Barnkanalen är Sveriges roligaste och mest spännande plats för 3‐15‐åringar och småbarnsföräldrar. Om du vill ha
roligt, spela spel, lära dig nya saker eller vill se något spännande så finns Barnkanalen på alla plattformar.
Målgrupp
Barnkanalen är till för alla barn i Sverige. Vi delar oftast upp målgruppen i tre olika grupper, som speglar
publiken/användarnas utvecklingsfaser: förskolebarn, skolbarn och teens. Barnkanalen är också för till för
småbarnsföräldrar, som ofta tittar på tv tillsammans med sina barn.
Innehåll
Barnkanalen sänder både svenskproducerade barnprogram i alla genrer och inköpta program från hela världen,
som dubbas för de barn som inte kan läsa. Vi sänder nyheter för barn alla vardagar året om, och varje år sänder
vi en nyproducerad julkalender som oftast är ett drama för hela familjen. I Barnkanalen får barnen själva synas
och höras, inga ämnen är för stora eller små. Vårt innehåll är ofta inspirerande och interaktivt.
Barnkanalen har också ett särskilt uppdrag att sända program på de officiella minoritetsspråken i Sverige (finska,
meänkieli, samiska, romani, teckenspråk och jiddish). Delar av vårt utbud syntolkas och teckentolkas.
Plattformar
Barnkanalen finns på flera olika plattformar och ska vara lätt att hitta och känna igen, oavsett om du tittar på
broadcastkanalen, på sajten eller via vår app. Utgångspunkten för Barnkanalen är alltid barnen, och det är
särskilt centralt när vi utvecklar våra tjänster online. Våra tjänster innehåller minimalt med text för att även barn
som inte kan läsa ska kunna navigera, leka och titta på tv‐program själva. Barnkanalen har en helt egen, trygg
och barnanpassad videospelare, som bara innehåller barnprogram.
Bolibompa
Bolibompa är en del av Barnkanalen, och riktar sig till de allra yngsta barnen. Förutom tv‐programmet finns
Bolibompa på webben där barnen kan titta på tv och leka tryggt, utan att riskera att mötas av innehåll som inte
är för dem.
Tablå
Barnkanalens tablå utgår från tittarnas liv och rutiner. På vardagsmorgnar kan du få hjälp med vardagsrutinerna
som tandborstning och påklädning. Från klockan 17.30 till 18.30 är det program för i första hand dig som inte
börjat skolan ännu, från 18.30 väljer vi program speciellt för dig som går i skolan. Och klockan 20 till 21 är
utbudet anpassat för de som är lite äldre. Under helger och lov ändrar vi på tablån: morgon‐tv sänds lite senare
och på helgkvällar sänder vi program som många familjer tycker om att titta på tillsammans.

