas i programmen är olika bostadsområden, parkeringshallar, 

köpcentrum, undergångstunnlar, centrum, parker, en stor byggarbetsplats, trappor, lekplatser, 

ett café och ett bageri. Andra platser som visades är ett kontor, ett sjukhus, en mataffär, ett 

återvinningsrum, en inredningsbutik, skog samt en leksaksaffär. Anledningen till att miljöerna 

där programmens karaktärer vistas också studerades i den här undersökningen är att de 

likheter en barntittare ser mellan sig själv och en karaktär i ett tv-program påverkar huruvida 

tittaren identifierar sig med karaktären. Till exempel kan en barntittare uppleva samhörighet 

med en karaktär som bor i ett liknande område som tittaren och kanske leker i samma typer av 

utomhusmiljöer. Identifikation i sin tur påverkar bland annat barntittarens känslor av att bli 

bekräftad. (Lemish 2007, s. 57-59) 

I fyra av de 50 program visas sjöar eller åar. Två av de fyra är de tidigare nämnda 

programmen som händer på Gotland och på Utö. I de två resterande program visas bilder av 

en storstads hamn och av en huvudkaraktär som fiskar i en stads centrum. När man tänker på 

att cirka 40 % av Sveriges befolkning bor inom 5km från kusten (Boverket 2006, s. 23) så 

verkar det finnas förvånansvärt lite utbildningsprogram med barnkaraktärer som rör sig i en 

kustmiljö.  
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6.4 Ålder 

De flesta av barnkaraktärerna i programmaterialet ser ut att vara i ungefär samma ålder som 

den avsedda målgruppen, det vill säga omkring 6 – 9 år. Karaktärernas ålder nämns dock inte 

alltid i programmet. Minst ett barns ålder nämndes i 22 av de 50 program. De rapporterade 

åldrarna var 10 år i ett program, 9 år i tio stycken program, 8 år i åtta program samt 7 år i tre 

program.       

 

6.5 Funktionsnedsättningar 

Endast ett av de 116 barn som var med i de 50 undersökta programmen hade någon synlig 

eller märkbar funktionsnedsättning. I ett program hade en av huvudkaraktärerna glasögon på 

sig och berättarrösten informerade tittarna om att utan dem skulle karaktären kanske haft svårt 

att lära sig läsa och skriva. Detta resultat stämmer överens med tidigare undersökningar, bland 

annat Ghersettis (2007), som också fann att människor med funktionshinder eller – 

nedsättningar är kraftigt underrepresenterade i tv-program. 

 

6.6 Boende och familjekonstellationer 

Utbildningsradions reflektioner kring mångfald i programutbudet, som presenterats tidigare i 

uppsatsen, nämner inte någonting om klass men eftersom både Dines & Humes (2003, s. 6) 

och Curran & Gurevitch (2005, s. 336-337) påpekar att kategorin klass samverkar med 

kategorierna kön och etnicitet i skapandet av människas position i samhället har jag valt att 

även kort beröra den här kategorin. Eftersom det inte går att avläsa en karaktärs 

klasstillhörighet av programinnehållet så har jag bestämt mig för att endast titta på vilka typer 

av bostäder barnkaraktärerna bor i och hur deras familjekonstellationer ser ut. Det måste dock 

konstateras att de här två faktorerna ger en långt ifrån heltäckande bild av klass. 

I 31 av 50 program får tittarna se hur karaktärerna bor. Ungefär hälften, 16 barn, bor i villor. 

Nästan lika många, 12 barn, bor i lägenhet och resterande tre bor i radhus. 

Huvudkaraktärernas familjemedlemmar finns med i 30 program av 50. I 27 av de 30 

programmen är en eller flera föräldrar närvarande. Pappor är de som syns oftast, i sammanlagt 

21 program, och nämns därutöver i ett program. Mammor visas i sex program och rösten hörs 

i tre program till. I nio av programmen nämns föräldrarna men visas inte. I åtta av 
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programmen har huvudkaraktären syskon. I sju av fallen handlar det om en syster och i ett fall 

om en lillebror. För att sammanfatta, i 14 program av 27 har huvudkaraktären två föräldrar 

som syns eller nämns. I nio program finns endast pappan med och i fyra program endast 

mamman. 

Sammanfattningsvis kan man säga att när det gäller typ av boende verkar inte någon typ vara 

överrepresenterad. Av föräldrarna finns pappor med i dubbelt så många program som 

mammor. Syskon nämns eller visas relativt sällan. De är med i endast i åtta av de 50 

undersökta program.  
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7 Slutdiskussion och sammanfattning 

7.1 Diskussion 

De resultat från den här undersökningen som verkar stämma mest överens med tidigare 

studier var att barn från etniska minoriteter och barn med funktionsnedsättningar är 

underrepresenterade i de studerade programmen.  

