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Sammanfattning 
Bakgrund 
Dokusåpan och den traditionella såpan har tagit allt mer plats i människans vardag. Vi 
diskuterar i skolan, på arbetsplatsen och med våra nära om de olika avsnitten och undrar hur 
de kommer att sluta. Dokusåpan har blivit en del i det sociala samhället. Av vårt diagram 
nedan kan man utläsa utvecklingen av sändningstid/vecka av dokusåpor år 1998 och 2000 
enligt granskningsnämnden för radio och tv. Det är de senaste siffror som finns att få tag på i 
denna fråga. Resultatet är framtaget under 17 veckor varje år. Som man kan se har ökningen 
varit stor under denna tid. Dokusåpor tar mer och mer av sändningstiden. Då det är nästan 4 år 
sedan den senaste mätningen, och utvecklingen av dokusåpor ökar varje år så kan man 
förmoda att det är ännu fler timmar idag år 2004. http://www.grn.se/grn_index.asp 
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Fig. A dokusåpornas ökning i timmar mellan åren 1998 och 2000 

Enligt Patzlaff (2002) så har barnens språkutveckling blivit sämre. Några av de forskare som 
vi refererat till i vår undersökning menar att de barn som har en bra grogrund att stå på 
språkmässigt, tillgodogör sig mer av att se på tv än de barn som har sämre språkmässiga 
kunskaper. Patzlaff (2002) menar också att kunskap och bildning avtar när tv-tittandet ökar. 
Tv har även blivit ett naturligt inslag i barnens vardag. Om barn regelbundet ser på program 
med grova kränkningar med föräldrars tillåtelse, så kan det tänkas leda till en normförvirring 
hos barnen och att det kan bli svårt att känna en inlevelse och empati för andra människor och 
varelser. Det kan bli normalt att lösa konflikter med kränkningar och våld. (Felitzen, Filipson, 
Schyller 1977) 
 
 
 



  

 
Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur ungdomars utveckling av språk och lärande 
påverkas av att titta på dokusåpor samt hur deras etik och moral utvecklas av dessa. 
Med ungdomar menar vi i den här studien ungdomar i åldern 13 - 15 år. 
 
Frågeställningar: 

• Hur påverkas ungdomars språk och lärande av att titta på dokusåpor? 
• Hur ser ungdomar på etik och moral? 
• Vad lär ungdomar av att titta på dokusåpor? 

 
Metod 
Vi har använt oss av en kvantitativ metod med kvalitativa inslag i form av en 
enkätundersökning. Detta för att vi ska få ett så tillfredsställande resultat som möjligt. Vi har 
valt att göra enkätundersökningen i två klasser på en skola. Eleverna som svarat på enkäten 
går i årskurs åtta och årskurs nio. Totalt är det 53 personer som har svarat på enkäten 
 
Resultat 
Vårt resultat visar att det är många ungdomar som tittar på dokusåpor. En del tittar ensamma 
och det diskuteras sällan med vuxna om dokusåpor. Informanterna svarar också att det 
förekommer mobbning i deras närhet och att en del av dem mobbar själva. I den grupp som 
tittar på flest dokusåpor finns de som har störst problem med att läsa, skriva eller räkna. Det 
är också i den gruppen som man hittar de flesta som alltid tittar ensamma på dokusåpor. Man 
använder sig i högre grad av grova fula ord som hora och könsord än de som inte tittar på 
dokusåpor. På våra tre frågeställningar tycker vi att svaren har visat att dokusåpor kan ha en 
viss påverkan på språk och lärande, i och med att en del ungdomar hoppar över läxan för att 
se på dokusåpor och använder många fula ord.  
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Inledning 
Under senare år har utbudet och debatten kring dokusåpor ökat. 

Eftersom vi gjorde undersökningen år 2003, har vi utgått från de förutsättningar som gällde 

då.  

Idag är utbudet i tv större än någonsin. Programinnehållet har utökats med nya genrer. En av 

dessa är dokusåpan, som började sändas i svensk tv 1997, som har ett helt nytt innehåll mot 

vad som tidigare har visats i svensk tv.  

