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Spørreliste nr. 156

BRUKEN AV TV
Denne spørrelisten hører sammen med et forskningsarbeid ved Etnofolkloristisk
institutt i Bergen som handler om den rolle fjernsynet, men også andre massemedier, spiller i vårt hverdagsliv. De fleste undersøkelser om fjernsynet er helst
konsentrert om det som blir sendt, denne undersøkelsen gjelder hva de som ser
fjernsyn mener om dette. Det blir ofte antatt at fjernsyn har forandret vår sosiale
omgang og mange hverdagsrutiner. Er det virkelig slik?
Som vanlig ber vi deg lese igjennom hele spørrelisten før du begynner å skrive.
Vi tar gjerne imot, helst eldre, foto som viser TV-apparatet i bruk.
Lykke til!

Kan du huske første gang du så TV? Husker du hvor det var, og hvem du evt.
var sammen med? Hvis det var hjemme hos noen annen – hvem var det (yrke,
stilling)? Kom det mange for å se? Ble det en form for ”åpent hus”?
Fortell om da du selv fikk TV. Hvor ble den plassert – står den der ennå? Satte
dere pyntegjenstander på apparatet, som bilder eller lysestaker. Har du slike
pyntegjenstander der i dag?
Når fikk du farve-TV? Har du flere TV-apparater hjemme i dag? Hvor står de?
Har du TV på hytta eller i båten?
Det eksisterer mange historier om hvordan folk så på TV da det var nytt. For
eksempel at det var noen som trodde at fjernsynsvertinnen kunne se dem, og
derfor hilste de bestandig på henne og sa godnatt når fjernsynskvelden var slutt.
Noen mente også at TV inneholdt spesielle ”stråler” som kunne være farlige.
Har du selv hørt slike historier?
Syns du at TV påvirker omgangslivet? Ble det mer eller mindre besøk når folk
fikk TV? Måtte man være stille hvis man kom på besøk og fjernsynet sto på?
Eller slo folk av hvis det kom besøk? Hvordan syns du det er i dag? Er det visse
program eller bestemte TV-kvelder hvor du helst ikke vil bli forstyrret eller
invitert

ut? Er det visse program du regelmessig ser sammen med venner/naboer? Tar du
hensyn til TV-programmet (for eksempel Dagsrevyen) når du ringer folk?
Ser du mindre på TV nå enn før? Er det noen type program som du stadig prøver
å se (teater, fotball, naturprogram, barneprogram etc.)? Har dette endret seg –
hvordan? Har noe enkelt program gjort spesielt inntrykk (reportasje, teater,
sending fra historisk øyeblikk osv.)?
Ser du regelmessig på andre kanaler enn NRK? Hvilke? Hvis du har tilgang til
andre kanaler – er det visse program på NRK du likevel alltid ser på?
Lager – eller laget – dere ”TV-kos” rundt noen program? For eksempel kaffe og
kaker eller noe godt å spise når det ble vist bestemte program? Noe godt til
ungene under barne-TV?
Har tidspunktene for noen fjernsynsprogram forandret tider for arbeid, måltider
eller andre rutiner i hjemmet? For eksempel i de store helgene?
Ble bruken av rommene endret da TV kom inn i hjemmet? Hvordan? Ble møbleringen endret? (Tegn gjerne skisse!) Ble det da eller senere kjøpt noen nye møbler i anledning TV? Husgeråd (for eksempel ”TV-kanne”)?
Hva syns du om barns omgang med TV?
Har du hørt noen fleipete navn på TV-apparatet (”idiotboksen”) eller på folk
som ser mye på TV? Bruker du slike uttrykk selv?
Hvor mange radioer har du i dag hjemme, på hytta, i bilen, båten?
Husker du når radioen kom, eller første gang du hørte radio? Husker du din første batteriradio? Syns du at radioen har forandret folks dagligliv? Syns du at radioen er bedre eller dårligere enn fjernsynet for eksempel når det gjelder opplysning, nyheter eller underholdning? ”Konkurrerer” radio og TV om din oppmerksomhet, eller fyller de ulike behov?
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