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Barns förhållande till TV har alltid varit ett käns-
ligt och omdebatterat ämne som inspirerat till att
ett omfattande forskningsområde utvecklats. Denna
bild bekräftas exempelvis av historiska analyser av
den amerikanska barnmedieforskningen. Forsk-
ningsfrågorna har styrts av den debatt om mediets
verkningar som förts och den dominerande forsk-
ningsparadigmen har därför blivit att tonvikten
lagts på att studera påverkan och effekter (Wartella
& Reeves, 1985).

Utan anspråk på systematisk analys av de olika
inriktningar som barnmedieforskningen antagit, vå-
gar vi påstå att den präglats av ett klart positi-
vistiskt förhållningssätt, där fokus legat på kvanti-
tativa kartläggningar av barns medievanor, experi-
mentella studier kring TV-mediets påverkan och
effekter samt olika typer av panel- och fältstudier. I
den mån det skett någon slags nyorientering inom
barnmedieforskningen, så har den gått mot att stu-
dera barns förhållande till nya digitala medier, så-
som dataspel och Internet, detta trots att TV-mediet
fortfarande är det massmedium som barn ägnar
mest tid åt.

Vår uppfattning är att den oro för mediernas på-
verkan på just barn som funnits både bland fors-
kare och inom samhället i stort har lett till att ut-
vecklingen inom barnmedieforskningen blivit ensi-
dig och kommit att skymma frågor som bland annat
gäller tv-mediets kulturella betydelse, mediets es-
tetiska aspekter eller frågor som försöker belysa
varför barn och unga är så fascinerade av TV.

Den perspektivförskjutning och breddning av
medieforskningen som skedde under 60-talet, där
samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning
kom att närma sig varandra och som så småningom
ledde fram till vetenskapsteoretisk korsbefruktning
och den så kallade Cultural Studies-skolan, kom
aldrig att nå ut till barnmedieforskningen. Således
har de mer humanistiskt orienterade hermeneutiska
perspektiven där tonvikten ligger på kvalitativa
studier kring TV som kulturyttring och där text-
och tolkningsfrågor står i fokus varit starkt begrän-
sade inom barnmedieforskningen. Det genomslag
som Cultural Studies-skolan exempelvis haft inom
ungdomsforskningen har inte haft någon motsvarig-
het inom barnmedieforskningen.

På senare år har emellertid den norska barn-
medieforskningen publicerat flera omfattande arbe-
ten som närmar sig Cultural Studies-skolan och där
text- och tolkningsfrågor förankras i ett kultur-
teoretiskt perspektiv. I föreliggande artikel skall
två avhandlingar och en bok behandlas i den krono-
logiska ordning som de utgivits. Gemensamt för
dessa tre arbeten är att de alla är starkt koncentre-
rade till det licensfinansierade public service-före-
taget NRK’s barnprogram. I två av projekten byg-
ger forskningen på verkliga barns möte med TV-
texter, i det tredje projektet handlar det om den
implicite läsaren, det vill säga de ”läsningar” och
tolkningar som NRK:s barnprogram inbjuder till.

Karin Hakes bok Barn og unges fjernsynsver-
den. Ett utviklingsperspektiv (1998) bygger på
många års egen forskning och erfarenheter från
NRK’s barnavdelning, där Hake varit och fortfa-
rande är forskningsansvarig. Här förenas insikter
om publikmekanismer kopplat till utvecklingspsy-
kologi och pedagogik. Tonen i framställningen är
genomgående lättsam och vänder sig enligt förfat-
taren till programfolk, journalister och mediestu-
denter. Ytterligare två grupper kan tilläggas, nämli-
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gen ”intresserade” föräldrar och olika typer av
lärargrupper.

Boken innefattar hela spannet förskolebarn,
skolbarn och ungdomar. Teoretiskt bygger boken på
ett företrädesvis kognitivt men också ett psyko-
dynamiskt perspektiv på barns växande och utveck-
ling. Framställningen grundar sig på teoretiker som
Jean Piaget, Jerome Bruner och Lev Vygotsky och
på Erik Erikson.

