
Uppsala universitet 

Institutionen för informatik och media 

C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap 

Framlagd HT 2014 

Lilla Aktuellt – stor eller liten 

nyhetsrapportering för barn? 

 

Författare: Ingela Kvarnström 

Handledare: Amelie Hössjer 





Sammanfattning 

I den här uppsatsen granskas ett nyhetsprogram för barn, Lilla Aktuellt, som sänds av public 

service-företaget Sveriges Television. Syftet är att undersöka hur skolan framställs i nyheterna 

och vilken förändring av framställningen som skett över tid. Med en kvantitativ 

innehållsanalys har sändningar av Lilla Aktuellt från 1994 och 2013/2014 granskats för att ta 

reda på frågorna; hur mycket sägs om skolan i nyhetsprogram för barn, vad kommer fram om 

skolan i nyhetsinslagen och vem kommer till tals om skolan. Uppsatsen använder ett 

barnperspektiv. 

Teoretiska ramverk för uppsatsen består av barndomsforskning, gestaltningsteori, teori om 

nyhetsvärdering samt medielogik. 

Resultaten visar att skolinslagen har ökat samtidigt som tidsutrymmet har minskat. 

Skolinslagen visar inte samma spridning av innehåll längre utan domineras av ”läro-” och 

”miljö- och hälsofrågor” på bekostnad av ”rättighetsfrågor” och ”skolpolitik”. Skolan 

utomlands skildras inte lika ofta längre.  

Jämfört med förr visar resultaten att vuxnas yttrandenärvaro har minskat kraftigt, politikers 

närvaro är framförallt minskad. Fler barn kommer till tals, men yttrandetiden för barn har 

minskat. Både flickor-pojkar som yttrar sig i inslag är vanligare nu, men samtidigt har inslag 

där bara flickor uttalar sig ökat. Barn uttalar sig i mindre självständiga roller idag och 

framställs som mer passiva än aktiva. Lilla Aktuellts redaktion tilltalar barn på ett mer 

personligt sätt nu, men vägleder inte barn om deras rättigheter.  

Slutsatsen är att Lilla Aktuellt gestaltar skolan mer som en sluten egen värld idag där barn i 

större utsträckning framställs som passiva elever. Nyhetsframställningen har blivit mer neutral 

och problembeskrivningen innehåller betydligt mindre vägledning om barns rättigheter. Detta 

sammantaget gör att programmet inte bidrar till att stärka barns ställning i samhället. 

Nyckelord: nyheter, barn, public service, Lilla Aktuellt, barns rättigheter 
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Title: Lilla Aktuellt – great news coverage for children?

Author: Ingela Kvarnström 

Tutor: Amelie Hössjer 

Purpose: This study aims to investigate how Lilla Aktuellt, a Swedish public service news 

program for children, depicts school and what changes have appeared in this depiction over 

twenty years’ time. Research questions include; how much is said about school in the news, 

what emerges about school and who have their say about school. The premise of the study is a 

child's perspective.  

Method/Material: A quantitative content analysis is used on 28 program episodes from 1994 

as well as from 2013/2014. Theoretical framework consists of childhood studies, framing 

theory, news selection and valuation theory and media logic. 

Main results: Results include that stories about school have increased, while the time for 

school stories has decreased. School stories nowadays show a less content range, they are 

greatly dominated by "teaching" and "environmental-health" issues at the expense of 

"children’s right" issues and "school politics". A Swedish perspective on school has 

increased. Compared to before adults are significantly less heard about school. The number of 

children heard has increased but the speaking time has decreased quite significantly. It is 

more common today that both girls and boys are heard of in the school stories but when only 

one of the sexes get to speak girls dominate and that trend has been reinforced over the years. 

Children are depicted in more passive than active roles compared to before and they are no 

longer guided about their rights by the program to the same extent as 20 years ago. 

Conclusions include that Lilla Aktuellt nowadays portrays school as a separate world, 

children portrayed as passive learners. News reporting has become more neutral and offers 

significantly less guidance on children's rights. All this indicate that the news program does 

not contribute to strengthening the position of children in society. 
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1 Inledning 

Det är i år 2015 över 25 år sedan som FN:s generalförsamling antog konventionen om barnets 

rättigheter. Konventionens syfte är att stärka varje barns roll i det samhälle hon eller han lever 

i genom att definiera vilka rättigheter som alla barn borde ha. Sverige förband sig att följa 

barnkonventionen folkrättsligt redan 1990, som ett av de första länderna i världen. 1 Vi har 

alltså haft verktyg i snart 25 år för att göra Sverige lite bättre för de närmare 2 miljoner 

människor i vårt land som är barn. 2 

I Sverige lever vi med en mediesyn som tillskriver att massmedier, speciellt inom tv och radio 

fyller en viktig funktion i upprätthållandet av demokratin i vårt samhälle, och särskilt 

nyhetsjournalistiken utgör den viktigaste källan till information om allt som händer och sker 

bortom de egna erfarenheterna. (Strömbäck, 2009, s 166) Idag är det svårt att föreställa sig 

hur det skulle vara om vi inte hade tillgång till all information som förmedlas via 

nyhetsmedierna. Genom dem kan vi få upp ögonen för både intressanta händelser och 

orättvisor i vår omvärld och vi ställs därmed inför ett val att agera eller inte agera på basis av 

den information vi ställs inför. Samtidigt, kan vi lita på den bild som målas upp av 

nyhetsmedierna?  

För barn i Sverige finns det ett nyhetsprogram på TV som riktar sig till just dem, Lilla 

Aktuellt inom Sveriges television. (Rönnberg, 2010, s 13 och Grafström3) Det lägger ett stort 

ansvar på just det programmet. 

Den här uppsatsen tar sitt avstamp i det stora forskningsområdet medier och samhället inom 

medie- och kommunikationsvetenskapen, och diskuterar ett försummat område, nämligen 

nyhetsmedier för barn. Hur rapporterar ett barnnyhetsprogram på tv om barns kanske 

viktigaste vardagsplats, skolan? Vilken betydelse har det hur rapporteringen sker? Att belysa 

bilden av skolan som den framställs i ett nyhetsprogram för barn kan ge oss bättre 

förutsättningar att förstå vad som påverkar barns egen uppfattning om sin skolverklighet; 

barns roll och status i skolan och i förlängningen i samhället. Det finns därmed en 

1 http://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/om-barnkonventionen/, 2014-12-04 
2 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Antalet-barn-vantas-oka-i-Sverige/, 2014-12-09 
3 Telefonintervju med Sofie Grafström, produktionskoordinator Lilla Aktuellts redaktion, 2014-10-28. 

http://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/om-barnkonventionen/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Antalet-barn-vantas-oka-i-Sverige/
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demokratisk aspekt i hur nyhetsmediet genom sin skildring av barns vardagsplats skolan 

påverkar barns möjligheter att påverka i skolan och samhället. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur skolan framställs för barn i nyhetsprogrammet Lilla 

Aktuellt och se om någon förändring av framställningen har skett över tid. Ett 

förändringsperspektiv mellan ”förr” och ”nu” används för att få någon slags referenspunkt för 

en beskrivande analys. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s 135). De avsnitt 

som sändes av Lilla Aktuellt under 1994 undersöks och jämförs med sändningar under samma 

tidsspann från 2013-2014. De resultat som framkommer från programmets sändningar tjugo 

år tillbaka i tiden kommer att utgöra referenspunkt i analysen av de mer nutida sändningarna 

och kan visa på vilken utveckling av programmet som skett. Utgångspunkten i denna 

undersökning är ett barnperspektiv, vilket innebär att frågan belyses och resultaten diskuteras 

utifrån hur barn kan påverkas.  

De frågeställningar som undersökningen försöker besvara är följande.  

 Hur mycket sägs om skolan i nyhetsprogram för barn?  

 Vad kommer fram om skolan i nyhetsinslagen?  

 Vem kommer till tals om skolan i inslagen?  

Det bör förtydligas att studien inte granskar den svenska skolan i sig eller utövandet av 

demokrati, utan är istället ute efter att belysa nyhetsmediets betydelse för barns ställning i 

skolan och samhället.  

1.2 Disposition  

Efter detta inledande kapitel presenteras i kapitel 2 Bakgrund sådan fakta som har betydelse 

för förståelsen av forskningsområdet. Demokratin i Sverige tas upp och vilken roll skolan har 

för barns förståelse och utövande av sina demokratiska rättigheter, och forskning presenteras 

som pekar mot att skolan inte fullföljer det uppdrag den har inom detta område. Vidare följer 

ett avsnitt om FN:s konvention om barnets rättigheter där delar ur konventionen som har 

betydelse för undersökningen lyfts fram. Detta följs av en beskrivning av hur public service-tv 

har en särställning i värnandet av demokratin i vårt samhälle. Detta är en viktig 

bakgrundsupplysning eftersom föremålet för undersökningen, nyhetsprogrammet Lilla 

Aktuellt verkar inom just detta public serviceuppdrag. En presentation av Lilla Aktuellt och 

dess programuppdrag återfinns också i bakgrundskapitlet. 
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I efterföljande kapitel presenteras undersökningens teoretiska ram och därmed beskrivs de 

teorier som används i analysen av undersökningens resultat. Kapitlet inleds med en 

presentation av barndomsforskning och forskning om barn ur vilket barnperspektivet i 

uppsatsen har sin grund. Efter det följer en beskrivning av gestaltningsteorin som förklarar 

hur medierna påverkar vår uppfattning om verkligheten genom sina olika presentationssätt. 

Teori om nyhetsvärdering och teori om medielogik presenteras också eftersom de är relevanta 

för förståelsen av hur nyheter väljs ut respektive vad som påverkar ett mediums innehåll och 

således presentationen av nyheter. Teorikapitlet avslutas med en beskrivning av tidigare 

forskning inom tv-nyheter för barn i Sverige.  

I kapitel 4 Metod och material beskrivs den kvantitativa metod som undersökningen använder 

sig av och undersökningsmaterialet presenteras närmare. Hur undersökningen har genomförts 

samt de teman som är utvalda att presentera resultat och analys utifrån presenteras också i 

detta kapitel. Kapitel 5 innehåller sedan undersökningens resultat, vilka analyseras med hjälp 

av de presenterade teorierna i efterföljande kapitel 6 Analys av resultaten. I kapitel 7 

Slutdiskussion avrundas uppsatsen med en diskussion om Lilla Aktuellts uppdrag i 

förhållande till vad resultaten av undersökningen visat. Här finns även en framåtblick mot 

tänkbara andra forskningsområden inom ämnesområdet nyheter för barn.  



 

6 

 

2 Bakgrund 

2.1 Demokrati och skolan 

Ordet demokrati betyder folkstyre, vilket enligt Regeringskansliet innebär att all makt utgår 

från folket och att medborgarna har ett gemensamt ansvar för samhället vi lever i.4 Det är 

genom att delta och påverka vi skapar vår gemensamma framtid. Vi kan dela och påverka på 

olika sätt, gå med i ett parti eller intresseorganisation, skicka in remissvar till regeringen, 

väcka ett ärende på kommunal eller regional nivå, demonstrera och debattera. Den kanske 

mest grundläggande möjligheten att påverka är dock att utnyttja rätten att rösta i allmänna val 

och delta i folkomröstningar. Detta kan i princip alla svenska medborgare göra som fyller 18 

år senast på valdagen. Det demokratiska systemet i Sverige vilar på grundlagar vilka reglerar 

vilka fri- och rättigheter alla medborgare har. Där står att alla svenska medborgare har samma 

grundläggande fri- och rättigheter, oavsett ålder, kön eller härstamning. Yttrandefrihet, 

informationsfrihet, mötes- och demonstrationsfrihet är exempel på sådana grundläggande 

rättigheter. 5   

Vad gäller hur barn ska utöva sina rättigheter att delta och påverka anges inte nämnvärt i 

Regeringskansliets information om det demokratiska systemet i Sverige. Det som nämns, i 

slutet av texten om deltagande och påverkansmöjligheter, är följande: ”Det är viktigt att 

komma ihåg att demokratin inte bara finns på ett politiskt plan utan att den genomsyrar hela 

samhället. Demokratin är lika viktig inom skolan (genom till exempel elevrådsarbete och 

elevinflytande), som på arbetsplatsen…” 6 

För den svenska skolan finns ett demokratiskt uppdrag angivet i styrdokumenten, både 

Skollagen (SFS 2010:800) och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 

förkortad Lgr11 (SKOLFS 2010:37), reglerar elevdemokrati. I Skollagen står att utbildningen 

inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och 

värden och att utbildningen också ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på (4 §). Där står också att ”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med 

                                                 

 

4  http://www.regeringen.se/sb/d/504 , 2014-12-12. 
5 Ibid.        
6 http://www.regeringen.se/sb/d/504/a/13456, 2014-12-12. 

http://www.regeringen.se/sb/d/504
http://www.regeringen.se/sb/d/504/a/13456
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grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna…. Var och en som 

verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna.” (5 §) 

I Lgr11 står att det inte är tillräckligt att endast förmedla kunskap om grundläggande 

demokratiska värderingar i undervisningen, den måste också bedrivas i demokratiska 

arbetsformer och ska förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. (SKOLFS 

2010:37, s 8) 

2.1.1 Forskning om barns inflytande i skolan 

När det kommer till det verkliga inflytandet för barn i den svenska skolan visar dominerande 

resultat från både forskning och statens egna utvärderingar att det är begränsat. (Aspán, 2005; 

SOU 1996:22 m.fl. se Elvstrand, 2009 s 213) Till exempel har Helene Elvstrand forskat på 

hur delaktighet kan ta sig uttryck i skolans vardagspraktik, med utgångspunkt att delaktighet 

är något som görs mellan aktörerna, alltså eleverna och pedagogerna i skolan. Resultaten visar 

att elevers möjlighet till politisk delaktighet är begränsad, främst i relation till vad de kan ha 

inflytande över men även utifrån vilka som är delaktiga. Elvstrand lyfter fram att hindrande 

faktorer för barns delaktighet i skolan kan vara dominerande synsätt på barn som 

inkompetenta att fatta beslut, och den underordnade position som barn har i skolan. Den 

dominerande erfarenheten som elever har är också att det är de vuxna som bestämmer i 

klassrummet. (Elvstrand, 2009) 

2.2 FN:s konvention om barnets rättigheter 

Sverige antog FN:s konvention om barnets rättigheter redan 1990, som ett av de första 

länderna i världen. Barnrättskonventionens innehåll är indelad i 54 artiklar, vilka ofta delas in 

i vilken typ av rättigheter de innefattar. En vanlig indelning handlar om ombesörjande 

rättigheter, skyddande rättigheter och deltagande rättigheter. Ombesörjande rättigheter 

handlar om barns rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda, medan skyddande 

rättigheter handlar om barns rätt till skydd mot olika former av övergrepp och exploatering. 

De deltagande rättigheterna handlar om barns rätt att göra sin röst hörd, yttrande- och 

mötesfrihet och det är dessa rättigheter som vanligtvis framställs som svårast att genomföra. 

(Barnombudsmannen, 2006, se Elfstrand, 2009, s 21). Några budskap från artiklarna i 

barnrättskonventionen har särskild relevans för uppsatsen och de nämns nedan. 

12. Barnet har rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla 

frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till 

barnets ålder och mognad. 
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13. Varje barn ska ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att söka, 

motta och sprida information och tankar av alla slag. 

17. Konventionsstaterna erkänner den viktiga uppgift som massmedier utför och 

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

källor, nationella och internationella. Staterna ska därför uppmuntra massmedier 

att sprida information och material av socialt och kulturellt värde för barnet och i 

enlighet med andan i artikel 29.  

28 och 29. Barnet har rätt till utbildning och barnets utbildning ska syfta till att 

utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och 

psykisk förmåga. Den ska också utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna 

och grundläggande friheterna i FN:s stadga, förbereda barnet för ett ansvarsfullt 

liv i ett fritt samhälle. 

42. Konventionsstaterna ska genom lämpliga och aktiva åtgärder göra 

konventionens bestämmelser och principer allmänt kända bland såväl vuxna som 

barn. 7 

Barnrättskonventionen är idag ingen lag, mer internationella riktlinjer för vilka rättigheter 

barn bör garanteras. Emellertid går det läsa i SvD Brännpunkt den 19 oktober 2014 att den 

nya svenska regeringen har för avsikt att göra FN:s barnrättskonvention till svensk lag.8 

2.3 Public service-tv i Sverige 

Enligt den sociala ansvarsideologi som styr framförallt inom radio och tv-området i Sverige, 

finns en syn att ”massmedierna i allmänhet har ett ansvar för samhällsutvecklingen och måste 

utföra även obekväma nyhetstjänster”. (Hadenius, Weibull och Wadbring, 2011, s 25) Den 

statliga mediepolitiken i Sverige betonar mediernas viktiga roll för demokratin i samhället och 

inom radio och tv-området har vi därför ett system med public service-bolag, varav Sveriges 

Television, SVT är ett sådant bolag. Med begreppet public service menas att bolaget ska 

verka oberoende i allmänhetens tjänst, några hänsyn till politiska eller kommersiella intressen 

i produktionen av material ska inte behöva tas, detta ska säkerställas genom organisation och 

styrning av verksamheterna. Finansieringen av public service sker via en radio- och TV-

                                                 

 

7 http://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/konventionstexten/, 2014-12-04. 
8 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/barnkonventionen-ska-goras-till-lag_4023807.svd, 2014-12-04. 

http://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/konventionstexten/
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/barnkonventionen-ska-goras-till-lag_4023807.svd
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avgift, som alla hushåll är förpliktigad att betala om man har en tv eller dator/surfplatta el. 

dylikt med TV-mottagare. Det är alltså tittarna som betalar för public serviceutbudet i 

Sverige. (Ibid, kap 6) 

Villkoren att verka för SVT styrs förutom av Yttrandefrihetsgrundlagen och Radio- och TV-

lagen, även av ett Anslagsvillkor och Sändningstillstånd som utfärdas av regeringen efter 

beslut av riksdagen. I anslagsvillkoret behandlas bl.a. organisatoriska frågor och ekonomi, 

men där står också att SVT:s kärnverksamhet ska vara att producera och sända tv-program till 

allmänheten, men för att nå tittarna är det nödvändigt att kärnverksamheten tillgängliggörs på 

olika plattformar. SVT ska därmed delta i den tekniska utvecklingen av produktions- och 

distributionsteknik för tv.9  

På ett sammanfattande allmänt plan anger sändningstillståndet från regeringen att 

programverksamheten ska bedrivas med oberoende och integritet, programutbudet ska 

kännetecknas av mångfald och kvalitet och programmen ska vara tillgängliga för alla. 

(Hadenius m.fl., s 30) För specifikt nyhetsverksamheten går att läsa följande i 8 § av 

sändningstillståndet: 

Nyhetsverksamheten i SVT ska bedrivas så att en mångfald i nyhetsurval, analyser 

och kommentarer kommer till uttryck i olika program.  

SVT ska meddela nyheter, stimulera till debatt, kommentera och belysa händelser 

och skeenden och därvid ge den allsidiga information som medborgarna behöver 

för att vara orienterade och ta ställning i samhälls- och kulturfrågor. 

