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 SAMMANFATTNING

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka musikens utrymme och pedagogiska funktioner i 
svenska barnprogram, mer specifikt  i Sveriges Televisions barnportal Bolibompa. År 2010 var 
Bolibompa överlägset  det mest populära programmet för svenska barn; 46 procent av barnen i ålder 
2–9 år tittade, och de höga tittarsiffrorna verkar fortfarande hålla i sig. Ett empiriskt material 
bestående av tjugotvå Bolibompasändningar från 1993–2013 har studerats med fokus på fyra 
pedagogiska funktioner:

1. Delaktighet
2. Textens budskap 
3. Intellektuell aktivitet
4. Repetition

Studien visar att musikens plats växer allteftersom tiden går. Ursprungligen förekom det ingen 
musik alls i sändningarna, men i början av 2000-talet expanderade Bolibompas sändningstid och 
musiken började då först komma in i form av bakgrundsmusik. Under senare delen av 2000-talet 
blev inslagen i Bolibompa mer pedagogiskt inriktade. Detta innebar att även musiken började 
användas mer i pedagogiskt syfte vilket gjorde att den dessutom fick en mer central plats i 
programmen. 

Utöver analyser bygger studien på en enkätundersökning med fyrtio barn i åldern 7–9 år. Resultatet 
visar att  drygt 60 procent av barnen tittar på Bolibompa men endast 20 procent svarar ja på frågan 
om de tycker att musiken är bra. De flesta tycker att den varken är bra eller dålig. Det är inte heller 
så många barn som sjunger med i sångerna som spelas i Bolibompastudion.

Resultatet av studien pekar på att  musiken har en stor pedagogisk potential. Detta är en viktig 
aspekt som såväl SVT, Bolibompas redaktion men också musiklärare kan dra lärdom av. På så sätt  
kan en mer medveten syn på hur musiken används i Bolibompa kunna etableras.

Maria Fogel

Sökord: musikpedagogik, television, populärmusik, barn
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INLEDNING

Musik har en självklar plats i dagens västerländska samhälle. Går vi in i en affär så finns den där. 
Slår vi på tv:n finns den där. Musiken finns i datorn och i mobiltelefonen, alltid lättillgänglig. 
Tidigare forskning visar att tv:n är ett av de medier som till stor del presenterar musik för barn. 
Barnens liv fylls av musik från tv-program och tecknade filmer blandat med barnvisor från dagis 
och skola. 

När min yngste son fyllde fem år sammanställde jag en spellista över hans favoritlåtar bestående av 
nitton låtar. Av dessa kommer fjorton låtar från filmer som t.ex. Lejonkungen och Alvin och gänget 
och från Melodifestivalen som sänds i SVT1. Det är ingen tvekan om att det är i första hand tv:n 
som genom filmer och program har försett honom med favoritlåtar.

Tv:n har med åren kommit att bli en slags pedagogisk enhet  utöver skolan som för mycket gott med 
sig. Sedan 1970-talet har flera svenska barnprogram haft en mycket  tydlig pedagogisk inriktning. 
Exempel på sådana program är ”Fem myror är fler än fyra elefanter” och ”Från A till Ö” som båda 
sändes under 1970-talet och ”Nu är det nu!” som sändes under 2000-talet. ”Fem myror” sänds än 
idag i repris.

Mitt intresse för den musik barn lyssnar på grundar sig till stor del i min roll som mor till tre barn, 
10, 8 och 5,5 år gamla. Min bakgrund som musiklärare och mitt intresse för vad musik förmedlar, 
både genom text och musiken i sig, spelar också en stor roll. Den här uppsatsen fokuserar på 
förhållandet barn, musik och tv med avseende på den stora mängd musik som presenteras för barn 
via detta media. 
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TIDIGARE FORSKNING

Den här studien handlar om hur musik presenteras för barn genom tv och mer specifikt i 
barnprogrammet Bolibompa. Relationen barn, musik och tv inom en svensk kontext är outforskat,  
men också barns erfarenheter av medier mer generellt är förhållandevis oklart. Med en rapport  från 
Statens Medieråd1  fick vi för första gången kunskap om de riktigt  små barnens medieanvändning. 
Rapporten visar att  år 2010 hade Bolibompa en överlägsen topplacering bland filmer, tv-program 
och tv-serier som barnen brukade titta på; hela 46 procent av barn i åldern 2–9 år tittade på 
Bolibompa. 
Eftersom det verkar saknas forskning om svenska förhållanden har jag valt  att utgå ifrån 
internationell forskning som berör barn, musik och media, framförallt tv. De forskare jag kommer 
att  ta upp är Patricia S Campbell, Alexandra Lamont, Jackie Marsh, Karen Lury, Hoi-Yin Bonnie 
Yim, Daniel McGuinn, Judith Jellison och David E Wolfe.

För att förstå relationen mellan barn och musik som presenteras genom tv-program har jag vänt mig 
till forskning som tar upp  detta område på olika sätt. En viktig utgångspunkt är hur barn ser på 
musik i allmänhet varför jag inleder avsnittet med att ta upp forskning kring detta. Vidare riktas min 
blick åt relationen barn, musik och tv. Flera intressanta vinklar med denna relation i centrum vill jag 
presentera som handlar om delaktighet, språkinlärning, uppmärksamhet och förmåga att förstå en 
handling. 

Musikens funktion: music is about stuff you do
”Music appears to be everywhere in the lives of children” menar Patricia Shehan Campbell (1998)2. 
Hennes forskning visar att barn anser att musik är en meningsfull del av deras dagliga liv och de 
skapar mening av den musik de får uppleva.

Under rubriken ”Music: Good for what?” skriver hon:

For children, musical meaning is deeply related to function.  ”Good music,” we say, should be the stuff of 
children’s experience; ”good for what?,” they want to know. [...] Their uses of music range from the 
playful to the serious, and from solarity to the social.

Importantly,  music contributes in positive ways to children’s lives, and many recognize – even in their 
youth and inexperience – that they could not live without it.

Citatet visar att barnen ser på musik på ett funktionellt sätt. Musik är något man gör. Musik 
omringar barnen från morgon till kväll i hemmet, i skolan, i affärer och på andra allmänna platser. 
Campbell säger vidare att genom barnens beteende förstår vi att de föredrar aktivitet före passivitet. 
De vill uppleva musik, inte bara titta och lyssna. De behöver höra, se och göra för att  lära. Genom 
att veta hur barn definierar ‘göra’ hjälper det oss att förse dem med verktyg när de ‘gör’ musik. Att 
sjunga räknas i barnens värld som att ’göra musik’ medan dans och rörelse är sådant som barnen gör 
i respons till musik som redan är gjord – dvs komponerad.3

2

1 Statens Medieråd (2010) Småungar & Medier 2010 Fakta om små barns användning och upplevelser av medier Kulturdepartementet

2 Campbell, Patricia Shehan (1998) Songs in their heads. Music and its meaning in children’s lives, Oxfod University Press, s 168

3 ibid s 204



Barns musikaliska värld
I en studie av Alexandra Lamont (2008)4 undersöks brittiska barn i 3,5–årsålderns möte med musik 
i vardagen. I studien framkommer att den vanligaste aktiviteten hos dessa 3,5–åringar, motsvarande 
30 procent av de tillfällen de hörde någon form av musik i vardagen, var när de tittade på tv eller 
video.5  Största delen av den musik barnen hörde var inspelad (43,3 procent via audio och 39 
procent via multimedia). Vidare konstateras att 29 procent av musiken fanns i tv-program och 
videofilmer där musiken inte var ändamålet utan fungerade som bakgrund.6 

Lamont beskriver att barnen själva valde 75 procent av musiken genom att titta på TV. Detta kan 
bero på att barnen snarare tycker om vissa tv-program och inte nödvändigtvis musiken som 
associeras med programmen. Många föräldrar i studien noterade att  barnen kände igen titelmelodin 
till sitt favoritprogram och sjöng ofta med i den. 

Till sist konstaterar Lamont att barnens exponering av musik från tv-program och datorspel 
representerar en väsentlig mängd av deras musikaliska erfarenheter. Det behöver dock inte innebära 
att  det är musiken i sig som barnen vill lyssna på, den primära anledningen kan i det här fallet 
mycket väl vara själva programmet eller spelet. 

Föräldrar som deltog i studien rapporterade om att den här typen av musikalisk erfarenhet var långt 
ifrån passiv. Barnen stämde in i sångerna och musiken som hörde till deras favoritprogram. 

Barn och teknik
Jackie Marsh (2004)7 har undersökt på vilket sätt små barn i åldern 2,5 - 4 år använder teknik i form 
av tv, filmer, datorspel och mobiltelefoner. Resultaten av studien visar att tv är det primära mediet 
som barnen använder. Genom att be föräldrarna beskriva vad barnen gör när de tittar på tv 
framkommer det att barnen satt stilla och tittade, men de deltog även i en mängd aktiviteter. I ett 
diagram redovisas dessa aktiviteter, där det framgår att drygt 80 procent av barnen sjunger och 
dansar framför tv:n.8

 
Karen Lury (2002) menar att barn ägnar mycket mer tid åt att titta på tv än att lyssna enbart på 
musik.9  Barnens tillgång till och upplevelse av musik är sannolikt bestämt och avgränsat av deras 
begränsade tillgång på teknisk apparatur för uppspelning, deras äldre syskons musiksmak och 
skivsamlingar, och kanske även till det utbud av kassetter, cd-skivor och radiostationer som finns 
tillgängliga i föräldrarnas bil. Lury  anser det rimligt att föreslå att tv-program, och speciellt 
barnprogram, kan vara minst  lika viktigt som dessa andra faktorer, framförallt eftersom tv troligen 
är ett medium som barnen tillåts ha en större kontroll över och en friare tillgång till. 

3

4 Lamont, Alexandra (2008) young children’s musical worlds: musical engagement in 3.5-year-olds Journal of Early Childhood Research 6:247

5 ibid s 253

6 ibid s 253

7 Marsh, Jackie (2004) The Techno-Literacy Practices of Young Children, Journal of Early Childhood, Vol.2, No.1 s 51-66

8 ibid s 57

9 Lury, Karen (2002) Chewing gum for the ears: children’s television and popular music Popular Music Vol 21/3 pp 291-305 Cambridge University 
Press



Barn och språk
Lury (2002) reflekterar även i sin artikel kring hur barn uppfattar orden i sångtexter. 
Populärmusikens texter är ofta både konkreta och gåtfulla och som vuxna förstår vi detta, men för 
barn blir mycket  av texten obegriplig. Det är inte ovanligt att  barn missuppfattar orden. Lury menar 
att  barnen accepterar det konkreta men också det oförståeliga i populärmusik på det sätt som de 
upplever den. Till sist handlar det om att det är en del av erfarenheten av att lära sig språket (i detta 
fall engelska) - att sjunga sånger är ett tillvägagångssätt att lära sig språket. Hon menar också att 
mixen av det konkreta och det okända, eller att man hör fel, är vanliga inslag i barnens normala 
musikaliska upplevelse.10

Preschool: Learn to Fly II
Hoi-Yin Bonnie Yim (2004)11  har studerat fyra aspekter av barns musikaliska utveckling i Hong 
Kong. Radio Television Hong Kong producerade ett pedagogiskt tv-program för barn i åldern 2 - 8 
år med titeln Preschool: Learn to Fly II. Programmet syftade till att utveckla barnens musikaliska 
uppskattningsförmåga genom klassisk musik. En tidigare undersökning i Hong Kong visade att 
klassisk musik sällan användes i barnprogram, därför valde Radio Television Hong Kong att 
använda sig av denna genre.
Resultaten visar att  de barn som fick titta på programmet med både ljud och bild höll 
koncentrationen i ungefär tio minuter. De tyckte att innehållet var intressant och att musiken var 
melodisk. Alla barn ville se programmen igen.
De barn som bara fick lyssna på musiken blev rastlösa efter fyrtiofem sekunder och tyckte att 
musiken var melodisk men tråkig. Endast 7,14 procent av barnen i den här gruppen ville lyssna 
igen.

Studien mynnar ut i tre rekommendationer, varav jag vill nämna den första och den tredje.
För det första rekommenderar Yim att  man borde förse barnen med fler program vars syfte är att 
utveckla den musikaliska uppskattningsförmågan, eftersom dessa tv-program fungerar som fönster 
in i den klassiska musikens värld. Yim menar att  ”this kind of early exposure to music is crucial 
because it determines children’s musical tastes and nurtures them as people who genuinely 
appreciate all kinds of music.”12

Den tredje rekommendationen innebär att mer forskning behövs om småbarnsmusik och media så 
att  tv-producenter bättre kunde förstå sin roll och betydelse i utbildningssammanhang. Här refererar 
Yim till McGinn (2002) som menar att tv-tittande kan vara en intellektuell aktivitet för barn som 
förbättrar musikaliskt lärande13. Yim säger också att

Media decision-makers are the ones controlling the musical choices children see on television. Television 
programming has the capacity to introduce different musical heritages and styles,  which in turn could 
affect the style and use of music in the children’s everyday lives. [...] It is believed that research could 
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10 ibid s 294

11 Yim, Hoi-Yin Bonnie (2004) A Study of the Effectiveness of Music Appreciation Tv Programs for Young Children in Hong Kong, International 
Journal of Early Childhood, Vol.37, No 2 s 59-66

12 ibid s 63

13 ibid s 64



assist local TV producers to see value of putting significant effort into raising the profile of music in TV 
programs.14

Yim betonar avslutningsvis vikten av att skapa en balanserad musikalisk miljö för barnen.

Sesame Street
Sesame Street är ett amerikanskt barnprogram med ett mycket tydligt pedagogiskt  syfte där musik 
har en framträdande plats. Serien började sändas 1969 och spelas in och sänds än idag. Att  serien 
har varit så långlivad beror enligt McGuinn (2002) på den forskningsfokuserade process som 
grundaren av Sesame Street, Joan Ganz Cooney, uppfann i slutet av 60-talet.15 
Då, som nu, inleds varje säsong av Sesame Street med att forskare arbetar sida vid sida med 
manusförfattarna för att sätta upp mål och läsa manuskript. När en fråga dyker upp, t.ex. om barnen 
kommer att förstå Ormen Smileys uppdrag till månen, testas materialet ute på förskolorna.