Det författaren kallar ”barnspektivet” ägnas
särskild uppmärksamhet. Väl medveten om att det
finns många olika slags innebörder i begreppet,
försöker hon att ge sin egen definition. Hake menar
att hon försöker att anlägga ett ”inifrån och ut-
perspektiv” och med detta menas en ambition att
försöka belysa barns och ungas förhållningssätt till
TV utifrån barnens synvinkel. Istället för att an-
lägga normativa aspekter på TV-tittande försöker
hon att visa vad TV betyder för barnen själva; vilka
behov TV:n fyller, hur de pratar om sina TV-upple-
velser och så vidare. Här kommer naturligen
metodaspekter in i bilden. Hur ska vi som vuxna
kunna förstå vad barn lägger in i sina TV-upplevel-
ser? Hakes recept blir att skapa intervjusituationer
som bygger på ett ömsesidigt och förtroendefullt
förhållande mellan intervjuare och barn. En situa-
tion som i möjligaste mån blir en trygg samtals-
situation där barnet kan vara öppen med sina upp-
levelser. Hur detta ska gå till ger Hake många prak-
tiska råd om, både från egna erfarenheter och ge-
nom en grundlig genomgång av forskning på områ-
det. Bland annat menar Hake att det gäller att upp-
rätta ett kontrakt med barnet. Forskare och infor-
mant ska göra ett ”jobb” tillsammans, där barnet är
en viktig part som har intressanta upplysningar att
ge.

Utvecklingsperspektivet bibehålls boken ige-
nom och varje ålderskategori får var sitt kapitel.
Jämförelserna mellan de tre grupper som barn och
unga är indelade i – förskolebarn, skolbarn och ton-
åringar – går ut på att visa olikheter snarare än lik-
heter, något som troligtvis hänger samman med att
boken delvis har till syfte att producenterna vid
NRK ska lära känna och identifiera olikheter mel-
lan sina målgrupper. Men hon tar också upp affek-
tiva aspekter och för ett spännande resonemang
kring begreppet fascination och närmar sig således
det svårgripbara ”upplevelsebegreppet”. Hake för-
söker härmed belysa receptionsprocessens kom-
plexitet. Förskolebarnen behandlas något mer ingå-
ende än ”mellanbarnen” och ungdomarna. TV-
tittandet behandlas också utifrån ett uses-and-grati-
ficationperspektiv. Hake har ett rikt kvalitativt ma-
terial från egna studier att utgå från när hon disku-

terar de funktioner TV fyller för barn och ungdo-
mar. Hon ger åtskilliga belägg för barns och ungas
kommunikativa kompetens i den meningen att de
besitter förmågan att företa medvetna och reflekte-
rade val och de tycks också ha en betydande insikt
om vad TV betyder för dem. Barn och i synnerhet
ungdomar är således i stånd till att göra meta-
reflektioner över sitt förhållande till TV-mediet,
vilket visar på en betydande medvetenhet om TV:s
roll i det egna vardagslivet. Hake tar också upp det
normativa perspektivet, huruvida man ska reglera
barns och ungas TV-tittande. Hon menar att man
ska lyssna på den unga publiken och ta hänsyn till
deras åsikter. Men för den skulle kan de unga inte
helt ska ta ansvar för sina egna program.

Diskussionen vidgas när TV-tittandet bland
barn och unga i Norge såväl som i övriga Norden
sätts in i ett större globalt perspektiv. Hake för ett
resonemang om varför barn och ungdomar tenderar
att välja det kommersiella utbudet framför public
service-utbudet. Här diskuteras också kvalitets-
begreppet utifrån olika perspektiv. Författaren stäl-
ler frågan: Vem ska definiera kvalitet: experter, för-
äldrar barn och unga? Vi måste försöka förstå var-
för tittarna väljer som de gör. Men detta måste
också kopplas till kvalitetsmål, som inte har pub-
likmaximering som enda syfte.

Hakes bok har många förtjänster och är reflek-
terande och resonerande och bygger som sagt på
många års erfarenheter av egen forskning om barn
och unga och medier. Hon är också förtrogen med
internationell och nordisk forskning och ger många
utblickar. Möjligen kunde utvecklingsperspektivet
ha tonats ner något. Senare års forskning om barns
utveckling, bland annat antropologisk barnforsk-
ning har visat att barns utveckling kan se mycket
olika ut i olika kulturer och att den är starkt knuten
till sociokulturella villkor. Man måste därför vara
försiktig med att förlita sig alltför starkt på utveck-
lingsteorier av den typ som Jean Piaget formulerat
när man uttalar sig om barns TV-kompetens. Hakes
egna forskningsrön visar också att barns förståelse
och tolkning är beroende av programinnehåll och
utformning, vilket paradoxalt nog understryker ris-
ken med att placera in olika åldersgrupper i förut-
bestämda kognitiva stadier.