SVT ska granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på 

beslut som rör medborgarna samt spegla verksamheten inom sådana organ och 

inom andra maktsfärer. 

Nyhetsförmedling och samhällsbevakning ska ha olika perspektiv, så att händelser 

speglas utifrån olika geografiska, sociala och andra utgångspunkter. 

SVT ska sända regionala nyhetsprogram. 10 

När det gäller programverksamheten för barn och unga regleras den i 10 § och följande går att 

läsa: 

                                                 

 

9 Uppgifter om Anslagsvillkor och Sändningstillstånd hämtad från http://www.svt.se/omsvt/fakta/, 2014-12-14.  
10 Ibid. 

http://www.svt.se/omsvt/fakta/
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SVT ska erbjuda ett varierat utbud av program för och med barn och unga. 

Programmen ska på barns och ungas egna villkor förmedla nyheter och fakta 

samt kulturella och konstnärliga upplevelser från olika delar av Sverige och 

världen. SVT ska ha en omfattande nyproduktion och egen produktion av program 

i olika genrer för barn och unga.  

SVT ska särskilt utveckla programverksamheten för äldre barn och unga. SVT ska 

ta hänsyn till de språkliga behoven hos barn och unga som tillhör språkliga eller 

etniska minoritetsgrupper eller är teckenspråkiga. 11 

Detta fungerar styrande, men det är endast SVT:s ledning som fattar beslut om faktiskt 

programutbud och programinnehåll. Om någon anser att SVT bryter mot sitt public service-

uppdrag kan en anmälan göras till Granskningsnämnden för radio och tv som är en del av 

Myndigheten för radio och tv. (Hadenius m.fl., s 189) 

2.4 Lilla Aktuellt  

Lilla Aktuellt är ett nyhetsprogram för barn som sänds av SVT. Programmet startade sina 

sändningar 1993 och hade sin hemvist i SVT1 ända fram till 2008 då programmet flyttades 

över till SVT:s nya kanal Barnkanalen. (Rönnberg, 2010, s 16-18) 

2.4.1 Lilla Aktuellts programuppdrag 

Själva formuleringen av programuppdraget för Lilla Aktuellt är gjort av en division inom 

SVT kallad Allmän-TV barn, som i sin tur beställer själva produktionen av divisionen SVT 

Nyheter.12 Den uttalade målgruppen för Lilla Aktuellt är i dag barn mellan 8-12 år och var vid 

tiden för programmets början barn 8-13 år.13  

I dagens programuppdrag står att programmet ska redovisa och fördjupa nyheter från 

Sverige och världen till ca 60 % av innehållet, samt lyfta fram ämnen som specifikt 

intresserar eller riktas mot målgruppen till ca 40 % av innehållet.  Lilla Aktuellt ska 

formateras för att passa målgruppen 8–12 år. Det står att helheten ska utgå ifrån ett 

barnperspektiv i produktionen, och en dialog med målgruppen ska aktivt sökas. Lowe 

Östberg, projektledare för Lilla Aktuellt menar att de här formuleringarna inbegriper 

                                                 

 

11 Ibid. 
12 E-postintervju Lowe Östberg, projektledare SVT Nyheter Lilla Aktuellt, 2014-12-09. 
13 Telefonintervju med Sofie Grafström, produktionskoordinator Lilla Aktuellts redaktion, 2014-10-28.  
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väldigt mycket och saker revideras löpande utifrån hur medielandskap och 

användarbeteenden förändras. Grunden, menar Östberg, är: 

”stort mått av tydlighet, stort mått av återhållsamhet av otäcka bilder, att 

inte nödvändigtvis vara först med en nyhet utan ge en målgruppen en större 

kontext kring en nyhet för att bättre förstå ett sammanhang. Utöver det 

handlar det förstås också om dramaturgi, ton, tempo, ordval etc. som ska 

fungera mot målgruppen.”14 

I övrigt står i uppdraget att Lilla Aktuellt följer SVT:s allmänna public service-riktlinjer för 

opartiskhet och värnande av demokratiska värden. (ibid).  

2.4.2 Tittarsiffror 

Tittarsiffror enligt publikmätningar under tiden för min granskning visar att programmet 1994 

hade i genomsnitt 449 000 tittare medan siffrorna för 2014 visar på 138 000 personer.15 Det 

innebär, enligt siffrorna ett tittartapp på 311 000 personer över perioden. Dessa siffror 

innehåller alla ålderskategorier tittare, både vuxna och barn. En fördelning av tittarna i olika 

ålderskategorier framställs i tabell 1 nedan.  

Tabell 1. Tittarstatistik för mätperioden 

  Andel av befolkningen som tittade på Lilla Aktuellt (%) 

  
Totalt antal 
tittare 0-99-åringar 3-6 åringar 7-11-åringar 12-14-åringar 

1994 449 000 5,4 25,5 18,4 4 

2014 138 000 1,5 11,5 7 1,4 
Källa: SVT:s analysenhet för publik och utbud16 

2.4.3 Förklaringar till de minskade tittarsiffrorna 

En förklaring till det stora tappet av tittare var att Lilla Aktuellt 2008 flyttade från SVT1 till 

Barnkanalen. Det innebar att barnprogrammets vuxenpublik drastiskt minskade, vilket förstås 

påverkade den totala publiknivån negativt. Mätningar efter kanalövergången från hösten 2008 

angav att programmet snittade på 131 000 tittare. (Rönnberg, 2010 s 19) Jämfört med dagens 

                                                 

 

14 Lowe Östberg, e-postintervju 2014-12-09. 
15 Statistik från SVT:s analysenhet för publik och utbud, erhållen via e-post från Sofie Grafström, 

produktionskoordinator Lilla Aktuellts redaktion, 2014-11-03. 

 
16 Ibid. 
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siffror visar det alltså att programmet mellan 2008 fram till och med 2014 har återtagit 7000 

tittare.  

En annan viktig förklaring till det stora tittartappet är det förändrade medielandskapet på 

grund av den digitala medieutvecklingen. 1994 bestod TV-utbudet för gemene man i stort sett 

av de båda public-servicekanalerna SVT1 och SVT2 samt TV4 eftersom det var de kanaler 

som sändes via det svenska marknätet. Dessa har nu fått stor konkurrens om 

uppmärksamheten av både andra tv-kanaler men även av internet, tv-och dataspel m.m. 

(Hadenius, Weibull, Wadbring, 2011, s 112) 

Ett eventuellt minskat intresse för nyheter lyfts också fram som möjlig förklaring, samt det 

format som Lilla Aktuellt har. Det senare framhålls som stor bidragande faktor till tittartappet 

av Margareta Rönnberg som i sin forskning om barn, barnnyheter och demokrati studerat 

Lilla Aktuellt och Barnjournalen, som kan sägas vara föregångaren till Lilla Aktuellt. Mer om 

Rönnbergs forskning presenteras i kapitel 3.5. 
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3 Teoretisk ram  

3.1 Barndomsforskning och forskning om barn 

Forskning om barn och barndom tar avstamp utifrån många olika ämnesperspektiv; biologi, 

psykologi, pedagogik, geografi, historia m.fl. Huvudfokus i den här uppsatsen är den 

barndomsforskning som bedrivits inom sociologin, men det går ofta inte att dra några klara 

gränser mellan de olika perspektiven.  

Genom studier av barndom studeras ett samhälle både på en strukturell och en diskursiv nivå 

– både som ett system av politiska, juridiska och ekonomiska förhållanden och ett system av 

föreställningar och ideologier. Det sätt som barndomen utformas på, säger något om samhället 

och dess sätt att fördela resurser, rättigheter och skyldigheter. (Halldén 2007, s 13) Genom att 

studera barndom via de institutioner som finns i samhället, till exempel skolan, studeras 

barndom på en strukturell nivå. Eftersom det individuella barnet lever sitt liv i relation till 

dessa institutioner kan vi genom studier av barndom bättre förstå villkoren för det konkreta 

barnets aktörskap. (James & James 2004 se Halldén 2007, s 11) 

3.1.1 Framväxten av ett forskningsområde 

1974 utkom Martin Richards bok The Integration of a Child into a Social World. Den anges 

som en föregångare till den dominerande synen på barnet idag, att barnet är bestämt av i 

vilken tid och i vilket geografiskt rum barnet växer upp. Den barndomsforskning som senare 

utvecklades markerade även att det också handlar om att fånga barns perspektiv (Halldén 

2007, s19-20).  Inom sociologisk forskning publicerade den danske sociologen Jens Qvortrup 

på 1980-talet en text som argumenterade för att inte betrakta barndom som en 

övergångsperiod mot vuxet liv, utan att barn ska ses som en social grupp i sin egen rätt. Detta 

har sedan utvecklats vidare av andra och 1990 introducerades barndomssociologi tydligt som 

ett forskningsfält genom boken Constructing and Reconstructing Childhood, redigerad av 

Allison James och Alan Prout (Halldén 2007). Genom boken lanserades ett nytt paradigm för 

barndomsforskningen.  

3.1.2 Paradigm för barndomsforskning 

Det nya paradigm, sättet att betrakta barn och forskningen om barn, som introducerades av 

James & Prout (1990) har sex kännetecken. 

1. Barndom ska förstås som en social konstruktion. Det är omöjligt att betrakta barndom 

enbart som ett biologiskt fenomen – de biologiskt givna egenskaperna hos barn kommer att 
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betyda olika saker i olika samhällen och därmed kommer barndom ges en betydelse via 

sociala överenskommelser och kulturellt bestämda regler.  

2. Barndom kan aldrig särskiljas från variabler som klass, kön och etnicitet. Det markerar att 

barn inte är ett neutrum utan har ett kön, en etnicitet och en klassmässig tillhörighet – frågor 

som alltid ges betydelse i ett samhälle i form av regler.  

3. Barns sociala relationer och kulturer är värda att studera i sin egen rätt. Detta slår fast att 

barndom inte ses som en transportsträcka mot ett vuxet liv och att det inte bara är 

utvecklingen till vuxen som är värd att studera – barn är intressanta i sin egen rätt. Därmed 

bör barn studeras som en egen social grupp i samhället och som en social grupp med en 

förmåga till socialt aktörsskap. Barndomsforskningen lanserade bilden av barnet som 

(engelskans) ”being” snarare än ”becoming”, i meningen att inte betrakta barn som på väg att 

konstrueras till vuxna utan som egen aktör i sin egen rätt. 

4. Barn är och måste betraktas som aktiva i skapandet av sitt eget sociala liv. Barnets 

aktivitet markeras. Barn betraktas som sociala från början, inte som mottagare av påverkan 

och som utsatta för en socialisationsprocess där samhällets normer successivt införlivas av 

barnet. Barn är delaktiga i skapandet av den egna barnkulturen. 

5. Etnografi angavs som en speciellt lämplig metod för att komma åt barns perspektiv. Med 

det betonades att det var viktigt att hitta metoder som kan låta barnen själva komma till tals, 

inta ett barnperspektiv. Genom studier på de platser där barnen befinner sig analyseras deras 

verklighet såsom den framstår från deras ståndpunkt.  

6. Att proklamera ett nytt paradigm för barndomsforskning innebär också att delta i 

förändringen av barndomen. Det nya perspektivet att se på barndom och sättet att studera 

barns villkor innebär att det nya fältet barndomssociologi har som ambition att bedriva 

forskning inte bara om barn utan även för barn och ibland med barn. Det finns en avsikt att ge 

makt åt barnen och att genom forskningen förändra barns villkor till det bättre. (James & 

Prout 1990 se Halldén, 2006 s 26-28)  

Ett centralt begrepp inom barndomsforskningen är platsbegreppet – eller vikten av plats och 

rum för barndomsstudier.  

3.1.3 Betydelsen av plats och rum i barndomsforskningen 

All barndom är situerad, levd i en tid på en plats – det finns ingen universell barndom utan 

den måste förstås i relation till tid och rum. Plats kan användas både konkret i meningen av 

fysisk plats, men även symboliskt som den fysiska platsens betydelse för enskilda personer. 

Platsen kan också diskuteras utifrån den ställning som en institution har i samhället/det 



 

15 

 

offentliga rummet. (Halldén, s 82) Vardagslivets platser lyfts fram som ett viktigt 

forskningsområde kopplat till barndom. Inom det området ryms bland annat frågor om hur 

barn har tillgång till det offentliga rummet och vilken barndom som blir möjlig utifrån hur 

olika platser är utformade. Studier av var barn lever sina vardagsliv är viktiga för att se vilka 

platser barn har tillgång till och vilka platser som det står en kamp om. Empiriska studier om 

var barn befinner sig och vilken barndom som möjliggörs på dessa platser lyfts fram som 

viktiga. Rumsdiskurser är ett annat forskningsområde, där granskas synen av barndomen som 

socialt konstruerad och frågor ställs om vilka platser som anses bra för barn, och vilka 

barndomsdiskurser som bygger på att barn ses som hemmahörande på bestämda platser. 

(Münger 2000 se Halldén, s 90) 

3.2 Gestaltningsteorin 

Gestaltningsteorin är en svensk översättning (av Jesper Strömbäck, professor i journalistik, 

2009) av det engelska begreppet framing. Det talas om tre skepnader för gestaltningsteorin 

varav den första handlar om hur medierna på olika sätt gestaltar, utformar och ramar in 

verkligheten – och att denna gestaltning ofrånkomligen påverkar människors uppfattning av 

verkligheten. I den andra skepnaden handlar teorin om hur medierna genom att gestalta 

verkligheten på vissa sätt men inte andra, reproducerar och sprider olika maktcentras och 

ideologiers sätt att betrakta verkligheten. Den tredje skepnaden handlar om mediernas 

innehåll och vad det egentligen representerar. Den förste som myntade begreppet frame 

analysis var enligt Strömbäck (2009, s 114-129) sociologen Erving Goffman i meningen 

”organiseringen av erfarenheter”. Det sociologiska perspektivet ska ses utifrån bakgrunden att 

människan alltid strävar efter att skapa mening i tillvaron, och gestaltningsprocesser handlar 

då om att göra begripligt, tolka och skapa mening ur sina erfarenheter – oavsett om de är 

direkt upplevda eller medierade och indirekta. Varje gång vi kommunicerar med någon så 

gestaltar vi verkligheten på något särskilt sätt, det är ofrånkomligt.  

Gestaltningsteorin bygger på två viktiga observationer, den första är att nyheternas bild av 

någon aspekt av verkligheten aldrig är densamma som den aspekt av verkligheten som 

nyheterna handlar om. Eftersom verkligheten är obegränsad medan mediernas format är 

begränsade präglas all nyhetsförmedling av de val som görs av dels medierna i allmänhet, och 

dels av nyhetsredaktioner och enskilda journalister.  

En definition av gestaltning som ofta används i forskningssammanhang är Robert 

Entmans beskrivning: 
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”Att gestalta innebär att välja vissa aspekter av en uppfattad verklighet och 

göra dem mer framträdande i en kommunicerande text, på ett sätt som 

föreslår vissa specifika problembeskrivningar, orsaksförklaringar, 

moraliska värderingar och/eller sätt att lösa problem.”  

(Entman, 1993, s 52. Se Strömbäck, s 121) 

Eftersom journalister väljer ut vissa aspekter i utformandet av sina inslag gestaltar de 

verkligheten på ett särskilt sätt. Det innebär att de framhäver vissa specifika 

problembeskrivningar, orsaksförklaringar, värderingar och sätt att lösa problem. Det görs 

genom t ex val av ämne, berättarperspektiv, källor, val av ord, betoningar och vad som ska 

betraktas som fakta. De val som görs kan vara medvetna, men en mycket stor del är 

rutiniserade på så sätt att de följer de institutionaliserade rutiner som präglar 

nyhetsproduktionen och därmed uppfattas de inte som val utan som självklarheter. 

(Strömbäck, s 120-122) 

Den andra viktiga observationen som gestaltningsteorin bygger på är att det som har betydelse 

för människors bilder av verkligheten inte är verkligheten i sig, utan nyheternas framställning 

av den. Människor är mer mottagliga för påverkan från medierna ju mer beroende de är av 

medierna för information. Ingen är dock immun mot mediernas gestaltningar. (Ibid) 

3.3 Teori om nyhetsvärdering  

I avsnittet om gestaltningsteorin ovan fastslogs att all nyhetsförmedling måste präglas av olika 

val; välja och välja bort, detta eftersom verkligheten är obegränsad medan mediernas format 

är begränsade. Av alla möjliga nyheter är det en mycket liten del som når fram till 

redaktionernas kännedom, och en ännu mindre del som väljs ut och publiceras. Samtidigt 

tenderar olika medier att uppmärksamma ungefär samma frågor eller händelser, vilket visar på 

likartade sätt att värdera möjliga nyheter. I nyhetsprocessen brukar skiljas mellan begreppen 

nyhetsurval och nyhetsvärdering.  Den sistnämnda handlar om hur möjliga nyheter värderas i 

redaktionsarbetet, medan nyhetsurval handlar om vad som i slutänden publiceras som 

journalistiska nyheter. Det finns ett samband mellan nyhetsvärdering och nyhetsurval, på det 

sättet att det som värderas som viktigt är det som väljs ut. Det är dock samtidigt fullt möjligt 

att nyheter publiceras som inte värderas särskilt högt – eller att nyheter som faktiskt värderas 

högt ändå inte publiceras. En faktor som kan ligga bakom är bland annat att en mättnad kan 

ha uppstått i ett ämne efter en frekvent rapportering om det. En nyhetssändning måste bestå av 
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en mix av olika händelser och ämnen. Enligt Strömbäck (s 167 ff) finns ett fortsatt behov av 

forskning om sambandet mellan just nyhetsvärdering och nyhetsurval. 

Emellertid finns det studier som behandlat vilka karaktärsdrag som utmärker nyhetsurvalet, 

eller vilka kriterier som potentiella nyheter bör leva upp till för att bli publicerade. Resultat 

som framkommit anger bland annat att nyheter som anses viktiga eller intressanta är viktiga 

styrfält. Intresse som styrfält utgår ifrån föreställningar om vad publiken vill ha, det medierna 

tror att publiken är intresserad av och detta kan ses som ett marknadsmässigt styrfält där 

efterfrågan står i centrum. Vikt som styrfält är istället ett mer ideologiskt färgat styrfält som 

handlar om föreställningar om vad publiken bör ta del av, alltså sådant som medierna anser är 

viktigt att deras publiker känner till. (Johansson, 2004) 

3.4 Teorin om medielogik 

Det finns även andra faktorer som är avgörande för nyhetsbilden, faktorer som har att göra 

med mediernas sätt att fungera – mediernas logik. Enligt teorin om medielogik beror ett 

mediums innehåll ytterst på vilket innehåll som passar det mediets format, dess organisation, 

interna arbetsvillkor, normer och behov av uppmärksamhet (Johansson 2008; Strömbäck 

2009). Strömbäck (2009, s 171) anger det som att ”Medierna själva och deras behov… 

snarare än verkligheten i sig är det som styr vad medierna rapporterar om och hur de formar 

rapporteringen.”  

