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Abstract 
 
Uppsatsen handlar om den pedagogiska diskussionens betydelse för elevernas förståelse 

för dokusåpornas indirekta budskap och om huruvida diskussionen är meningslös eller 

betydelsefull för eleverna. Utifrån problemformuleringen: Vad betyder en diskussion om 

TV som media för elevernas förståelse för de implicita budskap som merparten av 

dokusåporna förmedlar? har en kvalitativ studie genomförts på 32 elever i skolår 4 och 5 

på en friskola. I litteraturdelen behandlas TV som media utifrån flera olika perspektiv; 

såväl dess positiva som negativa påverkan, samt skolans roll och ansvar att diskutera media 

och vem som bär huvudansvaret för det som barn ser på TV och varför de tittar, samt 

dokusåpornas utveckling och påverkanskraft. Resultatet visar att en pedagogisk diskussion 

har betydelse för elevernas förståelse men att diskussionen bör genomföras när eller om 

man som pedagog ser att dokusåpornas budskap påverkat eleverna negativt. 

 
Ämnesord: dokusåpa, pedagogisk diskussion, TV, implicita budskap, kvalitativ metod, 

skolår 4 och 5, mediepåverkan       
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1. Inledning  
 

Massmedia har med åren fått en alltmer central roll i samhället och därmed också i ungas 

vardagsliv. ”Under uppväxtåren ser barn i Sverige på TV sammanlagt något mer än 10 000 

timmar. Det är ungefär lika lång tid som barnen tillbringar i grundskolan.” (Rydell & 

Bremberg, 2004 s.5). Undersökningen i Mediebarometer 2004 (Nordicom, 2005) visar att 99 

% av barn mellan åldrarna 9 och 14 år har tillgång till TV i hemmet och att över hälften har 

tillgång till tre eller fler TV-apparater. Den form av populärkultur som TV-underhållning är 

blir i och med det mycket lättillgänglig och dess makt och möjlighet till påverkan är stor. 

Dessutom ökar dokusåporna ständigt till antalet, och deras existens och inverkan på barn 

debatteras flitigt i media. Många föräldrar lämnas maktlösa då TV-kanalerna väljer att sända 

repriserna mitt på eftermiddagen eller i anslutning till barnprogrammen.  

 

Under de senaste 20 åren har det blivit allt viktigare att kunna granska media kritiskt 

(Jönsson, 1985; Mannheimer, 1986; Wall, 1990; Werner, 1996; Patzlaff, 2002) särskilt med 

tanke på att vissa forskare hävdar att barn tror att det som de ser på TV är sant (Wall & 

Stigbrand, 1983; Patzlaff, 2002), vilket inte är anmärkningsvärt då synen är det sinne hos 

människan som har störst kapacitet. Jämfört med hörseln som kan uppfatta 100 000 

bit/sekund, så registrerar ögonen 10 miljoner bit/sekund, vilket gör detta sinne helt överlägset 

alla de andra (Nordström, 1996). Detta talar för att TV också lämnar ett större intryck på 

tittaren än några andra medier.  

 

Under en dag tittar ett barn i åldrarna 9 till 14 år i genomsnitt på TV i 99 minuter (Nordicom, 

2005). Barnen tittar dessutom oftast ensamma på TV utan någon vuxen som sällskap (Werner, 

1996; SOU, 2001; Medierådet, 2005) och har i och med det ingen i närheten som kan 

diskutera eller förklara det som visas på TV. En undersökning gjord av Wall (1995) visar att 

över en tredjedel av eleverna i skolår 5 satt ensamma och tittade på TV och att 81 % av 

eleverna uppgav att de ”nästan aldrig” pratade med pedagogen om vad de sett på TV. Utifrån 

detta kan man fråga sig om barnen klarar av att lämnas ensamma med sina funderingar kring 

etik och moral, eller behöver pedagogerna hjälpa dem att tolka det de ser?  
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1.1 Bakgrund  
 
När TV-n fick inträde till våra vardagsrum på 50-talet skedde det en förändring i vårt sätt att 

umgås med varandra. Hela svenska folket möblerade om sina hem efter den nya apparaten 

och var hemma oftare än tidigare. TV-n blev den nya eldstaden som man samlades kring 

(Wall & Stigbrand, 1983). Än idag har TV-n en central plats i våra vardagsrum, men det 

utökade programutbudet har gjort att konflikterna inom familjen om vad man vill se har ökat. 

En lösning har då varit att skaffa sig fler TV-apparater med följden att familjemedlemmarna 

rent fysiskt också skiljs från varandra (Werner, 1996). De negativa effekterna av TV-tittandet 

har ständigt debatterats och den moraliska paniken väcktes återigen till liv då dokusåpan 

”Expedition Robinson” (se bilaga 1 för kort beskrivning av dokusåpan) gjorde sin entré i TV-

rutan 1997. Rubriker som ”mobbnings-TV” och ”förnedrings-TV” huserade i pressen, och i 

kritiken kunde man läsa att denna sorts TV-program tog fram det sämsta ur människan och 

borde därför genast läggas ner (Edin, 2005 s.8).  

 

Dokusåporna är inte ämnade för barn men trots detta ser ändå barnen på dessa i stor 

utsträckning. En undersökning genomförd av Medierådet (2005) visar att sju av tio barn i 

åldrarna 9-15 år tittar på dokusåpor åtminstone ibland. Nästan en tredjedel ser på TV 

ensamma och en tredjedel ser med en kamrat eller ett syskon. Nästintill hälften av barnen i 

undersökningen diskuterar inte det de har sett på TV med sina föräldrar (Medierådet, 2005). 

Om ett barn samtidigt som det tittar på TV får chansen att diskutera innehållet blir effekten en 

annan i motsats till om programmet inte ifrågasätts eller förklaras (Jönsson, 1985; Werner, 

1996). Detta medför att ett och samma program kan för ett barn vara givande och för ett annat 

vara skadligt (Jönsson, 1985).  

 

Dessa tankar har fått oss att fundera vidare på TV-s påverkan och ungas 

massmediekonsumtion samt pedagogens roll och ansvar att diskutera massmedia. I Lpo 94 

står det att ”Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt. […] Det är också nödvändigt att eleverna 

utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna 

av olika alternativ.” (Lärarens handbok, 2001 s.11). Pedagogen ansvarar också för att 

”klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess 

konsekvenser för det personliga handlandet” (A.a. s.14).   
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1.2 Syfte och relevans  
 

Syftet med arbetet är att undersöka om elevernas förståelse för dokusåpornas implicita 

budskap ökar vid en diskussion om TV som media samt dokusåpornas påverkanskraft.  

 

Resultatet av vårt arbete ska visa om en diskussion med eleverna har betydelse för deras 

förståelse för dokusåpornas värderingar och indirekta budskap. Kan dokusåporna lämnas 

obearbetade och odiskuterade, eller behövs en diskussion med eleverna för att ge dem en 

större inblick i medievärlden? Behöver pedagogen lära eleverna att kritiskt granska TV eller 

förstår de att det som sker på TV inte är verklighet och att livet utanför TV-världen har andra 

förtecken? Detta arbete ska ge en större förståelse till varför barn/elever väljer att se på 

dokusåpor och hur man som förälder/pedagog kan bemöta detta tillsammans med 

barnen/eleverna. 

 

2. Litteraturgenomgång 
 

Nedanstående avsnitt behandlar TV som media och dess påverkan på barn. Den forskning 

som bearbetas i litteraturgenomgången belyser olika aspekter på barns förhållande till TV-

mediet. Ytterligheterna i det kommande teoretiska avsnittet står forskarna Neuschütz, 

Mannheimer och Rönnberg för. Neuschütz och Mannheimer är starkt kritiska till TV och 

anser att mediet förmedlar en negativ och destruktiv bild av samhället, medan Rönnberg 

skriver att TV är utvecklande och berikande för barn och därmed en positiv faktor i ungas liv. 

Litteraturgenomgången inleds med en kort historisk tillbakablick.  

 

2.1 TV-s negativa påverkan   
 

År 1956 kom TV-n in i våra hem och har stannat där sedan dess. Människorna samlades kring 

denna nya apparat som då ansågs som ett ”verkligt demokratiskt massmedium” med möjlighet 

att erbjuda tittaren såväl underhållning som information (Wall & Stigbrand, 1983 s.35).  
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Denna nya samlingspunkt i hemmet medförde att allt fler stannade hemma och TV-n övertog 

därmed den roll som byskvallret hade i det gamla bondesamhället. Om en bonde inte skötte 

sin jord eller en förtroendevald ledare inte tog hand om sina uppdrag ordentligt diskuterades 

detta bland byborna lokalt och skvallrandet var viktigt både för individen och för samhället 

man levde i. Genom byskvallret höll man ögonen på varandra. Det nya skvallret som TV-n 

bidrog med påverkade inte tittaren personligen men fyllde precis samma funktion. För man 

visste att TV-journalister granskade politiker och andra ledare i samhället, och i de fall då de 

misskött sitt arbete skulle detta tas upp och diskuteras förr eller senare i TV (Wall & 

Stigbrand, 1983).  

 

Inställningen till TV har under de senaste 50 åren förändrats markant. Den något enkelspåriga 

optimism som rådde precis i TV-s barndom har med tiden förbytts till tidvis stark misstro, 

vilket ibland lett till moraliskt uppror i samhället. Detta är något som varje nytt medium 

orsakar, förmodligen på grund av att det som är nytt och okänt av många uppfattas som en 

fara eller ett hot (Rönnberg, 1997; Carlsson, 2005). Moralisk panik uppträder med jämna 

mellanrum i samhället då vissa händelser eller vissa grupper av människor uppfattas som ett 

hot mot grundläggande värden och intressen (Werner, 1996). I och med att utvecklingen gått 

framåt, och programutbudet utökats och förnyats, har de kritiska rösterna ljudit allt högre, 

speciellt stark har oron varit över hur barn påverkas av media. Diskussioner om huruvida TV 

är av godo eller av ondo har förts och här går åsikterna brett isär. Barns förmåga att skilja 

mellan fiktion och verklighet hör till en av debattens hetaste frågor. Barn tror att det som de 

ser på TV är sant för det har de sett med egna ögon (Wall & Stigbrand, 1983; Patzlaff, 2002). 

Det är inte förrän barnet är i 12 års ålder som det kan tänka likt en vuxen, med dennes logik 

och förmåga att tänka abstrakt, och därmed skapa en distans till det som sker runt omkring det 

(Von Feilitzen m.fl., 1977; Wall & Stigbrand, 1983). Med barnets ålder ökar med andra ord 

möjligheten att skilja mellan TV-världen och den värld vi faktiskt lever i (Werner, 1996).  

 

Inga tvivel råder om att människan påverkas av sin omgivning, frågan är snarare hur mycket 

hon påverkas och av vad (Jönsson, 1985). I de mer inofficiella sammanhangen som 

människan verkar och lever i skapas miljöer för lärande då människorna interagerar och 

kommunicerar med varandra, det vill säga lärandet sker i en sociokulturell miljö och då är 

samlingen framför TV-n en av dessa miljöer (Säljö, 2000).  
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Intrycken barn får via TV-n landar någonstans i barnets tankar, och forskning visar att inga 

intryck försvinner helt. Dessa minnesbilder finns sedan med i formandet och utvecklandet av 

barnets identitet (Wall & Stigbrand, 1983). Vygotskijs tankar om minnets plasticitet beskriver 

något liknande. Människans nervsubstans är med stor sannolikhet det mest formbara och 

påverkbara som finns inom naturen. ”Den kan alltså mer än något annat utveckla förmågan till 

förändringar, lagra spåren och dispositionen av dessa, vilka bildar grunden för minnet.” 

(Lindqvist, 1999 s.83). Vygotskij gör en liknelse med ett papper som en gång vikts, vilket har 

en förmåga att vika sig på exakt samma ställe nästa gång (A.a.). Andra forskare förtydligar 

detta och menar att barn tolkar vad de ser på TV utifrån tidigare upplevelser och erfarenheter 

(Werner, 1996; Rönnberg, 1997), och graden av påverkan från TV-tittandet ökar ju mer 

innehållet tas på allvar (Barker, 2000).  

 

Det finns en risk att barnet tittar på TV utan att förstå och därmed vänjer sig vid att inte 

begripa allt, vilket sedan kan få konsekvenser (Wall & Stigbrand, 1983; Jönsson, 1985). Dels 

kan barnet i skolan de gånger det inte förstår det pedagogen vill förmedla stänga av istället för 

att fråga (Wall & Stigbrand, 1983), dels ökar risken för att misstolka och utveckla en 

snedvriden bild av verkligheten och vuxenlivet (Jönsson, 1985; Mannheimer, 1986; 

Gustafsson m.fl., 1995). Barn kan skapa sig orealistiska föreställningar och förväntningar när 

det gäller status och framgång i livet (Werner, 1996), och den egna tillvaron kan uppfattas 

som ”ett misslyckat och dåligt underhållningsprogram” (Mannheimer, 1986 s.15).  