Boken får betraktas som en basbok om barn och
medier som framförallt riktar sig till en norsk läse-
krets. Utgångspunkten är publikundersökningar
och programstudier som gäller den norska barn-
och ungdomspubliken. Men den kan med fördel lä-
sas inom det nordiska forskarsamfundet, eftersom
författaren gör täta jämförelser med övriga nord-
iska länder. Bland annat presenteras en hel del in-
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tressanta publikdata om likheter och skillnader
mellan barn- och ungdomspublikerna i Sverige,
Danmark, Norge och Finland. Resonemangen om
receptionsprocessen, det vill säga om tolkning, för-
ståelse och fascination samt diskussioner om den
aktiva och kompetenta publiken har också ett gene-
rellt värde.

Elise Seip Tønnessens bok Barns møte med TV.
Tekst og tolkning i en ny medietid (2000) är en om-
arbetning av avhandlingen Sesam til fjernsyns-
teksten. Norske barns møte med en ny fjernsyns-
kultur som framlades vid Institutet för medier och
kommunikation, universitetet i Oslo 1999. Boken
och avhandlingen presenterar en gedigen teoretisk
grund för att analysera TV-texter inom ramen för
en kommersiell mediekultur. Vidare tillämpas teo-
rierna på en närstudie av hur förskolebarn uppfattar
NRK:s stora satsning Sesam stasjon, som bygger på
det amerikanska pedagogiska programmet Sesame
Street.

Sesame Street har haft stor framgång i världen
sedan dess tillkomst 1969 och det har utvecklats
olika lokala former av programmet i många länder
världen över. Det syftar till att ge skolförberedande
kunskaper men är också tänkt att ge så kallade pro-
social kunskap som går ut på att lära barn samar-
bete, konfliktlösning m m. Den norska varianten
Sesam Stasjon kom till ganska sent, nämligen ca 20
år efter den ursprungliga amerikanska förlagan

Det här arbetet skiljer sig avsevärt från tidigare
studier och forskning kring Sesame Street, både
vad gäller teori, syfte och metod. Tidigare forsk-
ning har varit inriktad mot att studera program-
seriens effektivitet när det gäller informations-
överföring, kunskapsinhämtande och uppmärksam-
het. Särskilt det sistnämnda har varit föremål för
många studier, nämligen att försöka påvisa hur
barns uppmärksamhet styrs av format och innehåll.
Forskningen har företrädesvis utgått från en positi-
vistisk hypotetisk-deduktiv design. Föreliggande
arbete utgår däremot från en hermeneutisk och
tolkande paradigm, starkt inspirerad av litteratur-
vetenskaplig receptionsteori.

Fokus ligger på texttolkning och meningsska-
pande och hur dessa processer är kopplade till
sociokulturella erfarenheter, det vill säga barns
tolkningsberedskap. Studien avser att ge två slags
insikter. För det första ska den ge konkret kunskap
om hur barn tolkar. För det andra ska denna kun-
skap fungera som utgångspunkt för teoretiska över-
väganden av mer allmän karaktär, det vill säga all-
mängiltiga processer i barns meningsskapande.
Författaren har sin ämnesteoretiska grund i huma-
nistiska vetenskaper och avhandlingen/boken ägnar