Jellison och Wolfe (1995, 1999) har gjort  två studier baserade på tre musikvideos från Sesame 
Street. Den först studien genomfördes 1995 med ett antal förskolebarn för att  ta reda på om de 
förstod budskapet i dessa musikvideos. Den andra studien, med samma musikvideos, genomfördes 
1999 med barn i årskurs fem och ett antal vuxna. Syftet med den senare studien beskrivs enligt 
följande:

The study was designed to assess the opinions of fifth graders and adults concerning messages conveyed 
to preschool children through video songs, and to compare fifth graders’  and adults’  opinions to preschool 
children’s responses to questions about the same video songs.  Also assessed were subjects’  opinions 
regarding the importance of the messages, wether the message would be learned, and how much the 
videos would be liked by preschool children.16

Syftet var alltså att undersöka vad barn i årskurs 5 (11 år gamla) och vuxna (18–56 år gamla) ansåg 
vara budskapet i dessa musikvideos. Syftet var även att undersöka om femteklassarna och de vuxna 
trodde att budskapet kunde förstås av förskolebarn, som var den egentliga målgruppen, och om de 
skulle tycka om sångerna.

Resultatet visar att majoriteten av de vuxna uppfattar ett  implicit budskap i sångerna (t.ex. att 
sången ”It’s Not That Easy Being Green” handlar om att acceptera den du är) medan majoriteten av 
femteklassarna uppfattar ett explicit budskap (t.ex. att sången ”It’s Not That Easy Being Green” 
handlar om färgen grön). På frågan om de tror att förskolebarnen kommer att förstå det budskap de 
själva har förstått svarade 47 procent av femteklassarna och 57 procent av de vuxna att förskole-
barnen troligen kommer att förstå.
I undersökningen tror vuxna i stor utsträckning att förskolebarnen kommer att kunna förstå ett 
implicit budskap. Den tidigare studien visar att  57 procent av förskolebarnen uppfattar ett explicit 
budskap. Resultatet innebär således att budskapet i sångerna är för svårt  för mer än hälften av 
barnen att förstå, vilket  de vuxna inte har uppmärksammat.

5

14 ibid s 64

15 McGinn, Daniel (2002) Guilt free TV, Newsweek and The Daily Beast

16 Jellison, Judith A. & Wolfe, David E. (1999) Video Songs from Sesame Street: A Comparison of Fifth Graders’ and Adults’ Opinions regarding 
Messages for Preschool Children Journal of Research of Music Education, Vol. 47. No. 1, s 64



Jellison och Wolfe refererar till Cassidy och Geringer (1999) som fann att barn lyssnade (tittade) 
längre på musikvideos än vad de lyssnade enbart på musiken från videon.17  Fastän yngre barn 
tycker om att titta på musikvideos så är det föräldrarna som bestämmer vad barnen ska titta på. Det 
är även vuxna, dvs låtskrivare och producenter, som skriver låtarna och beslutar om vilket 
pedagogiskt innehåll låtarna ska ha. Om jag tolkar ovanstående studieresultat rätt  så verkar det som 
att de vuxna tror att barn är kapabla till att förstå ett djupare budskap än vad de faktiskt är. 

Jellsion och Wolfe poängterar att det är viktigt att vuxna inte bara antar att  barnen förstår budskapet, 
särskilt de budskap som bara antyds i sångerna. De menar att det kan vara fördelaktigt att förbereda 
barnen innan ett inslag genom att instruera dem att ”titta och lyssna noga för vi kommer att prata 
mer om detta senare”. Slutsatsen blir:

Young children who are instructed to watch a presentation carefully because they will be asked to answer 
questions later show better comprehension than do children who watch strictly for enjoyment.18

Jellison och Wolfe säger vidare att vuxna kan behöva titta på tv tillsammans med barnen för att 
kunna förklara viktiga implicita budskap i sångtexterna och ställa frågor till barnen om ord, fraser 
och budskap.19

Ytterligare en sak som Jellison och Wolfe tar upp i sin artikel är vikten av repetition. Att titta 
tillsammans med en vuxen kan öka troligheten att förskolebarnen förstår ett implicit budskap, men 
även att  se och lyssna upprepade gånger på sångerna kan påverka lärandet. I båda dessa studier fick 
deltagarna se varje musikvideo endast en gång, vilket även ofta är fallet med tv-tittande. En studie 
av Sell, Ray  och Lovelacs (1995)20  lät 4-åringar titta på ett avsnitt  av Sesame Street vid tre olika 
tillfällen. Resultaten visade att ett  upprepat tittande var den viktigaste variabeln för små barns 
förmåga att förstå handlingen i avsnittet. Jellison och Wolfe konstaterar att

If repeated viewing will lead to children’s comprehension of implicit messages, producers of children’s 
television programs may want to arrange program content such that a single song is given a second (or 
multiple) ”hearing(s)” during a typical hour-long presentation. In addition, parents, teachers and therapists 
may want to make videotapes of songs available to children for frequent viewing.21 

Jellsion och Wolfe sammanfattar till sist att  studien helt  klart visar att  vuxna och barn skiljer sig åt i 
sin tolkning av budskapet i de aktuella musikvideorna från Sesame Street och i sin åsikt om 
budskapet verkligen kommer att förstås av förskolebarnen. De poängterar även att pedagogiska 
sånger skrivs av vuxna för de yngre barnen och vuxnas insikt om lärande hos barn kan avvika från 
det som barnen faktiskt lär sig. Därför är det viktigt att systematiskt fortsätta att  undersöka faktorer i 
sångerna som påverkar minne och lärande.22
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Sammanfattning: Tre teman

Ur forskningsöversikten framträder tre teman som beskriver relationen mellan barn, musik och tv. 
Jag benämner dem Delaktighet, Sångtexter på modersmålet  och Repetition. Nedan formulerar jag 
min uppfattning av dessa teman.

1. Delaktighet
De forskningsresultat jag refererar till säger inte att  barnen blir passiva framför tv:n. Tvärtom 
beskrivs aktiviteter hos barnen i form av sång och dans. Lury (2002) summerar enligt följande:

The co-operation of television and popular music encourage particular modes of attention and expression 
for the child as both viewer and listener. Movement, gesture and the response of the body to the visual 
and aural cues of music-television may be seen to inform this appreciation. The child learns, feels and 
demonstrates that they have done so. This is guided and inspired by what they hear and see.23

Lury har studerat två självbiografier som båda är mycket tydliga med betydelsen av populärmusik 
via tv:n i författarnas barndom. Hon skriver också att  hon själv är ett ”intimt vittne” till sina små 
barns rådande erfarenheter av populärmusik via tv:n. 

Jag formulerar temat Delaktighet på detta sätt:
Om tv och populärmusik samverkar uppmuntras särskilda former av uppmärksamhet och uttryck 
hos barnet  både som tittare och lyssnare, närmare bestämt genom rörelser och gester. Detta leds och 
inspireras av vad barnet hör och ser.

2. Sångtexter på modersmålet
Lury (2002) tar upp hur populärmusikens sångtexter kan förstås av barn. Trots att  texterna kan vara 
både konkreta och gåtfulla och därför obegripliga för barn, menar Lury att texten bidrar till att de 
utvecklar sitt språk.

Jellsion och Wolfe (1999) konstaterar att det är vuxna som skriver sångerna som barnen lyssnar på. 
De vuxna bestämmer även vilket pedagogiskt innehåll en text ska ha. Deras studie visar att  barn och 
vuxna uppfattar olika budskap i sångerna och att  de vuxnas insikt om barns lärande kan avvika från 
det som barnen faktiskt lär sig.
Sångtexterna i den musik som presenteras genom tv:n vill ibland förmedla ett mer implicit budskap 
än vad barnen har förmåga att uppfatta. Här är det viktigt att producenterna får återkoppling så att 
det som ska förmedlas i programmet blir begripligt  för barnen. Alternativet kan vara att  göra så som 
Jellison och Wolfe föreslår, att vuxna tittar tillsammans med barnen för att kunna förklara implicita 
budskap. 

Både i studien av Jellison och Wolfe (1999) och i studien av Yim (2004) poängteras att de vuxna 
spelar en avgörande roll i vad som förmedlas till barnen. Jellison och Wolfe talar om 
kompositörerna och Yim om tv-producenterna, men ingången är densamma: det är de vuxna som 
bestämmer vad barnen ska förstå. Därför är det viktigt att de vuxna får insikt om på vilket sätt ett 
budskap ska förmedlas så att barnen kan ta det till sig. 

7
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Jellsion och Wolfe konstaterar att ”Adults and children differ in their interpretations of video song 
messages for younger children.”24  Förklaringen är att  ”a large majority of the messages from adults 
were related to implicit  types of message themes” samt att ”young children have difficulty  reporting 
and comprehending implicit messages in the absence of adult assistance.”25

Jellsion och Wolfe lät 35 vuxna välja ut tre musikvideos från Sesame Street för vidare observation. 
En grupp 11-åringar och en grupp vuxna, 18–56 år, deltog i studiens senare del. Deltagarna tittade 
på musikvideorna och svarade på frågor som relaterade till dessa musikvideos.

Temat Sångtexter på modersmålet formulerar jag enligt följande:
Vuxna och barn skiljer sig från varandra i sin tolkning av sångtexten i musikvideos ämnade för små 
barn. Budskapen är i hög grad implicita vilket små barn har svårt att förstå och redogöra för i brist 
på assistans från vuxna.

3. Repetition
Att repetera en sång kan medföra flera goda effekter. Lamonts resultat visar att  barnen deltar aktivt 
framför tv:n när de sjunger med i favoritprogrammets titelmelodi. Titelmelodin spelas alltid när 
programmet börjar och repeteras därmed av naturliga skäl. När barnet har lärt sig sången blir det 
naturligt att delta aktivt genom att sjunga med.
Sångtexternas budskap och handlingen i ett program får en större förståelse hos barnen via 
repetition säger Jellison och Wolfe. Lury tar i sitt  resonemang utgångspunkt  i att barn ofta 
missförstår texten. Även här spelar repetition en stor roll, antingen genom att barnen ”befäster” de 
missförstådda orden eller att orden får möjlighet att rättas till. Lury beskriver följande generella 
slutsatser:

– Children’s television is extremely repetetive26

– Television, like popular music, is indebted to repetition27

En förklaring till detta lyder: ”Repetition of lyric and sound in popular music works to create new 
or ‘deep’ meanings for the listener”28

Jellison och Wolfe skriver att ”Repeated viewing is the most important variable in young children’s 
ability to comprehend a story’s plot.”

Det tillvägagångssätt som Lury och Jellison och Wolfe har använt i sina studier beskrivs under 
ovanstående teman.

Min formulering av temat Repetition lyder:
Repetition är den viktigaste variabeln för barns förmåga att förstå en handling. Repetition av text 
och ljud i populärmusik bidrar till att skapa ny eller djupare mening för lyssnaren.
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Musikens relevans

Belägg för att musiken har en berättigad plats i barnprogram ger t.ex. Lury (2002) genom att säga 
att  ”Television and popular music may be understood to collaborate in specific ways that relate to 
both the social and the formal characteristics of each medium.”29  Jellison och Wolf anser att 
”[...]music plays a prominent role in bringing social and academic messages to young children”30.  
Citaten ger exempel på hur musik kan samverka och spela en framträdande roll i barnprogram. 
Barnprogrammen i sig står inte och faller med musik, men om musiken togs bort  ur dem kan man 
anta att några delar skulle försvagas. Till exempel kan ett budskap förmedlas till barnen utan musik, 
men med musikens hjälp  kan det göras, utifrån citatet av Jellison och Wolfe, på ett mer 
framträdande sätt. 

I citatet ovan (s 2) av Campbell (1998) sägs att musik bidrar på positiva sätt till barnens liv och 
många av barnen menar att de inte kan leva utan musik. Ulrik Volgsten (2006) vill, mot bakgrund 
av tidigare forskning om musikens roll för barns kommunikativa utveckling, understryka att 
”[...]when we hear music, bonds between us and the music, its style and style adherents, are cohered 
to and strengthened. Attending to music creates, for better or worse, a meaningful backdrop for 
one’s personal self and one’s mental states.”31

Blackings (1974) ord lyder:

Music is a synthesis of cognitive processes which are present in culture and in the human body: the forms 
it takes, and the effects it has on people, are generated by the social experinces of human bodies in 
different cultural environments. Because music is humanly organized sound, it expresses aspects of the 
experience of individuals in society.”32

Utifrån dessa citat vill jag betrakta musiken som en komponent som på olika sätt kan förstärka det 
som t.ex. ett barnprogram vill förmedla till sina tittare. Musiken kan även bidra till att hjälpa oss 
forma vår egen identitet. Musiken i barnprogrammen kan därför ha en viktig uppgift i att bilda en 
grund för barnens fortsatta identitesutveckling. 
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PROBLEMFORMULERING

Utifrån den forskningsöversikt jag har gjort förefaller studier om musik i svenska barnprogram vara 
obefintlig. Ett problem, av många möjliga, består således i att vi inte vet på vilket sätt och vilken 
slags musik som presenteras för de svenska barnen via tv:n. Vi saknar även kunskap om hur 
musiken i svenska barnprogram har utvecklats genom åren. Om samma forskningsresultat kan sägas 
gälla i svensk kontext, dvs att barnens musikaliska grund formas tidigt och i hög grad influeras av 
den musik som tv:n presenterar, så blir det intressant att undersöka vilken slags musik tv:n 
presenterar för barn i Sverige och vilken funktion den musiken har. Forskning behövs om barn, 
medier och musik i Sverige för att vi bättre ska kunna förstå vilken roll musiken kan spela inom 
olika sorters media. Forskningen kan även bidra till att göra tv-producenter och programledare mer 
medvetna om barns lärande och förutsättningar när det gäller musik och dess textinnehåll. På så vis 
skulle man kunna förbättra den musikaliska plattform som tv erbjuder med fokus på barnen.
Genom denna uppsats önskar jag bidra med en öppning som leder vidare till mer forskning om 
barn, medier och musik i en svensk kontext.