 

Risken för att barn avtrubbas och att de tar efter sådant som de sett på TV är andra effekter 

som också haft sin plats i debatten om TV-tittandets baksidor. En av konsekvenserna av att se 

mycket våld kan bli att barn kan bli misstänksamma mot sin omgivning och att de tror att 

andra människor ska vara våldsamma mot dem (Wall & Stigbrand, 1983). Den som ser 

mycket våld på TV utan att någonsin få höra några argument mot våldet riskerar att bli immun 

mot fiktionsvåld och mer tolerant till våld i allmänhet (Neuschütz, 1982; Wall & Stigbrand, 

1983; Werner, 1996). Många barn tar dessutom efter sådant som de har sett på skärmen och 

lär sig att våld används för att lösa konflikter (Werner, 1996). Utvecklingen inom TV-världen 

har gått från att klippa bort mindre våldsscener till att exponera allt mer våld i TV-rutan. ”Idag 

klipps inga pistoler bort, varken av SVT eller av de kommersiella kanalerna. Det som var 

otänkbart då är inte bara tänkbart, utan fullständigt accepterat i dag.” (Grip, 2003 s.89). 
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Barn kan också imitera TV-figurer och inspireras av dem till sina lekar (Von Feilitzen m.fl., 

1977; Rönnberg, 1997; Barker, 2000). I sina val av TV-program visar barn vilka de vill 

identifiera sig med och vilken ungdomskultur de väljer att tillhöra. Störst påverkanskraft har 

massmedia på yttre faktorer så som kläder, mode, sociolekter och andra yttre beteenden 

(Werner, 1996). Enligt Neuschütz (1982) är det är ett känt faktum att barn gör som vuxna gör 

och inte som de säger. Driften och viljan att härma är stark och som vuxen är man barnets 

största förebild, och barnet behöver positiva och levande förebilder (Neuschütz, 1982). Synen 

är med andra ord starkare och har större påverkanskraft än hörseln på grund av att synen har 

en mycket större kapacitet (se s.5). ”Om all kunskap om livet och människan ersätts av 

televisionens förmedlade bild, då är vi riktigt illa ute.” (Mannheimer, 1986 s.15).   

 

I media debatteras tidvis om hur TV förmedlar stereotypa könsroller. En undersökning kallad 

Mediapanel-projektet visar att män, till skillnad från kvinnor, utvecklar en mer positiv 

självbild från 15 års ålder fram till att de fyller 21 år. Förklaringen tros vara att män ofta 

framställs i media som starka i motsats till kvinnor som har en mer underordnad roll (Werner, 

1996). Om den bilden av manligt respektive kvinnligt fortsätter att förmedlas till unga så har 

läroplanens grundtanke om att motverka traditionella könsmönster liten betydelse eftersom 

barnen får en annan bild via media varje kväll framför TV-n (Wall & Stigbrand, 1983).  

 

Andra negativa effekter av TV-tittandet, som diskuterats offentligt, är inverkan på barnets 

kreativitet och språkutveckling samt risken för passivisering. TV-bruk stimulerar varken 

språkutveckling eller kreativitet, tvärtom har detta en negativ och hämmande inverkan på 

barnet samt hindrar det från spontan lek och naturlig rörelse (Neuschütz, 1982; Patzlaff, 

2002). Samtal med vuxna behövs som motvikt till det språkbruk som används på TV, annars 

är risken stor att barnet fastnar i det språkbruk som används i TV-serierna enligt Neuschütz 

(1982). Alla forskare delar dock inte Patzlaffs och Neuschütz´ uppfattning. Några forskare 

anser att det finns ett visst samband mellan mycket TV-tittande och ”språklig fattigdom” men 

att TV-n inte ensam kan pekas ut som en negativ påverkare i barnets språkutveckling (Wall & 

Stigbrand, 1983 s.77). Annan forskning bedömer att TV-n kan leda till intellektuell lathet då 

mediet är underhållande och lättsmält i motsats till hur eleverna kan uppleva skolarbetet som 

då känns betungande. Mediet med sin snabba bildväxling har också möjligen bidragit till att 

eleverna blivit mindre intresserade av både skriftligt och annat material som kommer till dem 

genom deras auditiva sinne, vilket kan ha en påverkan på deras fantasi och språkutveckling 

(Rydell & Bremberg, 2004).  
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Det råder också delade meningar om passiviseringen. TV-tittandet ökar istället risken för 

stress och överstimulering vilket är en produkt av det stora programutbudet. TV-n har gjort att 

barnens vardag har blivit mer uppstyckad och fragmentariserad. Barn har fått fler 

fritidsintressen och har en tendens att göra flera saker samtidigt på sin fritid så som att läsa 

läxorna framför TV-n eller lyssna på musik då de äter (Werner, 1996). Andra forskare skriver 

om den så kallade displacement-hypotesen vilken går ut på att TV-tittandet är så pass 

lockande för barn att det konkurrerar ut andra aktiviteter som till exempel bokläsning, 

skolarbete och lek vilket i sin tur leder till sämre vanor och ett mer stillasittande liv. Dessutom 

äter många barn mellanmål och snacks som till exempel chips och godis framför TV-n, vilket 

får konsekvenser för barnens hälsa (Rydell & Bremberg, 2004).  

 

2.2 TV-s positiva påverkan 
 

De negativa effekterna av TV-tittandet är många men vad har TV-n bidragit med som är 

positivt? Främst har detta medium medverkat till att omvärlden krympt och till att öka 

förståelsen för andra människor runt om i världen (Von Feilitzen m.fl., 1977; Jönsson, 1985; 

Mannheimer, 1986; Gustafsson m.fl., 1995; Rönnberg, 1997). En krympande omvärld har 

även bidragit till att kultur spridits till barn som bott i områden med ett begränsat kulturutbud 

eller som har fått växa upp i en miljö som erbjudit dem lite stimulans (Jönsson, 1985; 

Mannheimer, 1986).   

 

Film- och barnkulturforskaren Margareta Rönnberg (1997) är en av de få som starkt 

ifrågasätter uppfattningen att TV är negativt för barn. Rönnberg ställer sig på helt motsatt sida 

i debatten och anser att TV främst är utvecklande och positivt för barn av fem olika skäl: 

 
1. TV-figurer och deras handlingar är användbara som byggmaterial och kontrastvätska vid 

skapandet av barnets identitet, dess sociala band och grupptillhörighet.  

2. TV underlättar ett ifrågasättande av stereotypa könsroller. 

3. TV låter barnet bearbeta och utagera olika känslor (inte bara aggressioner) på ett ofarligt 

sätt. 

4. Mediet hjälper barnet att se saker och ting från olika perspektiv 

5. Det främjar barnets sociala och estetiska fantasi. (A.a. s.18). 
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Vid 7-8 års ålder kan ”nästan alla” barn skilja mellan fantasi och verklighet på TV. Någon 

risk för avtrubbning eller passivisering finns det inte heller, menar Rönnberg. Istället ökar 

barnens etikintresse då de sinsemellan pratar om vem i de olika TV-programmen som var 

elakast eller grymmast. Tillsammans med sin omgivning testar de sedan sina värderingar och 

blir i dessa sociala sammanhang också tillrättavisade. Först därefter tar barnet till sig 

värderingen och gör den till sin egen. TV-n används som en inspirationskälla och ses som en 

chans att få nya idéer. När det gäller språkbruket i TV så är det mer berikande än de annars 

torftiga samtalen med föräldrarna därför att barnen möter en mer nyanserad dialog i TV-rutan 

(Rönnberg, 1997 s.102). En annan positiv effekt av TV är den sociala inlärning som sker. Via 

filmer och såpor får barnen insikter om hur man löser konflikter samt hur personliga 

relationer och samliv fungerar (Werner, 1996).  

 

2.3 Vem ansvarar för vad barn tittar på? 
 

Vem är det då som bär huvudansvaret för det som våra barn ser på TV? Är det staten, 

föräldrarna eller programföretagen? Ansvarsfrågan är mycket omdebatterad och meningarna 

om vem som bär det största ansvaret är delade. En undersökning gjord om föräldrar av Leni 

Filipson (Gustafsson m.fl., 1995) visar att merparten av föräldrarna ansåg sig bära det största 

ansvaret för vad deras barn ser på TV. En mindre grupp menade att det var programföretagens 

ansvar och en mycket liten del ansåg att ansvaret låg på samhället (A.a.).  

 

Flera forskare är eniga om att det är föräldrarnas TV-konsumtion som styr vad och hur 

mycket deras barn ser på TV (Von Feilitzen m.fl., 1977; Wall & Stigbrand, 1983; Jönsson, 

1985; Werner, 1996; Barker, 2000). Föräldrarnas utbildningsnivå har också en inverkan på 

barns TV-vanor. De barn som har lågutbildade föräldrar ser mer på TV än de som har 

högutbildade föräldrar (Neuschütz, 1982; Wall & Stigbrand 1983; Jönsson, 1985; Werner, 

1996). Detta beror delvis på att barn till lågutbildade har en mindre organiserad fritid än 

barnen till högutbildade (Jönsson, 1985). De lågutbildade, som ser mer på TV, påverkar sina 

barn att ägna mer tid framför TV-n och tittandet blir barnens och föräldrarnas gemensamma 

intresse då de lärt sig att tycka om samma program (Werner, 1996).  
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Det krävs att föräldrarna är aktiva i sina val av program och skapar sig en egen uppfattning av 

TV-programmet och dess innehåll, allt för att de ska kunna avgöra vad som är lämpligt 

respektive olämpligt för sina barn. Dessa gränser kommer naturligtvis att vara olika beroende 

på föräldrarnas skilda uppfattningar och bakgrund. I och med det ökande programutbudet blir 

detta en svår och nästintill omöjlig uppgift för föräldrarna då programföretagen med sin 

skickliga marknadsföring gör allt för att få fler tittare (Jönsson, 1985).  

 

I den så kallade primetime, vilken är den viktigaste sändningstiden med start klockan 19.30, 

vill TV-kanalerna nå så många tittare som möjligt, barn såväl som vuxna, med dokusåpor och 

serier fram till klockan 21.00. Därefter följer program tänkta att passa yngre vuxna. För TV-

kanaler som TV3 och Kanal 5 är det tittarsiffrorna i kombination med annonsörernas behov 

som styr vad som ska sändas och inte innehållet i programmen. Tittarna får se det som TV-

kanalerna tror att tittarna vill ha och då i första hand underhållning och inte några utmaningar 

(Grip, 2003). Det är ytterligheter och hemskheter som gör ”bra TV” ur kommersiell synvinkel 

(Mannheimer, 1986).  

 

Ett viktigt redskap för föräldrarna är att det sätts åldersrekommendationer på programmen 

men att det också ges en fördjupad programinformation om TV-programmen som sänds. 

Programföretagen bär det yttersta ansvaret och bör därför tillhandahålla denna information 

(SOU, 2001). Förutom programföretagen har också skolan en mycket viktig roll tillsammans 

med föräldrarna när det gäller ansvaret för vad barnen ser på TV (Jönsson, 1985).  

 

Här ovan har TV-ns negativa och positiva effekter beskrivits samt vem som bär ansvaret för 

vad barn ser på TV. Nedanstående avsnitt behandlar skolans roll att diskutera massmedia.  

 

2.4 Massmedia i skolan och pedagogens roll 
 

Barn behöver massmediekunskap i skolan för att lära sig tolka och förstå de budskap som 

medierna förmedlar. Barn måste kunna granska media kritiskt och få verktyg för att kunna 

förstå de krafter som styr medierna och deras sätt att arbeta (Jönsson, 1985; Mannheimer, 

1986; Wall, 1990; Gustafsson m.fl., 1995; Werner, 1996; Carlsson, 2005). Trots att forskarna 

under de senaste två decennierna varit överens om att massmediekunskap i skolan är viktigt 

förefaller det vara så att pedagogerna sällan diskuterar massmedia med eleverna.  
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En undersökning som Wall (1995) genomfört om elevers TV-tittande och övriga 

massmedievanor visar att 81 % av eleverna i skolår 5 ”nästan aldrig” pratar om TV-tittandets 

innehåll med pedagogen. Orsaken till detta tycks vara att pedagogen inte anser sig ha 

tillräckliga kunskaper i ämnet massmedia, vilket medför att pedagogen måste inta en helt ny 

roll i klassen. Det ständigt ökande programutbudet och eleverna med sina TV-vanor, medför 

att eleverna ofta vet mer än pedagogen, vilket är en omvänd situation som kan uppfattas som 

otrygg för pedagogen (Wall & Stigbrand, 1983; Wall, 1990). Den yngre generationen 

behärskar dessutom dagens medieteknik till fullo, i motsats till den äldre generationen. Det 

som är okänt blir till en fara och någonting hotfullt vilket bidrar till moralisk panik (Werner, 

1996; Rönnberg, 2000; Carlsson, 2005). Misstänksamhet och misstro uppkommer när ett nytt 

medium introduceras, vilket lätt leder till att vuxna idealiserar det äldre mediet framför det 

nya och upprörs på ett känslomässigt och moraliskt plan. TV-n blir därmed den nya tidens 

syndabock som står för allt ont (Rönnberg, 1997).  