 

Det har i de svenska massmedier och i var mans hem under de senaste åren talats och skrivits 

mycket om dokusåpor. De har blivit mer och mer populära och det visas allt mer av denna 

sorts program. Varje dag visas det flera dokusåpor som ungdomar tittar på i de olika tv-

kanalerna. Det kommer ständigt nya dokusåpor, där deltagarna får testa sina yttersta fysiska 

och psykiska gränser  

 

Frågan är alltså inte om barn påverkas av tv, utan hur de 
påverkas och hur stor denna påverkan är – i jämförelse med 
påverkan från föräldrar, kamrater, skola, andra massmedier osv. 
(Felitzen, Filipson, Schyller:1977, s 46) 
 
Ingen media har trängt så djupt in i mänsklighetens vardag som 
tvn (Patzlaff, 2002, s 10) 
 

I en del av dokusåporna har tittarna möjligheten att ringa, maila och SMS-a in för att rösta ut 

deltagare ur programmen. Om man vill kan man chatta med medlemmarna efter en del 

program. Detta gör att dokusåporna skiljer sig från övriga tv-program och därför vill vi 

studera denna genre. Dokusåpan berör människor mer eller mindre, eftersom de visas ofta i de 

flesta tv-kanaler och omskrivs i media. Eftersom tanken om dokusåpstittande kom upp i vår 

B-uppsats, blev vi fascinerade av denna genre samtidigt som vi fick oss en tankeställare: 

Varför blir man så känslomässigt engagerad av denna sorts program. Vi vet att det är en 

hopsatt blandning av människor i en dokusåpa. Olikheterna mellan deltagarna ska vara så stor 

som möjligt. Det ska vara med så många ytterligheter som möjligt för att det ska bli 

konflikter. Själva följer vi en dokusåpa var och har tittat sporadiskt på de övriga dokusåporna, 

för att vi ska få lite mer kunskap om dem till vår forskning. Viktigt med den här 

undersökningen var att få se om dokusåpor påverkar ungdomars utveckling av språk och 

lärande samt hur deras etik och moral utvecklas av dessa. 
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Gemensamt för alla dokusåpor är att de visas i flera medier, ofta kan man se information om 

samma program i tv, på Internet och i tidningar, främst i Expressen och Aftonbladet som 

skriver om intrigerna och har reportage om deltagarna. Till exempel Big Brother ses av drygt 

300 000 tittare varje kväll, men på Internet är det många fler som besöker Big Brothers 

hemsida (http://www.angelfire.com/de2/demopro/). 

 

Gränser mellan fiktion och verklighet suddas ut genom att man har skapat ett starkt beroende 

mellan dokusåpor och olika medier, speciellt tidningar, Internet och SMS. Att på olika sätt 

bygga upp berättelser påverkar denna gränsutsuddning. Dokusåpor är inte bara TV-program 

utan också ett mediefenomen, liksom ett socialt fenomen. Medierna har en stor betydelse för 

programmen, genom att de publiceras med många artiklar i tidningarna. Det verkar som det är 

en växelverkan mellan medierna och programmen, att de samarbetar för att få fler läsare och 

tittare. Genom att dokusåporna sänds på tv, så skrivs det mycket om dessa i tidningarna. 

Tittarsiffrorna ökar och genom denna växelverkan ökar också läsarsiffrorna i tidningarna 

(Andersson, 2001b) .  

 
Människor utsätter sig i dag för nästan vad som helst för att få uppmärksamhet, bli sedda och 

bekräftade. Vissa ungdomars synlighetsdrömmar har gått från programledarambitioner till det  

mer realistiska att hamna som kändis i någon av den uppsjö av dokusåpor som har poppat 

upp. Men det mest intressanta är hur dokusåporna tar sig in i det svenska samhället 

(Andersson, 2001b). 

 

Andersson (2001a) beskriver mediernas roll enligt Giddens följande:  
..i ett samhälle som i allt högre grad präglas av medier förefaller även vikten av att själv 

synas där ökat och det finns de som menar att ’synas i medierna’ nu är en förutsättning för 

att ’vara någon’. Medierna synes på så sätt ha avgörande betydelse för såväl de 

existentiella erfarenheter människor gör som för ’den moderna’ människans existens i sig. 

Möjligen skulle expansionen av realityshower eller ’dokusåpor’ kunna betraktas som en 

produkt av, och reproducerande faktor för, denna samhällssituation.(s.7) 

 
Mot denna bakgrund vill vi undersöka hur ungdomars utveckling av språk och lärande 

påverkas av att titta på dokusåpor samt hur deras etik och moral utvecklas av dessa. 
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Disposition 
• Vi startar med vår Sammanfattning. 