Som jag tidigare har kunnat konstatera visar forskning om barn, medier och musik i amerikansk och 
engelsk kontext bl a att tv:n är ett  av de medier som till stor del presenterar musik för barn på ett 
tidigt stadium. Forskningen säger även att barnen blir delaktiga genom sång och dans framför tv:n 
och att  sångtexterna bidrar till språkutvecklingen. Barnprogramsmusiken i dessa kontexter används 
också i syfte att lära barnen olika saker, och en del av den forskning jag har presenterat bidrar till att 
budskapen förmedlas på ett begripligt och pedagogiskt sätt för dem.
Som Statens medieråds rapport33  från 2010 visar är Bolibompa ett relevant studieobjekt, eftersom 
en stor del av Sveriges barn får del av den musik som spelas där. Ännu ett skäl till att studera 
Bolibompa är att det sänds i Sveriges Television, vilka har ansvar för public service-TV i Sverige.34 
SVT skriver på sin hemsida under rubriken ”Vad är Public Service”:

SVT är ett oberoende medieföretag i allmänhetens tjänst. Bara SVT:s ledning fattar beslut om programutbud 
och programinnehåll.35

Där står även att deras uppdrag är ”att garantera medborgarna ett brett utbud av program och 
tjänster via tv, webb och andra publiceringsformer.” SVT ägs av en stiftelse, men ser ändå tittarna 
som de verkliga ägarna eftersom de betalar för public service via radio och tv-avgiften. Detta ger 
SVT en självständig ställning och en anledning till att de väljer att kalla sig ”Fri television”.

I sändningstillståndet 2009–2013 för Sveriges Television står att läsa i 11§:

SVT ska erbjuda ett varierat utbud av program av hög kvalitet för och med barn och unga. Programmen ska 
på barns och ungdomars egna villkor förmedla nyheter och fakta samt kulturella och konstnärliga upplevelser 
från olika delar av Sverige och världen. SVT ska ha en omfattande nyproduktion och egen produktion av 
program i olika genrer för barn och unga. [min kursivering]

När jag nu ska studera Bolibompa hade det varit önskvärt att  kunna göra en empirisk studie av 
sådant slag som forskningsöversikten visar. Det har jag dessvärre inte möjlihghet till. Utifrån mina 
förutsättningar behöver jag hitta ett alternativt tillvägagångssätt vilket  jag kommer att presentera 
nedan.
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Syfte och frågeställningar

Syftet är att undersöka den musik som presenteras för barn genom svenska barnprogram, med 
avseende på dess utveckling, utrymme och pedagogiska funktioner. Dessa funktioner beskrivs 
längre ner i texten. Jag har valt att studera musiken i ett av Sveriges mest populära barnprogram, 
Bolibompa, som sänds i Sveriges Television.

Problemformuleringen mynnar ut i två övergripande frågor:
Vilken roll spelar musik i svenska barnprogram?
Hur upplever barnen musiken i barnprogrammen?

De övergripande frågorna har jag brutit ner i fem mer preciserade frågeställningar som jag vill 
besvara: 
     
– Hur har musikens utveckling i Bolibompa sett ut?
– Hur stort utrymme har musiken i Bolibompa? 
– Framträder de pedagogiska funktionerna i musiken?
– Vad tycker de unga tv-tittarna om musiken i Bolibompa?
– Skapas delaktighet hos barnen genom musiken?

Frågeställningarna förhåller sig till varandra på följande sätt:
För att få en generell bild av Bolibompa att förhålla mig till vill jag först undersöka musikens 
utveckling över tid. Därefter vill jag se närmare på musikens utrymme i tid betraktat samt 
undersöka vilka pedagogiska funktioner som framträder. När detta är kartlagt vill jag, så långt som 
uppsatsens ramar tillåter, få en liten uppfattning om vad svenska barn tycker om musiken i 
Bolibompa och om den skapar delaktighet hos dem.

Genom den första frågeställningen, hur musikens utveckling i Bolibompa har sett ut, vill jag 
undersöka när musik började användas i Bolibompa och om dess utrymme och funktioner har 
förändrats under årens lopp. Med anledning av detta har Bolibompasändningar från 1993–2013 
studerats.
Varför är det då viktigt att musiken får ta utrymme, i betydelsen tid, i anspråk? För att  de 
pedagogiska funktionerna ska få genomslag kräver musiken ett visst utrymme, och först  när 
musiken hamnar i förgrunden i kombination med utrymme kan detta genomslag ske. Min andra och 
tredje frågeställning vill besvara hur stort utrymme musiken i Bolibompa har och om de 
pedagogiska funktionerna framträder på liknande sätt genom musiken som i den forskning jag har 
presenterat.
I relation till forskningsresultaten om delaktighet blir det således relevant att utforska om musiken i 
svenska barnprogram inbjuder till liknande delaktighet hos svenska barn, och om det i sin tur 
hänger samman med om de tycker att musiken är bra eller dålig. Frågeställning fyra och fem finns 
med i detta syfte och för att komma åt svaren på dem fordras en enkätundersökning. Under avsnittet 
om metod klargör jag mer om enkätens syfte och vilka frågor den innehåller i relation till 
uppsatsens huvudfrågor.
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Definitioner

• Min definition av ‘barnmusik’ är musik, framförallt sånger, med ett textligt innehåll relaterat till 
barns verklighet och med barn som målgrupp.

• Ordet ‘funktion’ ska förstås utifrån NE:s definition:

funktion,  inom samhällsvetenskapen en viss typ av relation mellan sociala enheter (roller, institutioner, 
strukturer etc.) som utmärks av att en enhet har en viktig eller nödvändig konsekvens för en annan enhets 
tillstånd eller egenskaper36

I uppsatsens kontext innebär det att musiken har en viktig konsekvens för pedagogikens egenskaper 
i Bolibompa.

• ‘Pedagogisk funktion’ – med detta begrepp menar jag att musiken används som ett redskap för att 
lära barnen någonting. Genom musik kan t.ex. språk, djupare förståelse och respons utvecklas.

• Med begreppet ‘barnportal’ menas att sändningarna från Bolibompastudion i första hand är en 
portal vidare till själva barnprogrammen. 

• ‘Skarvelement’ avser den del i Bolibompa som sänds från studion för att ”skarva” ihop 
programmen som visas. Huvudfunktionen med skarvelementen är att presentera nästa program.

• Följande förklaring av begreppet ‘fonogram’ har hämtats från NE:

fonogram, samlingsnamn på ljudbärare med inregistrerat ljud som kan avspelas för avlyssning, t.ex. 
grammofonskivor och inspelade ljudband,  samt i förekommande fall ljudbärarens förpackning med text och 
bilder. Ibland betecknar ordet enbart ljudbäraren utan inspelat ljud. Fonogram framställs vanligen av 
fonogrambolag (skivbolag) inom musikindustrin i massupplaga för försäljning.37

I texten används begreppet fonogram i betydelsen CD med tillhörande konvolut, men även 
inspelningar som endast finns tillgängliga digitalt, t.ex. på Spotify.

Avgränsningar

Jag har valt att avgränsa mitt  material till att endast omfatta SVT:s barnportal Bolibompa, och den 
musik som spelas där, samt barnens melodifestival ”Minimello”. Jag har valt att ta med Minimello i 
materialet av den anledningen att programmet upplevs vara starkt knutet till Bolibompa. 
Det finns många intressanta barnprogram producerade av SVT där musiken har en framträdande 
plats. Men det  intressanta och unika med Bolibompa är att  det egentligen inte är ett program, utan 
benämns av SVT som en portal och fungerar som sammanhållande ram för ett antal barnprogram 
som visas i kanalen.
Jag har även valt  att avgränsa på vilket sätt jag har studerat musiken. Jag har inte gjort en analys av 
musiken i sig utan avgränsat mig till att studera dess utveckling, utrymme och funktion.
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TEORETISK REFERENSRAM

Eftersom området för denna studie är relativt outforskat och det saknas mer specifika teorier 
använder jag begrepp  som vuxit fram ur tidigare forskning som analysverktyg. I problem-
formuleringen nämndes att jag måste hitta ett alternativ till en empirisk studie av barn. Den 
teroetiska referensram jag beskriver nedan är tänkt att fungera som en slags plattform, eller en typ 
av ram, när jag ska studera musiken i Bolibompa. 

Fyra pedagogiska funktioner

I de tre temana som jag har funnit i min forskningsöversikt framträder fyra sätt på vilket musik 
används i tv/medier. Gemensamt för dessa fyra sätt är att de alla bidrar till barns lärande, dock på 
olika vis, och att de mer specifikt ger musiken en undervisande funktion. Därför benämner jag dem 
som ”pedagogiska funktioner”. Med detta begrepp menar jag att musiken används som ett redskap 
för att lära barnen någonting. Genom musik kan t.ex. språk, djupare förståelse och respons i form av 
sång och dans utvecklas. Min definition av ”pedagogisk” är således ”undervisande”.
Jag använder samma namn på de pedagogiska funktionerna som på de tre temana. Tema nummer 
två delas dock upp i två olika funktioner (se nedan).
De pedagogiska funktioner är 1)Delaktighet 2)Textens budskap 3)Intellektuell aktivitet och 
4)Repetition vilka återkommer i min analys.

Av de tre centrala temana kan tema nummer två, Sångtexter på modersmålet, separeras i två skilda 
pedagogiska funktioner genom att betrakta det ur två aspekter.

1. Textens budskap: textens innehåll med avseende på det budskap som förmedlas och som ett 
tillvägagångssätt att lära sig språket

2. Texten som en del av intellektuell aktivitet: 
a) Inom ett  vidgat textbegrepp (jfr Linell 2009)38  ryms bilder, animationer, symboler 

och musik. När musik förstås som text utifrån det här perspektivet inkluderar det inte 
enbart noter eller sångtext, utan också den klingande musiken.

b) Denna intellektuella aktivitet innebär även att musik i kombination med rörliga 
bilder fångar barnens uppmärksamhet för en längre stund, inte bara några sekunder. 
Vidare i texten är det i huvudsak denna funktion som avses när benämningen 
intellektuell aktivitet används.

Nedan presenteras de pedagogiska funktionerna mer utförligt.

Delaktighet handlar om att barnen ger respons till musiken de hör på tv i form av sång och dans.
Lamont (2008) beskriver detta med meningar som ”Parents reported that this kind of musical 
experience was far from passive” och ” Children also showed differentiated responses to music”.39 I 
artikelns rubrik används ”musical engagement”, vilket är ytterligare ett begrepp för att beskriva 
barnens respons till musiken. Även Marsh (2004) använder ordet ”engage”, och hennes forskning 
fokuserar på hur barn använder teknik. I texten skriver hon:
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In this study, parents were asked what their children did as they watched television. Only one parent 
responded that her child sat quietly and did not engage in other activities. 40 [min kursivering]

Orden respons och engagemang visar på att barnen gensvarar på musiken de hör från tv:n. För även 
om Marsh’s artikel inte specifikt fokuserar på hur barn gensvarar på tv:ns musik, framkommer det 
tydligt att när barnen tittar på tv gensvarar drygt 80 procent av dem genom sång och dans. 41

Det jag vill fokusera på i denna uppsats är först och främst när musiken används i syfte att inbjuda 
barnen till att vara delaktiga genom t.ex sång, dans och rörelse, men även andra sätt som på något 
vis kan sägas engagera barnen genom musik är intressanta.

Den andra pedagogiska funktionen benämner jag Textens budskap. Lury (2002) lyfter fram i sin 
artikel sångtextens betydelse och hur barn emellanåt misstolkar ord. Hon skriver:

”It is after all part of the experience of learning language – they learn the songs as they learn the 
language, and of course,  singing songs is a way of learning language. The mixture of the concrete and the 
unknown, or ‘mishearings’, are therefore common features of children’s oridnary musical experience.”42 

Att få lyssna till och sjunga med i sånger är ett sätt för barnen att utveckla sitt språk. Lury’s studie 
utgår från en engelskspråkig kontext och därför vill jag poängtera att studien handlar om sångtexter 
på barnens eget modersmål. 

Intellektuell aktivitet innebär att musik i kombination med rörliga bilder fångar barnens 
uppmärksamhet för en längre stund, inte bara några sekunder. Den intellektuella aktivitet  som 
McGuinn (2002) adresserar kan ta sig uttryck genom att barnen uppmärksamt följer en handling 
eller, som resultaten visar i Yim’s studie (2004), att under flera minuter fångas av kombinationen av 
rörliga bilder och musik.
I Yim’s studie beskrivs hur kombinationen rörlig bild och musik hjälper barnen att hålla 
koncentrationen under mycket längre tid jämfört med att enbart lyssna till musiken. Yim använder 
begreppet ”attention span” i betydelsen under hur lång tid barnen behöll koncentrationen. Yim 
refererar till McGuinn (2002)43  som föreslår att ”television viewing could be an intellectual activity 
for children that enhances music learning”.
Jellison och Wolfe refererar i sin tur till Cassidy  och Gerringer (1999) som fann att ”children 
listened to (watched) music videos for a longer period of time than they listened to only the music 
from the video”. 44

Den fjärde pedagogiska funktionen som framkommer bl a i studien av Jellison och Wolfe45  är 
repetition. Angående barns förståelse av budskap i musikvideos skriver de: ”Many  of the studies 
concerning children and television have measured comprehension of program content following a 
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single viewing. Most of these studies have reported minimal results.” Sedan pekar de på en annan 
studie av Sell, Ray och Lovelacs (1995) där ”results showed that repeated viewing of the videotape 
was the most important variable in the young children’s ability to comprehend the story’s plot.” 
Jellison och Wolfe resonerar som så att detta resultat även går att applicera på sångtexter med ett 
mer implicit budskap i barnprogram.