 

Andra orsaker till varför media inte diskuteras i skolan kan vara den tröghet som finns inom 

lärarkåren. Den äldre generationen pedagoger som inte är uppväxta med TV, och inte har 

någon medieutbildning, anser att det räcker med att eleverna använder sig av mediet på sin 

fritid. Pedagogerna tycker sig inte heller behöva någon kompetensutveckling inom 

medieområdet som de i stort ser som en konkurrent till den egna undervisningen. Den yngre 

generationen pedagoger tänker inte mycket annorlunda än sina äldre kollegor. Studier 

utomlands har visat att den yngre lärarkåren snarare är ännu stelare i sin uppfattning om 

media än den äldre kåren (Rönnberg, 2000).  

 

Ytterligare ett problem som skolvärlden kämpar med är det som kallas 

”skolkretsloppssyndromet”, vilket innebär att de som rekryteras till lärarkåren är de som 

själva trivts bra i skolan och som vill återvända till den trygga och välbekanta miljö som 

skolan gett dem. Lösningen för att få fler medieintresserade pedagoger vore att satsa på 

kompetensutveckling samt rekrytera personal som nyligen blivit arbetslösa från andra 

branscher. Inställningen till massmediekunskap som skolämne bör också förändras. 

Medieundervisningen har gått ut på att skydda eleverna från skadlig påverkan och få dem att 

välja rätt och kritiskt (Rönnberg, 2000 s.3).  
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Man borde se på medieundervisningen som en form av mediekommunikation där eleverna får 

ökad förståelse för hur media arbetar och fungerar, samt öka medvetenheten om den egna 

relationen till media. Denna form av undervisning ska in i skolan därför att åsikter och 

resonemang i samhället i huvudsak uttrycks via de audiovisuella medierna. Eleverna behöver 

denna kunskap så att de får tillgång till det som uttrycks via media och därmed kan förstå och 

bearbeta världen (Werner, 1996; Rönnberg, 2000).  

 

I medieundervisningen kan eleverna få möjlighet att arbeta med videokamera och filma till 

exempel eget material och fiktiva reklamfilmer (Rönnberg, 2000). Ett annat betydelsefullt 

moment är att diskutera hur man genom olika filmperspektiv kan påverka tittaren i endera 

riktningen. Kunskapen om olika berättartekniska tekniker bakom filmandet ökar förståelsen 

för media (Werner, 1996; Rönnberg, 2000) och eleverna kan få insikter om att TV förmedlar 

en ”redigerad verklighet”, där det som visas kan kontrolleras och styras på olika sätt (Werner, 

1996 s.104). Det är också viktigt att föra in TV-inslag i skolan och att pedagoger och elever 

diskuterar dessa (Rönnberg, 2000).  

 

Pedagogen kan göra kopplingar mellan mytologi och såpor, vilket kan ge både elever och 

pedagog ”aha-upplevelser”. Nerven i medieundervisningen är att ta vara på elevernas 

erfarenheter kring media och skapa broar mellan skolans värld och medievärlden, vilket ska 

leda till att samspelet och förståelsen dem emellan växer (A.a.). Skolan bör ge eleverna ett 

helhetsperspektiv vilket saknas i TV och hjälpa eleverna att diskutera attityder och 

värderingar som förmedlas via underhållningsprogrammen (Werner, 1996).  

 

2.5 Läroplanen Lpo 94, styrdokumenten och barnkonventionen 
 

I nedanstående avsnitt behandlas skolans ansvar att bearbeta media utifrån läroplanen Lpo 94 

och styrdokumenten i ämnena bild och svenska. Dessutom tar kommande stycke upp FN-s 

barnkonvention för att ge ett globalare perspektiv. 

2.5.1 Läroplan Lpo 94 
  

Flera forskare är eniga om att skolan har ett stort ansvar när det gäller att hjälpa barn att tolka 

media och dess roll i samhället. Grundskolan har både mål, normer och värden att lära 

eleverna.  
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I Lpo 94 står det följande om skolans uppdrag:  

 
Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att 

därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan skall förmedla de mer 

beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. 

Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde 

och en snabb förändringstakt. […] Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin 

förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och inse konsekvenserna av olika 

alternativ. (Lärarens handbok, 2001 s. 11).  

 
Vidare står det om skolans riktlinjer och mål som grundskolan ska uppnå: 

 
Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 

gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. 

[…] tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, (A.a. s. 

13). 

  

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 

• har kunskaper om medier och deras roll, (A.a. s.16). 

 

2.5.2 Styrdokument 
 

Vad har skolan för ansvar och mål enligt styrdokumenten? Det är i ämnena bild och svenska 

som man i grundskolan ska behandla massmedia. I styrdokumenten för ämnet bild kan man 

utläsa följande:  

 
Mediernas integrering av bilder, ord och ljud spinner en väv av betydelser och skapar 

mening som bidrar till att påverka seendet. [---] Bilden har en växande betydelse i 

informationssamhället. [---] Populärkulturen rymmer den styrande och dominerande 

bildkategorin i barns och ungas liv och har en medskapande roll i deras konstruktion av 

identitet, kunskap och kultur. [---] Bildämnet utvecklar iakttagelseförmåga och kreativt 

seende. Det kan handla om att bryta bildens verklighetsprägel och göra bildytan, filmytan 

och tv-skärmen synlig. Det kan betyda att skärpa blicken i förhållande till en bild men 

också att kunna vända bort blicken från bilden som sådan och se de sociala och kulturella 

mönster som skapar konventioner. (Hämtat den 2005-11-23 från 

http://www3.skolverket.se). 
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Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret  

 
– ha grundläggande förmåga att granska och tolka bilder och former, (Hämtat den 2005-11-

23 från http://www3.skolverket.se). 

 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 
 

– kunna analysera och kritiskt granska konstbilder, bilder för reklam och propaganda, 

nyheter och information i form av tredimensionell gestaltning, stillbilder och rörliga bilder, 

(A.a.). 

 

Eleverna ska även i ämnet svenska utveckla sitt bildtänkande och lära sig tolka information 

och upplevelser de får både auditivt och visuellt: 

 
Skönlitteratur, film och teater bär en del av kulturarvet och förmedlar kunskaper och 

värderingar. Skolans uppgift är att med utgångspunkt i elevernas egna kulturella skapande 

och med anknytning till deras läs-, film- och teatererfarenheter låta olika upplevelser, 

åsikter och värderingar mötas. (A.a.). 

 

Mål att sträva mot  

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 
 

– utvecklar förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta information, tillägnar sig 

kunskap om mediers språk och funktion samt utvecklar sin förmåga att tolka, kritiskt 

granska och värdera olika källor och budskap, (A.a.). 

 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 
 

– kunna ta del av, reflektera över och värdera innehåll och uttrycksmedel i bild, film och 

teater, (A.a.). 

 

Vidare går det att utläsa i styrdokumenten för svenska att ämnet rymmer mer än det skrivna 

ordet:  

 
Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan kan ske även 

genom avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium. Ämnet utvecklar elevens 

förmåga att förstå, uppleva och tolka texter. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom 

skrivna och talade texter även bilder. (A.a.). 
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2.5.3 Barnkonventionen  
 
För att värna om barns rättigheter i samhället och i världen antog FN-s generalförsamling den 

20 november 1989 barnkonventionen, vilken innehåller 54 artiklar som 192 stater förbundit 

sig till. Artiklarna i barnkonventionen innebär att barns behov ska tillgodoses oavsett var i 

världen de bor. Några av dessa artiklar behandlar medias roll och påverkan: 

 
Artikel 17: Massmediers roll  

 

Konventionsstaterna erkänner den viktiga uppgift som massmedier utför och skall 

säkerställa att barnet har tillgång till information och material från olika nationella och 

internationella källor, särskilt sådant som syftar till att främja dess sociala, andliga och 

moraliska välfärd och fysiska och psykiska hälsa. Konventionsstaterna skall för detta 

ändamål,  

(a) uppmuntra massmedier att sprida information och material av socialt och kulturellt 

värde för barnet och i enlighet med andan i artikel 29;  

 

 

Artikel 29: Utbildning, syfte 

 

1. Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att  

(a) utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk 

förmåga; [---] (d) förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av 

förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, etniska, 

nationella och religiösa grupper och personer som tillhör urbefolkningar; (Hämtat den 

2005-12-20 från http://www.barnkonventionen.se). 

 

Ovanstående citat belyser vikten av att behandla media i skolan och där utveckla elevernas 

förmåga att tolka och förstå media. Barnkonventionen visar precis som läroplanen att eleverna 

ska förberedas inför ett liv i samhället med dess värderingar. 

 

2.6 Varför tittar barn på TV? 
 

Vad fyller TV-tittandet för funktion i ungas liv? Vad är det som lockar barn att titta på 

dokusåpor? Några av svaren skulle kunna vara trygghet, spänning, inspiration, tidsfördriv och 

eskapism.  
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För många barn fyller tittandet en trygghetsfunktion med de återkommande programmen på 

regelbundna tider (Von Feilitzen m.fl., 1977; Wall & Stigbrand, 1983; Werner, 1996; 

Rönnberg, 1997). Tack vare programmen får de möjligheten att se och följa mänskliga 

relationer på nära håll (Wall & Stigbrand, 1983; Rönnberg, 1997).  

 

För barn kan TV-n vara en chans att bearbeta ett problem, som uppkommit i deras vardag, 

som de sedan söker mer information om via media. I TV-programmen ser barnen bara sådant 

som de redan är bekanta med, men detta blir via TV-rutan mycket tydligare. Barn ser och 

tolkar inte på samma sätt som vuxna trots att de kan sitta och titta på exakt samma program 

(Rönnberg, 1997).  

 

Speciellt för barn med trasiga familjeförhållanden kan relationsserier, som till exempel 

”Dallas”, bli en stor tröst då barnen får någon att relatera till och en möjlighet att bearbeta sina 

egna familjeerfarenheter (Wall & Stigbrand, 1983). Liknande funktion tycks den aktuella och 

populära dokusåpan ”Nannyakuten” uppfylla. Temat är att en professionell barnuppfostrare 

räddar och hjälper familjer som har problem med sin barnuppfostran. ”Nannyakuten” är den 

dokusåpa som har högst tittarandel (33 %) bland barn. Detta kan bero på att de får leva sig in i 

andras familjer och känna igen sig i problematiken, eller att de känner sig skötsamma och 

harmoniska i jämförelse med de bedrövliga och tilltrasslade familjerna som visas på TV 

(Medierådet, 2005).  

 

Ensamma och passiva barn tittar mer på TV (Wall & Stigbrand, 1983; Jönsson, 1985; Werner, 

1996; Patzlaff, 2002), och många använder detta medium som en form av eskapism (Wall & 

Stigbrand, 1983). Via TV-rutan får barnen tillträde till hemliga världar som de i verkliga livet 

är utestängda från (Jönsson, 1985; Werner, 1996; Rönnberg, 1997; Nordlund, 2001) och dessa 

världar ger dem tillgång till erfarenheter som de själva ännu inte har upplevt (Werner, 1996). 