stort utrymme åt teorier om meningsskapande och
tolkning med utgångspunkt från hermeneutik och
fenomenlogi. Här behandlas klassiska text- och
narrationsteorier med särskild tonvikt på recep-
tionsteori och semiotik. Seip Tønnessen stödjer sig
framför allt på Wolfgang Iser och inom semiotiken
behandlas främst Eco och Peirce. De textteoretiska
begrepp som särskilt studeras är: Narrativ struktur,
metaforik och betydelseöverföring samt modalitet.
På mottagarsidan används förutom kognitiv utveck-
lingsteori även kognitiv schemateori kopplat till ett
sociokulturellt perspektiv. Författaren tänker sig att
tolkningsprocessen sker i ett samspel med socio-
kulturella scheman eller modeller som interna-
liserats och delas av en socialt konstituerad grupp
eller tolkningsgemenskap. I ett omfattande avsnitt
behandlas språkets roll i kulturöverföringen. Här
behandlas Bakhtin, Rommetveit och inte minst
Halliday. Det betonas att den dialogiska aspekten
av språket är helt grundläggande för människan och
för hur vi kommunicerar, tolkar och ger innebörder.
Enligt Halliday lär sig barnet språket därför att det
fyller olika typer av funktioner för att uttrycka sig
och lära sig om världen.

Halliday och Bakhtin visar bägge på hur viktiga
den sociala kontexten är för tolkningen. Men detta
är en komplex process och det går inte att helt
knyta olika typer av tolkningar och läsarpositioner
till demografiska bakgrundsvariabler, utan det är
frågan om ett mer komplext mönster, där både so-
ciala bakgrundsfaktorer och individuella faktorer
av personliga erfarenheter spelar roll.

Det utvecklingspsykologiska perspektivet be-
handlas genom Piaget, Vygotsky och Eric Ericson,
där Seip Tønnessen framför allt lyfter fram den se-
nare. Avhandlingen uppvisar således en betydande
teoretisk komplexitet i syfte att fånga receptions-
processen i sin helhet. Genomgången av tidigare
forskning om barn och medier är i jämförelse med
det teoretiska ramverket emellertid tämligen sum-
marisk och starkt selektiv och syftar till att foku-
sera på avhandlingens mer centrala problemställ-
ningar. Här läggs tyngdpunkten på forskning som
rör barn och berättande, det vill säga förståelse av
narrativ struktur, förståelse av metaforik respektive
betydelseöverföringar och barns förståelse av mo-
dalitet.

Studien som består av flera typer av data, med
tyngdpunkt på barnintervjuer, sträcker sig över en
längre tidsperiod och har en design som tillåter
både tvärsnittliga och longitudinella jämförelser.
Data har för två åldersgrupper – 4 och 6 år – sam-
lats in vid två tillfällen, 1993 och 1995. En kärn-
grupp om 10 barn ingår i hela studien; de följs från
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4 års ålder med början 1993 och data samlas också
in när de är 6 år. Sammanlagt finns en uppsättning
data från 30 barn. Kärngruppens föräldrar blir ock-
så telefonintervjuade för att undersöka barnens
kulturella bakgrund; hur man använder medier, lit-
teratur m m. I studien ingår också en så kallad
produktionsdel, där barnen, två och två, får kon-
struera ett eget program med hjälp av rekvisita av
samma typ som förekommer i de riktiga TV-pro-
grammen. Dramatiseringarna videofilmades.

Studien uppvisar en mängd resultat och jämfö-
relser mellan de två åldersgrupperna, jämförelser
mellan de två undersökta programmen, samt jämfö-
relser som bygger på sociokulturella variabler. Stu-
diens främsta styrka, vid sidan om det gedigna teo-
retiska avsnittet, är presentationen av de olika
intervjuutdragen – barnen intervjuas i par – och
tillhörande analyser, särskilt analysen av barns
tolkningar av överförd betydelse och modalitet. Här
görs också täta jämförelser med andra studier för
att konfirmera slutsatser alternativt för att belysa
bristande överensstämmelse med andra studier. Ar-
betet är unikt i sitt slag, därför att författaren valt
att arbeta med mycket små barn. Intervjuutdragen
illustrerar emellertid tydligt att det går att intervjua
fyraåringar. Dock är underlaget litet och därför blir
de kvalitativa analyserna av större värde än de
kvantitativa analyserna.

I avhandlingen behandlas också generella spörs-
mål. Genom att begrunda data från barns egna pro-
duktioner, försöker avhandlingen koppla detta till
en mer generell berättelseförmåga. Det visar sig
nämligen att barnen under perioden 1993-1995
tycks ha blivit alltmer tematiska i sitt sätt att be-
rätta, vilket kan tänkas bero på att de blivit alltmer
vana vid magasinsformatet som ju bygger på en te-
matisk berättarteknik snarare än en episk och linjär
berättarteknik.