De pedagogiska funktionerna, dvs 1)Delaktighet 2)Textens budskap  3)Intellektuell aktivitet  och 
4)Repetition, visar att  musiken är ett mycket användbart och flexibelt redskap. Musiken kan fyllas 
med olika innehåll beroende på vad man från medielandets håll vill förmedla. Funktionerna går 
även att kombinera för att förstärka effekterna av dem. Om syftet är att  förmedla ett implicit 
budskap blir repetitionen viktig för att barnen ska ha en möjlighet att förstå. Att få höra sånger 
sjungas på sitt modersmål, att rimma och leka med ord genom musik är ett  viktigt tillvägagångssätt 
för barnet att utveckla sitt  eget språk på. När man använder musik genom dessa pedagogiska 
funktioner får barnet framför tv:n förhoppningsvis ta del av kunskap och behållningen för barnet 
blir mer än bara underhållning.
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METOD

Denna uppsats har, som framgått, en induktiv ansats. Eftersom teorier saknas har jag använt mig av  
begrepp som har vuxit fram ur tidigare forskning för att bygga en teroetisk referensram. 
Jag ska använda mig av komparativ metod i form av en studie där jag jämför ett antal 
Bolibompasändningar med avseende på ovanstående pedagogiska funktioner. En enkätunder-
sökning med fyrtio barn ska också genomföras.
Jag tänker mig att  båda dessa metoder, den jämförande studien och enkätundersökningen, har stöd  i 
den teroetiska referensramen genom att  ställa de pedagogiska funktionerna i centrum. När jag 
studerar musikens utveckling och utrymme med funktionerna som utgångspunkt, borde de svar jag 
får vara relevanta för mina frågeställningar. Enkätundersökningens frågor behöver också har sin 
utgångspunkt i de pedagogiska funktionerna.

Jämförande studie
För att få en djupare förståelse för hur musiken används i Bolibompa idag har jag valt  att  studera 
material som spänner över en 20-årsperiod. Mitt empiriska material består av en analys av tjugotvå 
slumpmässigt utvalda Bolibompasändningar från 1993 fram till 2009. Material från 2010–2013 har 
jag kunnat hitta på SVT Play.46  I materialet ska jag studera hur mycket utrymme musiken får i tid 
betraktat och vilken funktion musiken har. 

Urval och tillvägagångssätt
Det äldre materialet (1993–2009) har jag fått  fram genom Svensk Media Databas (SMDB). I deras 
arkiv sökte jag på ”Bolibompa tv” och fick över 7000 träffar, en ansenlig mängd material. I arkivet 
finns Bolibompasändningar från 1993 och fram till 2013, med ett uppehåll under åren 1994–1998. 
På Youtube finns det å andra sidan Bolibompaklipp publicerade som sägs vara från 1991, 1993 
(med andra datum än vad jag har funnit i arkivet), 1996 och 1997, men hur tillförlitlig den 
dateringen är kan jag inte med säkerhet säga. Av den anledningen har jag valt att fokusera på de 
sändningar jag har haft tillgång till från SMDB. 

För uppsatsens resultat vore det naturligtvis önskvärt att kunna ge en så heltäckande bild av 
Bolibompas utveckling som möjligt genom att studera samtliga program, men med tanke på 
uppsatsens omfång är det inte möjligt. I stället har jag valt ut ett fåtal sändningar från ett och samma 
år, totalt tjugotvå sändningar från åtta årgångar, som ska studeras. Sökfunktionen i SMDB 
presenterar inget programinnehåll för Bolibompa, vilket betyder att jag inte vet på förhand om mina 
utvalda Bolibompasändningar innehåller någon musik. Jag har med andra ord fått chansa på att de 
sändningar jag har beställt är relevanta att  studera med avseende på uppsatsens syfte. Denna 
chansning påverkar validiteten i min studie och önskvärt hade varit att, som redan skrivet, studera 
samtliga program. Om jag skulle låta en annan person studera samma sändningar som jag själv är 
frågan om vi skulle komma fram till samma resultat när det gäller musikens utveckling, utrymme 
och pedagogiska funktioner. Även detta är en fråga som rör validiteten i min studie. Det skulle 
kunna vara så att vi ser olika saker i sändningarna utifrån de erfarenheter och kompetenser vi bär 
med oss. Möjligheten finns även att resultaten skulle framstå som snarlika, vilket skulle styrka 
validiteten.
Nedan beskriver jag hur jag har tänkt att nå svaren på mina frågeställningar.
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För att  svara på frågan ”Hur har musikens utveckling i Bolibompa sett ut?” ska tjugotvå 
Bolibompasändningar studeras. Noteringar ska göras om hur musikens utveckling i Bolibompa har 
sett ut över tid. Parallellt med detta undersöks vilken sorts musik som spelas och om den fungerar 
som bakgrundsmusik eller finns i förgrunden.
Den andra frågeställningen, ”Hur stort utrymme har musiken i Bolibompa?”, undersöks genom att 
ta tid, i minuter och sekunder, på alla inslag från tv-studion som innehåller musik i någon form. 
Resultatet redovisas sedan i ett stapeldiagram för varje årgång.
Den tredje frågeställningen lyder ”Framträder de pedagogiska funktionerna i musiken?”. Noteringar 
görs i varje sändning om vilka funktioner som framträder och på vilket sätt programledaren 
använder aktuella funktioner. Specifikt kommer jag att titta efter musikinslag där programledarna på 
något sätt inbjuder barnen att  vara delaktiga i det som sker i studion. Jag kommer att lyssna på vad 
sångtexterna förmedlar, uppmärksamma moment som innehåller rörlig bild och musik i 
kombination samt notera om musiken repeteras i någon utsträckning och i så fall hur ofta.
Alla funktionerna går inte att  komma åt genom att studera gamla program. Musikens funktion att 
skapa delaktighet hos barnen kräver en annan metod, och för att kunna få en uppfattning om barnen 
blir delaktiga genom musiken i programmet och vad de tycker om den, ska en enkät riktad till 2013 
års tv-tittare genomföras. Enkätens resultat svarar förhoppningsvis på de två sista fråge-
ställningarna; ”Vad tycker de unga tv-tittarna om musiken i Bolibompa?” och ”Skapas delaktighet 
hos barnen genom musiken i Bolibompa?”.
Funktionen Delaktighet kan studeras utifrån två perspektiv, barnens men även programledarnas. 
Enkäten syftar till att  få svar på om barnen, utifrån deras eget perspektiv, blir delaktiga. Den 
jämförande studien har på motsvarande sätt programledarnas perspektiv i fokus, där jag kommer att 
uppmärksamma programledarnas ambitioner att förse musiken med denna funktion.

Jag nämner under rubriken Avgränsningar att Minimello47  finns med i materialet. Jag beskriver 
programmet i korthet i samband med den historiska återblicken av Bolibompa. Minimello kommer 
att  studeras enskilt eftersom materialet finns på SVTPlay och inte i de äldre sändningarna från 
SMDB. Låtarna i Minimello ska inte analyseras utan programmet ses i sin helhet som ett 
musikaliskt inslag som är starkt knutet till Bolibompa. Minimello studeras endast med avseende på 
de pedagogiska funktionerna, inte med avseende på musikens utveckling och utrymme.

Enkätundersökning
För att få svar på om musiken skapar delaktighet hos barnen och om Bolibompas höga tittarsiffror 
fortfarande håller i sig, har en enkätundersökning genomförts med fyrtio barn i åldern 7–9 år. 
Anledningen till att jag har genomfört enkätundersökningen är för att kunna avgöra huruvida 
Bolibompa fortfarande är ett relevant studieobjekt. Enligt statistik från Statens Medieråd48  för 2010 
tittade 46 procent av barnen i Sverige på Bolibompa. Tanken med min enkät är att den dels ska 
bidra till att få en uppfattning om Bolibompa håller kvar sin topplacering år 2013, dels svara på två 
av uppsatsens frågeställningar:

–Vad tycker de unga tv-tittarna om musiken i Bolibompa?
–Skapas delaktighet hos barnen genom musiken?
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I enkäten ställdes följande frågor:

1. Brukar du titta på Bolibompa?
2. Vad tycker du om musiken i Bolibompa?
3. Känner du igen musiken?
4. Om du känner igen musiken, brukar du sjunga med då?

Genom att  fråga barnen vad de tycker om musiken i Bolibompa hoppas jag få svar på om musiken 
engagerar dem eller inte. Om de brukar tittar på Bolibompa men inte tycker att  musiken är bra är 
det troligen helt andra delar i programmet som fångar deras intresse och inte musiken i sig.
Forskningsresultatet om repetitionens positiva effekt på inlärning är anledning till den tredje frågan. 
Om barnen svarar att de känner igen musiken kan det tyda på att den repeteras i någon utsträckning. 
Studien av sändningarna kan förvisso ge svar på om musiken repeteras, men jag är även intresserad 
av att få veta om barnen uppfattar repetitionen av musiken som tillräcklig för att kunna bli 
delaktiga. Med andra ord; har samma musik spelats tillräckligt många gånger i Bolibompa för att 
barnen ska kunna ge respons genom att sjunga med?
Den fjärde frågan ställs för att förstå om musiken i Bolibompa inbjuder barnen till att vara delaktiga 
och om de i sin tur ger respons genom att sjunga med i sångerna. Frågan är även kopplad till den 
tredje enkätfrågan på så vis att om barnen kan sjunga med i en sång, så har de med stor sannolikhet 
haft möjlighet att höra den flera gånger.

Urval och tillvägagångssätt
Urvalet av barn gjordes på enklast möjligaste sätt genom mina personliga kontakter. Genom att ta 
kontakt med klassföreståndarna för min dotters klass i årskurs 3 och min sons klass i årskurs 1–2 
fick jag möjlighet att besöka dessa båda klasser för att genomföra enkäten.
Jag besökte först  årskurs 3 och började med att presentera mig själv och anledningen till att jag 
besökte dem. Jag läste frågorna högt en gång och delade sedan ut lappar med de fyra frågorna på till 
var och en. Svarsalternativen var utformade antingen med JA – NEJ på fråga 1, 3 och 4. Fråga 2’s 
svarsalternativ bestod av tre olika gubbar; en glad, en neutral och en ledsen. Barnen blev instruerade 
att ringa in sitt svar. När alla var klara samlades lapparna in och jag gick vidare in till årskurs 1–2.
Här valde jag att dela ut lapparna på en gång, sedan läsa högt en fråga i taget för barnen. Detta med 
anledning av att en del barn inte kunde läsa tillräckligt väl själva. När barnen hade svarat på alla 
frågor samlade jag in lapparna och sammanställde resultatet för hela enkäten omedelbart därefter.
Resultatet presenteras längre fram i texten och enkätfrågorna samt en redovisning av hela enkäten 
finns som bilaga till uppsatsen.

Vad beträffar reliabiliteten hade ett mer tillförlitligt resultat säkerligen kunnat uppnås genom att 
genomföra enkäten med samma grupp barn vid förslagsvis tre-fyra tillfällen. Att genomföra enkäten 
vid olika klockslag och olika veckodagar skulle kunna ge andra svarsresultat än de jag får vid ett 
enda tillfälle. Det kan även vara så att jag skulle få andra svarsresultat om barnen fyllde i enkäten 
enskilt, dvs ensamma i rummet. Nu befann sig barnen tillsammans i klassrummet. Även om enkäten 
fylldes i under tystnad hindrar det inte att någon tittade i smyg på vilket svar grannen ringade in för 
att  själv kunna bestämma sitt eget svar. Om jag skulle ställa frågorna direkt efter att de tittat på 
Bolibompa kanske samtliga skulle svara att  de tycker om musiken eller att de känner igen den. En 
inringad ledsen gubbe som svar på fråga två kanske egentligen ger uttryck för att barnet är ledset av 
någon annan anledning. 
Rent tidsmässigt fanns det endast utrymme att genomföra enkäten en gång, men jag är medveten 
om att det skulle ha varit önskvärt att kunna genomföra den flera gånger med samma grupp barn.
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RESULTATPRESENTATION

I detta avsnitt har jag för avsikt  att redogöra för musikens utveckling i Bolibompa från 1993 till 
2013. I samband med detta lyfter jag även fram på vilket sätt musiken används i sändningarna med 
avseende på de fyra pedagogiska funktionerna som finns beskrivna på sidan 9–10. Sedan följer en 
analys av musikens utrymme i Bolibompasändningarna.

Musikens utveckling i Bolibompa

Bolibompa är namnet på Sveriges Televisions barnportal och sänds varje morgon och kväll i 
Barnkanalen (SVTB). Bolibompa är med andra ord inte ett uttalat  barnprogram, utan fungerar som 
en ram runt de program som kommer att visas under sändningens gång. De inslag som sänds från 
Bolibompastudion benämns av SVT som ”skarvelement”, dvs det som skarvar ihop 
barnprogrammen. Från och med 2011 har dessa skarvelement i Bolibompa infogats i SVT:s 
utbudssystem och räknas numera som ett egenproducerat barnprogram. Det har gjort att SVT:s 
egenproducerade barnprogramstimmar har ökat med nästan 150 timmar.49 Bolibompa visar program 
som är riktade till barn i åldersspannet 2–9 år. Den musik som förekommer i Bolibompa är till den 
största delen populärmusik och endast enstaka inslag består av klassisk musik. 

Nedan presenteras i bokstavsordning de mest aktiva programledarna som figurerar i mitt material 
och under vilka år de är verksamma. Fler programledare finns men de har inte haft en 
framträdanden roll i de sändningar jag har studerat.