Dokusåpor är en av dessa slutna världar. En undersökning gjord av Medierådet (2005) visar 

att barn som är mellan 12 och 15 år gamla inte har dokusåpa-deltagare som förebilder och 

anser inte heller att de lär barnen något som är viktigt att kunna i livet. Däremot tycker barnen 

att dokusåpor är spännande att titta på och att de handlar om sex (Medierådet, 2005). Barn är 

vid 8 års ålder mer intresserade av förälskade ungdomar och tonåringar än relationen barn-

förälder (Rönnberg, 1997).   
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Till skillnad från böcker visar TV-programmen en mer realistiskt bild av relationer där även 

relationernas baksidor avslöjas. I böckernas värld skildras utopier där de förälskade får 

varandra och lever lyckliga i alla sina dagar. TV är också populärare än böcker av den enkla 

anledningen att det är lättare att samtala kring ett TV-program eftersom sannolikheten är 

större att fler har sett samma program än att flera har läst samma bok (Rönnberg, 1997). TV 

får i och med det en social roll. Många barn uppger också att TV-program ger dem något att 

prata med kamraterna om (Jönsson, 1985; Medierådet, 2005), vilket gör att de stärker sin 

status i gruppen (Jönsson, 1985). Böcker tillfredsställde förr barns behov av spänning och 

underhållning. Detta behov tillgodoses idag istället av TV-n (A.a.). De program som barn dras 

till kännetecknas av ”handling, konkurrens, prestationer och ett högt tempo.” (Werner, 1996 

s.29), och det som visas i TV-rutan blir inte intressant om det inte finns någon konflikt 

(Rönnberg, 1997). Både vuxna och barn använder TV-n för avkoppling (Jönsson, 1985; 

Rönnberg, 1997) och barn ser också på TV för att bli inspirerade och få nya uppslag till sina 

lekar (Rönnberg, 1997).  

 

Här ovan har barns relation till TV beskrivits och vad den fyller för funktion för barn. 

Nedanstående avsnitt behandlar genren dokusåpor och vad det är som gör att vissa älskar dem 

medan andra hatar dem. Avsnittet inleds med en kort historisk tillbakablick över hur det 

började i Sverige, vidare beskrivs även dokusåpans amerikanska ursprung. 

 

2.7 Dokusåpan kom, vi såg, den segrade! 
 
I en tid då det svenska folket kände trygghet i TV-soffan och tyckte sig ha sett allt och trodde 

sig kunna skilja på vad som var verkligt respektive på låtsas i TV, gjorde dokusåpan 

”Expedition Robinson” 1997 entré. Introduktionen väckte många frågor och 

kulturdebattörerna krävde programmets nedläggning samtidigt som de förfasades över dess 

låga moraliska värde och vilka skador det kunde få på de barn som tittade. I pressen kunde 

man läsa om ”Expedition Robinson” som ”en sadistisk mulleskola” eller ”en avancerad form 

av pennalism” och om farhågor som ”Vad händer när barnen börjar leka Robinson på skolor 

och daghem?” (Edin, 2005 s.14). Paradoxalt nog var det samma kvällstidningar som senare, 

när tittarsiffrorna stabiliserats sig någonstans mellan 1,7 och 2 miljoner, ändrade sina 

skildringar och istället började exploatera deltagarna i dokusåpan och använda dem för att öka 

tidningsupplagorna (A.a.). Det var alltså tittarnas förtjänst att programmet förblev kvar i TV-

rutan och att kvällstidningarna ändrade fokus och rapportering.  



 21

Alltsedan ”Expedition Robinson” introducerades i svensk television som den allra första 

dokusåpan i Sverige, har kritiken generellt varit stark mot dokusåpor. Programformen är än 

idag kontroversiell och dokusåpornas antagonister upprörs och förfasas alltjämt och klassar 

programmen som ”förnedrings-TV”, där tittaren kan ”utvecklas till narcissister, sadister och 

mobbare” (Edin, 2005 s.8). Inför varje ny säsong kritiseras de olika dokusåporna av media, 

för att senare leva i symbios allteftersom programmen fortlöper (A.a.).  

 

Man kan beskriva dokusåpans utveckling som att det ploppar upp nya dokusåpor i TV-rutan 

likt svampar ur jorden. Vad är det som bidrar till denna gynnsamma mylla när dokusåporna 

ständigt anklagas för att ta fram det sämsta ur människan? Vem är det som lockas att titta och 

vad är det i dokusåporna som upprör så många? Var kommer dokusåpan ifrån egentligen?  

 

2.7.1 Från såpa till dokusåpa 
 

Dagens TV-såpa har sitt ursprung i de radioserier som sändes i USA under 1930-talet vilka 

var anpassade till det som man trodde den typiska hemmafrun ville lyssna på och drömma sig 

bort till. Dessa serier innehöll därför romantik och andra fantasiupplevelser och var sponsrade 

av företag som tillverkade tvättmedel och tvål och därför kallades soapoperas, därav det 

svenska namnet ”såpa”. Kvinnorna skulle lockas att lyssna under längre tid och därmed också 

intalas att köpa sponsorernas produkter. I och med TV-ns genombrott började man att 

producera såpor i TV vilka snart också fick stor genomslagskraft runt om i världen. 

Kännetecknen på en klassisk såpa är att den innehåller intriger och personliga relationer 

mellan familjemedlemmar, släktingar, arbetskollegor med flera och att den utspelar sig i 

miljöer där många människor kan mötas som till exempel puben, mataffären eller sjukhuset. 

Såpan har flera parallella handlingar samtidigt där början och slut flyter in och ut i varandra. 

En viktig ingrediens i alla dessa såpor är att den innefattar flera olika typer av kvinnoroller så 

som änkor, frånskilda och äldre kvinnor, vilket är en konsekvens av att merparten av dem som 

tittar på såpor är kvinnor (Nordlund, 2001). Det är också flest kvinnor som tittar på dokusåpa-

genren tillsammans med ungdomar och unga vuxna (Edin , 2005). 

 

Dokumentärsåpan, eller dokusåpan som den benämns i vardagligt tal, är en hybrid som kokats 

samman av flera olika genrer; den traditionella såpoperan, ”talk shows” samt 

dokumentärfilmen (Nordlund, 2001).  
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Genom att kombinera dessa tre redan populära genrer får TV-bolagen en möjlighet att till ett 

relativt lågt pris öka sina tittarsiffror. Produktionen är billig eftersom den varken kräver 

speciella manusförfattare eller skådespelare (Edin, 2005). Grundtanken med en dokusåpa är 

att man för samman en grupp främmande människor under en begränsad tid och plats. Med 

hjälp av strategiskt utplacerade kameror samt mikrofoner dokumenteras deltagarnas samspel 

med varandra där tittaren ges möjligheten att följa deltagarnas intriger, konflikter och 

romanser med mera. Gruppen får vissa uppgifter att lösa tillsammans och programmet 

innehåller ofta någon form av utröstningsprocess, vilket ska medföra att ”den bästa” är kvar 

då dokusåpan är slut (Nordlund, 2001). ”Expedition Robinson” är en av många dokusåpor 

som är konstruerad enligt ovanstående koncept. Programmakarna är de som bestämmer och 

styr över det filmade materialet och kan genom sin redigering avgöra hur dokusåpa-deltagarna 

ska framställas i TV. Spelets regler bestäms också av programmakarna, och reglerna kan 

ändras allt efter behov och i kombination med andra incitament för att få saker att inträffa. 

Detta innebär att trots att manus inte existerar betyder det inte att det saknas en regissör 

(Andersson, 2001). 

 

En av dokusåpans attraktionskrafter ligger i det faktum att det är vanliga människor som syns 

i TV-rutan och att man som tittare får möjligheten att bevittna denna ”sociala teater” och se 

hur deltagarna klarar av det sociala spelet och anpassar sig till de situationer som uppstår. 

Tittarna får på detta sätt också lära sig hur de själva ska agera på ”verklighetens scen” (Edin, 

2005 s.24). Det är tack vare de dokusåpa-deltagare som är minst anpassade, eller sticker ut 

mest, som frågor och diskussioner väcks till liv, vilket gör programmet fängslande och i det 

långa loppet värdefullt. Tittarna får konkret och verkligt stoff att diskutera sinsemellan då 

dokusåpa-deltagarna används som både förebilder och motbilder, och kan älskas eller hatas 

(Edin, 2005; Nordlund, 2001). Programformen kräver detta starka engagemang från tittarna, 

för utan diskussioner och förklaringar är dokusåporna inkompletta. De kräver en aktiv och 

kritisk publik (Edin, 2005). Meningen är att man som tittare inte ska lämnas oberörd (A.a.; 

Nordlund, 2001).  

 

En annan viktig beståndsdel, som är en bidragande orsak till dokusåpans popularitet, är den 

grad av realism som tittaren upplever (Nordlund, 2001; Edin, 2005) och möjligheten till 

interaktion i till exempel chattrum, hemsidor och omröstningar som ofta erbjuds tittaren 

(Nordlund, 2001).  
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Realismen i dokusåpan skapas på en rad olika sätt och ett av dem är genom den kamerateknik 

som används vid inspelningen, som i likhet med dokumentärfilmning bara observerar 

skeendet. Deltagarna verkar omedvetna om att de filmas och ser rakt igenom eller förbi 

kamerorna. Deltagarna i de olika dokusåporna får också möjlighet att uttrycka sig i förtroende 

och filma sig själva då de går avsides för att ”bikta sig” där övriga deltagare inte hör dem eller 

så intervjuas de och kan då reflektera över sig själva och andra. Vikten av att vara sig själv 

som deltagare är högst relevant och elementär, vilket egentligen är en paradox eftersom de 

inte är helt igenom ärliga. De är inte alltid sig själva och förväntas inte vara det heller då de 

agerar framför kameran vilket medför att de till viss del spelar upp olika roller. Deltagarna 

blir någon sorts korsning mellan sin egen person och det program de deltar i vilket deras 

namn avslöjar: Robinson-Robban, Naken-Janne, Big Brother-Linda och så vidare (Edin, 

2005). Dessa udda deltagare lever sedan kvar i tittarnas värld långt efter att programmet slutat 

sändas tack vare mediernas uppmärksamhet (A.a.; Nordlund, 2001). TV är för många en väg 

till berömmelse och en nyckel till offentlighetens ljus. I dagens samhälle finns en person inte 

såvida han/hon inte syns och hörs (Andersson, 2001; Grip, 2003), vilket kan vara en 

förklaring till dokusåpornas gynnsamma tillväxt (Andersson, 2001). ”Orsaken bakom 

kändisskapet är inte så viktig längre, man har samma värde på mediemarknaden om man är 

känd för att skriva bra romaner, dömts för uppseendeväckande mord eller om man blivit kär i 

en Robinson-kändis.” (Grip, 2003 s.9). 

 

Tittaren kan uppleva att det är kravlöst att följa en dokusåpa och därmed slippa engagera sig 

på ett personligt plan men ändå ha möjligheten att komma nära en annan människa. Den 

sociala funktionen är viktig på flera sätt då man som tittare diskuterar programmet med sina 

vänner och kanske ser programmet tillsammans med dem. Det är oftast via tips från 

omgivningen eller via TV-kanalens reklam som man som tittare fastnar för programmet. 

Dokusåporna erbjuder en stark grad av smygtittande, vilket också verkar som lockbete, då det 

som sänds känns ytterst privat och på gränsen till opassande (Nordlund, 2001). På senare tid 

har medierna intresserat sig för det som tillhör det intima och därmed har gränserna blivit allt 

otydligare. Man talar om att det skett en ”sexualisering av det offentliga rummet” (Hirdman, 

2004 hämtat från http://www.arbetaren.se 2005-11-29). 
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Dagens dokusåpor är uppbyggda som ett ”alla-mot-alla-spel” (Edin, 2005 s.25), vilket har 

stora likheter med en trivialiserad och förenklad uppfattning om ”the survival of the fittest”. 

Naturforskaren Charles Darwins teori utvecklad i verket Om arternas uppkomst som utkom 

1859. Teorin bygger i korthet på följande; den överproduktion som råder i naturen skapar en 

variation i varje kull som föds, vilket innebär att det alltid finns en som är minst, störst och så 

vidare. Detta i sin tur leder till ”det naturliga urvalet” och ”kampen för tillvaron” där ett alla-

mot-alla-krig råder i vilket den starkaste och bäst anpassade överlever medan den svagaste 

och minst anpassade dör (Hämtat den 2005-11-15 från www.ne.se). 

 

2.8 Diskussionens förmåga att stjälpa eller hjälpa eleverna 
 

Vikten av att diskutera det som sänds på TV med barn pekar flera forskare på (Jönsson, 1985; 

Gustafsson m.fl., 1995; Werner, 1996; Patzlaff, 2002). Trots detta finns det forskning som 

visar på motsatsen; att diskussionen kan göra mer skada än nytta. Barn diskuterar hellre det 

som de har sett med sina jämnåriga kamrater än med vuxna av den anledningen att 

tillsammans med kamraterna kan de återuppleva programmet på sitt eget sätt. Vuxna intar ofta 

en kritisk och pedagogisk roll när de ska diskutera programmet, vilket gör att barnen direkt 

blir misstänksamma, i motsats till om de hade fått höra inofficiella kommentarer i förbifarten. 

Dessutom kan vuxna ta upp saker som barnen varit lyckligt ovetande om och då har 

diskussionen snarare skadat dem än gjort nytta, eftersom det som barnen tidigare uppfattat 

som kul och ”på låtsas” istället upplevs som otäckt och ”på riktigt” (Rönnberg, 1997 s.46).  