• Vi fortsätter sedan med Inledning, Disposition. 

• Därefter kommer ett kapitel som heter Bakgrund där vi berättar om barns påverkan av 

tv-tittande, om dokusåpans historia och vad som är utmärkande för en dokusåpa. Vi 

refererar även till forskning inom detta område. Här finns också en Definition av 

dokusåpa och en Beskrivning av berörda dokusåpor. Dokusåpa- Värdegrund, 

Läroplan för skolan, Påverkan, Lärandet, Språkutveckling och Etik och moral 

beskrivs här  

• Nästa kapitel är Syfte, där vi talar om att vårt syfte är att undersöka hur ungdomars 

utveckling av språk och lärande påverkas av att titta på dokusåpor samt hur deras etik 

och moral utvecklas av dessa. 

• Metod är nästa kapitel, där vi informerar om vilken metod vi har använt. Den 

innehåller Vårt val av metod och förklaring på vad kvantitativ metod är, vårt urval, 

datainsamling, etiska ställningstaganden och bearbetning av data. Här ingår också vår 

reflektion över enkäten. 

• I kapitlet Resultat presenterar vi vårt resultat utifrån de svar vi har fått i 

enkätundersökningen. 

• I detta kapitel finns den Analys som vi har kommit fram till i undersökningen. Här 

refererar vi till forskning som finns med i vår bakgrund.  

• I det näst sista kapitlet för vi en Diskussion kring den undersökning som vi gjort och 

de resultat som vi har kommit fram till. 

• Sist följer en Källförteckning, som visar vad vi har använt oss av för material, som 

underlag för denna uppsats. 
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Bakgrund 
Tv-tittandets påverkan på barn 
Dr Rainer Patzlaff är lärare, forskare och antroposof, och han har varit lärare på en 

Waldorfskola i Stuggart, Tyskland. Antroposoferna är från en del håll omdiskuterade, 

huruvida deras forskning ska betraktas som vetenskaplig. Det är ett perspektiv som är omstritt 

av en del kritiker. Vi anser att det är ett intressant perspektiv där ytterligheterna kan ge 

spännande diskussioner. Han undersöker hur barn påverkas av det moderna samhället utanför 

skolan, och hur medierna inverkar på dem. Patzlaff (2002) har sammanställt sin forskning 

från 82 forskare från hela världen. Han har samlat de viktigaste resultaten ur de spridda  

källorna och förbundit dem med sina egna undersökningar 

(www.sophiaskolan.se/xsite/pdf/sophia2_1_c.pdf). 

 

Patzlaff (2002) tar upp mycket om forskningen i andra länder om hur tv påverkar barn, så här 

finns flera länders rapportering av ökningen av språkstörningar. Patzlaff anser att barns 

språkliga och andliga utveckling stimuleras bäst av att umgås med vuxna i lek och samtal, 

vilket ingen tv-apparat kan väcka. Barnet får fram en inre rörelse och livsvilja. Det blir en inre 

aktivitet som bildar en grund för barnets eget tal och tankeförmåga. En undersökning i den 

tyska tidningen Der Spiegel 1994 visade att kunskap och bildning avtar i samma takt som tv 

tittandet ökar. Det gäller alla områden utom för sporten. När ögonaktiviteten går ner mot noll 

så överförs ögonens passivitet till kroppen och barn som har en glädje i att få röra på sig, sitter 

stilla i timmar. Felitzen, Filipson, Schyller (1977) menar att det medium som barnen använder 

sig mest av är Tv. Deras forskningsresultat visar också att tv är det medium som påverkar 

barnen mest. Detta främst för att barnen själva tycker att de får ut mest av tv och det är 

lättillgängligt. Redan i treårsåldern tittar de regelbundet på tv och sedan ökar tv-tittandet ju 

äldre barnet blir. En tonåring tittar mer på tv än vad vuxna gör. Tv har kommit att bli en 

naturlig del i barnets vardag. Barn mellan 9-14 år ägnar den mesta delen av sitt tv-tittande åt 

vuxenprogram. De populäraste programmen är långfilmer, serier, deckare och sport. 