Programledare År

Al Fakir, Nassim 2006, 2007, 2008

Anderblad, Johan 1999, 2001, 2006

Edwardsson, Sara 1999, 2001

Granseth, Markus 2006, 2009

Hjelmkvist, Nina 2007, 2008

Hällen, Ylva 2001, 2003, 2006

Kamwendo, Yankho 2006, 2009

Molander, Carina 1993

Månsson, Doreen 2006

Ståhl, Henrik 1999, 2001

Waris, Maija 2007, 2008

Johan Anderblad, Nassim Al Fakir, Lovisa Söderberg, Nina Hjelmkvist, Yankho Kamwendo, 
Markus Granseth och Farzad Farzaneh är aktiva som programledare våren 2013.
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Bolibompa 1993–2013

Hur såg Bolibompa ut från början och hur har utvecklingen sett ut fram till idag? I slutet av 90-talet 
verkar det som att Bolibompa blev ett helt nytt koncept och försågs med ny  vinjett, ny studio och 
nya programledare. Barnportalen har med säkerhet varit aktiv i en sammanhållande period av 
fjorton år och kanske så lång period som dryga tjugo år. Från att ha startat i ett  mycket litet format 
har portalen fått växa kraftigt under de senaste fjorton åren.

Nedan följer en redovisning av varje årgång för sig med en beskrivning av sändningarnas innehåll. 
Efter varje årgångsbeskrivning lyfter jag fram musikens pedagogiska funktioner i sändningarna.

Bolibompa år 1993
Jag har tittat på två sändningar från 1993. Dessa sändningar har ett väldigt enkelt upplägg med en 
programledare, eller snarare en Bolibompa-hallåa, och har trettio minuters programtid. Det är filmat 
utomhus och temat för sändningen består av en aktivitet, t.ex. en picknick. Hallåan Carina 
Molander har med sig figurerna som finns i Bolibompavinjetten vid den här tiden, dvs 
Bolibompadraken Dino (i form av ett mjukisdjur), en boll, sprattelgubben ”Drake”, en flygande 
drake, en speldosa och ”Ettan” (symbolen för SVT1), som hon småpratar med i samband med att en 
enkel presentation av kommande filmer görs. 

I den första sändningen gör Carina två skarvelement som tillsammans utgör två minuter. I den andra 
sändningen gör hon tre skarvelement som tillsammans utgör två minuter och arton sekunder. Den 
totala programtiden för Bolibompa med skarvelement och filmer är trettio minuter.

Musikens pedagogiska funktioner
Eftersom det inte förekommer någon musik alls i dessa sändningar finns inte heller några 
pedagogiska funktioner att lyfta fram.

Bolibompa år 1999
De två sändningarna jag har tittat på från 1999 var från en torsdag och en söndag. Söndagens 
sändning var endast tjugofem minuter lång medan torsdagssändningen var fyrtiofem minuter. 
Skarvelementen varierar i längd och i antal i relation till programtiden. Ett genomsnitt visar ändå att 
skarvelementen får ungefär lika mycket tid i anspråk. Under söndagssändningen gjordes fyra 
skarvelement och under torsdagssändningen, som var tjugo minuter längre, sju stycken.

Vinjetten är densamma som den som används än idag och Bolibompadraken, i en modifierad 
skepnad, är den enda figur som finns kvar från den tidigare vinjetten. Bolibompa har flyttat in i en 
egen studio och funktionen av hallåa har ersatts med en mer tydlig programledarfunktion. 

Ett intressant inslag av musikalisk karaktär i en av sändningarna är när Sara Edwardsson berättar en 
saga med hjälp av dockor och mjukisdjur. I bakgrunden spelas orkestermusik som följer 
handlingens karaktär på ett  mycket tydligt sätt. Samma sändning inleds med att Sara citerar texten 
till ett  programs titelsång som kommer att visas senare under sändningen och hon sjunger även lite 
grann på refrängen till sången efter att hon har citerat den.
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Musikens pedagogiska funktioner
Inslaget där programledaren Sara berättar en saga, illustrerad med mjukisdjur och orkestermusik, 
ger musiken funktionen intellektuell aktivitet eftersom musik, bild och tal kombineras för att 
förmedla en berättelse.

Bolibompa år 2001
Från året 2001 valde jag ut sex Bolibompasändningar. Några musikaliska moment finns med i dessa 
sändningar, dels som rena musikvideos, t.ex. ”Så är det att  börja i skolan” 50  och ”Problem” (Herr 
Mask är bäst),51  men även a capella sång, t.ex. ”Midnatt råder” under visning av teckningar med 
julmotiv, i studion. 
I anslutning till en musikvideo gör programledaren Sara reklam för Melodi Grand Prix Junior som 
detta år arrangeras för första gången. Tävlingen riktar sig till barn i åldern 8–15 år.
Skarvelementen har ett tydligare tema som går igenom hela Bolibompasändningen som en röd tråd, 
t.ex. rymden eller ett mysterium som behöver lösas. Programledarens valda tema kan ha sitt 
ursprung ur ett av programmen som visas under aktuell sändning eller vara helt fristående.

När det gäller aktiv Bolibompastudiotid har den ökat till längre skarvelement och rör sig om ca tre-
fyra stycken under sextio minuters sändningstid. Skarvelementen varierar i längd från ca tjugo 
sekunder upp till drygt två minuter. Undantaget är lördagar då sändningen från Bolibompastudion är 
mycket kortare. 

Av de sändningar jag har tittat på från 2001 ligger den totala, genomsnittliga tiden för skarvelement 
per Bolibompasändning på tre minuter och sexton sekunder.

Musikens pedagogiska funktioner
Musikvideos bidrar med funktionen intellektuell aktivitet genom kombinationen rörlig bild och 
musik. Dessa musikvideos förmedlar även ett tydligt budskap men som barnen bara får höra en 
enda gång.

Bolibompa år 2003
Från 2003 valde jag två sändningar datumen efter varandra som visade sig ha samma 
programledare, Ylva Hällen. Den första sändningens skarvelement innehåller ingen musik alls 
medan den andra sändningen innehåller mycket musik. Den andra sändningen börjar med att låten 
Fame spelas och Ylva, utklädd till giraff, dansar och sjunger en egen svensk text till låten. Barnen 
inbjuds muntligen till att vara med och dansa och sjunga. Vid nästa skarvelement visas en 
teckningsutställning. Under tiden som kameran sveper över utställningen spelas ”O’boy” av och 
med Peps Persson.

Under denna sändning görs återigen reklam för Lilla Melodifestivalen. Ett klipp med vinnarlåten 
från 2002 visas och alla barn som vill vara med uppmuntras att skicka in sitt bidrag (man måste 
vara 8–15 år gammal för att få delta).
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Musikens pedagogiska funktioner
Ylvas svenska text till låten Fame ger musiken funktionen delaktighet när barnen inbjuds till att 
sjunga med och dansa. Genom detta inslag får musiken även funktionen textens budskap som antas 
utveckla språket.

Bolibompa år 2006
De fyra sändningar jag har tittat på från 2006 visar att Bolibompa har fått växa ordentligt. 
Programtiden är längre (120 minuter jämfört med 60 minuter år 2001), studion är mycket större och 
består av flera rum, programledarna har blivit  fler och nya aktiviteter har tillkommit. 
Skarvelementen har utökats både i antal och i längd.

Musiken har fått ett mycket större utrymme, framförallt på grund av att programledarna har startat 
”Bolibompabandet”. Bandet består av gitarr, bas, trummor, vibrafon, flöjt, trumpet, percussion och 
sång när alla är med. De repeterar under veckan i studion för att ha konsert på fredagskvällen. 
Barnen får följa med under repetitionstiden och se och höra en låt växa fram. Texterna till låtarna 
skrivs med hjälp  av barnens inskickade teckningar och brev. Vem som skriver musiken framgår inte 
tydligt, men det verkar sannolikt att några av programledarna som spelar i bandet  är upphovsmän 
till musiken. Bolibompabandet spelar och sjunger låtarna live i studion.

Utöver Bolibompabandet så framförs även låtar från Bolibompastudion. Ett  exempel är när Doreen 
Månsson tillsammans med nallebjörnen Habibi framför raplåten ”Världens bästa kompis”. Musiken 
och rappen är förinspelad.

Musikvideos förekommer fortfarande. 2006-08-06 visades t.ex. musikvideon ”Tråkigt”52  där sången 
framförs av muppliknande dockor som föreställer djur. 

Musikens pedagogiska funktioner
Tack vare Bolibompabandet så framträder flera av de pedagogiska funktionerna i dessa sändningar.
• Musiken skapar delaktighet på så vis att barnen får bidra med textidéer.
• En låt repeteras flera gånger i veckan och ger på så vis barnen möjlighet att i slutet av veckan 

kunna sjunga med i texten, vilket kan sägas vara ett tillvägagångssätt att lära sig språket.
• Repetition bidrar även till att budskapet får större förståelse. 

Doreens framträdande ihop med nallebjörnen Habibi vill jag adressera funktionen intellektuell 
aktivitet eftersom framträdandet liknar en musikvideo. Sångens budskap ligger utanför de 
pedagogiska funktionerna jag refererar till, men är ett exempel på att programledarna använder sin 
tid i rampljuset för att förmedla ett budskap till barnen med hjälp av musik. Precis som i fallet med 
musikvideos så får barnen höra budskapet endast en gång.

Bolibompa 2007–2008
Bolibompa har nu infört tydliga pedagogiska skarvelement, t.ex. att presentera alfabetet. 
Sändningen från 2007-02-11 hade bokstaven ’O’ som tema och de två programledarna Maija Waris 
och Nassim al Fakir använde mycket kreativitet för att presentera bokstaven. Bland annat 
framfördes en sång, ackompanjerad av Nassim på keyboard (melodi och baston), med en mer eller 
mindre improviserad text som lyder:
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O som i oliv, Olivia, Ottilia eller Olle
O som i Ola, Ossian, Oksana och opera

O-o-o-o-o...(sjungs med operaröst)

Musikens pedagogiska funktioner
O-sången bidrar här med funktionerna delaktighet och textens budskap. Sången är kort och enkel 
vilket även gör att barnen har tillfälle att lära sig den sången snabbt. I och med att sången repeteras 
några gånger i samma sändning framträder även funktionen repetition.

Bolibompa 2009
En sändning och några skarvelemnet via SVT Play från 2009 har studerats. Återkommande moment 
har börjat etablera sig i Bolibompastudion såsom Almanackan där dagens datum och namnsdag 
presenteras.
Ett nytt inslag är att Nassim, en av programledarna, visar upp  sina trumkunskaper. Ett par vinjetter 
visas under sändningen där Nassim spelar trumset ena gången och percussion andra gången till 
vinjettmusiken.
Yankho Kamwendo bjöd in en operasångare och gjorde en ”Halloween-operashow” 2009-10-31 där 
de båda sjunger tillsammans ackompanjerade av en pianist. Begreppet opera förklaras för barnen 
och visar att det inte bara betyder ett  visst sätt att sjunga utan handlar även teater, kostymer, smink 
och ljussättning. 

Musikens pedagogiska funktioner
Funktionen intellektuell aktivitet genom bild och musik i kombination menar jag kan kopplas till 
momentet att Nassim spelar med i vinjetten. Jag anser att  det  är av stor betydelse att  den som spelar 
är, för barnen, en välkänd person. ”Bilden” av Nassim hjälper till att fånga uppmärksamheten på 
instrumentet mer än på själva vinjettmusiken.

Bolibompa 2010–2013
Via SVT Play53 har jag tittat  på skarvelement från år 2010–2013. Sändningarna har klippts isär och 
är publicerade ”styckvis” i kronologisk ordning. Av den anledningen har jag inte kunnat se en hel 
sändning i sitt sammanhang, utan endast utvalda skarvelement från den här tidsperioden.
Från 2010 och framåt kan man se regelbundna moment växa fram, flera av dem ackompanjerade av 
musik i någon form.
Morgongympan är ett sådant moment och som leds på olika sätt av olika programledare. Lovisa 
Söderberg, som är rullstolsburen, har en egen ”Morgongympalåt” som hon sjunger där texten 
instruerar rörelserna. Det finns även en tavla att snurra på som bestämmer vilken slags 
morgongympa som ska utföras; hårdrocks-, balett-, synth- eller folkmusikgympa. Nina leder vid ett 
tillfälle en hårdrocksgympa då hårdrock spelas under tiden som hon låtsas spela trummor, gitarr och 
dansa fritt. Gympan avslutas med att barnen får instruktionen att skrika ”yeah” på den högsta tonen 
de kan ta.

Klädracet och tandborstningen är två andra moment som återkommer regelbundet. Under 
momentets gång spelas musik i bakgrunden som förknippas särskilt med det momentet.
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Varje fredag inleds ”Bolibompahelg” med en speciell jingel och tillhörande dans. Under helgen har 
Yankho en kurs med olika teman med ett barn som kursledare. Det är vanligt förekommande att 
barnet som gästar studion presenterar ett instrument. 

Ett annat återkommande moment kallas för ”Veckans” och har olika teman. Bland annat har 
veckans musik, veckans dans och veckans instrument förekommit. En musikstil, en dans eller ett 
instrument presenteras varje dag.

Artister bjuds in till Bolibompastudion. Ett exempel är Ulrik Munther som gästar studion (2012) 
och framför sin låt ”Soldiers” som han tävlade med i Melodifestivalen samma år. Ulrik spelar gitarr 
och sjunger medan Nassim är med och spelar percussion.
Ett annat exempel är när Yohio kommer till studion (2013). Han uppträder inte men svarar på en 
mängd frågor som barnen har skickat in till Bolibompa.

Bland andra musikaliska inslag kan nämnas:

Rekord i längsta blockflöjtstonen (2010)
”Medalj från Bolibompa” (2010) -musikvideo med programledarna
Bolibompa Big Band (2011)
”Bolibomparappen” (2012)
Veckans blues (2013)
”Manboy”54 framförd på blockflöjt av Eira (2013)
 
Musikens pedagogiska funktioner
Funktionen delaktighet framträder i samband med två moment från denna tidsperiod. Det ena är när 
barn bjuds in till studion och i förekommande fall demonstrerar ett instrument. Det andra momentet 
är Morgongympan.
Morgongympan, klädracet och tandborstningen med tillhörande musik har funktionen repetition och  
skapar en större förståelse för innebörden i momentet. Dessa moment återkommer varje dag och 
genom att höra musiken blir barnen förberedda på vad som ska komma.