 

Vygotskij synliggör också faran med att medvetandegöra tankar som barnet inte haft tidigare 

eftersom påpekandet istället väcker en nyfikenhet hos barnet och en benägenhet till att vilja 

göra just det påtalade. Den plötsliga medvetenheten gör barnet nyfiket och det som den vuxne 

ville varna för blir istället en del av barnets tankevärld och väcker en idé som inte existerat 

tidigare (Lindqvist, 1999).  
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2.9  Problemformulering 
 

I litteraturgenomgången behandlas TV-s påverkan på barn och varför de väljer att titta på 

dokusåpor samt pedagogens ansvar att diskutera media i skolan. Problemformuleringen blir 

därför följande:  

 

• Vad betyder en diskussion om TV som media för elevernas förståelse för de implicita 

budskap som merparten av dokusåporna förmedlar? 

 

3. Empiri 
 

Kommande avsnitt redovisar metodval, undersökningens genomförande och de etiska 

överväganden som gjorts i samband med undersökningen samt avslutningsvis hur materialet 

har bearbetats.  

 

3.1 Metodval 
 

Undersökningen är kvalitativ och elevernas förståelse för dokusåpornas implicita budskap ska 

undersökas samt elevernas förmåga att tolka dessa efter en diskussion. Den kvantitativa 

forskningsmetoden har här bedömts som mindre lämplig eftersom en kvalitativ undersökning 

med de öppna enkätfrågorna (se bilaga 2) ger en mer fördjupad och koncentrerad uppfattning 

av elevernas förståelse och förmåga. ”Fördelen med öppna frågor är att den information som 

samlas in genom svaren med stor sannolikhet kommer att återspegla hela rikedomen och 

komplexiteten i respondentens synpunkter. Respondenterna får möjlighet att uttrycka sig med 

sina egna ord.” (Denscombe, 2000 s.122).  

 

Undersökningen har genomförts på en friskola där en av oss har haft sin VFU 

(verksamhetsförlagda utbildning). Enkäterna delades ut till elever i skolår 4 och 5. Denna 

avgränsning gjordes på grund av att elever i skolår 5 ska ha uppnått särskilda mål i enlighet 

med styrdokumenten (se 2.5.2.). Inledningsvis diskuterades också möjligheten att intervjua 

några av de pedagoger som arbetar med de aktuella eleverna, men för att begränsa vår 

undersökning har vi valt att avstå från detta.  
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Urvalet av respondenter skedde genom att en förfrågan delades ut till elevernas 

vårdnadshavare om tillåtelse att intervjua och filma deras barn. Totalt tillfrågades 

vårdnadshavare för 44 barn, varav 35 barn fick lov att medverka i undersökningen.  

 

För att stärka validiteten genomfördes en pilotstudie där tre barn deltog, varav en i skolår 4 

och två i skolår 5. ”Pilotstudier [---] bör göras bland personer som ligger så nära den blivande 

undersökningsgruppen som möjligt.” (Ejlertsson, 2005 s.35-36). Denna studie medförde vissa 

ändringar i diskussionsunderlaget. Pilotstudien visade att diskussionen behövde tydliggöras 

för att eleverna skulle få en möjlighet att se de kopplingar regissören gör mellan djur och 

människor för att ta ifrån dem deras människovärde. Dessutom behövde diskussionen 

exemplifiera den individualism och egoism som många av dokusåpa-deltagarna ofta ägnar sig 

åt för att synliggöra skillnaderna mellan dokusåpa-världen och verkligheten. Under 

pilotstudien framgick det också att undersökningens längd behövde minskas då pilotgruppen 

uttryckte att det var ansträngande att medverka i undersökningen i sin helhet vid ett tillfälle. 

Detta resulterade i att undersökningen på VFU-platsen genomfördes vid två tillfällen istället 

för ett, samt klassvis för att gruppen inte skulle bli för stor. Det bör påpekas att ovanstående 

ändringar i diskussionsunderlaget inte genomfördes för att påverka utgången av resultatet utan 

för att förbättra undersökningen. ”Syftet med pilotstudien är att få reda på om de svarande 

tolkar frågor och svar på samma sätt som frågekonstruktören, eller om de lägger en annan 

innebörd i dem. [---] Den första versionen kommer med stor säkerhet att behöva ändras 

grundligt, då dessa utomstående har konfronterats med frågorna.” (A.a., s.35-36). 

 

3.2 Genomförande  
 

I undersökningen visades tre sekvenser (se bilaga 3) sammanlagt på 10 minuter från två olika 

avsnitt ur ”Expedition Robinson” från säsongen hösten 2005. Undersökningen genomfördes 

under veckorna 48 och 49 år 2005. Sekvenserna hade valts ut och sammanställts för att 

tydliggöra de implicita budskapen som merparten av dokusåporna kritiseras för, så som 

förnedring, mobbing samt egoism. Respondenterna fick vid första tillfället se sekvenserna 

klassvis och därefter besvara de öppna enkätfrågorna (se bilaga 2). Vid det andra tillfället 

fördes en diskussion om dokusåpornas indirekta budskap samt regissörens roll och 

arbetsmetoder.  
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I diskussionen behandlades inte de aktuella sekvenserna från ”Expedition Robinson” utan 

endast dokusåpan som helhet och de metoder som deltagarna använder sig av för att vinna 

tävlingen. Detta gjordes för att inte styra utgången av respondenternas svar. Efter 

diskussionen visades sekvenserna från ”Expedition Robinson” återigen varpå enkätfrågor 

delades ut, vilka var identiska med dem från första tillfället, för att se om diskussionen 

påverkat elevernas förståelse för dokusåpor. Diskussionen videofilmades för att ge 

respondenterna full uppmärksamhet samt för att materialet senare skulle kunna transkriberas 

och bearbetas. Vid det andra tillfället blev det ett bortfall på tre elever i skolår 5, trots detta 

har bedömningen gjorts att underlaget är tillräckligt för att kunna analyseras. Det aktuella 

bortfallet togs helt bort på grund av undersökningens utformning. Denna undersökning 

behandlar uteslutande TV som media och då främst TV-program som dokusåpor eftersom 

utbudet av dessa ökar och debatteras flitigt i media.  

 

3.3 Diskussionens innehåll 
 

Diskussionen delades upp i två delar varav den första innehöll frågor till respondenterna kring 

”Expedition Robinsons” uppbyggnad och syfte samt vad som krävs för att vinna. Utifrån 

respondenternas svar förtydligades ovannämnda. I den andra delen behandlades den bild av 

deltagarna som TV-tittaren får se och hur regissören medvetet bygger upp olika karaktärer för 

att skapa ett intresse för programmet. Detta förde in diskussionen på regissörens roll samt 

arbetsmetoder (se bilaga 4). Konkret bildmaterial (se bilaga 5) visades för att explicit visa 

regissörens möjlighet att redigera och regissera enbart genom sina val av bilder. Den första 

bilden visar två streckgubbar som grälar med varandra samt en text där det står ”ovänner” och 

”bråkar”. Den andra bilden visar två streckgubbar som har blivit sams samt en text där det står 

”är vänner och kramas” och ”säger hej då!”. Den sista bilden visar två streckgubbar som skiljs 

åt samt en text där det står ”går åt varsitt håll”. Dessa tre illustrationer sattes upp i en följd, 

varpå deras sammantagna budskap diskuterades med respondenterna. Därefter togs 

mittenbilden med de kramande streckgubbarna bort, vilket medförde att illustrationernas 

budskap förändrades till det motsatta det vill säga det negativa. Deltagarnas taktiker för att 

vinna dokusåpan berördes också där paralleller gjordes till livet utanför dokusåpan och om 

huruvida man kan göra så eller inte mot sina kamrater. 
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3.4 Etiska överväganden 
 

I samband med att föräldrarna blev tillfrågade om deras barn fick delta i undersökningen 

skickades skriftlig information ut om hur undersökningen skulle gå tillväga och dess ändamål. 

Denna information gavs också till respondenterna i anslutning till undersökningen. I enlighet 

med konfidentialitetskravet har inte skolan namngetts för att behålla respondenternas 

anonymitet. Videomaterialet och enkäterna har efter undersökningens genomförande förvarats 

på ett sätt som omöjliggör att någon utomstående kan ta del av materialet (Vetenskapsrådet, 

2002).   

 

3.5 Bearbetning 
 

Samtliga enkäter och videoinspelningar transkriberades för att underlätta tolkningen av 

materialet. Videoinspelningen användes enbart för att dokumentera diskussionen så att fokus 

kunde läggas på diskussionsfrågorna istället för att noteringar skulle göras under 

diskussionens gång. Detta videomaterial redovisas därför inte i resultatdelen utan har enbart 

används som stöd för oss. Vidare har respondenterna i respektive skolår fått benämningar från 

4A-P och 5A-P för att skydda deras identitet och kommer fortsättningsvis att benämnas på 

detta sätt. Dessutom kommer de att betecknas med siffrorna 1 eller 2 beroende på om enkäten 

besvarats före (1) eller efter (2) diskussionen. Enkäterna från de båda skolåren har bearbetats 

gemensamt då det inte uppkom några olikheter dem emellan.  

 

4. Resultat  
 

Utifrån problemformuleringen: Vad betyder en diskussion om TV som media för elevernas 

förståelse för de implicita budskap som merparten av dokusåporna förmedlar?, analyseras 

materialet med utgångspunkt i sju olika teman. Dessa teman belyser kärnan i respondenternas 

enkätsvar både före och efter diskussionen. Temana kommer att konkretiseras ytterligare 

genom autentiska citat från respondenterna för att peka på generella respektive specifika svar. 

Efter bearbetningen av materialet har följande teman analyserats fram: uppmuntran, social 

faktor, nederlag, taktik, eliminering, desillusion samt belåtenhet.  
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4.1 Apsekvens 
 
Den första sekvensen i det aktuella videomaterialet innehåller två olika scener som belyser 

dokusåpans förmåga och makt att frånta människan hennes människovärde. Starka kopplingar 

görs mellan djur och människa då en grupp Robinson-deltagare i den första scenen erhåller en 

apa som de ska ta väl hand om. De får direktiv om att apan ska vara kopplad i alla fall till en 

början. Tävlingsledaren Robert Aschberg gör narr av deltagarna när han överlämnar apan med 

orden: ”Vi ska höja den intellektuella nivån en aning här, så ni får en kille till som deltar utom 

tävlan.” I den andra scenen i samma sekvens kedjas en deltagare fast en relativt lång bit bort 

från sina medtävlanden. Hon får en fotboja med en lång tung kedja som gör henne starkt 

begränsad. Hon säger själv att hon är deras ”lilla apa”. Ur dessa två scener som tillsammans 

utgör den första sekvensen kunde tre olika teman urskiljas utifrån respondenternas svar på de 

tre första frågorna i enkäten: uppmuntran, social faktor samt nederlag.  