Nyhetsprogram är något som inte tilltalar denna kategori av barn. Filipson et al (1977) 

konstaterar att en serie får högre tittarsiffror ju längre en den fortskrider. Tv kan ge både 

kunskap och skapa engagemang och även bidra till att barnen ser andras perspektiv, menar 

Filipson et al. (1977) men det kan också leda till det motsatta. De menar att det även kan leda 
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till ökad aggressivitet och likgiltighet hos barnen. De kan också få en snedvriden bild av 

vuxenvärlden. Barnen kan även bli passiva och isolera sig om de tittar för mycket på tv.  

 

Om barnen ser mer eller mindre regelbundet på program som innehåller grova kränkningar på 

Tv med föräldrarnas tillåtelse, så kan man tänka sig att det kan leda till normförvirring hos 

barnen, och att det rent allmänt kan leda till att barnens förmåga till inlevelse med andra 

avtrubbas. Det kan ses som normalt att lösa konflikter med kränkningar och våld. 

(Gustavsson, I, Filipson, L, Eckert, G, 1996) 

 

Rönnberg (1997) beskriver tv:s påverkan precis tvärtom. Hennes resultat visar att barn blir 

aktiva istället för passiva. Hon har gjort en barnobservation under två år (1980-1982), på en 

förskola, där hon fick fram att tv och dess rollfigurer spelar en viktig roll när det gäller 

skapandet av barnens identitet, sociala band och grupptillhörighet och att tv lägger grunden 

för barns etikintresse för det fortsatta livet. Genom att titta på traditionella såpor får barnen 

tillgång till vuxenvärlden och får då se människors relationer från allas perspektiv. Det är 

nyttigt för barnen att få titta in i vuxenvärlden genom televiserad form istället för att smygtitta 

i verkligheten, eftersom barnen enligt Rönnberg då börjar fantisera om de mest hemska saker. 

Istället kan de diskutera med sina jämnåriga och även vuxna om det som hänt i tv-

programmet. Det är lättare att diskutera det som andra har varit med om än om man själv är 

inblandad. På detta sätt anser Rönnberg att barnen lär sig att komma fram till lösningar på 

sina egna problem med hjälp av tv-programmen.  

Medieforskaren Margareta Rönnberg har även uttalats sig om de senaste rönen i debatten om 

dokusåpor i ett reportage i Aftonbladet. Hon menar att vi vuxna ska vakna upp och släppa 

moralpaniken. Hon tycker att dokusåpor inte ger unga dåliga förebilder, utan tvärtom att de 

kan lära sig om sex och fylla. Hon tror inte att dokusåpor främjar mobbning eller lär ut 

omoral. Rönnberg menar att barn får sådan uppfostran hemifrån och även itutas att mobbning 

är förkastligt och undervisas i skolan enligt Läroplanens demokratiska värderingar och 

värdegrund. Hon säger att barn inte bygger upp sin identitet genom att kopiera en förebild. 

Rönnberg menar att barn diskuterar vilka som är värst i tv och inte vilka de vill vara. Att det 

skulle främja mobbning menar Rönnberg är fel, då tv-tittarna röstar ut de som inte förtjänar 

att vara med i dokusåpan. Hon menar att det är Pressen som står för de värsta detaljerna och 

att barn inte läser dagstidningar före tonåren. Hon tycker också att tv är det enda stället där 

barn kan iaktta vad fylla gör med människors beteende och att de kan hämta sina ”sexuella 

förebilder” från tv:n. Rönnberg tycker att det är bra för 9-11 åringar att titta på dokusåpor, för 
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där kan man se hur vuxna har roligt tillsammans. Man framhäver gemenskapen inom gruppen 

och att de uppskattar att själva tv-tittande på dokusåpor görs med hela familjen. Tonåringarna 

vill titta själva utan föräldrar enligt Rönnberg. Hon avslutar med att hon tycker vi ska börja 

visa våra barn förtroende och tro att de kan reflektera, jämföra och värdera själva (Lärarnas 

Tidning, 040227). 

 

Hur mycket barnen tittar på tv påverkas av vilka fritidsaktiviteter som de har. Men även tv-

tittande kan ibland ändra på aktiviteterna. Barnens egna upplevelser angående utbytet av tv-

tittande är att de tycker att det är ”roligt och spännande”, ”man lär sig mycket”, ” man lär 

känna vissa personer i tv-rutan” och att man får samtalsämnen att prata om i sin omgivning. 