Ett centralt behov hos medierna är att å ena sidan reducera informationsmängden och å andra 

sidan fånga människors uppmärksamhet. För att hantera den situationen har olika 

berättartekniker utvecklats. Dessa berättartekniker kan ses som konkreta uttryck för 

medielogiken; tillspetsning, förenkling, polarisering, konkretion, intensifiering, personifiering 

och stereotypisering (Asp 1986 se Strömbäck 2009 s 172). Om en potentiell nyhet kan formas 

med hjälp av dessa berättartekniker är chansen större att den blir en del av det slutliga 

nyhetsurvalet. 

3.5 Tidigare forskning om nyheter för barn  

3.5.1 Forskning om barn och nyheter ur ett demokratiperspektiv 

Margareta Rönnberg är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, professor i 

mediepedagogik och i filmvetenskap, men tillstår att hon främst känner sig som 

barnkulturforskare. Hon har bedrivit forskning om barn, tv-nyheter, demokrati och 

medborgarskap som resulterat i boken ”Från Barnjournalen via Lilla Aktuellt – till Häxan 
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Surtants Rapport” (2010). I första halvan av boken lyfter hon bl.a. fram problemet att barn 

inte definieras som politiska medborgare i samhället eftersom samhället snävar in dessa till 

vilka som har rösträtt, och därmed kan i praktiken inte heller barn få något reellt politiskt 

inflytande. Hon skriver att vuxna måste ge barn politiskt erkännande och förordar därmed ett 

vidgat medborgarbegrepp där barn (och även andra undertryckta grupper i samhället) ses som 

politiska samhällsmedborgare.  

I ett avsnitt lyfter Rönnberg frågan om skolans roll. Skolan har allmänt betraktats som det 

idealiska stället för politisk socialisation, men inte heller där är kommunikationen mellan barn 

och vuxna fri och jämlik. Rönnberg lyfter fram forskning som visar att skolan undervisar 

elever i att bli medborgare utan att se dem som sådana (Alderson, 1999 se Rönnberg s 104) 

och forskning som visar att barn knappt upplever sig ha några rättigheter alls i relation till de 

vuxna i skolan, utan ser skolan som lärarnas område, över vilken lärarna har oinskränkt makt 

(Johansson & Johansson, 2003 se Rönnberg s 103).   

I den empiriska delen av sin forskning har Rönnberg jämfört de båda barnnyhetsprogrammen 

Barnjournalen, som sändes i Sveriges television mellan 1972-1981 och dagens Lilla Aktuellt 

(undersökningstiden var 2007-2008). Huvudfrågan i den empiriska undersökningen var vilket 

slags politik och demokratiförståelse främjar Barnjournalen respektive Lilla Aktuellt. Det 

mest framträdande av Rönnbergs resultat är att i Barnjournalen var en annan typ av public 

journalism – som Rönnberg ger namnet aktionsjournalistik, framträdande (s 164). 

Aktionsjournalistiken handlar om att rikta sig till mottagarna som potentiella deltagare i det 

offentliga livet snarare än som enbart tittare, och att underlätta för allmänheten att agera som 

medborgare i samband med problem, inte bara att höra talas om dem. Rönnbergs resultat 

pekar på att Barnjournalens redaktion, med en mycket tongivande programledare i spetsen, 

utövar en journalistik som inte räds personliga ställningstaganden och uppmaningar till barn 

att agera på orättvisor. I Barnjournalen ses barn som politiska samhällsmedborgare. När det 

gäller Lilla Aktuellt har Rönnberg mer nedslående slutsatser. Som programmet framställs i 

granskningen från 2007-2008 är synen på barn mer som politiska kuvösbarn och Rönnberg 

frågar sig om Lilla Aktuellt snarare är en hybrid av ”livsstilsprogram för de yngsta” och 

”nyheter om barn” och sammanfattar programmet som ett ”interaktivt” magasin som mer 

bedriver infotainment/politainment (en blandning av information, underhållning och politik) 

än ett program som bedriver aktionsjournalistik. (s 334) Detta ser Rönnberg som en 

förklaring, jämte det förändrade medielandskapet, till det stora glappet av tittare mellan 

programmen. Barnjournalen sågs av i genomsnitt en halv miljon människor varje avsnitt, 
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medan Lilla Aktuellt, som nämnts tidigare, endast kom upp i tittarsiffror kring 130 000 år 

2008. (s 335) 

Rönnberg drar slutsatsen att Lilla Aktuellt inte är särskilt främjande för demokratin, och hon 

efterlyser en annan, mer renodlad nyhetsförmedling som innehåller fördjupande nyheter som 

ser barn – precis som alla andra människor, som samhällsmedborgare med intresse för att 

delta och påverka det offentliga samhället i för dem viktiga frågor. Ett alternativ till detta 

skulle vara en mer humoristisk och upprorisk typ av aktualitetsprogram, med en 

ifrågasättande attityd och programledare som vågar solidarisera sig med småfolket.  

3.5.2 Ytterligare studier om Lilla Aktuellt 

I kandidatuppsatsen ”Stor jämställdhet i ett litet format - En kvantitativ och kvalitativ 

undersökning av Lilla Aktuellt utifrån ett genusperspektiv”, framlagd vid Högskolan i Kalmar 

hösten 2007 granskar Siri Amram och Cecilia Hedquist Lilla Aktuellt utifrån ett 

genusperspektiv. Huvudfrågorna i studien är ”I vilken utsträckning förekommer 

flickor/kvinnor respektive pojkar/män” och ”Hur representeras flickor/kvinnor respektive 

pojkar/män”. Författarna riktar in sig på att granska de som kommer till tals i och om 

nyheterna och exkluderar därmed redaktionen. Både en kvantitativ innehållsanalys av 12 

avsnitt jämnt spridda över året 2006, och en kvalitativ diskursanalys av tre slumpvis utvalda 

program av de 12 ovan nämnda programmen, används som metoder för att besvara 

frågeställningarna. Resultaten i Amrams och Hedquists undersökning visar att Lilla Aktuellt 

är jämställt vad gäller könsfördelningen hos dem som får komma till tals; flickor/kvinnor 

utgör 52 % av de som får yttra sig och pojkar/män således 48 %. Även taltiden mellan könen 

är väldigt jämn då flickor/kvinnor får prata i snitt 15 sekunder medan pojkar/män får komma 

till tals i snitt 17 sekunder. När författarna däremot undersöker talartiden barn gentemot vuxna 

visar resultaten att vuxna får tre gånger så lång taltid än barn, 11 sekunder mot 33 sekunder. 

Författarna kan inte heller se några tydliga skillnader bland könen när det gäller 

representation; män och kvinnor, och flickor och pojkar får i stort komma till tals på samma 

premisser och inom samma ämnen.  

Marie Hägg och Sofie Amberg har också studerat Lilla Aktuellt inom ramen för sin 

kandidatuppsats ”Lilla Aktuellt - då och nu”, framlagd vid Södertörns högskola hösten 2009. 

De ville undersöka hur programmet hade förändrats sedan starten 1993 och gjorde en 

jämförande kvantitativ innehållsanalys av sammanlagt sexton program, jämnt fördelade 

mellan årtalen 1993 och 2008 (alltså delvis samma årtal som Rönnbergs granskning gällde). 
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De undersökte ämnesspridningen i programmet, var nyheterna utspelades geografiskt och hur 

inslagen gestaltades. De resultat som framkommer visar att innehållet domineras av ”kultur 

och nöje” både 1993 och 2008, och nöjesprofilen är än mer markerad 2008 då antalet 

underhållande nyheter ökat sedan starten 1993. Trots den intensiva rapporteringen om 

klimathotet som förekommer i de vanliga nyhetsprogrammen, förekommer inte några inslag 

om miljö överhuvudtaget i Lilla Aktuellt i Häggs och Ambergs granskning. Av resultaten 

framkommer också att merparten av nyheterna har Sverige som ursprungsland för båda 

årtalen, men antalet nyheter från Europa är 2008 färre jämfört med 1993. När det gäller 

inslagens form gör författarna en uppdelning mellan nyhetsgrafik, dramatisering, intervju eller 

enbart miljöbilder. Det visar sig att användande av intervjuer är det som binder de båda 

undersökta perioderna samman, annars skiljer sig perioderna åt; 1993 har mer nyhetsgrafik än 

vad som förekommer 2008 medan det senare årtalet har fler inslag med enbart miljöbilder. 

Vad gäller inslagens uppdelning i karaktär utifrån informativt/utbildande respektive 

underhållande visar resultaten att Lilla Aktuellt med åren blivit ett mer underhållande 

nyhetsprogram, 21 inslag år 2008 mot 9 stycken år 1993 är av underhållande karaktär. De 

slutsatser som dras är att nyheterna har förändrats mellan åren 1993 och 2008. Författarna 

kopplar det främst till formatet och den digitalisering som har förändrat medielandskapet som 

helhet under 1990-talet. 

Något som förvånat vad gäller Häggs och Ambergs studie, är att de i sin innehålls-

kategorisering inte har med skolan eller barns vardagsliv varför det finns fog att undra under 

vilken kategori de inslagen hamnade. 

3.6 Sammanfattning av teorikapitlet 

Mycket av barndomsforskningen och forskningen om barn inriktar sig idag på att titta på 

barns medborgerliga rättigheter och att ge barn röster och utrymme i en vuxendominerad 

värld. Gemensamt för barndomsforskningen är att den betonar barnens perspektiv på 

fenomenet och inte de vuxnas. Barndomsforskningen slår också fast att skolan utgör en 

betydelsefull plats för barns liv.  

Gestaltningsteorin inom medie- och kommunikationsvetenskapen förklarar hur 

nyhetsmedierna påverkar människors uppfattningar om verkligheten, och belägger därmed 

nyheternas makt över publiken. Medielogikens bidrag till förståelsen av nyhetsjournalistiken 

är att den förklarar hur ett mediums ”verkningsförutsättningar” i form av format, organisation, 

arbetsförhållanden och egna behov styr medieinnehållet.  
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I litteratur som tagits del av, och av utsökningar i databaser, framkommer att det inte bedrivits 

så omfattade forskning vad gäller nyheter för barn. Rönnberg tillstår ”Få medieområden är … 

så outforskade som nyhetsprogram avsedda för barn.” (2010, s 20).  

Den tidigare forskning som presenterats kring nyhetsprogrammet Lilla Aktuellt kommer, till 

skillnad mot övriga presenterade teorier, inte att vara ett verktyg för analys i uppsatsen. 

Däremot är den intressant och har fungerat som värdefull inspirationskälla för 

undersökningen. Rönnbergs omfattande forskning har upplevts särskilt intressant då den utgår 

från ett tydligt barnperspektiv. Många av de undersökningsaspekter som kommer att beröras i 

denna uppsats har redan tagits upp i tidigare forskning, och till viss del kan därmed resultaten 

jämföras. Emellertid har inte någon forskning om hur nyhetsförmedling för barn hanterar 

skolfrågan i inslagen hittats. Barns skolvardag som den ter sig i nyhetsförmedlingen för barn 

verkar därmed outforskat. Med bakgrund av skolans roll att lära barn om demokrati och 

rättigheter, samt forskning som pekar mot att skolan i praktiken inte verkar i demokratisk 

mening gentemot barn, är det därmed betydelsefullt att studera hur Lilla Aktuellts redaktion 

hanterar barns viktiga vardagsplats skolan.  
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4 Metod och material 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 

För att se hur Lilla Aktuellts framställning av skolan har förändrats över tid kommer en 

kvantitativ innehållsanalys att användas som metod för att undersöka en mängd sändningar av 

programmet. Metoden är lämplig när forskaren vill undersöka förekomsten av olika typer av 

innehållsliga kategorier i ett material, vilket är syftet i min undersökning. I en kvantitativ 

innehållsanalys baseras undersökningen på likvärdiga och därmed jämförbara uppgifter om så 

pass många analysenheter att dessa uppgifter kan uttryckas och analyseras med siffror. Att 

mäta frekvenser och utrymme, alltså hur ofta och hur mycket, någonting förekommer i ett 

material kan indikera om någonting anses centralt eller viktigt. En fråga som får stort 

utrymme i nyhetsrapporteringen indikerar alltså att det är en viktig fråga, och att vara en flitigt 

förekommande aktör i massmediernas bevakning kan normalt sett antas vara positivt medan 

det på omvänt vis är ofördelaktigt att få uttala sig sällan. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2012, s 197). Eftersom min undersökning avser att granska hur viktig skolfrågan 

anses vara i nyheterna för barn, och hur nyhetsredaktionen behandlat skolfrågan till exempel 

vad gäller frekvens och utrymme av barns medverkan i inslagen, har kvantitativ 

innehållsanalys bedömts ge bäst förutsättningar.  

4.2 Materialet 

När det gäller vilket material undersökningen skulle baseras på avgjordes det först och främst 

av en vilja att undersöka tv-nyheter som uttalat riktade sig till barn. Forskning anger också att 

barn huvudsakligen får sina nyheter från tv och inte från tidningar. (Rydin 2000; Davies 2008; 

m.fl. se Rönnberg 2010, s 22). Det faktum att det bara finns ett nyhetsprogram för barn som 

sänds på tv i Sverige, Lilla Aktuellt på SVT (Rönnberg, 2010, s 13 och Grafström17), avgjorde 

således att sändningar av det programmet valdes som mitt material. Materialinsamling till 

uppsatsen gjordes i Svensk mediedatabas på www.smdb.kb.se. Databasen samlar bl.a. 

uppgifter om tv-program sända av Sveriges Television från 1979 och framåt, och därigenom 

kunde en bild skapas av hur omfattande materialet var. Utifrån detta kunde sedan inspelningar 

av de program av Lilla Aktuellt som skulle ingå i undersökningen sökas ut och beställas.  

                                                 

 

17 Telefonsamtal Sofie Grafström, produktionskoordinator Lilla Aktuellts redaktion, 2014-10-28. 

http://www.smdb.kb.se/
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Eftersom intentionen var att se hur behandlingen av skolfrågan har förändrats över tid i Lilla 

Aktuellt bestämdes två årtal att granska närmare ut, ett från ”förr” och ett från ”nu”. Valen 

föll på 1994 och 2014, vilket innebär 20 års mellanrum mellan sändningarna. Programmet 

startade sina sändningar under hösten 1993 och 1994 som årtal att granska valdes på grund av 

en förmodan att det kan ha tagit en viss tid för redaktionen att hitta önskvärt programformat. 

2014 valdes på grund av en önskan att generera ett så aktuellt resultat som möjligt. Eftersom 

undersökningen utfördes under hösten 2014 var programserien för 2014 det årtalet ännu inte 

komplett, därför har sändningar från november och december månads program år 2013 fått 

komplettera undersökningen. Detta för att få motsvarande spridning av ett helt års sändningar 

av programmet så att det skulle matcha 1994, vilket ansågs viktigt när det handlar om en 

jämförelse. Programmen från 2013-2014 representerar därmed ”nu” i undersökningen, och i 

de fall det refereras till ”2014” ingår alltså ett fåtal program från 2013 (se mer under Urval 

nedan). 

4.2.1 Lilla Aktuellts sändningar de valda årtalen 

1994 sändes Lilla Aktuellt en gång i veckan, på onsdagar med en sändningstid av 15 minuter 

och ett totalt antal program av 28 stycken spridda över våren och hösten.  

2013 visade det sig att Lilla Aktuellt hade fått större utrymme i tv-tablån. Då återfanns Lilla 

Aktuellts nyhetssändningar på måndagar, tisdagar och onsdagar med 5-minutersavsnitt och på 

torsdagar hade programmet sin huvudsändning med 15 minuters sändningstid. Den 

sammanlagda programtiden var alltså 30 minuter i veckan. Under november och december 

månad sändes totalt 28 avsnitt. Under 2013 fanns också två ytterligare programformat kallade 

Lilla Aktuellt söndag och Lilla Aktuellt skola. Lilla Aktuellt söndag var ett 15-minuters 

program som till skillnad från de vanliga nyhetssändningarna valde ut ett tema som hela 

programtiden ägnades till att fördjupa sig i. Det behövde inte vara ett ämne som just då fanns 

på nyhetsagendan, utan snarare ett målgruppsinriktat ämne. 18 I programformatet Lilla 

Aktuellt skola vänder sig programmet till en delvis annan målgrupp, mellanstadiebarn, och 

avsikten är att rikta sig till skolor som använder programmet som en del i undervisningen. 

Därför sänds också programmet på dagtid, 15 minuter. Programmets namn kan ge intryck av 

att syftet är att granska just skolans värld, men så är inte fallet utan upplägget liknar de 

                                                 

 

18 E-postsvar från Lowe Östberg, projektledare Svt Nyheter Lilla Aktuellt, 2014-11-03 
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vanliga nyhetsprogrammen men med en tydlig skillnad att huvudsyftet är att sammanfatta 

veckans händelser snarare än att ta upp nya inslag. 19  

2014 har programmet fått ytterligare mer utrymme i tv-tablån då sändningstiden uppgår till 

totalt 50 minuter i veckan fördelat på de fyra dagarna måndag, tisdag, onsdag och torsdag. Det 

är heller inget uppehåll över sommaren utan programmet sänds hela året, dock med kortare 

sändningar under sommarhalvåret. Det totala antalet sändningar mellan januari till och med 

november månad uppgick till 177 stycken. Programformatet Lilla Aktuellt skola finns 

fortfarande kvar, men programformatet Lilla Aktuellt söndag har däremot försvunnit helt ur 

tv-tablån.  

4.2.2 Avgränsning  

I undersökningen ingår endast de ”vanliga” nyhetssändningarna av Lilla Aktuellt, inte 

formaten Lilla Aktuellt skola eller Lilla Aktuellt söndag. Det motiveras av att de båda senare 

programmen inte fanns 1994 och således skulle inte någon jämförelse av ”förr” mot ”nu” 

kunna göras.  

4.2.3 Urval 

När det gäller hur urvalet har skett av vilka programavsnitt som ska ingå i den empiriska 

undersökningen har detta styrts av utgångspunkten att en jämförelse ska göras mellan två 

årtal. Strävan har varit att få så likvärdigt material som möjligt att ställa jämförelsen emellan.  

Eftersom det 1994 sändes förhållandevis få program (28 stycken) av Lilla Aktuellt kommer 

alla dessa att ingå i undersökningen. Antalet program och hur dessa program varit fördelade 

över året har sedan fått vara styrande för vilka program som har valts ut för granskning 20 år 

senare. Den totalt granskade programtiden för 1994 uppgick till 420 minuter (7 timmar) 

medan den för 2014 var 410 minuter (6 timmar 50 minuter). Att det skiljer 10 minuter beror 

på att ett av de utvalda avsnitten visade sig ha en avvikande sändningstid vid ett tillfälle. Dock 

är denna skillnad i granskningstid av ringa betydelse för resultaten eftersom den är så liten i 

förhållande till den totalt granskade programtiden.   