Att representationen av barn med olika bakgrund ser ut som det gör i undersökningsmaterialet 

har troligen flera orsaker. En av dem skulle kunna vara att det är svårt att få tag på 

barnskådespelare med varierande bakgrund. Detta kan möjligtvis åtgärdas med en bredare 

rekrytering och upplysning om öppna roller genom nya kanaler som når till de grupper som är 

nu underrepresenterade i programmen.  

En möjlig orsak på en annan nivå, nämligen i planeringsfasen, kan vara att när handlingen och 

rollerna bestäms glömmer man att tänka på att den aktuella produktionen också ingår i en 

helhet, i Utbildningsradions utbud, och måste följa riktlinjerna därefter. Det verkar dock att 

personalen på Utbildningsradion redan kan vara medvetna om problematiken eftersom de 

skriver i Public service – redovisningen (Utbildningsradion 2010b, s. 18) att de ”… arbetar 

medvetet med mångfaldsfrågan. Bl. a. genom att precisera kraven på mångfald i 

projektbeställningarna.” Detta tyder på att programproducenter och – skapare redan i dag får 

information om vad som förväntas av dem när det gäller representation av mångfald. 

Vissa av studiens resultat var överraskande för mig eftersom de var motsatser till vad flera 

tidigare forskare hade rapporterat. Detta var fallet till exempel med resultatet att flickorna var 

i klar majoritet bland barnkaraktärerna i de undersökta programmen, när forskare i området 

verkar anse att flickorna i allmänhet är underrepresenterade, även i barnprogrammen. Det är 

svårt att säga om den här studiens resultat indikerar någon generell trend när det gäller 

utbildningsprogram i Sverige eller internationellt eftersom urvalet inte var särskilt stort, även 

om den omfattade program från flera års tid. Därför skulle det vara intressant att göra en 

större undersökning för att se om den får liknande resultat.  

En annan upptäckt som kan verka oväntat var att papporna har en starkare närvaro i de 

undersökta programmen än mammorna. Vilka slags roller och uppgifter som pappa-

karaktärerna hade undersöktes inte eftersom det inte ingick i den här studiens syfte, men det 

skulle kunna vara ett intressant ämne för fortsatt forskning. Dessutom kan man undra varför 
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barnkaraktärerna i programmen så ofta agerar ensam i scenerna när barn i verkligheten ofta 

gör aktiviteter tillsammans med andra barn. Kanske handlar det om budgetens begränsningar, 

det vill säga att produktionsgruppen inte har de finansiella möjligheterna att anställa fler 

skådespelare.  

 

7.2 Sammanfattning 

Sammanlagt 116 barnkaraktärer fanns med i de 50 studerade utbildningsprogrammen. Det 

undersökta materialet innehöll 74 % barnkaraktärer som verkade vara flickor och 26 % som 

verkade vara pojkar. Endast tre av de 46 programmen med barn som huvudkaraktär hade en 

pojke i huvudrollen. Blond hårfärg var dominerande bland barnkaraktärerna och tillsammans 

med brunhåriga, som var den näst största gruppen, representerade de 79 % av alla barn i 

studien. Många av barnkaraktärerna med svart hår eller afrikansk/karibisk bakgrund fanns 

endast med i ett program som handlade om olika språk i världen. 

I de 50 programmen nämndes endast sju olika geografiska platser, varav en ligger utanför 

Sverige. De flesta av programmen var filmade i en stadsmiljö, men några visade också 

landsbygd. De undersökta barnkaraktärerna verkade huvudsakligen vara i ungefär samma 

ålder som programmens målgrupp. Av 116 barn var det endast ett som hade en märkbar 

funktionsnedsättning. Nästan alla barnkaraktärer vars hem tittarna fick se bodde antingen i 

villa eller i lägenhet. Båda boendeform hade ungefär lika många representanter bland 

karaktärerna. När det gäller familjemedlemmar så var pappor de som hade starkast närvaro. 
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8.2 Programmaterial från Utbildningsradion 

Kayos krita (2011): hela serien (fem avsnitt) 
Mitt liv som grej (2010): hela serien (10 avsnitt) 
Mitt husdjur och jag (2010): hela serien (10 avsnitt) 
Berg på riktigt (2009): två avsnitt (Spår av is och Fjällen) 
Massor med mossa (2008): hela serien (tre avsnitt) 
Alice och världens väder (2008): tre avsnitt (Temperatur, Vind och Åska) 
Selmas semla (2007): hela serien (åtta avsnitt) 
”Superteknikhjälte Siri” i Teknikshowen (2007): hela serien (fem avsnitt) 
”Dollarns egen testpilot Siri” i Showen Dollar (2006): fyra avsnitt (Konsumentmakt, Spara och slösa, 
Tjäna pengar och Att köpa saker) 
 