Minimello
Ett musikaliskt inslag som är starkt förknippat med Bolibompa, utan att  ingå i skarvelementen, är 
Minimello. Programförklaringen på Barnkanalens hemsida lyder:

Minimello är världens största och minsta melodifestival. Programmet där artisterna både skapas och 
röstas fram av er tittare - den självklara fredagsunderhållningen för hela familjen.55

Minimello startade 200956  och upphovskvinnan är Ylva Hällen, en fd programledare för 
Bolibompa.57  Grundidén är enkel: barnen gör artister av toarullar och skickar in dessa till 
Minimello. Det skickas in en stor mängd artister och alla kan såklart inte vara med i tävlingen. De 
artister som ”blir över” är publik.
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Programmet ingår egentligen inte i skarvelementen, men jag har valt att inkludera det i mitt material 
eftersom barnen känner Ylva som programledare för Bolibompa. Detta gör att Minimello upplevs 
som en del av Bolibompa. Tävlingen har samma förlopp som Melodifestivalen; fyra deltävlingar, 
andra chansen och den stora finalen. Barnen röstar på sina favoriter genom att besöka Minimellos 
hemsida.

Låtarna är ca 1 minut långa och innehåller allt som en melodifestivallåt ska innehålla. Till varje låt 
filmas ett scenframträdande med aktuell artist. Genrebredden är varierande – hårdrock, 
mellanöstern-inspirerad, ballader, poplåtar mm. 

Låtarna skrivs av inhyrda låtskrivare och Ylva skriver samtliga låttexter. Genom SMDB står att läsa 
att  Robert Gehring var låtskrivare för Minimello 2010. Vilka låtskrivare som har engagerats för 
2011 och 2012 framgår inte, men enligt information på Ylvas hemsida58  fanns bl a Thomas G:son, 
Mija Folkesson och Tommy Körberg bland sångare och musiker i 2012 års upplaga. Bland sångarna 
år 2010 hittar vi bl a Sara Edwardsson, Nina Hjelmkvist, Yankho Kamwendo och Nassim al Fakir 
som alla är programledare i Bolibompa. Ylva fungerar som programledare och producent för 
Minimello.
Minimellolåtarna från 2010, 2011 och 2012 finns utgivna som fonogram, dock endast i digital form 
på Spotify.

Musikens pedagogiska funktioner
Minimello fyller funktionerna

• Delaktighet
• Textens budskap 
• Repetition 

Alla artister är tillverkade av barnen och alla sångtexter sjungs på svenska. Barnen görs även 
delaktiga genom att  aktivt  rösta på sin favoritlåt. Eftersom sångerna finns tillgängliga på hemsidan 
under programmets sändningsperiod och på Spotify har barnen alla möjligheter att lyssna ett 
obegränsat antal gånger på sångerna.
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Musikens utrymme

För att  med säkerhet kunna avgöra hur mycket utrymme musiken får i Bolibompa behövs en analys 
göras av alla sändningar, vilket jag av tidsskäl inte har kunnat göra. Jag har dock valt att göra en 
analys av materialet från SMDB för att se hur stor del av dessa skarvelement som innehåller musik i 
någon form. Den totala skarvelementstiden (inklusive musikvideos) för sändningar från samma år 
har fördelats i prat, musik och musikvideos. Ett genomsnitt i procent för dessa delar per år är 
redovisat i nedanstående diagram grundat på de sändningar jag har studerat. Y-axeln visar procent 
och x-axeln visar årtalen.

Tanken med detta diagram är att försöka få en uppfattning om hur stort utrymme musiken har 
utifrån det material jag har studerat. Diagrammet gör alltså inte anspråk på att ge en generell bild av 
musikens utrymme i Bolibompa.
I diagrammet framträder att  sändningarna från 1993 innehöll endast prat. I sändningarna från 1999 
fanns det några inslag av musik (15 procent), men fortfarande upptas utrymmet till största delen av 
prat. Under 2001 visades musikvideos vid flera tillfällen (20 procent), annan form av musikinslag 
förekom vid få tillfällen (3 procent).
Stapeln för 2003 visar hälften prat (51 procent) och hälften musik (49 procent). Detta kan synas 
iögonfallande i jämförelse med åren 2006 (musik 18 procent och musikvideos 4 procent) och 2007 
(musik 16,5 procent), som är snarlika åren 1999 och 2001 i sin fördelning. Jag resonerar mer kring 
detta i diskussionskapitlet.
Staplarna för år 2008 och 2009 visar, liksom 1993, ingen musik utan endast prat.

Prat Musik Musikvideo
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RESULTATANALYS

En resultatanalys av musikens pedagogiska funktioner, musikens utrymme och resultatet av 
enkätundersökningen presenteras i nämnd ordning i detta avsnitt.

 
Musikens pedagogiska funktioner

Min tredje frågeställning lyder: Framträder de pedagogiska funktionerna i musiken? Svaret på detta 
är att alla fyra pedagogiska funktioner, som framträder genom musiken i forskningsöversikten, även 
framträder genom Bolibompas musik. I detta avsnitt följer en sammanfattning av de pedagogiska 
funktionerna utifrån studien av Bolibompasändningarna och enkätundersökningen. 

Delaktighet
För att få svar på frågan om musik skapar delaktighet hos barnen genomfördes en enkät-
undersökning vars resultat presenteras senare i detta avsnitt. I studien av Bolibompasändningarna 
finns många exempel på hur programledarna använder musik för att skapa delaktighet hos barnen. 
Jag talar här om samma pedagogiska funktion, men utifrån två olika perspektiv: barnens och 
programledarnas. 
Utifrån studien kan jag förstå att programledarnas intention är att ge musiken funktionen att skapa 
delaktighet hos barnen. Om det är en så tydlig ambition från Bolibompas håll så borde det vara 
intressant att undersöka om barnen blir delaktiga på det sätt som förväntas.

Textens budskap
Alla sånger som framförs i Bolibompa sjungs på svenska. Genom Bolibompabandet, som var aktivt 
år 2006, framträdde även funktionen textens budskap på ett tydligt sätt. Barnen engagerades rent 
”språkligt” genom att bidra med teckningar och brev som Bolibompabandets sångtexter byggde på. 
Alla tillfällen Bolibompa skapar där barnen har möjlighet att sjunga med kan kopplas till denna 
funktion.

Intellektuell aktivitet
Den pedagogiska funktionen Intellektuell aktivitet med avseende på rörlig bild och musik i 
kombination hittar vi främst i samband med musikvideos. Bolibompa använde sig oftare av 
musikvideos under första halvan av 2000-talet än under den senare.

Repetition
De exempel när en av programledarna framför en låt i Bolibompastudion kan liknas vid en 
musikvideo som bara framförs någon enstaka gång. Dessa låtar och musikvideos innehåller i större 
utsträckning ett mer implicit  budskap. Här skulle den pedagogiska funktionen Repetition genom 
dess positiva effekt på inlärning och att den skapar större förståelse för budskapet som förmedlas 
kunna fungera på ett tydligt sätt.
Jellison och Wolfe (1999)59  föreslår att om repetition ökar barns förståelse för ett implicit budskap, 
så kanske tv-producenterna för barnprogrammen vill lägga upp innehållet i programmen så att en låt 
eller musikvideo visas två eller flera gånger under en timmeslång sändning.60  Bolibompa, som 
sänder vid två tillfällen varje dag, har möjlighet att visa samma musikvideo flera gånger under en 
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vecka. Detta skulle troligen, med hänvisning till Jellison och Wolfe, ha positiva effekter för barnens 
inlärning och förståelse. Bolibompabandet bidrog starkt med denna funktion under den period 
bandet existerade. 

Musikens utrymme

Resultatet av analysen av musikens utrymme i Bolibompa under åren 1993–2009 visar att musiken 
inte har varit ett givet inslag från start  och man kan inte tala om kontinuitet  över tid. Flera 
sändningar innehåller inte någon musik alls, inte ens i bakgrunden. Det antyder att den 
programledare som ville använda sig av musik hade full frihet att göra det och vice versa; den 
programledare som inte hade intresse av att använda musik hade full frihet att låta bli.
Sett över hela den studerade tidsperioden, 1993–2013, så ändras musikens utrymme och position 
över tiden. Från att endast ha funktionen av att vara bakgrundsmusik, som fallet var i början av 
2000-talet, får musiken under senare delen av 2000-talet ta större utrymme, i betydelsen tid, i 
anspråk. Positionen har ändrats från att vara bakgrundsmusik till att oftast vara ”förgrundsmusik”.

Enkätundersökning

2010 rapporterade Statens Medieråd att 46 procent av barn i åldern 2–9 år tittade på Bolibompa. För 
att  kunna bekräfta eller dementera antagandet om att Bolibompa fortfarande har höga tittarsiffror, 
valde jag att  genomföra en enkätundersökning med fyrtio barn i åldern 7–9 år. Jag sökte även svar 
på frågeställningarna vad barnen tycker om Bolibompas musik och om de blir delaktiga genom den.

Utifrån frågeställningarna

–Vad tycker de unga tv-tittarna om musiken i Bolibompa?
–Skapas delaktighet hos barnen genom musiken?

ställdes följande frågor:

1. Brukar du titta på Bolibompa?
2. Vad tycker du om musiken i Bolibompa?
3. Känner du igen musiken?
4. Brukar du sjunga med i låtarna?

Av de fyrtio barn som deltog i enkäten svarade femton av dem nej på frågan om de brukar titta på 
Bolibompa. Det får till följd att det är 25 barn som har svarat på fråga 2, 3 och 4.

Resultaten av enkätundersökningen visar följande:

• 62,5 procent av barnen tittar på Bolibompa.

• Av dessa 62,5 procent tycker 28 procent att musiken i Bolibompa är bra. 52 procent tycker att den 
är varken bra eller dålig och 20 procent tycker att musiken är dålig.
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• 84 procent svarade att de kände igen musiken i Bolibompa.

• 72 procent svarade att de inte brukar sjunga med i sångerna.

Resultatet av enkätundersökningen visar att man törs utgå från att Bolibompa fortfarande har höga 
tittarsiffror. Bland dessa fyrtio barn är det hela 62,5 procent som tittar, en högre siffra än vad jag 
hade väntat mig.
De barn som inte tittar på Bolibompa väljer att titta på kommersiella barnkanaler såsom t.ex. 
Nikolodeon, Cartoon Network och Disney Channel. SVTB, där Bolibompa sänds, har en fördel i 
och med att alla hushåll i Sverige har tillgång till kanalen. Detta gäller inte för de kommersiella 
kanalerna som räknas upp ovan.
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DISKUSSION

Trots att jag inte har hittat svensk forskning om barn, musik och television vill jag ändå föreslå att 
det som Campbell, Lamont, Marsh och Lury gemensamt säger i sina studier även omfattar svenska 
barn; barn ägnar en stor del av sin tid åt att titta på tv, och tv:n i sin tur presenterar en stor mängd 
musik för dem.

Bolibompa har en särställning som inget annat barnprogram i Sverige har. Det faktum att 
programmet har väldigt höga tittarsiffror och sänds vid två tillfällen varje dag gör att 
Bolibomparedaktionen har en avsevärd mängd programtid att fylla med underhållande och 
pedagogiska moment genom musik för Sveriges alla barn. 

Mina egna reflektioner av de tjugotvå Bolibompasändningarna redogör jag för årsvis i kommande 
avsnitt. Därefter diskuterar jag analysen av musikens utrymme och resultatet av enkät-
undersökningen. Till sist lyfter jag fram två av de pedagogiska funktionerna i ett bredare perspektiv 
för att diskutera möjligheten för Bolibompa att använda just dessa funktioner än mer medvetet.

Reflektioner kring musiken i Bolibompa 1993–2013

Bolibompa 1993
Bolibompasändningen från 1993 har en mycket tydlig uppgift av att enbart fungera som hallåa och 
presentera programmen, precis som hallåorna i SVT:s övriga programtablå.61  Skarvelementen är 
korta och innehåller inte något större eller djupare tema utan kretsar i stor utsträckning runt en 
aktivitet som pågår. Syftet verkar inte vara att förmedla något till barnen utöver de program och 
filmer som visas, utan enbart fungera som tydlig och sammanhållande ram för påannonsering av 
nästa program.

Bolibompa 1999
Med stöd av några Youtubeklipp, som fyller i där SMDB-arkivet är tomt, kan man anta att 
Bolibompa gör en form av omstart runt år 1999. Enligt de privatpersoner som har lagt ut Youtube-
klippen är de daterade 1996 och 1997 och visar samma vinjett som användes 1993. Det tyder på att 
Bolibompas vinjett  och form var desamma fram till slutet av 1990-talet. För att få reda på exakt när 
omstarten ägde rum krävs vidare efterforskningar. Med hjälp av Youtubeklippen kan man ändå se 
att Bolibompa sändes efter 1993 och före 1999. 

Bolibompa 2001
Bolibompa har nu längre studiotid för skarvelementen, vilket  gör det möjligt för programledarna att 
ha ett  genomgående tema och bidra med någonting ifrån studion mellan programmen som visas. 
Studion är inredd med soffa, tavlor, mysiga filtar och kuddar vilket gör miljön tilltalande. 

Skarvelementen är fortfarande relativt korta men ändå tillräckligt långa för att kunna föra en ”egen” 
handling framåt och samtidigt hinna presentera nästa program. Musik förekommer till största delen 
i form av musikvideos som inger förtroende vad gäller både text, arrangemang och bildproduktion. 
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Nu kan man också se att Bolibompa inte bara är en portal för att  visa program, man använder även 
portalen för att göra reklam för andra program i SVT, i detta fall Melodi Grand Prix Junior. Man 
kan inta en kritisk hållning till tävlingen och säga att detta uppmuntrar barnen till ytterligare tv-
konsumtion. Mitt syfte i det här fallet är att visa på en form av musikaliskt inslag som tar plats i 
Bolibompastudion och inbjuder till att skapa delaktighet, utan att vara en del av Bolibompa.