Värt att nämna är att veckodagen som programmet sändes på inte är densamma i det utvalda 

materialet de båda granskade årtalen, trots att detta hade varit att föredra för att undvika risken 

                                                 

 

19 Telefonsamtal med Sofie Grafström, produktionskoordinator på Lilla Aktuellts redaktion, Svt, 2014-10-28 
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att dagen för sändning under veckan har betydelse för t.ex. innehållet. 1994 sändes 

programmet på onsdagar, men 2013 (fyra program ingår i urvalet från 2013) sändes 

programmet bara i 5 minuter på onsdagar. Endast på torsdagar sändes då programmet i 15-

minutersavsnitt. Detta har således fått avgöra att torsdagar valts ut för granskning i det nutida 

materialet. Någon märkbar skillnad i sändningarna beroende på veckodag har dock inte 

kunnat urskiljas varvid detta inte heller anses ha påverkat resultaten.  

De totala sammanräknade programtillfällena under granskningstiden november 2013 till och 

med oktober 2014 uppgår till 205 stycken, varav alltså 28 program ingår i urvalet. Detta 

motsvarar 13,7 % av den totala populationen. Vad gäller den totala sändningstiden (i minuter) 

av programmet under granskningstiden så uppgår den till 1985 minuter (33 timmar och 5 

minuter), varav 410 alltså ingår i urvalet. Det motsvarar 20,7 % av den totala sändningstiden. 

Vilka programtillfällen som ingått i undersökningen finns redovisat som bilaga (se Bilaga 1) 

till uppsatsen.  

4.3 Genomförande  

Eftersom upphovsrättslagen reglerar spridningen av de gamla sändningarna av Lilla Aktuellt 

kunde endast tillgång till programmen fås som fjärrlån till universitetsbiblioteket Carolina 

Rediviva i Uppsala, där själva den empiriska undersökningen ägt rum. 

4.3.1 Systematisk genomgång med hjälp av kodschema 

Det första steget i en kvantitativ innehållsanalys är att definiera undersökningens 

analysenheter, vilket i detta fall var de program som valts ut, och sedan vilka egenskaper eller 

variabler som ska registreras i enheterna (Esaiasson m fl, 2012, s 200). För att säkerställa att 

materialet skulle undersökas på ett systematiskt och likvärdigt sätt upprättades ett kodschema. 

I detta finns identifierat de variabler som undersökts och vilka olika värden de olika 

variablerna kan anta och, i de fall det funnits behov, även förtydligande hur variabelvärdena 

definieras och skiljs från varandra. Kodschemat återfinns som bilaga (se Bilaga 2) till 

uppsatsen, och i det är även angett vilka forskningsfrågor som variablerna kan kopplas ihop 

med.  

Första steget i själva undersökningen var att titta igenom programmet för att identifiera om 

något avsnitt av skolan ens fanns med i sändningen. Steg två blev sedan att mer noggrant titta 

på inslaget och analysera det enligt det upprättade schemat. Alla data nedtecknades noggrant i 

kalkylprogrammet Excel.  
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4.3.2 Redovisning av resultat och analys  

De resultat som framkommit i undersökningen kommer att redovisas och analyseras utifrån 

tre olika teman vilka redovisas nedan.  

1. Skolan på nyhetsplats och skolinslagens innehåll 

Under detta tema kommer resultat om vilket utrymme skolfrågan har i Lilla Aktuellts 

nyhetssändningar och vilka innehållskategorier skolinslagen kan delas in i presenteras. Vilken 

geografisk plats som inslagen skildrar kommer också att belysas. Temat anknyter till den del 

av undersökningen som behandlas av teorier om medielogik, nyhetsvärdering och gestaltning.  

2. Barns medverkan i skolinslagen  

Under detta tema kommer resultat om vilka som ges utrymme att uttala sig i inslagen 

presenteras, barn i förhållande till vuxna. Ytterligare resultat om barns yttrandemedverkan 

kommer att presenteras; antal barn som får uttala sig, talartid för barn samt vilka 

yttranderoller barn får när de medverkar. Resultat om könsfördelningen av flickor och pojkar 

som yttrar sig i inslagen kommer också att presenteras. Temat anknyter till den del av 

undersökningen som behandlas av teorier om medielogik och gestaltning.  

3. Redaktionens hantering av skolinslagen  

I temat redaktionens hantering av skolinslagen kommer resultat om vilken presentationsform 

inslag om skolan får i Lilla Aktuellt, hur inslagen avslutas samt hur redaktionen väljer att 

benämna barn och adressera tittaren i inslagen att presenteras. Resultat av huruvida 

redaktionens egna åsikter eller värderingar kan urskiljas i inslagen samt om barn uppmanas att 

agera återfinns också här. Temat anknyter till den del av undersökningen som behandlas av 

teorier om medielogik och gestaltning.  

Diskussion och analys av alla tre olika teman ovan kommer även att göras utifrån ett 

barnperspektiv av vilken forskningen om barn och barndom används som grund.  

I resultat och analyskapitlen används LA som förkortning för Lilla Aktuellt.  

4.4 Reliabilitet och validitet 

Det går inte utesluta att någon annan som gör undersökningen skulle kunna komma till andra 

bedömningar än som gjorts i föreliggande undersökning. Dock har ambitiösa försök gjorts att 

klargöra de tolkningsregler som klassificeringen av innehållet bygger på. (Esaiasson m.fl. s. 
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206) Tolkningsreglerna framgår, som tidigare angetts, på kodschemat som återfinns som 

bilaga 2 längst bak i uppsatsen. I idealfallet skulle någon utomstående person ombetts koda 

slumpvist utvalda inslag utifrån schemat för att på så sätt säkerställa bl.a. frånvaron av 

systematiska felmätningar, med andra ord skulle ett interkodarreliabilitetstest ha använts för 

att säkerställa kvalitén i undersökningen. (Ibid, s. 207) Detta har tyvärr inte varit möjligt, 

istället har intrakodarreliabiliteten testats på så sätt att ganska mycket tid ägnats inledningsvis 

av den empiriska undersökningen att göra omkodningar, d.v.s. redan tidigare kodade inslag 

har kodats på nytt i syfte att upptäcka om samma bedömning görs igen. (Ibid) När detta inte 

visade på problem i kodningen så genomfördes undersökningen.  

Vad gäller validiteten i undersökningen, d.v.s. att det som operationellt mäts i den empiriska 

undersökningen stämmer överens med vad som avses undersökas på den teoretiska nivån 

(ibid, s. 57 ff), har inspiration inhämtats från tidigare forskning när kodschemat konstruerats. I 

schemat finns tydliggjort vilken forskningsfråga som variabeln anses kunna hjälpa till att 

besvara (se Bilaga 2). När det gäller generaliserbarheten av resultaten är den för årtalet 1994 

god eftersom alla sända program av Lilla Aktuellt det årtalet ingår i analysen. För 2014 

däremot, då endast ett urval program ingår i undersökningen kan resultaten inte med säkerhet 

sägas vara generaliserbara på det sätt att de representerar hela året. Mer om detta under 

Metodproblem nedan.  

4.4.1 Metodproblem 

Som ovan nämnts har försök gjorts att tydliggöra skillnader mellan olika variabelvärden, på så 

sätt ska någon annan kunna utföra undersökningen igen om så önskas och komma till 

liknande resultat. Det finns dock variabler i undersökningen där det inte tydligt går att avgöra 

på vilka grunder värdena skiljer sig åt, ett sådant fall är ”Levererar redaktionen egna 

åsikter/värderingar”. Åsikter och värderingar kan framkomma på många fler sätt än rent 

verbalt, t.ex. val av bakgrund, ljud- och ljussättning m.m. I första hand har bedömning gjorts 

utifrån vad som uttryckts verbalt, men även i detta fall finns nyanser som är svåra att mäta. 

Det är i slutänden forskarens egen bedömning av helheten som avgör resultatet och någon 

annan hade kunnat bedöma annorlunda. En annan metod för att belysa en sådan fråga hade 

möjligtvis varit en kvalitativ innehållsanalys. Variabeln har trots detta ändå fått ingå i 

analysen - mycket på grund av att det visade sig vara mycket sällsynt att någon uttalad 

värdering överhuvudtaget framkom. Detta kändes viktigt att belysa eftersom målgruppen för 

programmet är barn och redaktionens egna åsikter och värderingar kan påverka hur 

barntittaren tolkar och skapar mening ur inslagen. Styrkan i den valda metoden ligger just i 
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mängden inslag som granskas vilket gör det möjligt att urskilja upprepningar och kunna uttala 

sig mer generellt av resultaten. Detta hade inte varit möjligt på samma sätt med en kvalitativ 

innehållsanalys av ett fåtal inslag. 

När det gäller generaliserbarheten av resultaten för 2014 går det inte utesluta att det för någon 

variabel kan finnas frågetecken. Vid granskning av programmen förekom tre avsnitt efter 

varandra som inte hade ett enda skolinslag, medan det i vissa program kunde vara tre olika 

skolinslag. För variabeln ”kategorisering av innehållet” i inslagen, går det därmed inte att 

utesluta att ett annat resultat skulle kunnat visa sig om många fler program hade granskats. 

När antalet analysenheter är få ger ytterligare en ”träff” ett stort utslag på resultatet. Men 

eftersom den granskade sändningstiden uppgår till över 20 % av den totala för 2014 kan 

resultaten för året visa på tydliga tendenser vad gäller innehållet i programmet.  

4.5 Den etiska aspekten 

När forskning om människor genomförs är det generellt mycket viktigt att ställa 

forskningskravet mot individskyddskravet. Individskyddskravet tar upp fyra viktiga krav, krav 

på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 20 När det gäller forskning om barn 

kan det anses vara ännu viktigare att se till att de inte exponeras på ett sätt som kan verka 

skadligt eller integritetskränkande. Emellertid utgår denna undersökning från redan publicerat 

material, som endast bearbetas och presenteras på nytt. Säkerställande av individskydd har 

ändå gjorts på det sättet att när barns uttalanden eller medverkan lyfts fram som exempel i 

uppsatsen framgår inte sådana fakta att det individuella barnets identitet röjs.  

  

 

  

                                                 

 

20 Vetenskapsrådet: Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning, 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf, 2014-12-08 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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5 Resultat 

5.1 Skolan på nyhetsplats och skolinslagens innehåll 

5.1.1 Skolinslagens utbredning 

Vilken utbredning inslag om skolan har i LA har undersökts. Tabell 2 nedan visar antal 

skolinslag och den totala sändningstiden för skolinslagen i LA 1994 respektive 2014.  

Tabell 2. Frekvens och utrymme av skolinslag i LA de båda årtalen 

1994 2014 

Antal skolinslag 27 31 

Total sändningstid skolinslag * 01:11:29 00:59:52 

"Skoltid" i % av total granskad tid 17 % 15 % 

Genomsnittlig tid för skolinslag * 00:02:39 00:01:56 

* angivet i timmar: minuter: sekunder

1994 handlar 27 inslag om skolan och den totala sändningstiden för dessa inslag är 01:11:29, 

angivet i timmar, minuter, sekunder. ”Skoltiden” uppgår därmed till 17 % av den totala 

sändningstiden för årtalet. Det genomsnittliga skolinslaget är 2 minuter och 39 sekunder långt. 

År 2014 har 31 inslag ett fokus på skolan i det granskade materialet och den totala 

sändningstiden uppgår till 00:59:52. ”Skoltiden” i förhållande till det totalt granskade 

materialet är därmed 15 %. Ett skolinslag är i genomsnitt 1 minut och 56 sekunder långt. 

En jämförelse av årtalen visar därmed att samtidigt som antalet inslag om skolan ökat med 

fyra inslag fram till 2014, så har den totala sändningstiden för skolinslag minskat med över 11 

minuter och ett skolinslag är i genomsnitt 43 sekunder kortare nu än förr.  

5.1.2 Spridningen av innehåll och geografiskt perspektiv 

När det gäller innehållet i skolinslagen uppdelat på olika kategorier åskådliggörs resultaten i 

diagram 1 på nästa sida, och en sammanställning i siffror kan hittas i bilaga 3 längst bak i 

uppsatsen, tabell 3. Bilaga 4 redovisar samtliga inslag i rubrikform, indelat efter kategorier.

1994 visar resultaten att ”rättighetsfrågor” tillsammans med ”läro-frågor” upptar strax över 

hälften av alla skolinslagen i LA. Dessa utgör vardera 25,9 % av inslagen. Samtidigt upptar 

”miljö- och hälsofrågor” och ”skolpolitik” vardera 18,5 % av inslagen. Två inslag har 

behandlat kategorin ”kriminalitet, krig, tragedier” och utgör därmed 7,4 % av inslagen, medan 
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ett inslag tar upp en särskild form av skola i Ryssland varvid den placerats i kategorin 

”skildring skolformer”.  

2014 behandlar nära hälften, 48,4 %, av inslagen ”läro-frågor” och en annan stor 

innehållskategori är ”miljö- och hälsofrågor” som upptar 29 % av inslagen. ”Skolpolitik” 

upptar 9,7 % av skolinslagen medan ”rättighetsfrågor” behandlas i 6,5 % av den granskade 

mängden inslag. Ett inslag 2014 handlar om ”kriminalitet, krig, tragedier” och slutligen ett 

inslag då LA tar upp att många skolor har slutat med skolfotografering21, är placerat i 

kategorin ”övrigt” eftersom det inte passade in i någon av de andra kategorierna. 

Resultaten visar alltså att en helt annan innehållsspridning tagit form i LA över åren. 

Spridningen av innehållet i skolinslagen är inte lika jämn längre, utan domineras stort av olika 

”läro-frågor”, d.v.s. vad som står på schemat, samt lärarnas kompetens med mera. Även inslag 

om ”miljö- och hälsa”, t.ex arbetsmiljöfrågor, fysisk och psykisk hälsa, skolmat, trivsel etc. är 

vanligare nu än för 20 år sedan. Skildringen av ”rättighetsfrågor” och ”skolpolitik” har 

däremot minskat relativt kraftigt i inslagen om skolan.  

Diagram 1 illustrerar hur viktningen när det gäller skolinslagens innehåll har förändrats 

mellan de båda studerade årtalen.  

Diagram 1. Viktning av innehållsliga kategorier 1994 och 2014 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

21 2014-09-25. 
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I granskningen av vilket geografiskt område som skolinslagen skildrar framkommer följande.  

1994 behandlar 20 inslag, motsvarande 74,1 % av de totala skolinslagen, skolan inom 

Sveriges gränser. Fyra inslag, 14,8 %, belyser skolan inom övriga Europa medan tre inslag, 

11,1 %, behandlar skolan i andra länder utanför Europa.  

2014 tar 28 inslag upp skolan i Sverige, det motsvarar 90,3 % av de totalt granskade 

skolinslagen. Ett inslag, 3,2 %, har ett europeiskt perspektiv medan två inslag, motsvarande 

6,5 %, tar upp skolan i övriga världen.  

Andelen inslag som har ett svenskt perspektiv har således ökat med över 16 % fram till 2014, 

på bekostnad av att skolan i andra länder belyses. En sammanställning i tabellform kan hittas i 

bilaga 3 längst bak i uppsatsen, tabell 4. 

5.2 Barns medverkan i skolinslagen  

5.2.1 Vem kommer till tals angående skolan 

Resultat av frågan vem kommer till tals i skolinslagen åskådliggörs i diagram 2 nedan. En 

sammanställning av siffror kan hittas i bilaga 3 längst bak i uppsatsen, tabell 5. 

Diagram 2. Personkategorier som uttalar sig i skolinslagen, varje personkategoris 

förekomst i förhållande till resp. års totala skolinslag  
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1994 ges barn tillfälle att yttra sig i 21 av de totalt 27 olika skolinslagen, vilket motsvarar 77,8 

%. Vuxna får yttrandemöjlighet i nära på alla inslag, 25 stycken vilket innebär 92,6 % av 

totalen. Den vanligaste vuxenkategorin som uttalar sig är lärare/skolpersonal vilken återfinns i 

12 inslag eller 44,4 % av alla inslag. Politiker kommer till tals i 5 inslag, vilket motsvarar 18,5 

% av skolinslagen. I övrigt förekommer enstaka spridda uttalanden av en barnaktivist, en 

forskare och 6 stycken i kategorin ”annan”. Det rör sig då om någon företagsrepresentant, 

idrottsprofil, representant ur allmänheten etc. 

Resultaten för 2014 visar att barn yttrar sig i 22 inslag, motsvarande 71 % av det årets 31 

olika skolinslag. Vuxna ges tillfälle att yttra sig i 11 av inslagen, motsvarande 35,5 %.  

Lärare/skolpersonal är fortfarande den vuxenkategori som yttrar sig oftast, detta sker i 7 

inslag, eller 22,6 % av inslagen 2014. I övrigt återfinns inte någon enstaka personkategori som 

yttrar sig vid mer än ett enda tillfälle i granskningen. En politiker, myndighetsföreträdare, 

barnaktivist och ”annan” yttrar sig i vardera ett inslag. Varje sådan kategori medverkar 

därmed i 3,2 % vardera av de totala skolinslagen år 2014.  

När skillnaden i resultat av yttranderepresentation mellan de båda årtalen granskas är det mest 

slående att vuxna inte alls kommer till tals om skolan i samma utsträckning som för tjugo år 

sedan. Minskningen i förhållande till varje årtals totala skolinslag är över 57 %, från 92,6 % år 

1994 till endast 35,5 % år 2014. Även barns medverkan med yttranden har minskat, dock inte 

lika kraftigt; 6,8 %. En annan slående skillnad är att politikers yttrandemedverkan i LA:s 

inslag om skolan har minskat relativt kraftigt, från 5 inslag 1994 till att endast medverka i ett 

(1) inslag år 2014. I detta inslag medverkar Sveriges nye utbildningsminister och svarar på 

frågor om vad han anser om olika saker i skolan, som barn kunnat videofilma och skicka in 

till LA:s sajt. 22  

5.2.2 Barns yttrandeutrymme 

Barns yttrandemedverkan i skolinslagen har undersökts mer ingående. En sammanställning av 

resultaten återfinns i tabell 6 nedan.  

                                                 

 

22 2014-10-16. 
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Tabell 6. Barns yttrandemedverkan i skolinslagen 1994 respektive 2014  

Barns yttrandemedverkan 1994 2014 

Totalt antal barn som yttrar sig i skolinslagen 74 81 

Total yttrandetid för barn * 00:17:51 00:13:48 

Yttrandetid i snitt per barn * 00:00:14 00:00:10 

Totalt antal olika klipp/sekvenser med barn som uttalar sig 58 73 

Sekvenser barnuttalanden i snitt per inslag 2,76 3,32 

* angivet i timmar: minuter: sekunder   

 

1994 yttrar sig totalt 74 barn i inslagen om skolan och den sammanlagda yttrandetiden uppgår 

till 00:17:51 (timmar, minuter, sekunder). Fördelat på antal barn ger den en genomsnittlig 

yttrandetid på 14 sekunder per barn.  

Antal klipp/sekvenser med barnuttalanden ger indikation på hur sammanhängande barns 

talartid är. Resultaten för 1994 visar att antal olika klipp/sekvenser med barn som uttalar sig 

uppgick till 58 stycken, vilket utslaget på antal skolinslag ger ett snitt på 2,76 sekvenser med 

barnuttalanden per inslag.  