 

4.1.1 Uppmuntran 
 

Ingen av de 32 respondenterna gjorde kopplingen mellan djur och människa, före eller efter 

diskussionen, på den första frågan i enkäten: Varför tror du de fick en apa? Respondenternas 

generella svar var att apan var tänkt som sällskap eller som en belöning för att någon vunnit i 

en tävling. Apan tycks för respondenterna användas som en form av uppmuntran. Några har 

också funderingar kring om den skulle användas som hjälp eller rent av ätas: 

 
Jag tror de fick en apa för att få sällskap och en sak för att de ska få ett pris om dem vinner 

och de kanske slaktar den. (4G.1) 

inte enn aning typ att dom skulle äta den. (5O.1)  
Jag tror apan skulle hjälpa dem om de skulle klättra. (4B.1)  

För att de ska få något att ta hand om. (5N.1)  

 

Efter diskussionen reflekterar tre av respondenterna över apans matkonsumtion, eller 

deltagande, som de indirekt tror kommer att påverka deltagarna, men 24 respondenter har inte 

ändrat uppfattning utan anser alltjämt att apan är ett pris eller är ämnad som sällskap. Fem 

respondenter vet fortfarande inte vilken funktion apan fyller. 
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4.1.2 Social faktor 
 

På frågan: Varför tror du apan ska vara fastbunden? svarar 29 av de 32 respondenterna före 

diskussionen att det är för att den inte ska rymma. Utifrån respondenternas svar på första 

frågan Varför tror du de fick en apa? kan tolkningen göras att apan fyller en social funktion 

för deltagarna likt ett husdjur som nu ska hindras från att rymma. Endast tre respondenter gör 

andra tolkningar varav en av dem tror att apan ska vara kopplad för att den åt för mycket mat, 

och en respondent vet inte varför. Den tredje respondenten är den enda i undersökningen som 

reflekterar både i första och andra enkäten över den psykosociala miljön och samspelet mellan 

deltagarna på ön i anslutning till enkätfrågan om varför apan ska vara fastbunden:  

 
för att då skulle de få känna hur dom har behalat varandra. (5E.1) 

för då få dom se hur dom behalar varandra. (5E.2) 

 

Efter diskussionen är det 27 av 32 respondenter som fortfarande tror att apan är fastbunden för 

att den inte ska rymma och en respondent som inte vet varför den ska vara kopplad, samt två 

som tror att apan ska vara det för att inte vara olydig. Det är endast en respondent som ändrar 

inställning efter diskussionen från att apan ska rymma till att ha uppfattat att den används för 

att ta ifrån den fastbundna människan hennes människovärde: 

 
För att den inte ska smita. (4C.1) 

För att få se mäniskan som djur. (4C.2)  

 

4.1.3 Nederlag 
 
På frågan: Varför tror du att en av deltagarna blir fastkedjad? anser 26 av de 32 

respondenterna att det handlar om ett nederlag i en tävling. Två av respondenterna menar 

istället att det beror på deltagarens dåliga beteende och följden blir då att hon kedjas. En 

annan respondent har uppfattningen att deltagaren blir fastkedjad för att de andra ska bli 

tvingade att ge henne mat och en respondent svarar att hon inte vet varför. Det är två 

respondenter som i den första enkäten inte anser att behandlingen av människan har någon 

tydlig anknytning till nederlaget i tävlingen, utan reflekterar istället över att den fastkedjade 

deltagaren behandlas precis som apan på finalön.  
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Däremot efter diskussionen har en av dem ändrat sig helt och den andre gör ett tillägg till sitt 

föregående svar: 
  

Den ska va selskap med apan. (4N.1) 

hon hade förlorat en tävling (4N.2) 

 

Kanske inte hade någon apa så de fick ta en människa. (4M.1)  

För att de kanske förlorade och inte jobbade så bra. Därför får hon vara apa. (4M.2) 

 

Efter diskussionen har 30 av 32 respondenter uppfattningen att anledningen till att en av 

deltagarna blir fastkedjad beror på förlusten av en tävling. En respondent har inte ändrat sig 

utan tycker fortfarande att det handlar om deltagarens dåliga beteende, vilket också den 

respondent stämmer in i som inte visste före diskussionen. En av de 30 respondenterna som 

trodde det berodde på tävlingsförlusten gör, i andra enkätomgången, paralleller till att 

nederlaget i tävlingen får konsekvensen att en av deltagarna blir fastkedjad och att detta har 

ett tittarvärde: 
 

för att de förlorade, och för att folk ska vilja titta. (5H.2) 

 

4.2 Taktiksekvens 
 

Den andra sekvensen i det aktuella videomaterialet innehåller en scen som belyser hur en 

paktbildning kan ske mellan en del dokusåpa-deltagare och det falska spel som pågår runt 

omkring dem. I denna sekvens sitter två Robinson-deltagare på stranden och diskuterar om 

hur de ska lägga sina röster i örådet och gå samman för att rösta ut en deltagare som de anser 

vara ett hot. En stund senare får man se hur en av dessa deltagare funderar på att bryta avtalet 

med orden: ”Vi får se om jag ska köra ett litet fulspel själv eller hur jag gör”. I samma 

sekvens intervjuas också en annan deltagare om hur misstänksamma de alla är mot varandra. 

Ur denna scen kunde två olika teman urskiljas utifrån respondenternas svar med utgångspunkt 

i frågorna i enkäten: taktik samt eliminering. 
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4.2.1 Taktik 
 
På frågan: Vad tror du att de två som sitter på stranden pratar om? har 23 av de 32 

respondenterna före diskussionen förstått innebörden av dialogen det vill säga att den handlar 

om taktik och vem som ska röstas ut. Av dessa 23 har sex förstått att det är en paktbildning 

som deltagarna håller på att skapa. Sju av 32 respondenter anger i sitt svar att deltagarna 

endast kallpratar. Två respondenter vet inte alls vad samtalet handlar om.  

 

Efter diskussionen är det endast tre respondenter av föregående sju som fortfarande tror att 

deltagarna på stranden kallpratar. Det är 29 av 32 respondenter som uppfattat budskapet i 

sekvensen och av dessa 29 har diskussionen för fyra respondenter synliggjort budskapet när 

de ändrat uppfattning om sekvensen från den första enkäten till den andra: 

 
Jag toror att de pratar om vem som ska åka till badstranden. (4B.1) 

Att de ska rösta ut en i gruppen. (4B.2) 

 

Att det var skönt och de skrattade också välldigt mycket och pratade välldigt mycke om 

anndra. (4F.1) 

att en ska åka ut (4F.2) 

 

Vet ej (5D.1) 

Det pratar om vem dom ska rösta ut. (5D.2) 

 

mat och familj typ! (5P.1) 

Pakter typ (5P.2) 

 

4.2.2 Eliminering 
 
På frågan: Vad tror du att deras samtal ska leda till? svarar 19 av 32 respondenter före 

diskussionen att samtalet i denna sekvens ska leda till att en deltagare ska röstas ut ur 

”Expedition Robinson”, det vill säga eliminering. Fem respondenter tänker i andra 

ovidkommande banor och åtta respondenter vet inte alls vad samtalet ska leda till. Åtta av de 

19 respondenterna som förstått budskapet belyser dessutom den paktbildning som är vanligt 

förekommande i ”Expedition Robinson”: 

 
Att de ska rösta på sama person. Och att man inte ska rösta på varandra. (4C.1) 

Jag tror det ska leda till en pakt. (4G.1) 
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Efter diskussionen är det sex av 32 respondenter som svarar att de inte vet eller tror att 

deltagarna pratar om vänskap, resa eller mat. Det är 26 respondenter som uppfattat budskapet 

att en deltagare ska röstas ut. För sex av dessa 26 respondenter har diskussionen förtydligat 

den paktbildning som dokusåpans deltagare ofta ägnar sig åt. Nedan följer några exempel på 

förändringarna före och efter diskussionen: 

  
Vem som ska sitta bunden (4N.1)  

Vem de röstar på (4N.2)  

 

ingen tin (4P.1) 

Att det ska få med sig så många som möjligt för att det ska få ut någon (4P.2) 

 

ingen aning (5L.1) 

att dom ska lägga många röster på Max. (5L.2)  

 

4.3 Matsekvens  
 

Den tredje sekvensen i det aktuella videomaterialet innehåller en scen som belyser den egoism 

och tendens att bara se till sina egna behov som många av deltagarna i dokusåpan uppvisar 

samt den förnedring som programmet genomsyras av. I denna scen dukas det upp tre bord 

med olika läckerheter inför deltagarna. Vinnarna av föregående tävling är på restaurang för att 

förtära samma meny. De är medvetna om att det som de avstår ifrån får deras medtävlande på 

ön äta. Tävlingsledare Robert Aschberg har kontakt med vinnarna via komradio och när han 

får beskedet att de inte tänker avstå någon maträtt välter han ut maten i sanden framför 

deltagarna samtidigt som han säger: ”Det var ju tråkigt!”. Innan Aschberg gör detta smakar 

han lite själv och låter deltagarna förstå hur gott det är med orden: ”Just kaviar på ägg...det är 

så gott...å köttbulle. Det är lite svårt att motstå det faktiskt.” Utifrån denna sekvens har två 

teman kunnat urskiljas utifrån respondenternas svar: desillusion samt belåtenhet. 

 

4.3.1 Desillusion 
 

På frågan: Vad tror du att de tänker som inte får äta maten? känner 29 av 32 respondenter  

före diskussionen empati med deltagarna och uttrycker deras förmodade besvikelse, det vill 

säga desillusion över den orättvisa som blir när de inte får äta av maten.  
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Två av respondenterna har svarat blankt och en respondent reflekterar över att vinnaren som 

äter av maten har förtjänat den. Endast fyra av de 29 respondenterna har före diskussionen 

förstått det indirekta budskapet i denna sekvens när de uttrycker en besvikelse över vinnarnas 

beteende och tycker att de kunde ha visat omtanke och givmildhet istället för att vara 

självcentrerade och giriga: 
 

Era dumma egon, jag är sååå sugen. (5B.1) 

”Så egoistiska dom är” ”varförslänger han maten” (5G.1)  

Att de som får är taskiga och att de kunde ha avstatt NÅGOT i alla fall så att de som INTE 

fick fick något också (5F.1)  

Dom tror kanske att dom kunde bjuda lite än att vara så snåla (5L.1) 

 

Efter diskussionen är det nio av 32 respondenter som utvecklat sina tidigare svar från empati i 

den första enkätomgången till egoism i den andra enkäten. Diskussionen har med andra ord 

för dessa nio respondenter tydliggjort det underliggande budskapet om egoism. Det är 18 

respondenter som efter diskussionen inte har ändrat uppfattning om sekvensen utan 

fortfarande uttrycker deltagarnas empati och besvikelse samt tre som både före och efter 

diskussionen förstått det underliggande budskapet. De två respondenterna som före 

diskussionen svarade blankt anser efter diskussionen att deltagarna känner hunger eller 

hämnd. Sju av de 32 respondenterna har också i den andra enkäten till skillnad från eller med 

ett tillägg till sina svar i den första omgången utvecklat en viss förståelse för spelets regler, 

dels genom att de tror att deltagarna skulle ha agerat likadant som vinnarna, dels genom att 

känna hämndlystnad eller att vinnarna förtjänar maten. Nedan följer några exempel från 

respondenternas svar: 
 

Jag tror att de blir lite sugna och att de blir hungriga. (5C.1) 

Jag tror att de tänker att de vill jag också ha. (5C.2) 

 

Va!! vad elaka dom är att vi inte får nogot (5O.1) 

hmm!! va egoistiska dom är. (5O.2) 

 

Jag tror att de tänker på vad gott det skulle varit med den maten. (4H.1) 

Jag tror att de som inte fick äta maten tänkte att det hade jag också gjort. (4H.2) 

 

Jag tror att det är så oskyst och duma mot de andre. (4P.1) 

Jag tror att de tänker att dom ska vi rösta ut (4P.2) 
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4.3.2 Belåtenhet 
 
På frågan: Vad tror du de tänker som får äta maten? uttrycker 28 av 32 respondenter före 

diskussionen vinnarnas tillfredsställelse över att äta maten, det vill säga belåtenhet. Två av 

respondenterna har svarat blankt och två belyser det implicita budskapet egoism och girighet. 

I de svar från de 28 respondenterna som gav uttryck för vinnarnas belåtenhet har vissa 

variationer kunnat uttydas. Fyra respondenter har förutom detta känt empati med deltagarna 

som inte får äta av maten och en respondent uttrycker därtill att vinnarna tänker att deltagarna 

känner ilska mot dem nu:  
 

”Mm vad gott det är” ”ha ha de andra får inte äta” (5G.1)  

Jag tror dom tänkte på dom andre som inte får någon mat (4P.1) 

Att de som inte får är väl arga på dem nu. (5F.1) 

 

Efter diskussionen är det 25 av 32 respondenter som belyser vinnarnas glädje över den goda 

maten, dock har respondenterna svarat något annorlunda men svaren har samma innebörd som 

i deras första enkäter. Två av dessa 25 respondenter känner också empati med deltagarna som 

inte får äta av maten. För sju av de 32 respondenterna har diskussionen synliggjort det 

implicita budskapet när de uttrycker egoism och girighet, varav en av de sju respondenterna 

enbart ger uttryck för egoism. Nedan följer några exempel på respondenternas svar: 
 

Att dem ska äta för att dem andra inte ska få. (5K.1) 

Vad gott. Vi måste äta allt så att de andra inte får något (5K.2) 

 

Att det här var längesen vi fick äta sån här mat. Var lycksigt. (4E.1) 

Å, vad gott. Stakars de som inte får. (4E.2) 

 

Jag tror att dem som fick äta maten tyckte det var gott. (4H.1) 

Jag tror att de som fick äta maten tänkte att det är synd om dem på ön. (4H.2) 
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5. Diskussion 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om elevernas förståelse för dokusåpornas implicita 

budskap ökar vid en diskussion om TV som media, samt dokusåpornas påverkanskraft. 

Resultatet från undersökningen ger en indikation på diskussionens betydelse för eleverna. 

Dessa resultat bearbetas och kopplas samman med den litteratur som denna uppsats berört 

tidigare för att på så sätt få en större inblick i om eleverna behöver en pedagogisk diskussion 

om dokusåpor eller inte.  