Sesam stasjon är ett exempel på hur ett barnpro-
gram genom en internationell anpassning, ger ut-
tryck för både amerikansk kultur och specifika kul-
turella inslag som har med den norska etermedie-
kulturen att göra. Dock är programmet präglat av
det amerikanska samhället, både vad gäller sättet
att kommunicera och den utbildningsfilosofiska
hållningen. Men i den norska versionen är inlär-
ningsmålen inte lika fragmentariserade och avgrän-
sade och är därmed bättre avpassade till norsk pe-
dagogisk filosofi. Det har byggts en bro till traditio-
nell norsk barn-TV och man har införlivat mål som
information, kultur, upplevelse och underhållning
som det sägs i de norska programreglerna. Uppen-
barligen har programserien utvecklats från perio-
den 1993 till 1995. I början försökte man mer att

anpassa formen till traditionell norsk barn-TV med
en ramhandling med stark narrativ struktur. Men
med tiden har formen blivit mer tematisk för att
lättare kunna foga in de amerikanska inslagen vil-
ket medfört avkall på ambitionen att skapa en nar-
rativ ramhandling. Kommer detta att påverka barns
sätt att strukturera sina upplevelser på lång sikt och
på barns sätt att se sig själva i omvärlden, frågar
sig författaren? Om magasinsformatet blir den do-
minerande programformen i framtiden, kan frågan
resas om det linjära tidsbegreppet som är typiskt
för episkt berättande med tiden kommer att ersättas
av ett punktuellt tidsbegrepp.

Sammanfattningsvis, lyckas författaren på ett
imponerande sätt att knyta samman olika forsk-
ningstraditioner genom att lyfta fram relevanta teo-
rier inom såväl humaniora som inom samhällsve-
tenskap och tillämpa dessa på ett empiriskt mate-
rial och därigenom belyses receptionsprocessens
komplexitet. Avhandlingen lyfter sig elegant från
textreceptionens mikronivå, upp till receptionens
sociokulturella kontext och landar i en diskussion
om medietexters roll för människans sätt att tänka
och förhålla sig till berättelser i generell bemär-
kelse.

Eva Bakøys afhandling Med fjernsynet i barnets
tjeneste. NRK-fjernsynets programvirksomhet for
barn på 60- og 70-tallet (1999) er en analyse af
udvalgte børnetv-programmer sendt af NRK-fjern-
synet i 1960’erne og 1970’erne. Tesen er, at tv for
børn uvilkårligt forholder sig til og delvis formidler
det barndomssyn, som på ethvert givet historisk
tidspunkt er fremherskende og at ændringer i dette
syn vil sætte sit præg på den måde, man forsøger at
løse opgaven som børnetv-producent på. På den ene
side belyser afhandlingen altså et stykke norsk
fjernsynshistorie, som stort set har været ubelyst
indtil nu, og på den anden side bidrager den til at
belyse væsentlige sider ved den moderne barndom.
Bakøy skriver altså både fjernsynshistorie og et
stykke af barndommens kulturhistorie.

Afhandlingen fokuserer bevidst på at fremstille
børne-tvprogrammer som kulturelle udtryk, som
børn foran skærmen inviteres til at lade sig stimu-
lere af i positiv identitetsskabende retning. I den
forbindelse lader Bakøy dog det umiddelbart kon-
krete receptionsforhold ude af betragtning – dvs.
hun foretager eksempelvis ikke interviews med
seere af børneprogrammer. I stedet lader hun syste-
matiserede tekstanalyser af børneprogrammer ud
fra et tv-æstetisk perspektiv danne grundlag for at
konkludere, hvorledes NRK kommunikerer og for-
søger at få sine yngste seere i tale.
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NRK’s børnesyn belyses gennem et dobbelt-
greb: dels søger afhandlingen at indkredse de fore-
stillinger om børn, som var fremherskende inden
for NRK’s egne rammer, og i særdeleshed i Barne-
og Ungdomsafdelingen i perioden, ligesom den i
hovedtræk præsenterer både datidens pædagogiske
debat og tidens mere generelle offentlige kultur-
debat om børn og barndom. Dels foretager Bakøy,
som sagt, en række tekstanalyser af udvalgte børne-
programmer for at få et dokumenteret indblik i,
hvordan børnesynet rent konkret blev formidlet
over skærmen til de yngste seere.