2014 uppgår antal barn som ges tillfälle att uttala sig i inslagen om skolan till 81 stycken, och 

den sammanlagda talartiden uppgår till 00:13:48. Varje barn ges i genomsnitt 10 sekunders 

talartid. Antalet olika klipp/sekvenser med barn som uttalar sig uppgår 2014 till 73 stycken, 

vilket ger ett genomsnitt på 3,32 klipp/sekvenser med barnuttalanden per inslag.  

En jämförelse av resultaten visar att samtidigt som LA låter fler barn (7 stycken ytterligare) 

komma till tals nu mot förr, så har tiden som barns uttalanden får minskat med över fyra 

minuter vilket måste sägas vara en ganska kraftig minskning beaktat talutrymmet från början. 

Utslaget per barn blir minskningen i genomsnittlig talartid fyra sekunder. Att antal olika 

klipp/sekvenser med barns uttalanden har ökat med över 25 % visar också den att den 

sammanhängande talartiden för barn har minskat ganska kraftigt. 

5.2.3 Barns yttranderoller 

Barns olika yttranderoller har undersökts, d.v.s. vilka roller de antar i de klipp där de ges 

tillfälle att uttala sig. Resultaten åskådliggörs i diagram 2 nedan. Resultatsammanställning i 

tabellform kan ses i bilaga 3 längst bak i uppsatsen, tabell 7.   
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Diagram 2. Fördelningen av barns yttranderoller i förhållande till resp. årtals  

totala skolinslag (%) 

 

1994 framställs barn som uttalar sig i största utsträckning i rollen som ”berättare” av något 

självupplevt fenomen som inslaget behandlar. Detta sker i 41.4 % av årtalets alla 

yttrandesekvenser med barn. Därefter kommer yttranderollen ”tyckare/kännare”, som barn 

intar i 27,6 % av fallen. Rollen som ”expert”, alltså någon som självständigt får konstatera 

läget och/eller leverera lösningsförslag på något problem som diskuteras, intar barn i 5,2 % av 

yttrandesekvenserna. Då är det mer vanligt att barn framställs i roller som 

”informationstillförare”, vilket är fallet i 13,8 %, och ”ställningstagare” – d.v.s. barn ges 

tillfälle att ta ställning för eller emot och på så sätt uttrycka sin åsikt i någon fråga. Det 

sistnämnda sker i 10,3 % av de klipp som visas med barns uttalanden. 

2014 är det fortfarande vanligast att barn framställs som ”berättare”, siffrorna i förhållande till 

årtalets totala yttrandesekvenser med barn visar på 41,1 %. ”Tyckare/kännare” som roll upptar 

barn i 34,2 % av yttrandeklippen/sekvenserna. ”Expert”-rollen intar barn i 5,5 % av fallen, 

medan i 12,3 % intar barn rollen som ”informationstillförare”. Rollen ”annan” framträder i 5 

olika sekvenser, motsvarande 6,8 %, och i dessa fall handlar det dels om ett barn som i ett 

reportage får rycka in och ”hjälpa” reportern genom att uppmana andra barn att rösta på 

sajten23. I ett annat inslag som behandlar att barn arbetar med valet som tema i skolan har barn 

                                                 

 

23 2014-03-27 – barn uppmanas nominera sin lärare till tävlingen Sveriges bästa lärare. 
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arbetat fram olika partier och uttalar sig i inslaget om vad partiet står för, det blir då mer 

”skolarbetets” röst än barns egna röster som framkommer. 24 I det aktuella inslaget framkom 

fyra olika sådana sekvenser.  

När resultaten från de båda årtalen jämförs är den mest slående skillnaden att barn inte i något 

fall framträder som ”ställningstagare” år 2014, vilket skedde i över 10 % av inslagen förr. 

Rollen som ”informationstillförare” har också minskat lite, 1,5 %, fram till 2014, medan det 

blivit vanligare nu än förr att framställa barn som ”tyckare/kännare”, den rollen har ökat med 

6,6 % fram till 2014. Barn som ”experter” visas upp i ungefär samma utsträckning nu som 

förr i förhållande till antalet uttalandesekvenser. 

5.2.4 Könsrepresentation på barn i inslagen 

Om det är en jämn fördelning av flickor respektive pojkar som ges tillfälle att yttra sig i 

inslagen har undersökts. Resultaten åskådliggörs i diagram 3 nedan. Resultatsammanställning 

i tabellform kan ses i bilaga 3 längst bak i uppsatsen, tabell 8.  

Diagram 3. Könsrepresentationen på barn vid yttrandemedverkan, % av resp. års 

skolinslag 

 

1994 visar resultaten att LA låter både flickor och pojkar komma till tals i 42,9 % av alla 

inslag där barn ges tillfälle att yttra sig. I 33,3 % av inslagen uttalar sig endast flickor i 
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skolinslagen, och motsvarande siffra när endast pojkar kommer till tals är 23,8 % - en skillnad 

på nästan 10 %. 

2014 kommer både flickor och pojkar till tals i 77,3 % av alla skolinslag där barn yttrar sig. 

Det är sedan betydligt vanligare att endast flickor uttalar sig i inslag, 18,2 %, än att endast 

pojkar kommer till tals vilket sker i 4,5 % av inslagen. Skillnaden mellan flickor och pojkar 

blir då nästan 14 % till flickors fördel i situationer då endast ett kön representeras i 

skoluttalanden.  

Det visar dig alltså att en ganska stor förändring skett när det gäller representationen av kön 

på barn som yttrar sig i inslagen, LA bemödar sig i större utsträckning nu att se till att båda 

könen är representerade när barn ges tillfälle att yttra sig i ett inslag, än fallet var för tjugo år 

sedan; siffrorna skiljer med 34 %. I de fall där bara ett kön representeras med uttalanden är 

det dock fortfarande betydligt vanligare att låta endast flickor komma till tals än att låta endast 

pojkar uttala sig. Skillnaden mellan könen har i det fallet snarare befästs genom åren än 

avtagit, 1994 var det nästan 10 % skillnad mellan könen medan det 2014 är en nästan 14 % -ig 

övervikt av endast flickors uttalanden jämfört med endast pojkars.  

5.3 Redaktionens hantering av skolinslagen 

5.3.1 Presentationsform och avslutning av inslag 

När granskning vilken form skolinslagen presenteras genom görs, är det 1994 vanligast att det 

sker med reportage, 23 av de 27 inslagen antar reportageform. Detta motsvarar 85 % av 

inslagen. Resten, 4 inslag, har form av telegram eller kortnyhet som programledarna i studion 

berättar.  

2014 upptar reportage 24 av de granskade 31 skolinslagen, vilket motsvarar 77 %. Inslagen 

antar formen telegram/kortnyhet i 5 fall, 16 %, medan 2 inslag presenteras med grafik där 

endast programledarens röst hörs.  

Andelen reportage har således minskat fram till 2014 och det har istället blivit vanligare att 

inslagen kommer i telegramform eller annan kortform. Grafikinslag till endast röstpålägg 

fanns inte alls i LA:s skolinslag 1994. När detta görs 2014 kan det handla om att en tittarfråga 

som LA ställt på sin webbsajt redovisas, som fallet var i ett inslag om hur det känns att göra 
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de nationella proven i skolan. 25 En sammanställning av resultaten framgår av tabell 9 i bilaga 

3 längst bak i uppsatsen. 

När undersökning gjorts av hur inslagen avslutas i studion visar resultaten för 1994 att det i 

19 fall, 70,4 % av inslagen, inte förekommer någon form av avannonsering av programledare 

i studion, utan inslaget får ett abrupt avslut. I 8 fall, nästan 30 % av inslagen, avrundades 

inslagen i studion av programledare, och vid ett av dessa tillfällen ger programledarna sken av 

att det som visats i inslaget innebär ett problem. Den aktuella avannonseringen sker efter ett 

inslag om ett gemensamt miljöprojekt i skolor runt om Europa, i vilket miljöförstöringen 

nämns. ”Imorgon bitti kl 9 i Lilla löpsedeln tar vi upp miljöförstöringen i Europa. Vi försöker 

också ta reda på om vi själva kan göra något för att påverka problemet.” 26 

2014 sker avannonsering i studion i 16 fall, 51,6 % av inslagen. I resterande 15 inslag om 

skolan avannonseras inte inslagen i studion alls.  

Resultaten visar att utvecklingen gått mot att använda avannonsering av programledare i 

studion i större utsträckning än förr, men fortfarande uteblir någon sammanfattande 

kommentar av programledare i nästan 50 % av inslagen. En sammanställning av resultaten 

framgår av tabell 10 i bilaga 3 längst bak i uppsatsen. 

5.3.2 Tilltal och benämning av barn 

Redaktionens förhållande till barn i inslagen har undersökts genom att granska hur barn i 

inslag om skolan benämns. Resultaten visar att 1994 benämns barn i 67 % av alla skolinslag 

(18 av 27) som ”elever”. Barn benämns som ”barn” eller ”ungdomar” i 5 inslag, motsvarande 

18,5 %, och i resterande 4 inslag är det ett blandat benämnande av ”barn” och ”elever”.  

2014 används ”elever” som benämning i 80,6 % av årets granskade skolinslag. ”Barn/ unga” 

används som benämning av barn i nästan 13 % av inslagen (4 stycken), och här är en 

intressant notis att ordet ”ungdomar” inte förekommer längre utan har ersatts av ”unga”. I 2 

inslag, 6,5 %, nämns inte barn alls i inslagen. Detta sker dels i ett inslag som handlar om att 

många lärare saknar formell lärarbehörighet och dels i ett inslag som tar upp frågan hur det 

                                                 

 

25 2014-03-27. 
26 1994-03-09. 
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känns att göra de nationella proven, i vilken redaktionen vänder sig i direkt tilltal till barn som 

tittar på inslaget.27 Båda dessa inslag var i formen kortare nyheter utan reportage. 

En jämförelse av resultaten visar alltså på en skillnad i hur LA förhåller sig till barn i inslag 

om skolan. Någon sammanblandning mellan ”elever/barn” görs inte längre utan barn är 

antingen det ena eller det andra, och det är alltså i allra största grad som ”elever” redaktionen 

förhåller sig till barn i rapportering om skolan. Resultaten åskådliggörs i diagram 4 nedan, i 

tabellform återfinns de i bilaga 3, tabell 11. 

Diagram 4. Benämning av barn i inslag om skolan 

 

Hur redaktionen förhåller sig till tittarna har också undersökts genom frågan hur tittarna 

tilltalas och resultaten för 1994 visar att tittarna inte tilltalas alls i 92,6 % av inslagen om 

skolan (25 av 27 inslag). I resterande inslag är användningen av ett ”du” respektive ”ni”-tilltal 

jämnt fördelat.  

2014 används inget tilltal alls i 54,8 % av fallen (17 av 31 inslag). Ett kollektivt ”ni”-tilltal 

används i 29 % och i nästan 13 % av inslagen som handlar om skolan tilltalas tittaren blandat 

med ”du/ni.” Vid ett tillfälle används endast ”du” som tilltal.  

Resultaten visar därmed att ett dominerande anonymt sätt att bemöta tittarna användes 1994, 

men att detta inte är riktigt lika vanligt längre även om det fortfarande är vanligast. I ca 45 % 
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av de nutida inslagen adresseras tittarna på något sätt, det vanligaste sättet då är ett kollektivt 

tilltal. Resultaten återfinns i tabell 12, bilaga 3 längst bak i uppsatsen. 

5.3.3 Vägleds barn att reagera på problem? 

På frågan i vilken utsträckning redaktionens egna åsikter framkommer i inslagen behöver 

först nämnas att det inte i något av de granskade inslagen förekommer i tydlig verbal form, 

t.ex. i termer av ”det här är fel”, ”såhär tycker jag/vi” eller liknande. När det sker så är det i 

mer indirekta ordalag.  

Resultaten från 1994 visar att det i 2 inslag, 7,4 % av inslagen, framkommer sådan 

värdeyttring/åsikt och i 14,8 % av inslagen kan en åsikt eller värdering tolkas in även om den 

inte är lika uppenbar. Det gör sammantaget för årtalet att åsikter/värderingar från redaktionen 

kan tolkas in i totalt 22,2 % av inslagen. 

2014 kan en åsikts/värderingsyttring urskiljas i ett (1) inslag, vilket innebär 3,2 % av inslagen. 

I 3 inslag, motsvarande 9,7 % av de granskade skolinslagen, kan någon form av värdering i 

inslagen skönjas. Det gör sammantaget för årtalet att åsikter/värderingar från redaktionen kan 

tolkas in i totalt 12,9 % av inslagen.  

I en jämförelse av resultaten framkommer således att andelen inslag där värderingar från 

redaktionen kan tolkas in är ca 9 % färre nu än förr vilket visar att LA gått mot en mer 

värderingsfri rapportering om skolan. Se tabell 13 i bilaga 3 till uppsatsen för en total 

sammanställning av resultaten. 

Huruvida barntittarna uppmanas att agera i samband med inslag som behandlar skolan har 

också undersökts. Resultaten återfinns i sin helhet i tabell 14 i bilaga 3 till uppsatsen.  

I inslagen om skolan 1994 visar det sig inte förekomma någon uppmaning alls till aktion.  

2014 sker ingen uppmaning i 83,9 % av inslagen (26 av 31 inslag), men någon form av 

uppmuntran att agera framkommer i resterande 16,1 % av inslagen. I ett inslag tar LA upp att 

vissa barn upplever alla hjärtans-dag-firandet i skolan som jobbigt. 28 I inslaget belyser en 

”barnaktivist” från organisationen Friends29 hur hon anser att skolan kan agera annorlunda för 

att barn inte ska fara illa av ett firande, och det förekommer i indirekta termer från både henne 

                                                 

 

28 2014-02-13. 
29 Friends är en ”icke vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbing”, se http://friends.se/  

http://friends.se/
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och reportern hur barn kan bete sig i skolan i samband med firandet. När inslagen i övrigt 

innehåller någon form av uppmaning till aktion hos barn handlar det om att ”tycka/rösta” eller 

lämna erfarenheter via LA:s sajt på nätet, detta sker i fyra inslag, motsvarande 12,9 % av 

inslagen.  

En jämförelse av resultaten visar alltså att utvecklingen gått mot att barn i viss utsträckning 

numera uppmanas att vara aktiva. Den aktivitet redaktionen uppmanar barn till är att gå in på 

webben eller den nya appen för att lämna erfarenheter och jämföra sin situation med andra 

barns.  

Nedan exempel belyser hur det låter när LA tar sig an frågan om hur barn kan göra sina röster 

hörda via den nya appen. Exemplet är taget från ett inslag med reportage som skildrar att en 

halv miljon barn varit med och sprungit motionsloppet ”Skoljoggen”. Reportern avslutar 

reportaget med att LA vill veta hur det ser ut när tittarna springer eller rör sig. Barn uppmanas 

att skicka bilder och vara med och tävla om en Lilla Aktuellt-t-shirt. Detta efterföljs av en 

avannonsering i studion av programledaren: 

”Ja, gör det. Och det finns också andra sätt att göra din röst hörd. I vår nya 

app undrar vi hur din löpstil är och om ni sprungit Skoljoggen i din skola. 

För som ni kanske vet så har vi en ny app som ni kan vara med och tycka 

till om olika aktuella saker och också jämföra svaren med hur andra unga i 

Sverige har det. Och nu vill vi inte bara att ni svarar utan att ni också är 

med och ställer frågorna.”30 

5.4 Sammanfattning av resultat 

Resultaten visar att även fast antalet inslag om skolan har ökat i LA så har utrymmet i tid 

minskat ganska mycket i förhållande till den totala sändningstiden, inslagen är i genomsnitt 

43 sekunder kortare nu än förr.  

Även spridningen av innehåll om skolan har förändrats på så sätt det numera är en mindre 

spridning. Skildringen av olika ”läro-frågor” dominerar inslagen, följt av ”miljö- och 

hälsofrågor”. Detta sker på bekostnad av ”rättighetsfrågor” och inslag som tar upp 

”skolpolitik”. Särskilt stor är minskningen av ”rättighetsfrågor” i inslagen om skolan, denna 

                                                 

 

30 2014-09-18. 
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har gått från att ha skildrats i 25,9 % av inslagen till 6,5 % av inslagen om skolan. Resultaten 

visar även att skolan numera skildras i ännu högre grad utifrån ett svenskt perspektiv, en 

ökning på 16 % har skett och skolan i Sverige 2014 skildras i 90 % av inslagen. 

På frågan vem som får yttra sig i inslagen om skolan visar resultaten att vuxnas medverkan 

minskat med över 57 %; från att medverka i 92,6 % av inslagen år 1994 till 35,5 % av 2014 

års skolinslag. Lärare/skolpersonal är den vanligaste personkategorin för båda årtalen när 

vuxna deltar med uttalanden om skolan. Politikers yttrandemedverkan har i stor utsträckning 

minskat, från 18,5 % av skolinslagen 1994 uttalar sig politiker i 3,2 % (1 av de granskade 

inslagen) av 2014 års skolinslag. 

Även barns yttrandemedverkan har minskat, från 77,8 % av skolinslagen 1994 till att få uttala 

sig i 71 % av skolinslagen 2014. Däremot visar resultaten att det totala antalet barn som ges 

möjlighet att uttala sig i skolinslagen har ökat, från 74 barn 1994 till 81 barn 2014. Barns 

totala yttrandetid har dock minskat med över 4 minuter, och utslaget per barn så visar 

resultaten att yttrandetiden i genomsnitt har minskat med 4 sekunder för varje barn som 

uttalar sig. 

Barn som uttalar sig i rollen som ställningstagare fanns i 10 % av inslagen förr, men har nu 

försvunnit helt. Rollen som ”informationstillförare” har också minskat lite, 1,5 %, fram till 

2014, medan det blivit vanligare nu än förr att framställa barn som ”tyckare/kännare”, den 

rollen har ökat med 6,6 % fram till 2014.  

Resultaten av hur könsrepresentationen ser ut i inslag där barn får medverka med uttalanden 

visar att LA bemödar sig i betydligt större utsträckning nu än förr att se till att både flickor 

och pojkar är representerade när barn får yttra sig. I de fall där bara ett kön är representerat 

visar dock resultaten att situationen med endast flickor som uttalar sig har befästs genom åren. 

När själva formatet på inslaget undersökts visar resultaten att det kommit en ny 

presentationsform sedan 1994, inslag presenterad med hjälp av grafik med röstinlägg från 

programledare. Denna presentationsform utnyttjas 2014 i 6,5 % av skolinslagen. Dessa 

grafikinslag har fått genomslag på bekostnad av andelen reportage som minskat med 7,8 %. 

Hur inslagen avslutas har också med själva formatet eller presentationen av inslagen att göra. 

Resultaten visar att avannonsering av programledaren i studion blivit vanligare, även fast det 

fortfarande saknas i nästan hälften av inslagen. 
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När det gäller redaktionens förhållande till barn i inslagen om skolan visar resultaten att LA 

förhåller sig till barn som endast ”elever” i större utsträckning nu än tidigare. Förr fanns en 

blandning av ”barn/elever” i inslagen, vilket inte längre finns. Nu är barn antingen 

”barn/unga” eller ”elever” och det sistnämnda är barn i över 80 % av inslagen. När det gäller 

hur redaktionen förhåller sig till tittarna visar resultaten att ett anonymt sätt utan tittartilltal 

fortfarande är det vanligaste förhållningssättet. Dock har en kraftig förändring skett mot ett 

personligare förhållande till tittarna genom ett ”ni” eller ”du”-tilltal, detta sker i 45 % av 

inslagen 2014. 