 

Utifrån den empiriska undersökningen visar resultatet i apsekvensen i temat social faktor, att 

en diskussion har liten betydelse i det avseendet att det endast var en respondent som förstått 

det indirekta budskapet efter diskussionen och ytterligare två som gjorde samma koppling i 

temat nederlag, om än mycket vagare både före och efter diskussionen. Den första 

respondenten förstod att människan kedjas fast därför att man ska se henne som ett djur. 

Någon liknande reflektion gör däremot inte de andra två respondenterna som ser förnedringen 

av människan före diskussionen som att människan används som ett substitut eller som ett 

sällskap till apan, och efter diskussionen som ett straff för att hon förlorat i en tävling och 

därför ska agera apa. I temat uppmuntran är det ingen av respondenterna som vare sig före 

eller efter diskussionen har förstått varför deltagarna fick en apa. Slutsatserna man kan dra 

efter respondenternas ovanstående svar är att denna sekvens är för abstrakt och svårtolkad för 

dem, och därför kan flertalet inte förstå apans funktion eller se den förnedring människan 

utsätts för då hon fråntas sitt människovärde. Detta trots att diskussionen handlade om 

regissörens arbetsmetoder och förmåga att göra just detta med hjälp av djur, vilket bevisar det 

Rönnberg (1997) skriver att barn inte ser det som vuxna ser, trots att barn och vuxna kan titta 

på precis samma program. Flera forskare menar att barnet inte har samma förmåga som en 

vuxen förrän i 12-årsåldern till abstrakt och logiskt tänkande (Von Feilitzen m.fl., 1977;  Wall 

& Stigbrand, 1983), vilket kan ge ytterligare förståelse för varför respondenterna i 

undersökningen inte förstod apsekvensen då de är 10 till 11 år gamla.   

 

En tredje respondent ser en annan anledning till varför människan kedjas fast och att detta 

moment i dokusåpan har ett tittarvärde. Dokusåpans attraktionskraft ligger i att se hur 

deltagarna klarar av de situationer de försätts i och att man som tittare får ta del av det sociala 

spel som försiggår (Edin, 2005).  
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För varje ny säsong av ”Expedition Robinson” verkar det som om programledningen vill 

överträffa sig själv genom att göra programmet allt mer extremt och bisarrt för att locka 

tittare, vilket Mannheimer (1986) förklarar är ett sätt att producera ”bra TV” ur kommersiell 

synpunkt. Grip (2003) skriver att det som en gång var orimligt att visa i TV är idag helt tillåtet 

och accepterat samt att TV-kanalerna inte utmanar tittarna utan erbjuder endast det man tror 

att tittarna vill ha, det vill säga underhållning. TV-bolagen har dessutom inga betänkligheter 

över att sända dokusåpor på ”barntid” utan ser barn som vilka tittare som helst, vilket är högst 

anmärkningsvärt då forskningen visar att intrycken barn får via TV inte försvinner utan finns 

med i formandet av individens identitet (Wall & Stigbrand, 1983). Dokusåpor är inte ämnade 

för barn och föräldrarna bär huvudansvaret för vad deras barn tittar på. Däremot kan och bör 

TV-kanalerna underlätta för föräldrarna genom att inte sända dokusåporna när barn tittar och 

inte heller bör TV-kanalerna sända lockande och avslöjande trailers på ”barntid”, för det är 

dessa trailers som Nordlund (2001) skriver gör att man fastnar för programmet.  

 

Till skillnad från apsekvensen har den pedagogiska diskussionen haft en större effekt i 

taktiksekvensen och matsekvensen då dessa sekvenser inte tycks vara lika abstrakta för 

respondenterna. Rönnberg (1997) skriver att barn ser endast sådant på TV som de redan är 

förtrogna med, men att det via TV-n blir påtagligare. I temana taktik och eliminering i 

taktiksekvensen framgick det att flertalet av respondenterna uppfattat det indirekta 

budskapet, både före och efter diskussionen, att sekvensen handlar om utröstning och 

paktbildning. Fyra respondenter, som före diskussionen i temat taktik inte förstod vad 

dokusåpa-deltagarna på stranden pratade om, kunde efter diskussionen tydligt se det indirekta 

budskapet. Sex respondenter, som inte uppfattat budskapet före diskussionen, förstod efter 

diskussionen att dialogen i sekvensen skulle leda till en paktbildning. Den pedagogiska 

diskussionen har med andra ord för dessa tio respondenter haft en betydelse för deras 

förståelse i taktiksekvensen. 

 

Likaså i temana desillusion och belåtenhet har diskussionen för hälften av respondenterna 

synliggjort det implicita budskapet i matsekvensen som handlar om egoism och girighet. 

Temana desillusion och belåtenhet belyser samma problematik fast från två skilda perspektiv; 

vinnarna kontra deltagarna/förlorarna. Det är två respondenter i temat belåtenhet som 

uppfattat det implicita budskapet före diskussionen, däremot har den pedagogiska 

diskussionen för sju respondenter synliggjort budskapet om egoism.  
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I temat desillusion var det endast fyra respondenter som före diskussionen förstått det 

underliggande budskapet och det var nio respondenter som uppfattat budskapet efter 

diskussionen, då innehållet i densamma belyste hur dokusåpa-deltagarna sätter sig själva 

främst och har ett egoistiskt och individualistiskt tänkande. Dessutom har ytterligare sju 

respondenter utvecklat en viss förståelse för detta tänkande som respondenterna menar hör till 

spelets regler. Respondenterna uttrycker flera åsikter som till exempel att deltagarna som inte 

fick äta av maten hade gjort exakt samma sak om de hade fått chansen, eller att de hade 

använt sig av det enda maktmedlet som står till buds nämligen att rösta ut den man anser vara 

en mindre värdig vinnare. Flera forskare skriver att barn litar på sina synintryck och tror 

därmed att det som de ser på TV är sant (Wall & Stigbrand, 1983; Patzlaff, 2002), men har 

man utvecklat en känsla för spelets regler så borde man kunna skilja på fiktion och verklighet. 

Rönnberg (1997) menar att barn redan vid 7-8 års ålder besitter den förmågan. Om man som 

barn utvecklar en känsla för spelets regler borde det vara användbart i ett längre tidsperspektiv 

och detta skulle kunna ligga till grund för den framtida förståelsen. Det som kan diskuteras är 

om denna förståelse är positiv eller negativ, vilket beror på hur spelreglerna ser ut. Risken är 

att det som är socialt legitimt i dokusåporna också blir det i verkliga livet samt att 

tillvänjningsfaktorn ökar och kan leda till en mer apatisk attityd mot omgivningen. 

Mediainnehållet kan antingen förstärkas eller förminskas beroende på tittarens tidigare 

uppfattningar och erfarenheter (Werner, 1996), vilket resultatet från denna undersökning visar 

i samtliga sekvenser. Eftersom många barn ser på TV ensamma och endast hälften av barnen 

diskuterar TV-innehållet med sina föräldrar (Medierådet, 2005) skulle man kunna dra 

slutsatsen att barnens intryck förblir obearbetade och att de sedan tar med sig sina tankar till 

skolan.  

 

Under en av våra VFU-perioder berättade en erfaren pedagog om en händelse på skolgården 

som han tolkade hade en direkt anknytning till de avslöjande sexscener som visats i 

dokusåpan ”Big Brother” (se bilaga 1 för kort beskrivning av dokusåpan). En flicka i 11-

årsåldern blev neddragen på marken av en jämngammal pojke som med kläderna på 

simulerade ett samlag. Två av deltagarna i ”Big Brother” hade vid tiden för händelsen haft sex 

vid upprepade tillfällen i TV, vilket sändes och visades helt ocensurerat för tittarna. Dessa 

samlagsscener sprängde bort de resterande gränserna mellan den privata och den offentliga 

sfären.  
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Intresset för det som många anser tillhör det mest intima och privata har ökat i medierna på 

senare tid, vilket medfört en slags gränslöshet mellan det privata och det offentliga rummet, 

som blivit allt mer sexualiserat (Hirdman, 2004 hämtat från http://www.arbetaren.se 2005-11-

29). Barn får via TV tillgång till dessa hemliga världar som de i verkliga livet inte har access 

till (Jönsson, 1985; Werner, 1996; Rönnberg, 1997; Nordlund, 2001), vilket ökar risken för att 

barnen utvecklar en skev bild av verkligheten och vuxenlivet (Jönsson, 1985; Mannheimer, 

1986; Gustafsson m.fl., 1995).  

 

Tolkningen av ovanstående resultat skulle kunna vara att i motsats till apsekvensen så ligger 

taktiksekvensen och matsekvensen närmare respondenternas egen vardag och blir därför 

konkret, vilket Werner (1996) och Rönnberg (1997) beskriver när de menar att barn tolkar 

sina TV-intryck utifrån tidigare upplevelser och erfarenheter. Vygotskij gör en liknelse med 

ett papper som lättare viks på samma ställe där det en gång varit vikt (Linqvist, 1999). 

Ytterligare ett autentiskt belägg för denna forskning är en händelse från en annan skolgård där 

flickorna intrigerat sinsemellan så mycket att en flicka slutligen tappade förtroendet för sin 

omgivning, med följden att hon blev misstänksam och inte litade på någon. Flickan tillhör den 

kategori som tittar mycket på dokusåpor och enligt flickans mamma har dokusåporna bidragit 

till dotterns misstro mot omvärlden. Wall & Stigbrand (1983) gör en liknande koppling med 

barn som ser mycket våld på TV och då kan bli misstrogna mot sin omgivning och förvänta 

sig att människorna runt omkring dem ska vara våldsamma mot dem. Likaså ökar 

toleransnivån inför våldsscener om man som barn inte får höra några motargument till våldet 

som visas på TV (Neuschütz, 1982; Wall & Stigbrand, 1983; Werner, 1996). Denna forskning 

pekar på att en pedagogisk diskussion skulle kunna behövas som motvikt till det barnen ser på 

TV. 

  

Utifrån resultatet och syftet med denna undersökning dras slutsatsen att en diskussion ökar 

förståelsen för de implicita budskapen. Den pedagogiska diskussionen har betydelse för 

elevernas förståelse även om apsekvensen var för abstrakt och därmed svårtolkad för dem, 

vilket också tyder på att vissa av de implicita budskapen går flertalet av eleverna omärkta 

förbi. Därför finns det ingen anledning att diskutera apsekvensen men i stället kan man som 

pedagog föra en diskussion om taktik- och matsekvensen eftersom dessa sekvenser tycks ha 

anknytningar till elevernas egna erfarenheter.  
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Däremot bör man ha en pedagogisk diskussion när och om en företeelse inträffar på 

skolgården eller om man tycker att elevernas beteende verkar ha klara samband med det som 

utspelar sig i dokusåpa-världen, som de exempel denna uppsats belyst tidigare. En av 

pedagogens uppgifter enligt Lpo 94 är att diskutera samhällets värdegrund (se s.6) och skolan 

ska ansvara för att eleven ”har kunskaper om medier och deras roll,” (se s.15). Det man kan 

diskutera är om man som pedagog/förälder ska sätta fokus på något som eleverna/barnen varit 

lyckligt ovetande om, eftersom en diskussion inte enbart är av godo utan kan väcka obehag 

istället för förståelse (Rönnberg, 1997). Vygotskij beskriver något liknande och menar att det 

finns en fara med att synliggöra sådant som varit dolt för barnet tidigare eftersom denna 

medvetenhet ger barnet impulser att utföra det påtalade (Lindqvist, 1999).  

 

Den pedagogiska diskussionens vara eller inte vara har behandlats i denna uppsats och trots 

att resultaten inte klart har visat att en diskussion alltid är given, kan man dock se 

dokusåporna som ett ypperligt konkret material att diskutera med eleverna, eftersom dessa 

program innehåller flera moraliska aspekter och väcker etiska frågeställningar, vilket Edin 

(2005) menar beror på de sämst anpassade dokusåpa-deltagarna som antingen hatas eller 

älskas av sin tittarpublik. Rönnberg (1997) skriver att det är just dessa TV-figurer som 

engagerar och väcker barnens etikintresse när de tillsammans med sin omgivning diskuterar 

och testar sina nya värderingar och då blir tillrättavisade. Det är först efter dessa tester med 

omgivningen som barnet tar värderingen till sig och finns man tillgänglig som pedagog vid 

dessa tillfällen och kan föra en diskussion på en mer informell nivå ökar möjligheten att 

eleverna utvecklas till ansvarskännande människor med känsla för etik och moral.  