Bolibompa avslutas numera tydligt  med slutvinjett  och eftertexter. Detta signalerar att Bolibompa 
ses som ett  eget program även det kom att dröja ända till 2011 innan SVT fick räkna in Bolibompa i 
statistiken som ett egenproducerat barnprogram.62 

Bolibompa 2003
Att musikutrymmet skulle styras av vilken programledare som ansvarar för sändningen kan man 
inte hävda. I två sändningar från 2003 använder samma programledare musik på ett  aktivt sätt i den 
ena sändningen men använder inte musik alls i sändningen dagen efter. Det kan också vara så att 
den programledare som har ett musikintresse aktivt kan välja att använda musik eller inte, medan 
den som inte har något musikintresse alls inte ens överväger att använda sig av musik. 
Redan 2001 användes Bolibompa för att nå barn i målgruppen 8–15 år som kan tänkas vilja tävla i 
Melodi Grand Prix Junior, som 2003 har bytt namn till Lilla Melodifestivalen. Genom att visa 
fjolårets vinnarlåt låter man barnen förstå lite vad det handlar om och förhoppningsvis locka många 
barn till att vilja vara med.

Det inledande skarvelementet när låten Fame framförs med svensk text har hela två minuter och 
trettionio sekunder till förfogande och teckningsutställningen får två minuter och arton sekunder. De 
två övriga skarvelement under denna sändning är endast tjugoen respektive tjugotre sekunder långa. 
Musiken, både som aktivitet i centrum och bakgrund, får alltså här ett stort utrymme i tid beräknat.

Bolibompa 2006
Studiotiden för programledarna har ökat rejält sedan år 2001. Anledningen till att jag har valt att 
jämföra skarvelementstiden för 2006 med 2001 grundar sig i att  jag bara har tittat på två sändningar 
från 2003 och kan inte utifrån det få ett jämförbart genomsnitt med 2006. Jämfört med 2001 har 
skarvelementens genomsnittliga längd ökat från tre minuter och sexton sekunder under 60 minuters 
programtid till sexton minuter och fyrtiotre sekunder under 120 minuters programtid.
Två av programledarna, Johan Anderblad och Ylva Hällen, är kvar sedan 2001, övriga har 
tillkommit senare. Bolibompabandet fungerar som ett ”program i programmet” och har en egen 
jingel. Många av skarvelementen sänds från replokalen med flera programledare närvarande. Det är 
inte alltid givet att Bolibompabandet repeterar i replokalen, men även om de inte spelar så finns 
samtalet om musik och instrument oftast närvarande på ett eller annat sätt. 

All musik som Bolibompabandet framför spelas live i studion. En konsekvens av det är att  det 
emellanåt kan upplevas lite haltande rent rytmiskt och musikaliskt  och ibland blir melodin svår att 
uppfatta. Särskilt svajig blir melodin när två personer ska samsas om en ny textrad. Å andra sidan 
visar Bolibompabandet att  det viktigaste inte är hur det låter utan att alla kan vara med och spela 
och sjunga. Vid ett tillfälle påannonserade Doreen Månsson Bolibompabandet så här:
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-Ett ställe där alla får vara med, det är ju i Bolibompabandet. Där får ni vara med och vi får vara med,  så 
varsågoda!

Barnen inbjuds att vara med i Bolibompabandet och får även chans att lära sig bandets låtar. Genom 
att skarvelementen från replokalen kretsar kring att bandet övar, repeteras en låt  flera gånger under 
samma vecka. När bandet övar in en låt lär de samtidigt ut den till barnen. Barnen är dessutom i 
högsta grad delaktiga i texterna som bygger på det barnen har skickat in till Bolibompa.
Andra musikinslag såsom musikvideos och enstaka framträdanden i Bolibompastudion repeteras 
inte alls i samma utsträckning. 

Bolibompa 2007–2008
När skarvelementen endast har syftet att  presentera nästa program är de ca tjugo till trettio sekunder 
långa. Jag tycker mig se att ju längre fram i tiden vi rör oss, desto fler blir de längre skarvelementen 
till antalet. I de sändningar från 2007–2008 som jag har studerat förekommer i varje sändning två 
till fyra skarvelement som är runt två minuter långa.
I och med att skarvelementen blir längre har programledarna ännu större möjlighet att göra något 
pedagogiskt och kreativt av tiden. I samband med att skarvelementet  fylls med ett pedagogiskt 
innehåll får även musiken en tydlig roll och ofta med ett pedagogiskt syfte, som t.ex. när den 
används till att lära ut bokstaven ’O’. Även denna gång har programledarna valt att spela och sjunga 
live, som Bolibompabandet gjorde 2006. 

Bolibompa 2009
Almanackan är ett  exempel på moment som återkommer dagligen i Bolibompa. Den här typen av 
återkommande moment ger en tydlig struktur åt skarvelementen. 
Ett nytt musikaliskt moment har tillkommit i och med att Nassim spelar trummor och percussion till 
vinjetten. I vanliga fall visas en tecknad vinjett, men när Nassim spelar är det filmat i studion. En 
stor poäng med det är att barnen ser vem det är som spelar och på vilket instrument han spelar. 
Anledningen till att  Nassim får detta utrymme kan man bara spekulera kring. Kanske ville man 
väcka barnens intresse för musikinstrument, i detta fall trummor och percussion, eller så kan det  ha 
varit  av anledningen att Nassim ville spela. Om anledningen var att visa upp olika instrument kan 
man förväntas hitta fler vinjetter som har kompletterats med andra typer av instrument. 

Bolibompa 2010–2013
Det musikaliska utrymmet har utökats under de senaste åren och musikaktiviteterna har fått en 
större bredd. Med hjälp  av jinglar och små musikinslag i förbifarten finns musik närvarande under 
stor del av sändningarnas skarvelement. Man kan även se en stor musikalisk variation hos 
programledarna i det som visas, allt ifrån rekord i längsta blockflöjtstonen till en genomarbetad 
musikvideo.

När barn bjuds in till studion för att visa något de kan är det vanligt att de har med sig ett 
instrument. Det kan bero på att de barn som spelar instrument har fått en större vana att stå inför en 
publik genom uppspelningar. Är man lite van vid en scen blir steget inte så stort att ställa sig i 
Bolibompastudion och spela. Naturligtvis hänger det mycket på barnets personlighet också.
Några av programledarna förknippas tydligare med musik än andra. Nassim och Lovisa, aktiva som 
programledare 2013, använder sig ofta av musik under sina skarvelement. Lovisa sjunger ibland 
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egna sånger och Nassim gillar att testa hur saker låter vilket kan mynna ut i en ljudkomposition. 
Även Yankho utmärker sig på musikområdet.

Att bjuda in artister är ett nytt inslag i Bolibompa. Både Ulrik Munther och Yohio som gästade 
Bolibompa under 2012 och 2013 har tävlat i Melodifestivalen och det är sannolikt genom tävlingen 
de har blivit kända för barnen. Att Bolibompa väljer att bjuda in artister från Melodifestivalen till 
studion talar för att det är genom tv-program, i detta fall ett familjeprogram, som små barn får 
musikaliska förebilder.
Jag vill här uppmärksamma att  Ulrik Munthers och Yohios repertoarer inte medvetet riktar sig till 
Bolibompas målgrupp, dvs barn i ålder 2–9 år.

Musikens utrymme

I diagrammet över musikens utrymme innehåller stapeln för 2003 en analys av två sändningar med 
samma programledare. Den ena sändningen innehöll ingen musik alls medan programledaren 
använde musik både som aktivitet och bakgrund i den andra sändningen. Resultatet ger 49 procent 
musik och 51 procent prat för dessa två sändningar. Om fler sändningar hade analyserats från 2003 
hade troligen en annan fördelning mellan musik och prat framträtt. Det verkar inte sannolikt  att 
2003 skulle vara så annorlunda i fördelningen prat/musik i jämförelse med 2001 och 2006. 
Anledningen till att  jag har tagit med de två sändningarna är för att peka på att samma 
programledare väljer att använda musiken på ett  mycket framträdande sätt en sändning och inte alls 
en annan.

Värt att notera är den omvända fördelningen av musik och musikvideos 2001 och 2006. Med tanke 
på Bolibompabandets aktiva period under 2006 är det dock förvånande att inte mer tid har ägnats åt 
musik under dessa sändningar, bara 18 procent av den totala tiden. Även om många skarvelement 
har sänts ifrån Bolibompabandets replokal har man uppenbarligen ägnat mycket av tiden åt att 
prata, inte att spela. Trots detta finner jag det ändå intressant att man har valt att  låta sändningarna 
utgå från replokalen, en miljö starkt förknippad med musik. Å andra sidan visar omfördelningen 
tydligt att  musiken har flyttat in i skarvelementen på allvar från 2003 och framåt, med tanke på att 
musikens övervägande del under 2001 bestod av musikvideos.

Man skulle kunna tala om ett  paradigmskifte runt 2007 när det gäller den pedagogiska inriktningen 
för Bolibompas skarvelement. Redan tidigare år behandlas ämnen som har med etik och moral att 
göra och spelas upp som små draman under skarvelementen, vilket jag anser vara en form av 
pedagogisk inriktning. Ett exempel är från Bolibompabandet 2006, när Doreen tror att hon råkar ha 
sönder Marcus’ bas och inte törs berätta det. Vi får följa dramat fram till det sista skarvelementet i 
sändningen då Doreen till sist tar mod till sig och berättar. Då avslöjas det att basen redan var 
”trasig”, det var inte Doreens fel. 
2007 ser vi hur alfabetet presenteras för barnen, vilket har en helt annan pedagogisk inriktning. 

Som framgår av diagrammet på sidan 23 fanns ingen musik i de två sändningar jag har tittat på från 
2008. Jag kan här endast  utgå ifrån att jag hade ”otur” med valet av sändningar. Lika osannolikt 
som det verkar att 2003 skulle bestå av hälften musik och hälften prat, lika osannolikt borde det 
vara att 2008 inte innehöll någon musik alls. Eftersom det så tydligt framgår att musik får ett  större 
utrymme under 2003, 2006 och 2007 kan man anta att  musiken fortsätter att  ha utrymme även under 
2008. Samma gäller för 2009, ingen musik fanns i den sändning jag tittade på. Däremot har jag 
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hittat skarvelement i SVT:s öppna arkiv från 2009 där musik förekommer, men jag kan inte 
analysera det på samma sätt som de hela sändningarna. Därför representerar stapeln från 2009 
endast en sändning som inte innehöll någon musik alls.

Delaktighet - analys av enkätundersökningen

En enkätundersökning med fyrtio barn säger naturligtvis inte särskilt mycket. Jag vill ändå mena att 
resultatet är intressant och ger följdfrågor. Bolibompas höga tittarsiffror verkar hålla i sig, men få 
barn svarar ja på frågan om de tycker att musiken är bra. Majoriteten av den tillfrågade 
åldersgruppen 7–9 år svarar att de inte brukar sjunga med i sångerna. 

Svårigheten att få barnen att vara delaktiga genom musiken framgår av svaren på den sista frågan i 
enkäten. Det faktum att 84 procent känner igen musiken som spelas i Bolibompa, men bara 28 
procent brukar sjunga med, kan ha flera orsaker.

1) Det kan bero på att musiken inte repeteras i tillräckligt stor utsträckning för barnen att  lära sig 
sångerna, men ändå så mycket att musiken uppfattas som bekant och att många därför har svarat 
att de känner igen den.

2) En annan orsak kan vara att barnen tycker att musiken i Bolibompa låter likadan och att det är 
orsaken till att de svarar att de känner igen musiken men inte kan sjunga med.

3) Det kan även bero på att barnen i den här åldern, 7–9 år, väljer aktivt att  inte vara delaktiga. 
Studien av Lamont (2008)63 pekar på att barn i 3,5-årsåldern är mycket aktiva när de tittar på tv. 
Kanske är det så att aktiviteten dalar med åldern och att barn i 7–9-årsåldern inte är lika 
intresserade av att interagera med tv:n, utan tycker att det känns larvigt  att  sjunga ensam framför 
en tv-ruta.

4) Ytterligare en orsak till att barnen inte sjunger med i någon större utsträckning kan bero på 
sångernas tonomfång. Barn i allmänhet  har ett  mycket stort tonomfång, ofta två oktaver. 
Problemet är att ett  barns tonomfång ligger mycket högre än en vuxens. Om man inte är 
medveten om detta som vuxen är det lätt att välja ett tonomfång som angränsar till sitt  eget 
taltonsläge, vilket oftast blir alldeles för lågt för ett barn.64 

Återkoppling till tidigare forskning

Av de fyra pedagogiska funktioner som jag har jämfört musiken i Bolibompa med vill jag diskutera 
två av dem, textens budskap och repetition, i ett lite större perspektiv. Anledningen till detta är att 
jag anser att dessa funktioner är viktiga för barnens lärande, och genom att diskutera dessa vill jag 
även lyfta fram Bolibompas möjlighet att använda just de funktionerna ännu mera aktivt.

Först återkopplar jag till Textens budskap och därefter Repetition.
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Textens budskap
Lury (2002) diskuterar i sin studie att texten i populärmusik ofta är gåtfull för barn, även om texten 
sjungs på barnens modersmål. En möjlig förklaring till att barnen upplever texten som gåtfull är att 
den sannolikt är avsedd för vuxna, dvs är mer implicit än vad barnen har förmåga att förstå. Barnen 
förstår inte vad sången handlar om och då blir det inte viktigt att  höra varje ord rätt. Även om alla 
orden är riktiga som barnen sjunger behöver meningarna varken vara fullständiga eller begripliga 
och för dem är det inte ett problem. Det är för oss vuxna som en märklig meningsbyggnad blir ett 
problem.
Lury säger att det inte är ovanligt att barnen missuppfattar orden i en sång. För svenska barn som 
sjunger med i engelska texter kan man inte tala om missuppfattningar av ord utan snarare en helt 
egen tolkning av de vokaler och konsonanter som barnen hör i sången. Man skulle kunna föreslå att 
denna tolkning av ljud tillsammans med sång kunde liknas vid ett barns eget melodiinstrument.