När undersökning gjorts hur barn vägleds att reagera på problem har frågan om 

värderingar/åsikter framkommer från redaktionen använts. Resultaten visar att det är mindre 

vanligt nu än förr att redaktionen ger uttryck för egna åsikter/värderingar, redaktionen för LA 

har gått mot en mer värderingsfri rapporteringsform. Frågan om barntittarna uppmanas att 

agera kan också visa huruvida redaktionen vägleder barn att reagera på orättvisor eller 

problem i skolan. Resultaten som framkommit visar att uppmaningar till barn inte skedde i 

någon form 1994, men att detta görs i ca 16 % av inslagen år 2014. Då handlar det dock om 

att dela med sig av sina erfarenheter på LA:s webbsida och inte om att reagera på 

orättvisor/problem.  
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6 Analys av resultaten    

6.1 Skolan på nyhetsplats och skolinslagens innehåll 

6.1.1 Skolinslagens utbredning 

Att antal inslag om skolan har ökat samtidigt som inslagen har blivit kortare fram till nutidens 

LA visar att formatet för nyhetssändningarna har förändrats. Detta kan kopplas till teorin om 

medielogik som berör mediers sätt att fungera. Under de senaste tjugo åren har förutsättningar 

för tv-mediet att verka på marknaden förändrats på grund av nya tekniska möjligheter. 

Sveriges övergång från analoga till digitala tv-sändningar har medfört en mycket större 

kapacitet att distribuera tv-sändningar och många fler kanaler har tillkommit på marknaden. 

(Hadenius m.fl. s 180) Barnkanalen, där LA numera har sin hemvist, är exempel på detta. 

Konkurrensen om mediekonsumenten är en helt annan idag än för tjugo år sedan, inte bara 

p.g.a. nya tv-kanaler utan även på grund av t.ex. Internets framväxt med alla dess 

användningsområden. För ett nyhetsprogram som LA innebär detta en nödvändighet att 

anpassa sig till ny teknik och nya konkurrensförutsättningar, vilket förmodligen har haft 

inverkan på formatet. Förr hade programmet endast sändningstid 15 minuter en gång i veckan 

och under den tiden skulle alla viktiga eller intressanta nyheter för målgruppen avhandlas. 

Dagens LA sänder flera gånger i veckan, vilket ger fler möjligheter att ta upp olika inslag.  

Att inslagens genomsnittliga tid har minskat kan ha sin förklaring i konkurrenssituationen och 

hur redaktionen uppfattar att målgruppens koncentration och uppmärksamhet kan bibehållas 

bäst, något som enligt teorin om medielogik är ett centralt behov hos medierna. Projektledaren 

för LA, Lowe Östberg, nämner själv att dramaturgi och tempo ska tilltala målgruppen (se 

avsnitt 2.4.1), vilken kan ses styrka att sådana saker styr innehållets utbredning.  

6.1.2 Spridningen av innehåll och det svenska perspektivet 

Teorin om nyhetsvärdering anger att redaktionens val av vad som ska tas upp i 

nyhetsrapporteringen styrs av vad som uppfattas vara ”viktigt” och/eller ”intressant” för 

målgruppen. Resultaten i denna undersökning ger indikationer på att uppfattningen har 

förändrats hos LA:s redaktion på det sättet att redaktionen numera anser det vara mindre 

viktigt eller intressant för målgruppen med skolnyheter som behandlar ”rättigheter” och 

”skolpolitik” och motsvarande att det är mycket viktigt och intressant för målgruppen att få 

nyheter som tar upp olika ”läro”-aspekter. Nästan hälften av skolinslagen har ett sådant 

innehåll.   
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En anledning varför ”rättighetsfrågor” fått ett relativt stort utrymme i LA 1994 är att 

folkomröstningen om Sveriges medlemskap i EU skedde under hösten samtidigt som det även 

var val till riksdag och regering under året. Vid fyra tillfällen tar LA upp och problematiserar i 

anslutning till skolan att barn/ungdomar inte får rösta i folkomröstningen eller i riksdagsvalet. 

En reflektion kan göras över att det även 2014 var ”supervalår”, med val både till riksdag och 

regering och till EU-parlamentet. Detta har dock inte fått samma genomslag i skolinslagen i 

LA och vad det beror på är värt att funderas över. En förklaring är förmodligen att det i 

samband med folkomröstningen om EU framställdes som ett avgörande för Sverige i någon 

mån. Tillspetsning och polarisering anges som exempel på medielogikens berättartekniker, 

och detta kan ha påverkat nyhetsframställningen i EU-frågan 1994.  

Vid ett tillfälle 2014 har riksdagsvalet kopplats ihop med skolan som en ”rättighetsfråga”. 31  

Programledaren säger att ”det ju är val i höst, men i det får ju inte barn och unga rösta”, 

varvid han fortsätter berätta att det kommer att ordnas skolval i många skolor. Inslaget är dock 

på endast 30 sekunder och någon egentlig problematisering att barn inte får rösta görs inte 

utan nämns mer som bakgrundsfakta. Valet till riksdag och regering behandlas även vid ett 

ytterligare tillfälle 2014, men är då vinklat som en ”läro-fråga” på så sätt att redaktionen 

belyser att valet är ett vanligt tema i undervisningen i skolor. 32 Någon koppling till barns rätt 

att påverka görs då inte.  

En intressant observation är också att LA i ett inslag av alla granskade, har tagit upp frågan 

om barns inflytande i skolan. Detta sker 1994 då programledarna i studion påannonserar 

inslaget med följande formulering: ” Barnombudsmannen, BO, kräver också att barn ska få 

mer att säga till om, speciellt i skolorna. I en skola i Sundsvall bestämmer eleverna redan mer 

än i de flesta andra skolor.” 33 I reportaget som följer skildras skolan i Sundsvall som ett gott 

exempel när det gäller barns inflytande i skolan, och reportern nämner vid ett tillfälle att det 

faktiskt står inskrivet i både läroplanen som skollagen att elever ska ha inflytande i skolan. 

Utifrån ett barnperspektiv är det emellertid intressant att notera att någon ytterligare 

problematisering över bristen på inflytande i de ”flesta andra skolor” inte görs och i 2014 års 

granskade inslag finns frågan inte med.  

                                                 

 

31 2014-01-23. 
32 2014-09-11. 
33 1994-04-06. 
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Det geografiska omfånget i skolinslagen har också krympt till 2014 på så sätt att skolan 

utomlands behandlas i ännu mindre utsträckning än förr. Trots att tekniken och 

globaliseringen har bidragit till att vi får större insyn i världen utanför rent generellt, utgår 

gestaltningen av skolan i LA mer nu än tidigare från ett svenskt perspektiv.  

En sammanvägd bild av skillnader i skolinslagens innehåll 1994 mot 2014 visar att 

redaktionen förr i större utsträckning än nu använde ett berättarperspektiv som vinklade 

skolfrågorna mot samhället utanför skolan. Skillnaden i antal inslag som behandlar 

barnrättighetsfrågor och skolpolitik samt det faktum att skolan utomlands skildrades mer är 

tecken som pekar på detta. Nutidens Lilla Aktuellt väljer istället ett berättarperspektiv som 

skildrar skolan som ”en egen värld”, mer sluten. Innehåll om ”läro-frågor” och ”miljö- och 

hälsofrågor” stannar inom just skolans värld. Inslag från dessa båda innehållskategorier skulle 

kunna kopplas ihop med barns rättigheter, men det görs inte. När redaktionen t.ex. belyser att 

luften i klassrummet påverkar elevers resultat34, skulle detta också kunnat vinklas som en 

rättighetsfråga för barns arbetsmiljö. Att skildra barns rättigheter kan, utifrån ett 

barnperspektiv anses både ”viktigt” och ”intressant”, men det tillhör dock inte redaktionens 

genomgående problembeskrivning att göra den kopplingen. Istället intas ett mer neutralt 

berättarperspektiv.  

6.2 Barns medverkan i skolinslagen  

6.2.1 Vem kommer till tals angående skolan  

Val av källor och vems perspektiv som belyses är aspekter som gestaltningsteorin menar kan 

påverka vår uppfattning av verkligheten. Ur det perspektivet är det intressant att resultaten 

visar att vuxna inte har samma ställning i programmet nu som de hade för tjugo år sedan, i 

alla fall inte utifrån resultaten av deras yttrandemedverkan. Detta kan ha sin förklaring i hur 

redaktionen för LA tolkar programuppdragets ”barnperspektiv”.  

Med en annan tolkning av barnperspektiv kan en negativ effekt komma av att vuxna inte 

längre får samma yttrandemöjligheter i LA. Detta är att vuxna kanske inte ställs till svars i 

samma utsträckning längre. Trots allt är det vuxna som fattar beslut i samhället och därmed är 

                                                 

 

34 2013-11-07. 
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det befogat att fundera över hur de borde höras i nyhetsprogrammet. Även detta kan ses som 

exempel på hur skolan framställs i större utsträckning som ”en egen värld”, en värld för barn. 

6.2.2 Barns yttrandeutrymme 

Resultaten av både barns och vuxnas yttrandemedverkan i skolinslagen visar även den att 

LA:s format har förändrats. Betydligt färre vuxna kommer till tals, medan fler barn får 

talartid. Samtidigt som fler barn får göra sig hörda så har tiden för uttalandena minskat relativt 

kraftigt. Det innebär att en ”snuttifiering” skett när det gäller hur barn får yttra sig. Kortare 

sekvenser med yttranden innebär att barn inte längre får samma tillfälle att fördjupa sitt 

resonemang i tv-rutan som förr. Det verkar istället ha blivit viktigt att många barn får säga 

någonting än att några barn får tala till punkt.  

Det finns dock tillfällen då det kan finnas en poäng i att fler barn än färre ges möjlighet att 

yttra sig. Inslaget som nämndes i avsnitt 5.2.1 där barn kunde skicka in (filma och lägga ut) 

sina frågor till Sveriges utbildningsminister och få chans att erhålla svar på dessa, är ett sådant 

exempel. I inslaget har 7 olika barns frågor fått utrymme i inslaget och även om det innebär 

att endast korta frågor ställs i varje enskilt fall kan det ge mer trovärdighet och känsla av 

delaktighet hos barn än om färre frågor togs upp i inslaget. Barn skulle då kunna känna att det 

är meningslöst att skicka in sina frågor och därmed skulle deras påverkan på innehållet i 

inslagen minska. Emellertid är det endast vid detta tillfälle i granskningen en sådan ”vinst” 

med snuttifieringen kunnat urskiljas. 

Barns yttrandemedverkan kan också ses utifrån medielogikens berättarperspektiv; 

personifiering och konkretisering. Genom att låta barn medverka framstår inte det som 

berättas som något abstrakt. Fenomenet eller problemet får en mänsklig gestalt.  

6.2.3 Barns yttranderoller 

Frågan barns yttranderoller ger viktig information om hur barn gestaltas av LA när de 

medverkar med uttalanden. I de olika rollerna som granskats finns en gradskillnad vad gäller 

rollen av självständighet, där ”expert”, ”informationstillförare” och ”ställningstagare” visar på 

mer självständiga roller än när barn framträder som ”berättare” eller ”tyckare/kännare”. I 

allmänhet tenderar de sistnämnda yttranderollerna att tillföra ”mjukare” värden, med känslor 

och upplevelser. När barn uppträder som ”berättare” och ”tyckare/kännare” fungerar de i regel 

som en illustration, ger exempel av något som redan har fastställts av reportern eller någon 

annan i inslaget – de framställs således som mindre självständiga. När LA klipper in barn som 

exemplifierar det som tas upp, kan effekten bli att innehållet verifieras, alltså ges legitimitet 
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och trovärdighet för de barn som tittar. För redaktionen kan det därmed vara ett effektivt 

berättarperspektiv i gestaltningen av en fråga.  

Att barns mer självständiga yttranderoller har minskat med över 11 % fram till 2014 ger dock 

viktig information om hur barn framställs som mer passiva nu än förr i nyhetsprogrammet. 

Utifrån ett barnperspektiv går det problematisera över det faktum att barn i så liten 

utsträckning framställs som experter på sin skolvardag. Och att barn numera inte framställs 

som ”ställningstagare” innebär att deras ståndpunkter i olika frågor inte framkommer tydligt. 

Förmodligen är sannolikheten ganska stor att barn tar med sig denna passiva rollföreställning 

ut i den verkliga skolvärlden också.  

6.2.4 Könsrepresentation på barn i inslagen 

Gestaltningen av barn när det gäller könstillhörighet visar att LA gått framåt när det gäller att 

låta både flickor och pojkar komma till tals i inslagen om skolan. Det har förmodligen sin 

förklaring i att jämställdhetsfrågan fått större genomslag i samhället överlag under de senaste 

tjugo åren, och SVT har också en jämställdhetspolicy som LA förväntas följa. 35 När däremot 

inslag granskas där endast ett kön representeras med uttalande, visar resultaten att flickor är 

dominerande och den bilden har förstärkts under de senaste tjugo åren. De resultaten är något 

förvånande eftersom Amram och Hedquists resultat från 2006 visar att LA är jämställd när det 

gäller könsfördelningen hos barn som får komma till tals. De båda författarna har emellertid 

kartlagt könet på varje barn som uttalar sig medan denna undersökning kartlägger 

fördelningen av könsrepresentation per inslag, vilket alltså visar att flickor i större 

utsträckning än pojkar ensamma representerar barn i inslagen. Den här undersökningen ger 

inte svar på varför det ser ut på detta sätt, men det bör funderas över om skillnaden när det 

gäller könsrepresentation kan finna sin förklaring i vilken fråga som belyses. Forskning visar 

att flickor uppfattas som mer uppgiftsorienterade, hjälpsamma och samarbetsvilliga i skolan 

medan pojkar oftare uppfattas ha starkare behov av att utmana auktoriteter i skolan och 

uppvisar oftare problembeteende. (Giota, 2006, s 94) Kanske spiller sådana värderingar över 

även till nyhetsprogrammens redaktioner och påverkar vem som väljs ut i 

uttalandesituationer.  

                                                 

 

35 Se http://www.svt.se/omsvt/fakta/, 2014-12-29. 

http://www.svt.se/omsvt/fakta/
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1994 tog LA upp jämställdheten i svenska skolor i ett inslag. 36 Inslaget redovisas i stort sett i 

sin helhet nedan då det ur ett gestaltningsteoretiskt perspektiv är intressant att jämställdhet i 

inslaget problematiseras i förhållande till skolan och samhället i övrigt, men inte till 

mediernas sätt att förhålla sig till frågan. Ur ovan beskrivna könsperspektiv är det intressant 

att de barn som medverkar är endast flickor, vilket är svårt att föreställa sig skulle ske i 

dagens LA i just denna fråga. Emellertid, ur ett barnperspektiv har det betydelse att 

jämställdheten ändå belystes inom skolan, vilket inte resultaten från 2014 visar.  

 

PÅA: ”Igår var det internationella kvinnodagen – en dag då kvinnor över hela världen 

demonstrerar och kräver samma lön och rättigheter som männen.” ”För det har inte 

kvinnor, inte ens i Sverige även om många tror det. Vad tror du Pieter?” (kvinnliga 

programledaren Isabella vänder sig mot sin manlige programledarkollega – som ler, 

blir lite ställd och säger) ”Jag tror att de inte har det, nej.” ”Nej, från det att vi är barn 

behandlas pojkar och flickor olika. Och inte minst i skolan.” 

Reportage följer som inleds med ett gammalt svart-vitt filmklipp från en skola på 

gissningsvis 70-talet. En lite stökig skolmiljö där killar kastar papper omkring sig och 

pratar medan fröken försöker få uppmärksamhet – en kille ropar ”Brudar!”. Tjejerna 

sitter tysta och räcker upp handen och väntar på att få svara. Reportern (manligt kön) 

säger ”Såhär brukar det se ut i klassrummet – killarna är stökiga medan tjejerna sitter 

tysta och räcker upp handen. Ja, alla är inte så, men killarna i en vanlig klass kräver 

och får mycket mer än hälften av lärarens tid och frågor. Borde man inte göra nå’t åt 

det?” 

Intervju med politiker följer – jämställdhetsminister Bengt Westerberg: ”Det handlar 

väl framförallt om att tjejerna måste vara beredda och armbåga sig fram lite bättre. De 

ska se till att få lika mycket veckopeng som killarna, vilket de inte alltid får. De ska se 

till att de får lika mycket tid i klassrummet. Ibland räcker det inte alltid att sitta och 

räcka upp handen, och vänta på att man får frågan utan ibland får man – precis som 

grabbarna ofta gör, ropa ut svaret om man kan.” 

                                                 

 

36 1994-03-09. 
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Reportern: ”Lite mer slagsmål?” 

Politiker igen: ”Ja, faktiskt.” 

Reportaget fortsätter med en skildring av en skola i Märsta. Reportern berättar att man 

jobbar på att försöka få flickor att ta mer plats. Kanske inte att slåss och skrika, men 

t.ex. att våga prata inför en grupp. Därför har man delat klassen vissa lektioner i en 

tjej- och en killgrupp. Reportaget visar hur det kan se ut i klassrummet när flickor 

pratar inför varandra – samtidigt har killarna musiklektion.  

Lärare uttalar sig: ”Vi har funderat i många år över vart alla duktiga flickor tar vägen 

i samhället. Och så har vi resonerat oss fram till att vi ska pröva den här vägen.” 

Barn, flicka 1 uttalar sig: ”Det är inte alla da’r vi har pojkarna så första dagarna är 

det roligare att träffa varann efter helgen. Och då är det skönt, men sen efter ett tag då 

vill man vara bara flickor.” (yttranderoll ”tyckare/kännare” i min undersökning) 

Reportern berättar att det var gymnastikläraren som började med det hela.  

Gymnastikläraren uttalar sig: ”Jag upptäckte att många elever inte vågade göra sitt 

bästa utan gick och ställde sig i ett hörn och gjorde något annat, och inte vågade vara 

med. Och det var främst flickor det handlade om.” 

Reportern berättar att flickorna på skolan nu har egna landbandymål för att de aldrig 

fick vara med och spela med pojkarna. Han problematiserar sedan genom att säga; 

”Men, är det så mycket att bråka om det här, flickor får väl också jobb så småningom, 

precis som pojkar? Så här är det. Flickor väljer ofta samma utbildningar som flickor 

alltid valt, framförallt vård och kontorslinjer. De jobb de sen får tillhör de som har 

sämst betalt. Och skulle de välja ett jobb med lite bättre betalt, så kan man vara säker 

på att männen tjänar mer. Och titta här, vilka som har makten och bestämmer i Sverige. 

I riksdagen är bara var tredje ledamot kvinna. Bara var femte chef i landet är kvinna. 