Børne-tv analyseres først og fremmest som
æstetiske udtryk, der rummer NRK’s særlige kom-
munikationsstrategier. Denne systematiske for-
pligtelse på nærlæsning af konkrete tekstmæssige
forlæg profilerer afhandlingen som noget særligt i
børne-medievidenskabelig sammenhæng, såvel i
Norge som internationalt betragtet.

Materialet, som benyttes til belysning af disse
forhold består af såvel audiovisuelle som skriftlige
kilder. Det drejer sig for de audiovisuelle kilders
vedkommende om 17 børnetv-programmer trans-
mitteret i perioden 1962-1980. De audiovisuelle
kilder er systematisk udvalgt, så de ligeligt skal
repræsentere såvel programmer til de mindste børn
mellem 3 og 7 år, før-skolebørn, og skolebørn
mellem 7 og 15 år. De er ligeledes valgt på en så-
dan måde, at de repræsenterer den genremæssige
bredde, der har gjort sig gældende for norsk børne-
tv. Programmerne underlægges en systematisk
tekstanalyse, der redegør for programmernes tema-
tik, deres adresseringsmåde samt deres form og
stil. Det teoretisk-metodiske grundlag for disse
analyser udgøres primært af Norman Faircloughs
diskursanalyse, Michael Hallidays og John Searles
sprogteorier samt nyere filmteoretiske bidrag, bl.a.
Bordwell og Thompsons analyser af film-stil. – For
de skriftlige kilders vedkommende drejer det sig
om NRK’s rapporter, årsmeldinger og interne tids-
skrift. Desuden artikler fra den pædagogiske tids-
skriftslitteratur samt mere almenkulturelle kilder,
der belyser emner af barndomsideologisk og kultur-
historisk karakter. Desuden trækkes der på især
norsk mediehistorie, repræsenteret ved Hans Fred-
rik Dahl og Trine Syvertsen. Disse kilder anvendes
først og fremmest til at give indblik i de mere gene-
relle planer og visioner, som NRK og Barn- og
Ungdomsafdelingen havde i forbindelse med pro-
duktion af børneprogrammer, ligesom de belyser
den programpolitiske debat, der fandt sted forud
for programlægning og produktion af børne-tv.
Dette dobbeltgreb, hvor børne-tv ses såvel indefra
som tekst og kommunikationsstrategi og udefra i

form af programpolitiske, pædagogiske, medie-
historiske og almenkulturelle strømningers ind-
flydelse, giver afhandlingen en spændstighed, som
bidrager til, at den ikke fortaber sig i ensidige kon-
klusioner, men hvor begge synsvinkler hele tiden
supplerer hinanden og fungerer som hinandens
korrektiver. Afhandlingen bliver dermed et bud på,
hvordan børne-tv var positioneret i det kulturelle
klima, som NRK befandt sig i i daværende periode.

Det er på dette punkt en spændende afhandling,
men også her det bliver vanskeligt. For hvordan
kan man argumentere for, at et begrænset tekst-
materiale er tilstrækkeligt til at sige noget generelt
om det norske kulturelle klima dengang? Dette gør
Bakøy da heller ikke, men lader i stedet sin viden
om datidens kultur og samfund være forklarings-
ramme for de tekstlige udsagn. Hermed står af-
handlingen i fare for at levere en til tider for domi-
nerende for-forståelse af den historiske samtid.
Problemet heri er, at man dels ikke kan udtømme
den historiske fortid tilstrækkeligt fyldestgørende,
dels at tekstanalyserne kommer til at bekræfte for-
forståelsen og dermed reducerer kompleksiteten i
de analyserede primærtekster. Men det er jo ikke et
fremmed problem for de forskere, som arbejder
med et historisk materiale.