Det kan även vara tvärtom. Tv ger snabbt en vana och ett beroende som kan vara svårt att ta 

sig ur. Att se på tv kan förstärka passiviteten och isoleringen för många grupper. Barn får 

även kunskap av att titta på tv och de lär sig efter egna erfarenheter och behov. Barn lär sig i 

allmänhet lättare när de är känslomässigt engagerade t.ex. när de tycker att ett program är 

roligt eller när de identifierar sig med någon rollfigur. Även barnens normer och värderingar 

förändras genom tv-tittande. Här är det tv-serier som återkommer under en längre tid som 

betyder mycket. Hur normer och värderingar påverkas beror på tv-tittarens erfarenheter, 

situation och på tittarens känslomässiga engagemang som kan ge honom/henne 

identifikationsmöjligheter (Felitzen, Filipson, Schyller, 1977). 

 

Patzlaff (2002) anser att när kroppen ständigt lockas till uppmärksamhet hamnar den i ett 

stresstillstånd. Det sker överraskande förändringar och signal om fara. Kroppen signalerar 

möjlig fara och aktiverar sina krafter för en eventuell flykt eller undvikande rörelse genom att 

snabbt utsöndra kortisol. Detta händer vid snabba, oväntade bildvändningar. Tittaren griper 

inte till flykten utan sitter kvar och njuter av den pirrande skräckeffekten, som ett 

stimulansmedel som väcker honom. Problemet är att man vänjer sig och måste få en högre 

dos nästa gång. Det måste bli ännu häftigare. Detta leder till en övermättnad av kortisol, som i 

sin tur leder till ett undermedvetet stresstillstånd.  

Enligt Patzlaff (2002) föredrar människor med mer utbildning att läsa tidningar och böcker. 

De väljer sina tv-program och sitter inte kvar och slötittar. Det handlar inte bara om kunskap 

utan om föreställningsförmåga, livligare minne, infallsrikedom och fantasi. Att tv skulle 

främja den intellektuella förmågan har inte bekräftats. Istället har man märkt en motsats, en 

tillbaka gång av tal- och läsförmågan hos barn och ungdomar. Patzlaff (2002) beskriver de 

som ser mycket på tv som ett subjekt, de mår bra och känner sig avslappnade, men är i 
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verkligheten trängda, hetsade och lider av stress för att inte missa något men får aldrig nog av 

spänningar, utan vill alltid ha flera upplevelser.  

 

 

Skillnaden mellan dokusåpor och traditionella såpor 
När dokusåpor och den traditionella såpan har diskuterats så har det framkommit att det är 

många som inte vet vad skillnaden mellan dessa två är. 

 
Ursprungligen kommer de flesta såporna från USA. Där började de som radioprogram på 30-

talet och riktade sig då främst till kvinnor. Efter varje program gjorde man reklam för sådant 

som man tyckte hörde till de kvinnliga intressena för att få sälja sina produkter till dem.  

 

Innehållet i programmen gjordes så att kvinnorna skulle bli fascinerade och därmed fortsätta 

lyssna på programmen. Efter en tid tog tv:n över allt mer (Nordlund, 2001:10). 

 

Robinson var den första dokusåpan i Sverige och slog igenom 1997. Eftersom det blev en 

tittarsuccé så har man även på andra kanaler tagit efter detta koncept. Idag visas mellan fem 

och tio stycken dokusåpor i veckan. Det startar ständigt nya dokusåpor som löser av de andra 

när de har tagit slut (Christensson, 2001).  