Alltså fem gånger fler är män. Och bland professorerna på universiteten är det ännu 

värre, för att inte tala om de som sitter i landets alla företagsstyrelser. Och det här är 

alla medvetna om.” 

Uttalande av politiker Bengt Westerberg igen: ”Överallt när man tittar på fina poster, 

chefer i företag, professorer på universitet och så, så sitter det nästan bara karlar där – 

överallt. Och då kan man inte säga att man har gjort tillräckligt. Vi borde naturligtvis 

göra mer.”  
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Tillbaka till skolmiljön – reportern: ”Och gör inte politikerna tillräckligt så får väl alla 

hjälpas åt i klassen. För även om det är jobbigt ibland… ” 

Hopp över till uttalande av barn, flicka 2: ”De skriker och springer runt, drar flickor i 

håret.” (yttranderoll ”berättare” av självupplevt fenomen) 

Slut på reportage. 

AVA i studion (av manlig programledare): ”Ja, men jag skulle iallafall aldrig dra 

Isabella (andra programledaren, min notis) i håret, även om jag är lite bättre.” 

 

6.3 Redaktionens hantering av skolinslagen 

Det finns flera resultat som tyder på att formmässiga förändringar har skett när det gäller hur 

redaktionen förpackar nyheterna, det har belysts tidigare – t.ex. utrymme och frekvens av 

skolinslagen, samt den ”snuttifiering” som kan sägas skett vad gäller barns 

yttrandemedverkan. Det finns dock fler exempel på förändringar av redaktionens hantering av 

skolinslagen.  

6.3.1 Presentationsform och avslutning av inslag 

När det gäller vilken slags presentation som väljs för nyheten visar resultaten att andelen 

reportage har minskat till fördel för kortnyheter och telegramuppläsning och användande av 

grafik i samband med röstinlägg har tillkommit under åren. Detta kan antas ha ett samband 

med att inslagen generellt blivit fler och kortare med åren. Istället för längre inslag förpackad 

i en, förmodligen mer kostsam, reportageform kan programmet ta upp fler inslag av kortare 

och billigare karaktär. Användningen av grafik är exempel på hur den tekniska utvecklingen 

påverkar LA:s nyhetsrapportering och kan därmed sägas vara ett uttryck av medielogiken.  

När det gäller i vilken utsträckning som en avannonsering, ”ava”, görs i studion för att sätta 

punkt efter ett nyhetsinslag kan det tänkas ha samband med i vilken utsträckning inslag 

presenteras som telegram/kortnyhet. Då nyhetsrapporteringen i de fallen redan sker i en 

sammanfattande och kortare form kanske ”ava” inte fyller samma behov. Dock visar 

resultaten att avsaknad av ”ava” sker i betydligt större utsträckning än att 

telegram/kortnyheter presenteras så det kan inte ge hela förklaringen. Resultaten visar i alla 

fall på att det är vanligare nu än förr att ge tittaren några slutord i form av en avannonsering. 

Gestaltningsteorin tar upp inramningens betydelse för hur verklighetsbeskrivningen uppfattas 

och huruvida inslagen innehåller en inramning av programledaren i studion kan ha betydelse 
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för barns förståelse och upplevelse av verklighetsskildringen. Avsaknad av ”ava” riskerar 

medföra att inslaget upplevs få ett ganska abrupt avslut. Ur ett barnperspektiv kan det tänkas 

vara en fördel om barn får en sammanfattande avrundning, speciellt i inslag med reportage 

som kan innehålla många intryck.  

6.3.2 Tilltal och benämning av barn 

Resultaten av hur barn benämns av redaktionen i inslagen om skolan visar att barn inte endast 

är elever när de är i skolan, utan också när de ser på nyhetsinslag om skolan. Barn benämns 

elever generellt i samband med att skolan berörs i nyheterna. Förmodligen är detta ett uttryck 

för en institutionaliserad rutin på redaktionen, som gestaltningsteorin nämner. Det kan antas 

att redaktionen inte reflekterar över att barn benämns elever i samband med skolan eftersom 

det är så det går till överlag i samhället. Utifrån ett barnperspektiv är det dock möjligt att den 

ständiga benämningen av barn som ”elever” kan bidra till att upprätthålla den maktordning 

som finns i skolan.  

Resultaten för hur redaktionen vänder sig till tittarna visar på att en formändring har skett. 

Tittarna behandlas inte längre så anonymt som var det absolut rådande sättet för tjugo år 

sedan. Numera är det nästan lika vanligt att vända sig i direkt form till tittarna i form av ett 

”ni” eller ”du”-tilltal som att vända sig passivt och anonymt till barntittaren. Det tyder på att 

redaktionen inte längre håller samma distans till tittarna utan har blivit mer personliga i 

tilltalet.  

6.3.3 Minskad vägledning för barn  

I undersökningen har särskilt granskats om redaktionen för Lilla Aktuellt uttrycker egna 

åsikter och/eller värderingar i inslagen om skolan samt huruvida de uppmanar eller 

uppmuntrar barntittarna att förändra saker i sin skolvardag. Detta kan anses ge signaler som 

kan vägleda barn hur de ska tolka innehållet i skolinslagen. Många inslag har visat sig 

innehålla sådant som kan upplevas vara problem inom skolans värld, 37  och med detta i 

åtanke är det intressant att resultaten i undersökningen visar att utvecklingen gått mot en mer 

neutral nyhetsrapportering när det gäller hur redaktionens egna åsikter eller värderingar 

framkommer i inslagen. En analys av vilket innehåll de inslag har där åsiktsyttringar i någon 

                                                 

 

37 T.ex. jämställdhetsproblematiken i skolan, som skildrades 1994-03-09, inslaget om att dålig arbetsmiljö gör 

barn sjuka från 1994-09-16, inslaget om att många lärare saknar lärarbehörighet som sändes 2014-09-25, inslag 

om allvarliga bråk inom skolan från 2013-11-07, m.fl. 
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mån kan skönjas, har också visat att det 1994 handlar om de inslag där barnrättighetsfrågor 

eller skolpolitik berörs.38 När värde- eller åsiktsyttringar från redaktionen framkommer i de 

sammanhangen så förstärks budskapet till barn att någonting kan vara fel i hur deras 

rättigheter tas tillvara i skolan. 2014 visar resultaten att den karaktären på inslagen har 

minskat. Redaktionens egna åsikter eller värderingsyttringar kommer då i inslag som tar upp 

”miljö- och hälsofrågor”, ”läro-frågor” och ”kriminalitet, krig, tragedier”.39 Detta, ur ett 

gestaltningsperspektiv, kan anses tyda på en förändrad, minskad problembeskrivning av 

skolan för barn.  

Ur ett gestaltningsteoretiskt perspektiv är det också intressant att det som systematiskt inte 

visas är uppmaningar från redaktionen till barn att agera på vad som kan upplevas vara 

problem eller orättvisor i skolan. Frånvaron av sådana uppmaningar är kanske inte förvånande 

i beaktande att LA:s problembeskrivning när det gäller skolan inte heller lyfter fram barns 

rättigheter. Det går att hård-dra det hela lite till att när redaktionen uppmanar barn att vara 

aktörer är det mer för att hjälpa sig själv (få bidrag till webbinnehållet) än att hjälpa barn att 

stärka sin roll i skolan. Samtidigt finns det en potential i att webben och appar och dylikt 

används som en påverkanskanal för barn framöver. 

Nedan inslag om att lärarens kompetens är avgörande för barns inlärning40 illustrerar 

typexempel på hur dagens LA skildrar något som kan upplevas vara ett problem för barn, men 

som inte problematiseras till en rättighetsfråga. Exemplet är också typiskt i meningen hur barn 

uppmanas att vara aktiva, när sådan uppmaning förekommer. 

 

 

PÅA: ”Lärarens skicklighet är ofta avgörande för hur du lär dig.” 

                                                 

 

38Rättighetsfrågor: 1994-04-27 – barn har inte rätt att rösta, 1994-03-09 – jämställdheten i skolan, 1994-11-11 – 

barns inställning till EU, 1994-11-18 – skolvalsresultat i EU-frågan. Skolpolitiksfrågor: 1994-09-09 – 

blockpolitikens inställning i skolfrågor, 1994-10-28 – regeringen vill införa nytt betygssystem. 
39 ”Miljö-hälsofrågor”: 2014-02-13 – alla hjärtans dag-firande i skolan, 2013-11-28 – arbetsro i skolan. 

Lärofrågor: 2014-03-27 – lärarnas kompetens avgörande för inlärning. ”Krig, kriminalitet, tragedi”: 2014-09-18 

– barn i krigets Gaza har återvänt till skolan efter sommaren. 
40 2014-03-27. 
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Reportage, inleds med yttrande av barn. 

Barn 1 – flicka: ”Jag tror att läraren är väldigt viktig.”       Reporter (kvinna) frågar 

”Hur är en bra lärare då?”  Flickan svarar: ”De lyssnar på vad man vill säga, säger 

till lite på skarpen om någon är dum eller så.” 

Barn 2 – pojke: ”Kan lära ut till många samtidigt, har ganska mycket kunskap.” 

Barn 3 – flicka: ”Snäll och förklarar bra och så.” 

Reportern berättar att lärarna är viktiga. ”Men ändå låter det mest såhär om skolan i 

nyheterna.” – klipp med flera sändningar från andra nyhetsprogram, bl.a. Aktuellt, som 

behandlar frågan att det går allt sämre i skolan för svenska elever. Reportern pratar 

igen: 

”Ja, ordet ELEVER (även i bild med stora bokstäver) hörs ofta. Och det är klart att du 

som elev måste anstränga dig i skolan, men vilken roll spelar läraren? Jo, rätt stor – 

det säger en utbildningschef från Haninge. Där har de sett att skolresultaten kan skilja 

väldigt mycket bara bland olika klasser i samma skola.” 

Uttalande från utbildningschef: ”När vi går in och tittar på klasser där det inte har 

gått så bra så är det nästan ofelbart så att det är något fel på undervisningen. Det har 

inte så mycket att göra med vilka barn det är.” 

Reportern förtydligar: ”Han påpekar alltså att det i så fall är undervisningen som inte 

varit bra nog.” 

Barn, flicka 3 igen: ”Då får man mycket svårare att förstå, och man kanske inte vill 

lära sig på samma sätt som om man har en bra lärare.” 

Barn, pojke 2 igen: ”Då kommer ju inte barnen anstränga sig på nå’t sätt utan jag tror 

man behöver nå’n som styr en lite.”  

Reportern berättar: ”Och det har snackats om att vi behöver bli bättre på att peppa just 

lärare för att skolan ska bli bättre. Det kan handla om att lärarna behöver få 

(sammanfattas även med ord i bild): ”Mer tid till varje elev? Högre lön? Ändra 

lärarnas utbildning?”. Hon avslutar med ”helt klart är i alla fall att lärare gör ett 

väldigt viktigt jobb”. 

Barn, pojke 2 igen: ”Min.. Ann är jättesnäll. Hon är smart, hon kan lära ut, hon känns 

mer än bara lärare.” 

Reportaget avslutas med att reportern uppmanar barn att gå in på sajten och nominera 

sin lärare till LA:s tävling ”Sveriges bästa lärare”.   

Barn, flicka 4: ”Så kanske de kommer till just din skola och gör reportage.”  
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AVA i studion i vilken programledaren också uppmanar barnen att gå in på sajten och 

påverka tävlingen.  

Slut på inslag. 

 

6.4 Sammanfattning av analys  

Resultat och analys har visat att formatet på nyhetssändningarna om skolan har förändrats, 

t.ex. i hänseende på längd och mängd på inslag, vilket kan sägas gälla generellt för all 

nyhetsrapportering eftersom detta även stödjs av tidigare forskning. Yttre och inre 

verkningsförutsättningar, t.ex. tekniska framsteg som gjorts i samhället, ett behov att behålla 

uppmärksamheten från tittarna på en starkt konkurrensutsatt mediemarknad, är exempel på 

hur medielogiken bidragit till denna formatförändring. Formatets verkningar för barn visar sig 

bl.a. i att deras yttrandemedverkan har minskat och hur den blivit mer ”snuttifierad”. Detta 

riskerar signalera till barn att deras åsikter inte är värdefulla. Inslagens kortare längd innebär 

också en mindre problematiserad och ytligare nyhetsframställning, vilket kan innebära att 

barn får svårare att uppfatta orsakssamband och hur de påverkas av olika fenomen i samhället. 

När det gäller hur framställningen av skolan påverkar barns upplevelse av verkligheten kan 

gestaltningsteorin bidra med förståelse. Undersökningen har visat att skolan i större 

utsträckning nu framställs som en egen värld, mer avskild från det övriga samhället än förr. 

Ur ett barnperspektiv kan denna utveckling innebära att barn riskerar förlora insikter om sin 

egen och skolans roll i samhället i stort, i Sverige och resten av världen. 

Val av nyheter kan också analyseras med hjälp av teorin om nyhetsvärdering. Teorin anger att 

valet är ett uttryck för vad redaktionen anser vara ”viktigt” respektive ”intressant” för 

målgruppen. Ur det perspektivet framkommer att (den vuxna) redaktionen anser att olika 

”läro”-frågor och ”miljö- och hälso”-frågor i större utsträckning nu än förr är viktigare eller 

intressantare för målgruppen (barn) än frågor som behandlar ”rättigheter” och ”skolpolitik”. 

Detta är intressant utifrån det faktum att LA har som uppdrag att granska makten och ha ett 

barnperspektiv i sin framställning.  

Den genomgående problembeskrivning som görs framställer barn som mer passiva än aktiva, 

detta framkommer t.ex. via barns yttranderoller i programmet. Nyhetsrapporteringen om 

skolan innehåller i mindre utsträckning nu än förr vägledning för barn om deras rättigheter 

likväl som vägledning genom åsikts- eller värderingsyttringar av redaktionen. Det 
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genomgående berättarperspektivet innebär att LA levererar en mer värderingsfri, neutral 

nyhetsrapportering. Detta är förmodligen ett uttryck för hur redaktionen tolkar SVT:s uppdrag 

att verka ”opartisk” och kan ses som en av medielogikens effekter på nyhetsrapporteringen.  

Även fast en mer neutral nyhetsrapportering har infunnit sig, finns områden där redaktionen 

har närmat sig målgruppen barn. Ett personligare tilltal är ett exempel på detta. Ett personligt 

tilltal kan innebära att barn som tittar känner sig mer berörda än om tilltalet sker till en 

anonym massa.  

Uppmaningar till barn att göra något åt problem som framkommer i inslagen om skolan 

uteblir, men i det fallet kan inte någon egentlig förändring mot förr urskiljas. Uppmaningar till 

barn att medverka i skapandet av innehåll via nya digitala plattformar är dock ett nytt 

fenomen. Det finns en potential i att detta skulle kunna innebära en större möjlighet för barn 

att påverka nyhetsframställningen, som inslaget där barn skickade in sina frågor via webben 

till Sveriges utbildningsminister visade.41 Resultaten visar dock att barn i största utsträckning 

uppmanas ”tycka/rösta” i allmänhet på webben, och att resultatet återberättas i tv-nyheterna.  

Den opartiska och neutrala nyhetsrapporteringen som framträder i granskningen av 

skolinslagen, och utvecklingen bort från vägledning om barns rättigheter kan ses som 

problematisk ur ett barnperspektiv, framförallt med utgångspunkt i den maktordning som 

forskningen visat råder i skolan. Gestaltningsteorins första skepnad beskriver att mediernas 

verklighetsbeskrivning ofrånkomligen påverkar människors uppfattning av verkligheten. 

Gestaltningsteorins andra skepnad talar om hur medierna genom att gestalta verkligheten på 

vissa sätt men inte andra, reproducerar och sprider vissa maktcentras och ideologiers sätt att 

betrakta världen. När skolan i större utsträckning framställs som en sluten egen värld och barn 

i förhållande till skolan visas upp i övervägande passiva termer ligger det nära till hands att 

dra slutsatsen att LA i ännu större utsträckning nu än förr bidrar till att reproducera den vuxna 

maktordningen i skolan, och i förlängningen i samhället i stort. I skolfrågan på nyhetsplats 

behandlas barn fortfarande som ”becoming”.  

  

                                                 

 

41 2014-10-16. 
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7 Slutdiskussion  

I programuppdraget för Lilla Aktuellt står det att ett nyhetsprogram för barn ska levereras och 

det ska utgå från ett barnperspektiv men i övrigt förhålla sig till den beskrivning som görs i 

sändningstillståndet för SVT:s övriga nyhetsverksamhet. När man, efter redogörelsen för 

denna undersöknings resultat, läser igenom 8 § i SVT:s sändningstillstånd igen, och byter ut 

ordet ”medborgare” till ”barn” (för tydlighetens skull) uppstår frågetecken hur Lilla Aktuellt 

uppfyller uppdraget.  

”... SVT ska meddela nyheter, stimulera till debatt, kommentera och belysa 

händelser och skeenden och därvid ge den allsidiga information som barn 

behöver för att vara orienterade och ta ställning i samhälls- och kulturfrågor. 

SVT ska granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på 

beslut som rör barn samt spegla verksamheten inom sådana organ och inom 

andra maktsfärer…”  

Att utgå ifrån ett barnperspektiv i nyhetsframställningen skulle kunna betyda så mycket mer 

än att visa fler barn i rutan eller adressera barn som ”ni”. Att verkligen problematisera 

frågorna som belyses utifrån hur barn berörs borde väl utgöra grunden för ett barnperspektiv? 

Projektledaren för Lilla Aktuellt framhåller: 

”I de allmänna riktlinjerna för SVT står det också att vi ska värna demokratiska 

värden. I den mån vi uppmanar publiken till något så är det i så fall när det gäller 

sådana frågor, men grundhållningen är att vi förhåller oss neutrala och opartiska 

i vår rapportering.” 42  

Det framstår i fallet med barn som att det skulle kunna finnas en inbyggd konflikt mellan att 

värna demokratiska värden och förhålla sig neutral och opartisk. Kan det tänkas att barn 

behöver lite mer vägledning när det gäller att både tydligt peka ut hur saker kan tänkas 

påverka dem, och hur de kan gå tillväga för att försöka förbättra sin tillvaro i de fall det finns 

problem? Neutraliteten och opartiskheten i Lilla Aktuellts nyhetsframställning om skolan tar 

sig uttryck så att barn inte får den vägledningen. Hur rimmar det ihop med värnandet av 

demokratin och att utgå ifrån ett barnperspektiv?  

                                                 

 

42 E-postkonversation 2014-12-09. 
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Att i nyhetsframställningen lyfta fram vilka rättigheter som faktiskt står inskrivna i lag, 

läroplan och FN:s konvention om barnets rättigheter, borde inte per automatik betyda att Lilla 

Aktuellt strider mot programuppdragets formuleringar om objektivitet och opartiskhet. Det 

kanske kräver ett lite större mått av mod dock, för risken finns ju alltid att fler (vuxna) anser 

sig ”missgynnade” och därmed anmäler programmet till Granskningsnämnden.  