 

Mer avancerade diskussioner kring TV som media och dess påverkanskraft bör man ha med 

eleverna när de har börjat högstadiet eftersom de mognat intellektuellt och kan tänka mer 

abstrakt, vilket också märks i skillnaden mellan målen för skolår 5 och 9 i styrdokumenten för 

bild och svenska (se s. 16-17). Massmediakunskap bör dock finnas med i ett relativt tidigt 

stadium i skolan, för det är som Werner (1996) och Rönnberg (2000) skriver att mycket av 

den information som finns i samhället uttrycks via medierna och eleverna behöver ha 

kunskaper om media för att bearbeta och få en förståelse för omvärlden. Eleverna bör 

dessutom ha vetskap om att det finns någon som styr det som sänds i TV och att budskapet 

formas med hjälp av olika berättartekniska metoder.   
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Pedagogen bör vara uppmärksam på vad eleverna ser på TV för att kunna möta dem i deras 

tankar om programmen, vilket Rönnberg (2000) menar skapar broar mellan medievärlden och 

skolans värld. Detta mer holistiska tänkande kan dessutom motverka den fragmentariserade 

värld som Werner (1996) skriver att eleverna lever i. Diskussionerna mellan pedagogen och 

eleverna kan bli intressant trots att eleven kanske bär på mer kunskap om vissa TV-program. 

Pedagogen behöver inte alltid veta mest. Det är främst i ämnet bild (se s.16) men också i 

svenskämnet som medierna ska bearbetas. Det är dock anmärkningsvärt att styrdokumenten 

för samhällskunskap inte behandlar medierna och att styrdokumenten för svenska (se s.16-17) 

endast tar upp skönlitteratur, film och teater som förmedlare av åsikter och värderingar då de 

audiovisuella medierna har en stor roll i ungas liv. En uppdatering av dessa styrdokument 

vore högst aktuellt och i väntan på det får bildämnet inte prioriteras bort utan istället ges mer 

utrymme på skolschemat eftersom det är i detta ämne som medierna enligt styrdokumenten 

främst ska diskuteras och bearbetas. Detta kan också ge bildämnet den status det förtjänar 

med tanke på det visuella samhälle vi lever i.  

  

Dagligen matas vi med bilder från media och det känns som om det inte finns mycket kvar att 

chockas över, speciellt inte i dokusåpa-världen. Utvecklingen visar att tittaren har blivit mer 

och mer toleranta inför det som visas på TV, vilket talar för att tillvänjningsfaktorn har 

betydelse för tittarens attityd mot TV-innehållet. I framtida forskning vore det intressant att 

undersöka barns inställningar till olika beteenden som man kan se i de olika dokusåporna.  

 

Om man som tittare ständigt får se en kamp i ett spel där alla kämpar mot alla för att överleva 

och vinna, i likhet med Darwins teori ”survival of the fittest” (se s.23), och på så sätt bli sedd i 

TV-rutan och sedan bli känd, är risken stor att vi går mot ett mer egocentriskt samhälle, där 

det enda som räknas är den egna personens välgång. Barn och unga människors inställning till 

det som sänds på TV är därför viktigt för det framtida samhällsklimatet även om de själva 

enligt Medierådet (2005) inte anser sig lära något för livet via en dokusåpa, så får barn och 

unga indirekt nya värderingar och attityder via TV-n (Rönnberg, 1997) som inte bör lämnas 

obearbetade.  

 

En pedagogisk diskussion om TV-innehållet vid rätt tidpunkt kan därför stödja och hjälpa 

eleverna att få svar på de frågor som kan ha väckts. Det viktiga är att bestämma när en 

diskussion är lämplig att föra och varför man väljer att göra det just vid det tillfället.  
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Rönnberg (1997) skriver att barn får en möjlighet att via TV-n bearbeta problem som uppstått 

i vardagen, men det är inte meningen att barnen ska behöva vända sig till TV-n för att få svar 

på sina funderingar om livet, utan det ska de vuxna människorna runt omkring barnen kunna 

hjälpa dem med. Frågan som de vuxna bör ställa sig är om de vill lämna över detta viktiga 

ansvar till TV-n. Vi får nämligen de barn vi formar och förtjänar.  

 

6. Sammanfattning 
 

Syftet med undersökningen var att undersöka om elevernas förståelse för dokusåpornas 

implicita budskap ökar vid en diskussion om TV som media, samt dokusåpornas 

påverkanskraft. En kvalitativ studie har genomförts där respondenterna fått besvara en enkät 

både före och efter att ha fått se sekvenser ur ”Expedition Robinson”, som belyser dokusåpans 

underliggande budskap så som förnedring, mobbing samt egoism. En pedagogisk diskussion 

har förts med respondenterna mellan de båda identiska enkäterna för att se om diskussionen 

haft en betydelse för respondenternas förståelse för de indirekta budskapen. I diskussionen 

behandlades regissörens arbetsmetoder och dokusåpa-deltagarnas egoistiska beteende så som 

baktal, mobbing, lögner samt paktbildning. I litteraturdelen har TV som media, såväl dess 

positiva som negativa påverkan belysts, samt skolans roll att diskutera media och vem som 

bär ansvaret för det som barn ser på TV och varför de tittar, samt dokusåpornas utveckling 

och påverkanskraft. Resultatet av undersökningen visar att en pedagogisk diskussion har 

betydelse för elevernas förståelse för de implicita budskapen. I diskussionen kopplas samtliga 

delar ihop och slutsatsen i denna undersökning blir att en pedagogisk diskussion är viktig men 

att den bör ske vid rätt tidpunkt och att man som pedagog ska veta varför man för 

diskussionen. Detta för att inte väcka tankar som barnen varit lyckligt ovetande om utan 

diskussionen bör föranledas av att man som pedagog ser att dokusåpornas budskap påverkat 

eleverna negativt i deras beteende mot varandra.  
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Bilaga 1  
 

”Expedition Robinson” 
 
Programmet ”Expedition Robinson” utspelar sig i Malaysia på en öde ö som heter Paulo 

Perhentian Besar. På denna ö ska de 22 deltagare delas upp i två läger, lag syd och lag nord. 

Dessa två lag ska sedan bygga sin egen boplats på två olika stränder på ön. Ett startpaket delas 

ut vilket innehåller lite proviant, några kokkärl, myggnät, machetes och en del annat 

deltagarna kommer att behöva för att överleva på ön. De två grupperna tävlar mot varandra i 

en så kallad Robinsontävling där det vinnande laget erövrar Robinsonsymbolen och kan få 

priser till sin fördel, exempelvis mat. Det förlorande laget får vandra upp till örådet, där de 

tillsammans bestämmer vem som ska få åka hem. Varje deltagare har 13 röster som de kan 

lägga för att rösta ut en deltagare som de antingen kan känna sig hotad av eller bara ogillar. 

Man kan använda alla rösterna på en person eller sprida ut dem en och en i örådet. När tio 

deltagare finns kvar på ön, flyttar lagen ihop i ett gemensamt läger. Då är också tävlingarna 

individuella, priserna blir personliga och Robinsonsymbolen går till en enskild person som 

inte kan bli utröstad. Den enskilda deltagaren kan även vinna pristävlingar där priset kan vara 

allt från att få resa hem i några dagar till middag på en restaurang. Prissumman i ”Expedition 

Robinson” är en miljon svenska kronor (Fakta hämtat från olika sidor http://www.tv3.se och 

http://www.svt.se). 

 
”Big Brother” 
 
Programmet ”Big Brother” utspelar sig i Sverige i ett hus på 110 kvadrat med rastgård. Här 

ska de 16 deltagarna vara instängda och tillbringa sin tid tillsammans i 109 dagar. Huset är 

utrustat med 31 kameror och 66 mikrofoner som är på dygnet runt. Kamerorna är placerade i 

hela huset som uppmärksammar och dokumenterar allt som deltagarna gör och säger, allt från 

att äta middag till att gå på toaletten eller duscha. TV-tittarna kommer i och med det extremt 

nära deltagarna och något privatliv är inte möjligt. Varje vecka hålls en final där TV-tittarna 

röstar ut en deltagare i taget och vinnaren får en halv miljon svenska kronor (Feucht 2005-11-

21). 
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Bilaga 2 
 

Detta är en förkortad version av enkäten. Originalenkäten hade rader efter varje fråga samt att 

varje fråga som hörde ihop med en och samma sekvens var samlade på en sida samt inför 

andra enkätomgången togs frågan ”Följer du ´Expedition Robinson`?” bort. 

 

Namn_____________________________________________________Klass____________ 
 
 
Följer du ”Expedition Robinson”?           
 
  Ja   Nej   I bland 
 
 
 
 
 
1 a) Varför tror du att de fick en apa? 
 
1 b) Varför tror du att apan ska vara fastbunden? 
 
1c) Varför tror du att en av deltagarna blir fastkedjad? 
 
 
2 a) Vad tror du att de två som sitter på stranden pratar om? 
 
2 b) Vad tror du att deras samtal ska leda till? 
 
 
3 a) Vad tror du att de tänker som inte får äta maten? 
 
3 b) Vad tror du att de tänker som får äta maten? 
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Bilaga 3 
 

1) Apsekvens 

 

Fyra stycken deltagare i ”Expedition Robinson” är på en ö som kallas finalön. Denna dag får 

deltagarna en apa som de ska ta hand om. Apan ska vara kopplad och ha friskt vatten och mat 

varje dag. På en annan ö är de andra åtta deltagarna, en av deltagarna förlorar i en tävling 

vilket resulterar i att hon blir fastkedjad en bit bort från sina lagkamrater. Hon säger själv att 

hon är lagkamraternas ”lilla apa”. 

 

2) Taktiksekvens 

 

Två av deltagarna träffas på stranden en tidig morgon och diskuterar vem de ska rösta ut. De 

kommer överens om att rösta ut samma person. Trots det får man se att en av dem funderar på 

att gå emot överenskommelsen som precis gjorts. Han säger: ”vi får se om jag ska köra ett 

litet fulspel själv eller hur jag gör”. I samma scen får man se hur en annan deltagare intervjuas 

och då säger att ”man är misstänksam mot allt och alla”. 

 

3) Matsekvens 

 

En deltagare som vann en tävling fick i pris en middag på en restaurang. Vinnaren fick även 

välja ut en av de andra deltagarna att följa med på middagen. Den mat som dessa inte åt eller 

drack skulle de andra deltagarna få som var kvar på ön. Det som serverades var en fördrink, 

sommartallrik med mat, snaps och öl och efterrätt, så som choklad, frukt och kaffe. Robert 

Aschberg, som är tävlingsledare, har telefonkontakt med dem som sitter på restaurangen och 

han står framför de andra deltagarna med ett uppdukat bord med samma mat som de får på 

restaurangen. När Aschberg får reda på via komradion att de som sitter på restaurangen tänker 

äta upp allt så häller han ut maten i sanden framför deltagarna. Men innan han gör det smakar 

han lite själv och bekräftar för dem hur gott det är. Han säger: ”Just kaviar på ägg...det är så 

gott...å köttbulle. Det är lite svårt att motstå det faktiskt.” Sedan välter han bordet med orden: 

”Det var ju tråkigt!”. 

 

 
 
 



 48

Bilaga 4 
 

Nedan följer kortfattat de frågor och punkter som behandlades i diskussionen:  

1. Vad är ”Expedition Robinson”? 

2. Vad går programmet ut på? 

3. Vi förklarar vad det är och vad programmet går ut på (se bilaga 1). 

4. Vad tror ni det krävs för att vinna ”Expedition Robinson”? 

5. Vi förklarar deltagarnas knep och list för att vinna tävlingen. Hur de skapar pakter, 

baktalar, mobbar och ljuger för varandra samt hur de sätter sig själva främst och är egoistiska 

och individualistiska i sitt tänkande. 

6. Följdfrågan blir: Kan man använda sig av samma knep och list mot sina kompisar? 

7. Tror ni att deltagarna är så här i verkliga livet hemma i Sverige? 

8. Vi förklarar att precis som när man gör film så har dokusåpor en regissör som redigerar och 

bestämmer hur det ska se ut i TV och att deltagarna som är med får gå på audition. Regissören 

och hans medarbetare väljer ut dem de vill ha och skapar karaktärer utifrån deras personlighet. 

Vi berättar att regissören genom sin redigering kan styra hur deltagarna ska framtonas samt att 

sammansättningen av deltagarna väljs för att skapa konflikter, eftersom då får programmet 

fler tittare. Vi diskuterar också de kopplingar regissören gör mellan djur och människor för att 

ta ifrån dem deras människovärde. Som ett exempel på detta diskuteras en tidigare sekvens ur 

”Expedition Robinson” då deltagarna stängdes in i en jättebur. Den deltagare som var kvar 

längst i buren vann den tävlingen. Det ska tilläggas att deltagarna fick göra alla sina behov i 

buren. 
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Bilaga 5  
 
Bilagan var uppdelad så att varje illustration var på ett A4 ark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