En af afhandlingens centrale konklusioner angå-
ende børnesynet er, at NRK i 60’erne var med til
endegyldigt at sætte fokus på kun den ene side af
det indtil da gældende dobbeltsyn på børn, nemlig
modsætningen mellem figuren ”det farlige og dæ-
moniserede barn” og figuren ”det uskyldige, sår-
bare barn, som altid er i fare”. 1960’ernes børne-tv
installerede fra sin begyndelse bekymringen for
barnet som omdrejningspunkt for tv-produktion
henvendt til børn. Bakøy understreger dog, at bør-
ne-tv ikke kun havde terapeutiske hensigter, men
stadig også var præget af en folkeoplysende impuls
og ikke mindst et moralsk-belærende indhold, hvor
børneseerne direkte opfordredes til uselviskhed og
hjælpsomhed over for andre. Dvs. at på trods af
programmernes æstetisk og emnemæssigt harmløse
karakter, var den underliggende intention at bi-
drage til formning af børns personlighed. Men det
var på daværende tidspunkt en opdragende impuls,
som aldrig havde et samfundskritisk engagement
som baggrund, men altid var funderet i forestill-
ingen om, at ethvert barn inderst inde er indstillet
på at hjælpe sine medmennesker. TV’s opgave var
så i den forbindelse at virke befordrende for, at
dette medmenneskelige potentiale kunne komme
frem i lyset.

Bakøy fremanalyserer en udvikling fra dette let
romantiske børnesyn henimod et barndomssyn, der
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er mere fokuseret på konflikter, især mellem børn
og voksne. Barnet opfattes i 1970’erne stadig som
sårbart og uskyldigt, men med den forskel at hvor
man i 60’erne havde et fremtidsoptimistisk syn på
børn, er 70’ernes individualistiske perspektiv langt
mere pessimistisk og med vægten forskudt fra fo-
kus på empati og hjælp til andre, over på vigtig-
heden af at hjælpe sig selv og kende sine rettig-
heder. Børne-tv var, på linie i øvrigt med film og
litteratur til børn, blevet problemorienteret, og
problemer blev fremstillet som resultat af social
uretfærdighed. Børn fremstilledes som potentielle
ofre for samfundets magtmekanismer. I netop den
henseende bekræfter afhandlingen børne-tv’s paral-
lelløb med det øvrige fjernsyns tendens til i mindre
grad at forholde sig samtykkende til etablerede
autoriteter, til fordel for at forholde sig mere kritisk
spørgende og fungere som talerør for publikum.

Bakøys afhandling er et vigtigt arbejde inden
for medieforskningen, idet den sætter forholdet
mellem børn og medier på dagsordenen i et tekst-
analytisk forpligtet perspektiv. Ved at analysere et
antal audio-visuelle tekster, ved at undersøge flere
genrer og gennemgå et bredt udvalg af skriftlige
kilder, har afhandlingen belyst både det medie-
politiske makroniveau, programpolitiske reflek-
sioner og programfladens udformning på afdelings-
niveau samt programreceptionen set ud fra den
intenderede læsers position. Derfor er der meget at
hente i Bakøys afhandling, både for medieforskere
og for børnekulturforskere.

Med disse tre projekter er den norske tolknings-
baserede medieforskning vedrørende børn kommet
langt og noget længere end den tilsvarende forsk-
ning i de øvrige nordiske lande. Alle tre projekter
forholder sig reflekteret til tv-mediets muligheder,
som alle forfattere betragter som betydelige kul-
turelle potentialer i børns liv. Hvad der kvalificerer
projekterne er dog, at de, trods en afstandtagen til
den bekymring, som ofte har præget såvel forsk-
ning som offentlig debat om børn og medier, ele-
gant undgår at havne i den modsatte grøft, hvor
medierne lovprises som entydigt positive. Alle for-
fatterne er yderst bevidste om, at det ikke er et
spørgsmål om enten-eller, når man taler påvirkning
fra mediernes side. De tager for givet, at medier
selvfølgelig øver indflydelse på børn, men at der
altid er tale om meget formidlet indflydelse. De
argumenterer for, at mediers påvirkning afhænger
af mange faktorer i de enkelte børns tilværelse, og
at de mediebårne oplevelser bringes med ind i an-
dre kontekster, hvor de kan få nye betydninger. I
den forstand betragter de alle tv som en positiv
ressource, idet det som medie er et kulturelt forum,
hvor børn principielt kan blive inspireret i såvel
kognitiv, emotionel og kulturel henseende.

Tillsammans ger också dessa tre arbeten en god
inblick i publik-, program- och policyfrågor som
varit aktuella för NRK’s barnprogramverksamhet
under 1900-talets senare decennier.
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