FN:s konvention om barnets rättigheter har funnits i Sverige i över 25 år som vägledning för 

att göra Sverige lite bättre för de två miljoner människor som är barn. SVT och Lilla Aktuellt 

har inte förstått sin betydelse i denna fråga. I Sverige finns bara ett nyhetsprogram för barn, så 

på det programmets axlar vilar ett stort ansvar att värna just barns demokratiska rättigheter. 

 

7.1 Förslag på framtida forskning 

Ett intressant framtida forskningsförslag skulle vara att sträcka ut barnperspektivet och låta 

barn själva komma till tals när det gäller sitt nyhetsprogram. Det skulle kunna innebära att 

undersöka hur barn tolkar och upplever olika fenomen som skildras av nyheterna och hur de 

positionerar sig själva i samhället utifrån nyheternas verklighetsbeskrivning. Sådan forskning 

utifrån ett svenskt perspektiv skulle vara värdefull. Ett annat forskningsområde skulle kunna 

vara att undersöka framställningen av skolan i nyhetsinslag för vuxna. Det skulle utgöra en 

intressant jämförelsepunkt mot framställningen för barn, och det skulle kunna fungera som 

verktyg för att analysera hur och i vilken utsträckning nyheter för barn anpassas till 

målgruppen. 

När det gäller Lilla Aktuellts uppdrag att värna de demokratiska värdena samtidigt som 

helheten ska utgå ifrån ett barnperspektiv, skulle det vara intressant att ta reda på hur Lilla 

Aktuellts redaktion problematiserar frågan och själv ser på sin måluppfyllelse. Enskilda 

journalister skulle kunna tänkas ha andra ambitioner till exempel vad gäller att fördjupa och 

problematisera frågorna som tas upp i programmet, i vilken utsträckning styrs och påverkas 

de av både formella riktlinjer och organisatoriska beslut såväl som mer outtalade 

förväntningar på hur en journalist ska agera? Detta skulle utgöra ytterligare ett spännande 

forskningsområde när det gäller nyhetsförmedling för barn. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Ingående programtillfällen i undersökningen 

 

 

 

  

I undersökningen ingående program 

År 1994 programlängd År 2014 programlängd

1994-01-19 1 15 2014-01-09 1 5

1994-01-26 1 15 2014-01-16 1 15

1994-02-02 1 15 2014-01-23 1 15

1994-02-09 1 15 2014-01-30 1 15

1994-02-16 1 15 2014-02-06 1 15

1994-02-23 1 15 2014-02-13 1 15

1994-03-02 1 15 2014-02-20 1 15

1994-03-09 1 15 2014-02-27 1 15

1994-03-16 1 15 2014-03-06 1 15

1994-03-23 1 15 2014-03-13 1 15

1994-03-30 1 15 2014-03-20 1 15

1994-04-06 1 15 2014-03-27 1 15

1994-04-13 1 15 2014-04-03 1 15

1994-04-20 1 15 2014-04-10 1 15

1994-04-27 1 15 2014-04-24 1 15

1994-09-09 1 15 2014-09-04 1 15

1994-09-16 1 15 2014-09-11 1 15

1994-09-23 1 15 2014-09-18 1 15

1994-09-30 1 15 2014-09-25 1 15

1994-10-07 1 15 2014-10-02 1 15

1994-10-14 1 15 2014-10-09 1 15

1994-10-21 1 15 2014-10-16 1 15

1994-10-28 1 15 2014-10-23 1 15

1994-11-04 1 15 2014-10-30 1 15

1994-11-11 1 15 2013-11-07 1 15

1994-11-18 1 15 2013-11-14 1 15

1994-11-25 1 15 2013-11-21 1 15

1994-12-02 1 15 2013-11-28 1 15

28 420 minuter 28 410 minuter
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Bilaga 2. Kodschema 

 

Operationalisering av forskningsfrågorna till mätbara variabler  

Undersökningens forskningsfrågor är: 

1. Hur mycket sägs om skolan i nyhetsprogram för barn? 

2. Vad kommer fram om skolan i nyhetsinslagen?  

3. Vem kommer till tals om skolan i inslagen? 

Inom parentes till höger anges den forskningsfråga som variabeln anses kunna hjälpa till att 

belysa.  

Steg 1 i undersökningen: 

 Datum för sändningen      

 Hur många inslag om skolan finns med i sändningen?  (antal anges)              (1) 

Steg 2 i undersökningen – analys av inslag om skolan: 

 Datum för inslaget 

 

 Utrymme; längd på inslaget inkl. på- och ev. avannonsering (klockas)  (1) 

 

 Handling/innehåll; kort beskrivning av inslagets handling (rubrikform) (2) 

 

 Innehållskategori     (2) 

- Rättighetsfrågor (barn/elevrättigheter, mångfalds- och likabehandling, 

delaktighet/elevpåverkan)  

- Miljö- och hälsofrågor (inomhus- och utomhusmiljö, arbetsmiljö, psykisk hälsa, trivsel, 

mobbing, skolmat, rörelse/idrott) 

- Läro-frågor (schemafrågor – även ”på” schemat, läromedel, läxor, lärarkompetens, 

undervisningskvalitet, skolresultat) 

- Skolfrågan politisk nivå (skolan i större samhällsperspektiv, ekonomi, 

nedläggning/nystart skolor) 

- Kriminalitet, krig och tragedier (brott, olyckor, skolan i krigsdrabbade länder etc.) 

- Skildring skolformer (ngn speciell skolform lyfts fram) 

- Övrigt 

 

 Geografisk plats för skolinslaget     (2) 

- Sverige 

- övriga Europa 
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- övriga världen 

 

 På vilket sätt presenteras inslaget?    (3) 

- Kortnyhet/telegram, enbart i studio 

- Reportage 

 

 Vilka intervjuas i inslaget? (flervalskategori)   (3) 

- barn  

- lärare eller annan skolpersonal 

- politiker 

- myndighetsperson 

- förälder 

- psykolog, läkare, vårdpersonal 

- ”barnaktivist” av ngt slag 

- forskare 

- annan 

 

 Hur många barn yttrar sig i inslaget? (antal anges)  (3) 

 

 Antal olika sekvenser/klipp i inslaget där barn yttrar sig (antal anges) (3) 

 

 När barn intervjuas, i vilken roll ges de utrymme att uttala sig?  (3) 

- ”expert”, någon som självständigt får konstatera läget eller leverera lösningsförslag utan 

att detta redan nämnts i inslaget 

- ”berättare” av självupplevt problem/fenomen – barn yttrar sig med exempel på det som 

inslaget handlar om, som illustration av frågan i inslaget 

- ”tyckare/kännare” av det som inslaget belyser – barn uttalar sig i termer av tycker eller 

känner och det är ganska uppenbart att frågan ställts i dessa termer 

- ”informationstillförare” – barn yttrar sig med ny information i frågan, någon ny aspekt 

som ännu ej belysts i inslaget framkommer 

- ”ställningstagare” – barnet yttrar sig om hen är för eller emot i en fråga 

- annan 

 

 Total yttrandetid för barn i inslaget (klockas)    (3) 

 

 Kön på barn som yttrar sig i inslaget   (3) 

- endast flicka/or 

- endast pojke/-ar 

- både flickor och pojkar 

 

 Hur benämner man barn i inslagen?   (2) 

- barn/ungdom 
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- elev 

- blandat 

- inget  

 

 Hur tilltalas tittarna i inslagen?    (2) 

- ”du”, individuellt 

- ”ni”, kollektivt 

- ”du/ni” blandat 

- anonymt (inget tilltal) 

 

 Uppmanas barn till aktion i skolfrågan?   (2) 

- ja, förändra. Förslag ges hur. 

- (n)ja, förändra. Inget förslag hur. 

- ”tyck”/rösta, lämna erfarenheter i allmänhet 

- nej, ingen uppmaning till aktion 

 

 Levererar redaktionen egna åsikter/värderingar?   (3) 

- ja, tydlig ställning tas 

- ja, men inte kraftfullt 

- oklart/tveksamt, inte helt neutral 

- nej, förhållningen är neutral 

 

 Hur avslutas inslaget?    (2) 

- avannonsering (ava) där programledaren problematiserar vad det innebär för barn  

- ava, men utan problematisering 

- ej ava, abrupt slut/direkt efter reportage 

- annat 
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Bilaga 3. Resultatsammanställning  

 

Tabell 2. Frekvens och utrymme av skolinslag i LA de båda årtalen 

 1994 2014  

Antal skolinslag 27 31  

Total sändningstid skolinslag * 01:11:29 00:59:52  

"Skoltid" i % av total granskad tid 17 % 15 %  

Genomsnittlig tid för skolinslag * 00:02:39 00:01:56  

* angivet i timmar: minuter: sekunder    

 

Tabell 3. Spridning av innehåll i skolinslagen 1994 och 2014 

    1994   2014 

Innehåll fördelat på kategorier antal % antal % 

A Rättighetsfrågor 7 25,9 2 6,5 

B Miljö o hälsofrågor 5 18,5 9 29 

C Läro-frågor 7 25,9 15 48,4 

D Skolpolitik  5 18,5 3 9,7 

E Kriminalitet, krig, tragedier 2 7,4 1 3,2 

F Skildring skolformer 1 3,7 0   

G Övrigt 0   1 3,2 

 Totalt 27 99,9 31 100 
 

Tabell 4. Geografisk spridning av skolinslagen 1994 och 2014 

Geografiskt område som inslaget handlar 
om   1994   2014 

  antal % antal % 

Sverige 20 74,1 28 90,3 

Övriga Europa 4 14,8 1 3,2 

Övriga världen 3 11,1 2 6,5 

totalt 27 100 31 100 
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Tabell 5. Personkategorier som ges yttrandetillfälle räknat i antal inslag (flervalsfråga) 

Vilka uttalar sig i skolinslagen   1994   2014 

  antal inslag % antal inslag % 

barn 21 77,8 22 71 

vuxna; 25 92,6 11 35,5 

lärare/skolpersonal 12 44,4 7 22,6 

politiker 5 18,5 1 3,2 

myndighetsföreträdare 1 3,7 1 3,2 

barnaktivist     1 3,2 

forskare 1 3,7     

annan 6 22,2 1 3,2 
 

Tabell 6. Barns yttrandemedverkan i skolinslagen 1994 respektive 2014  

Barns yttrandemedverkan 1994 2014 

Totalt antal barn som yttrar sig i skolinslagen 74 81 

Total yttrandetid för barn * 00:17:51 00:13:48 

Yttrandetid i snitt per barn * 00:00:14 00:00:10 

Totalt antal olika klipp/sekvenser med barn som uttalar sig 58 73 

Sekvenser barnuttalanden i snitt per inslag 2,76 3,32 

* angivet i  timmar: minuter: sekunder   

 

 

Tabell 7. Barns yttranderoller i LA:s skolinslag fördelat i uttalandesekvenser 

Barns yttranderoller i skolinslagen   1994   2014 

  antal sekv. % antal sekv. % 

Expert - konstaterar läget, levererar lösningsförslag  3 5,2 4 5,5 

Informationstillförare - bidrar med viss ny info. 8 13,8 9 12,3 

Ställningstagare - för eller emot i en viss fråga 6 10,3     

Berättare av självupplevt fenomen/problem 24 41,4 30 41,1 

Tyckare/kännare av fenomen  16 27,6 25 34,2 

Annan 1 1,7 5 6,8 

Total 58 100 73 99,9 
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Tabell 8. Fördelningen av flickor och pojkar som yttrar sig 

Representation av kön på barn som yttrar sig i inslagen   1994   2014 

  antal inslag % Antal inslag % 

endast flicka/flickor 7 33,3 4 18,2 

endast pojke/pojkar 5 23,8 1 4,5 

både flickor och pojkar 9 42,9 17 77,3 

Totalt 21 100 22 100 
 

Tabell 9. Typ av inslag om skolan 

Inslagstyp   1994   2014 

  antal inslag % antal inslag % 

Reportage 23 85,2 24 77,4 

Telegram eller kortnyhet från studion 4 14,8 5 16,1 

Röstinlägg till grafik   2 6,5 

Totalt 27 100 31 100 

 

Tabell 10. Inslagens avslutning i studion 

Inslagets avslutning   1994   2014 

  antal inslag % antal inslag % 

ava i studion, med problematisering 1 3,7     

ava, utan problematisering 7 25,9 16 51,6 

ingen ava, abrupt avslut 19 70,4 15 48,4 

totalt 27 100 31 100 

 

Tabell 11. Benämning av barn i inslag om skolan 

Benämning av barn    1994   2014 

  antal inslag % antal inslag % 

Barn/ungdomar 5 18,5 4 12,9 

Elever 18 66,7 25 80,6 

Blandat barn/elever 4 14,8     

Ingen referens till barn i inslaget     2 6,5 

Total 27 100 31 100 
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Tabell 12. Redaktionens tilltal av tittarna 

Tittartilltal   1994   2014 

  antal inslag % antal inslag % 

"du" - individuellt 1 3,7 1 3,2 

"ni" - kollektivt 1 3,7 9 29 

du/ni blandat     4 12,9 

inget tilltal alls - anonymt 25 92,6 17 54,8 

totalt 27 100 31 99,9 
 

Tabell 13. Förekomst av redaktionens egna åsikter i inslag 

Framkommer åsikter av redaktionen 1994   2014   

  antal inslag % antal inslag % 

Ja, tydligt         

I någon utsträckning 2 7,4 1 3,2 

Oklart/tveksamt 4 14,8 3 9,7 

Nej 21 77,8 27 87,1 

Total 27 100 31 100 
 

Tabell 14. Redaktionens uppmaning till barntittaren att agera 

Uppmaning till aktion 1994   2014   

  antal inslag % antal inslag % 

Ja, påverka/förändra. Förslag ges hur.       

(N)ja, förändra. Inget förslag hur.     1 3,2 

Tyck, rösta, lämna erfarenheter.     4 12,9 

Nej, ingen uppmaning till aktion 27 100 26 83,9 

Total 27 100 31 100 
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Bilaga 4. Skolinslagens innehåll 

1994  

A Rättighetsfrågor  

 Internationella kvinnodagen uppmärksammas - flickor och pojkar behandlas olika i 

skolan. 

 Barns inflytande i skolan. En skola i Sundsvall visas som bra exempel. 

 Barn har inte rätt att rösta och påverka t ex skolpolitiken i Sverige. 

 Barns/elevers inställning till svensk EU- medlemskap. Hänvisning till bl.a. 

skolvalsresultat.   

 Resultat från skolval om Sveriges medlemskap i EU. 

 Så hade Sveriges elever röstat om de fått rösta i riksdagsvalet. 

 Muslimska flickor i franska skolor får inte bära slöja längre, men i Sverige finns inget 

sådant förbud. 

B Miljö och hälsofrågor  

 Hockeyspelare åker till skolor och håller föreläsningsserie om våld och mobbning. 

 Skoljoggen, ett motionslopp på skolorna, genomfördes för första gången. 

 Dålig skolmiljö gör barn sjuka. 

 Barns simkunnighet har försämrats, det satsas inte på simundervisning. 

 Rinkebyskolan har blivit utsedd till Stockholms bäst skötta skola. Elever, föräldrar och 

skolpersonal har jobbat mycket med miljön. 

C Läro-frågor 

 Uppfinningstävling för mellanstadieelever i Sverige, initierad av företag. 

 Gymnasieelever i Boden vill betygsätta även lärarna. 

 Ett gemensamt miljöprojekt finns på schemat i skolor runtom Europa. 

 Många skolor har ordnat insamlingar och temadagar om Bosnien p.g.a. kriget som pågår. 

 Flicka från en skola i Älvdalen prao:ar hos vice statsminister Mona Sahlin. 

 Ett projekt i gymnasieskolan i regi av SIDA ska öka elevers intresse för u-länder. 

 Interaktiv undervisning via dator i skolor i England. 

D Skolan politisk nivå 

 Statlig utredning hur skolan ska organiseras för att elever ska få jobb i framtiden. 

 Lärarna i svenska skolor hotar med att gå ut i strejk p.g.a. nytt löneförslag. 

 Vad blockpolitikens skillnader betyder för skolan. 

 Skolan i Sydafrika efter demokratiseringen i landet. 

 Den nya regeringen vill införa nytt betygssystem. 
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E Kriminalitet, krig, tragedier 

 Våld, vapen och kriminalitet är vardag i skolan i USA. 

 Efter krigsutbrottet i f.d. Jugoslavien för 2 år sedan har skolan i Sarajevo nu öppnat igen. 

F Skolformsskildringar 

 I Ryssland finns en militärisk kosackskola som utbildar eleverna till soldater.  
 

G Övrigt  
(inget övrigt) 

2014 

A Rättighetsfrågor  

 Skolval kommer att ordnas i skolorna i år eftersom det är valår. 

 I Afghanistan är det svårt och ibland farligt för flickor att gå i skolan. 

B Miljö och hälsofrågor 

 En högstadieskola har en stökig skolmatsal. 

 Arbetsmiljöverket undersöker arbetsmiljön i Sveriges skolor. 

 En skola som fördubblat gympatimmarna har fått bättre skolresultat. 

 Firandet av Alla hjärtans dag i skolan kan vara jobbigt för vissa barn. 

 Rasten är viktig under skoldagen. 

 En halv miljon elever har varit med och sprungit skoljoggen i skolorna. 

 Inslag om allvarliga bråk i skolan. 

 Luften i klassrummet påverkar elevers resultat. 

 Inslag om arbetsro i skolan. 

C Läro-frågor 

 Ett antal elever o lärare från asiatiska länder besöker en svensk skola. Kanske går det lära 

sig något av Sverige trots PISA-rapporten om dåliga svenska skolresultat. 

 OS finns på schemat i en skola i Stockholm. 

 Snart ska de nationella proven genomföras. Redovisning av en tittarfråga på webben hur 

det känns att göra proven. 

 Lärarnas kompetens är avgörande för elevers skolresultat. 

 Lilla Aktuellts tävling om Sveriges bästa lärare är avgjord. 

 Eleverna på en skola får göra egna filmer på lektionstid. 

 Eleverna på en skola lär sig om den sibiriska tigern som är ett utrotningshotat djur. 

 En 5:e-klass i Upplands Väsby har Ice Bucket Challenge på schemat. 

 Valet till riksdag och regering är vanligt tema i undervisningen på skolor. 
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 Kortnyhet om lärarkompetens. Många lärare saknar behörighet, vilket Skolverket är

bekymrad över.

 En skola i Rinkeby har Nobel och Nobelpriset på schemat.

 Codeweek pågår i skolorna runt om i hela Europa.

 Skolklasser deltar i en utställning på Norrlandsoperan.

 FN-dagen uppmärksammas på många skolor i undervisningen.

 Inslag om sjätteklassares betyg.

D Skolan politisk nivå 

 Inslag om konsekvenser av nedläggningen av en skola i Lappland.

 Kortnyhet om nya regeringens ändrade regler om läxhjälp.

 Sveriges nye utbildningsminister svarar på frågor från barn som de ställt via LA:s sajt.

E Kriminalitet, krig, tragedier 

 Barn i krigets Gaza har återvänt till skolan efter en hemsk sommar.

F Skolformsskildringar 

(inga inslag) 

G Övrigt 

 Många skolor har slutat med skolfotografering.
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