Bolibompa skulle kunna spela en viktig roll när det gäller att presentera populärmusik med svensk 
text för barnen, eftersom det möjligen är ett av få tillfällen i barnens populärmusikaliska värld där 
de får höra sånger sjungas på svenska. Jag vill mena att populärmusik med svensk text för barn är 
en bristvara och föreslår därför att Bolibompa skulle kunna fungera som en utmärkt 
distributionskanal för detta ändamål.

Lury tar även upp i sin studie textens betydelse för barnens språkinlärning i en engelskspråkig 
kontext. Hennes utgångspunkt är att barnen lyssnar till sitt modersmål i sångerna och att sjunga med 
är ett  tillvägagångssätt att  lära sig språket. Jag vill diskutera detta utifrån en svenskspråkig kontext 
med mina egna barn som referens. I den svenska kontexten har många av de låtar barnen lyssnar på 
engelsk text, vilket inte är deras modersmål.
Den populärmusik mina barn, 10, 8 och 5,5 år, lyssnar på har ofta engelsk text även om det är 
”svensk musik”, dvs musik av svenska låtskrivare. Även här är det i regel tv:n som presenterar 
musiken för barnen och den svenska uttagningen till Melodifestivalen är ett mycket tydligt exempel 
på detta. Av trettiotvå bidrag år 2013 sjöngs tjugotvå bidrag på engelska och år 2011 sjöngs 
tjugofem bidrag av trettiotvå på engelska. 2012 var fördelningen mellan svenska och engelska något 
mera jämn då arton av de trettiotvå bidragen sjöngs på engelska. Bolibompa bekräftar antagandet att 
många barn följer Melodifestivalen genom att bjuda in Ulrik Munther (2012) och Yohio (2013) till 
Bolibompastudion. De har båda tävlat i Melodifestivalen och deras bidrag sjöngs på engelska.

Vad har detta för betydelse för svenska barns språkinlärning? Får de som har lyssnat mycket på 
musik med engelsk text ett försprång när det gäller att lära sig engelska, med tanke på att de redan 
är bekanta med uttalet och kanske till viss del innehar ett vokabulär från sångerna?

Jag återkopplar till min yngste sons favoritspellista som nämns i inledningen, där fjorton av nitton 
låtar har presenterats för honom via tv:n genom barnfilmer och program. Flera av hans favoritlåtar 
kommer från Melodifestivalen och sjungs på engelska. Även om barnfilmers dialoger är dubbade 
till svenska är det inte alltid så att sångerna i filmerna har försetts med svensk text. Så är fallet i 
filmen Alvin och gänget där sångerna enbart finns i bakgrunden. I Disney-filmen Lejonkungen 
däremot är sångerna översatta till svenska på grund av att de ingår i handlingen och för den vidare. 

Disney ger emellanåt ut fonogram65  med sånger med svensk text från sina filmer, t.ex. cd:n ”Disney 
- En magisk värld” utgiven 2009. På cd:n finns fyrtiofyra sånger från tjugo av Disney’s klassiska 
filmer såsom Snövit, Djungelboken och Lejonkungen. Om man, som min son, har en favoritlåt från 
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filmen ”Bilar 2” från 2010 är man än så länge hänvisad till filmen för att höra sången på svenska. 
Många av Disneyfilmernas sånger finns utgivna som fonogram, både som fysisk cd-skiva och 
digitalt  på iTunes eller Spotify, men då är det i regel originalversionerna på engelska som finns 
tillgängliga. När man vill lyssna på låtarna från favoritfilmerna på svenska någon annanstans än 
framför tv:n eller datorn kan urvalet med andra ord vara väldigt begränsat.

Jag föreslår inte med detta resonemang att Bolibompa skulle spela Disney-musik. Däremot vill jag 
poängtera att SVT och Bolibompa har en unik möjlighet att  presentera och nå ut med populärmusik 
på med svensk text särskilt riktad till barn i åldern 2–9 år.  

Vikten av repetition
Det har funnits och finns musikaliska inslag i Bolibompa som präglas av repetition. För det första 
finns jinglar som hör till de moment som återkommer varje dag; klädracet, tandborstning, 
morgongympa och almanackan för att nämna några. Jinglarna har en förberedande funktion för 
barnen så att de vet vad som står på tur. Jinglarna är även melodiska och en del har en sångtext 
(tandborstning, almanackan) som barnen kan sjunga med i.
När Bolibompabandet var aktivt repeterades en sång flera gånger under samma vecka för att sedan 
spelas upp  på konsert på fredagskvällen. Det kunde också hända att sången spelades igen veckan 
efter, ifall det var något barn som missade fredagskonserten. Texterna till Bolibompabandets låtar 
skrevs ihop efter barnens brev och teckningar och handlade om bl a att säga hej då till sin kompis 
och om fantasi. Om barnen faktiskt lärde sig sången eller om repetitionen hade någon annan 
betydande effekt återstår att undersöka.
Ett annat inslag där musiken repeteras är Minimello. Repetitionen görs till viss del i tv-sändningen 
men den stora skillnaden från andra inslag är att alla låtarna som tävlar i Minimello finns 
publicerade på Barnkanalens hemsida under perioden som programmet sänds. Barnen uppmanas att 
besöka hemsidan för att  rösta på sin favorit och väl där kan barnen spela låtarna hur många gånger 
som helst. Barnen själva styr över repetitionen. Som jag tidigare har nämnt finns Minimellolåtarna 
från 2010, 2011 och 2012 tillgängliga på Spotify  vilket inbjuder till mer repetition på ett positivt 
sätt. 

Jellison och Wolfe poängterar vikten av repetition när det gäller barns lärande. Jag vill påstå att 
repetition också är viktigt i vissa sammanhang för att möjliggöra för barnen att bli delaktiga.
Campbell säger att ”De [barnen] vill uppleva musik, inte bara titta och lyssna. De behöver höra, se 
och göra för att  lära.” För att lära sig en sång krävs repetition. Från Bolibompastudion repeteras inte 
många av sångerna, det vanligaste är att  den spelas en gång. På Bolibompas hemsida kan man 
förvisso hitta många av sångerna i form av klipp från studion, men frågan är om barnen går in på 
sidan, letar upp klippen och lär sig sångerna.

Avslutande reflektion

Frågan om musikens relevans i dessa sammanhang ska här få en kommentar. Bolibompa och de 
pedagogiska funktionerna delaktighet, textens budskap, intellektuell aktivitet och repetition är inte i 
sig beroende av musiken. Programmet och funktionerna existerar även utan musik. Men, jag vill 
lyfta fram musikens förmåga att förstärka funktionerna. För att  ta ett  konkret exempel från de 
sändningar jag har studerat  (se s 22-23): Bokstaven O var temat för en Bolibompasändning och hela 
programmet genomsyrades av bokstaven på olika sätt. Under programmet framfördes även en enkel 
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sång av programledarna om O. Barnen hade möjlighet att på flera sätt lära sig hur bostaven ser ut 
och hur den låter under programmets gång. Men genom sången förstärktes funktionerna delaktighet, 
textens budskap och repetition. Delaktighet genom att de blev inbjudna att sjunga med. Textens 
budskap på så vis att barnen fick flera förslag på namn som börjar på O. Sist men inte minst 
repetition; för att lära ut sången till barnen sjöng programledarna sången flera gånger. Hur barnen 
uppfattade det hela kan jag bara spekulera kring, men det är fullt möjligt att just sången fick leva 
kvar i deras minne och hjälpa till att återkoppla till bokstaven vid senare tillfällen. 

Att skriva den här typen av text är ett hantverk. Ett hantverk kräver tid och träning. Jag har precis 
börjat skaffa mig erfarenhet kring hantverket och behöver träna mycket mer. Mina slutsatser skulle 
kunna underbyggas ytterligare med empiriska undersökningar av större grupper av barn, men 
omfattningen av en sådan studie är för stor för en magisteruppsats. Detta är å andra sidan ett område 
som känns naturligt och inspirerande att gå vidare med i en masteruppsats eller doktorsavhandling.

FRAMTIDA FORSKNING

Ett par frågor som jag återigen vill ge uppmärksamhet med tanke på framtida forskning är:

1. I min enkät framkommer det att endast 28 procent av barnen är delaktiga i Bolibompas musik 
genom att sjunga med, men en mycket större undersökning bland Bolibompa-tittare behöver 
göras för att få ett tillförlitligt resultat angående låg delaktighet. I de sändningar jag har studerat 
märks tydligt att programledarna vill göra barnen delaktiga genom musiken. Om mitt 
enkätresultat stämmer, hur kan man då jobba med musiken i Bolibompa för att skapa större 
delaktighet genom den? 

2. Har det någon betydande effekt för svenska barns språkinlärning att en stor mängd av den 
populärmusik de lyssnar på sjungs på engelska? Det är inte givet att låtar av svenska 
upphovsmän sjungs på svenska. Denna fråga är starkt kopplad till Lury´s (2002) 
forskningsresultat i fråga om barntelevision och populärmusik, och som är en av de pedagogiska 
funktioner jag har studerat.

3. Inom ett vidgat textbegrepp (Linell 2009) ryms bilder, animationer, symboler och musik. När 
musik förstås som text utifrån det här perspektivet inkluderar det inte enbart noter eller sångtext, 
utan också den klingande musiken. Det skulle vara intressant att, med utgångpunkt i ett vidgat 
textbegrepp, studera musik som språk.

Jag vill också lyfta fram några förslag till utveckling för musiken i Bolibompa:

• Resultatet av studien pekar på att musiken har en stor pedagogisk potential i förhållande till hur 
den används i Bolibompa. Detta är en viktig aspekt som såväl SVT, Bolibompas redaktion men 
också musiklärare kan dra lärdom av. På så sätt  kan en mer medveten syn på hur musiken används 
i Bolibompa kunna etableras.

• Tidigare forskning om barn, musik och television visar att tv:n har en stor inverkan på barns 
musikaliska erfarenheter som till stor del består av populärmusik. Bolibompa har plattformen för 
att  skapa en slags ”grundrepertoar” av populärmusik på svenska ämnad särskilt för barn i åldern 
2–9 år.
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Jag vill till sist sälla mig till Yims rekommendation som säger att  mer forskning behövs om 
småbarnsmusik och media så att tv-producenter bättre kunde förstå sin roll och betydelse i 
utbildningssammanhang.
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Elektroniska källor
http://www.youtube.com/watch?v=skQL4rKltec Bolibompa slutvinjett 1996
http://www.youtube.com/watch?v=7fVfONQvHAQ ”Bolibompaslut” 1997
http://www.youtube.com/watch?v=vS9Sa9lIm6k ”Bolibompaslut” 1997

Hällen, Ylva: http://www.xn--ylvahllen-z2a.se/index.php?page=aktuellt

Minimello: http://www.svt.se/barnkanalen/minimello/

Sveriges Television: http://www.svt.se/omsvt/fakta/public-service/

SVTPlay: http://www.svtplay.se/

Tv-program
Bolibompa, Sveriges Television, Kanal 1, 1993-08-03
Bolibompa, Sveriges Television, Kanal 1, 1993-08-12
Bolibompa, Sveriges Television, SVT1, 1999-09-26
Bolibompa, Sveriges Television, SVT1, 1999-10-14
Bolibompa, Sveriges Television, SVT1, 2001-08-20
Bolibompa, Sveriges Television, SVT1, 2001-08-25
Bolibompa, Sveriges Television, SVT1, 2001-09-01 kl 08:00
Bolibompa, Sveriges Television, SVT1, 2001-09-01 kl 18:00
Bolibompa, Sveriges Television, SVT1, 2001-12-15 kl 08:00
Bolibompa, Sveriges Television, SVT1, 2001-12-15 kl 18:00
Bolibompa, Sveriges Television, SVT1, 2003-04-24
Bolibompa, Sveriges Television, SVT1, 2003-04-25
Bolibompa, Sveriges Television, Barnkanalen, 2006-08-06
Bolibompabandet, Sveriges Television, Barnkanalen, 2006-10-22
Bolibompabandet, Sveriges Television, Barnkanalen, 2006-10-29
Bolibompabandet, Sveriges Television, Barnkanalen, 2006-11-05
Bolibompa, Sveriges Television, SVT1, 2007-02-11
Bolibompa, Sveriges Television, SVT1, 2007-08-25
Bolibompa, Sveriges Television, SVT1, 2008-01-05
Bolibompahelg, Sveriges Television, Barnkanalen, 2008-01-20
Bolibompahelg, Sveriges Television, SVT2, 2008-12-20
Bolibompa hälsar på, Sveriges Television, Barnkanalen, 2009-02-14
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BILAGA 1
Enkätfrågor

1. BRUKAR DU TITTA PÅ BOLIBOMPA?

JA! ! ! NEJ

2. VAD TYCKER DU OM MUSIKEN I BOLIBOMPA?

!! ! !! !

3. KÄNNER DU IGEN MUSIKEN?

JA! ! ! NEJ

4. OM DU KÄNNER IGEN MUSIKEN BRUKAR DU SJUNGA MED DÅ?

JA! ! ! NEJ 
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BILAGA 2

Nedan redovisas resultatet av enkätundersökningen i fyra diagram, ett diagram för varje fråga. Jag 
har valt  att redovisa klassernas svar i var sin stapel och till sist  en stapel som visar 
svarsfördelningen för alla barn. 
Samtliga barn svarade på första frågan och redovisas i diagram nr 1. Diagram nr 2, 3 och 4 visar 
svaren från de tjugofem barn som svarade JA på första frågan. De femton barn som svarade NEJ på 
första frågan ansåg jag inte behövde svara på de övriga tre frågorna.
Y-axeln visar antal barn som har svarat  och x-axeln visar svaren klasserna var för sig och 
tillsammans.

1. Brukar du titta på Bolibompa?       Diagram 1

Ja Nej
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2. Vad tycker du om musiken i Bolibompa?     Diagram 2

3. Känner du igen musiken?       Diagram 3

Bra Varken bra eller dålig Dålig
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4. Brukar du sjunga med i låtarna?      Diagram 4

Ja Nej
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