 
 
Traditionell såpa 
Den traditionella såpan är en påhittad lång historia där det är skådespelare som spelar de olika 

personerna. Den är ofta långdragen med många intriger och brist på upplösningar, eftersom 

den sträcker sig över väldig lång tid om man jämför med en serie. Nya Tider, Dallas, Glamor 

med flera är exempel på traditionella såpor. (Nordlund, 2001:10) 

 

 

Dokusåpan 
Dokusåpan däremot är ingen påhittad historia, utan ska skildra ”verkligheten” på någon plats 

där man har sammanfört en massa vanliga människor som ska vara där tillsammans under en 

viss tid. Under denna förutbestämda tid ska de olika personerna röstas ut av de andra 

medlemmarna eller av folket hemma vid tv-apparaterna. Dokusåpan präglas ofta av att det är 

någon form av tävling, där den som får stanna kvar på platsen längst vinner en stor summa 
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pengar. Nordlund (2001:10) beskriver att de som medverkar i en dokusåpa är amatörer som 

ska agera sig själva, istället för skådespelare som handlar efter manus. Idén med såpan är att 

den för ihop ett antal människor som inte har någon som helst koppling till varandra Det är 

alltid bestämt från början hur många avsnitt den ska bestå av. För det mesta finns en 

utslagningsprocess, där det i slutet av programserien står en ensam segrare. För dokusåpan är 

både början och slutet givna (Nordlund, 2001:10). 

 

Det finns inte så mycket forskat i genren dokusåpor, kanske på grund av att det är ett ganska 

nytt ämne som inte visats på svensk tv så länge. Andersson (2001b) har forskat kring 

dokusåpor men intresserat sig mest för mediernas roll och av själva innehållet i såporna med 

fokus på konflikter. Det som Andersson också tar upp är medias betydande roll för deltagarna, 

att de vill synas i medierna, och att det är viktigt för dem att känna ”att de är någon”. 

Andersson menar att massmedia har en stor påverkan på den ”moderna människans” 

verklighetsuppfattning eftersom vi skapar vår verklighet, värderingar och åsikter genom det vi 

läser i tidningar eller ser på tv. Under en period på fyra veckor år 2000 hade fem olika 

dokusåpor en sändningstid på 18,5 timmar. Utav 24 timmars filmning/dygn är det endast 30 

minuter som visas på tv. Dessa 30 minuter har programmakarna valt ut för att få det bästa 

möjliga program att visa (Andersson, 2001b). 

 

”Kameran ljuger aldrig” (Andersson, 1995, s 14) är ett gammalt talesätt, som i dagsläget inte 

stämmer, då tekniken har gjort att det mesta är möjligt att göra. Hela filmindustrin är ett bevis  

på hur en bild kan framställa otroliga händelser, som kanske aldrig har hänt. Det som kan 

verka vara en riktig framställning av verkligheten kan vara mycket förvanskat, utan att vi är 

medvetna om det. Det som Andersson beskriver är just det som händer i dokusåporna. Det 

kan vara svårt att återge 24 tim på mindre än 1 timmes programtid, där det även går bort tid 

för reklaminslag. Man får aldrig höra och se hela sammanhanget i en intrig, t ex hur den 

egentligen började. Det har visat sig enligt (Nordlund, 2001:10) att tittare som ser på 

dokusåpor hyser starka känslor gentemot dokusåpapersoner. De lever sig in så starkt i såpan 

att de tillslut tror att människan i dokusåpan är densamme i verkligheten. I USA har vissa 

personer utsatts för provokationer från tv tittarna. Det har även visat sig vara ganska vanligt 

att de personer som varit med i dokusåpor har påverkats starkt och i vissa fall även fått 

psykiska men av olika slag. Enligt psykologen Birgitta Andreasson, som själv har deltagit i 

Robinson, är man inte samma människa i det privata livet som när man är filmad dygnet runt. 

Hon menar också att i en dokusåpa visar man upp de sämsta sidorna p.g.a. av otrygghet. 
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Tittarna tror att det är deltagarnas privatliv som speglas och tillslut tror man att man känner 

dem (Aftonbladet, 020304). 

Andersson (1995) beskriver hur de amerikanska sociologerna Thomas & Thomas uttryckte 

detta förhållande för 60 år sedan: ”Om människor definierar situationer som verkliga, så blir 

också konsekvenserna verkliga.” (s.15) De menade att våra upplevelser av verkligheten – hur 

vi själva ser på den – kan leda till konsekvenser för oss och påverka oss i vårt sätt att handla 

och bete oss, enligt Andersson (1995). Enligt Lindberg (Aftonbladet, 030325) är Big 

Brothers kanal 5:s mest populära barnprogram, då det sänds på en tid när många barn tittar. 

Lindberg skriver att 60 000 ungdomar tittar på dokusåpor på kvällarna. 10 000 av dem är 

barn som får se en fruktansvärd fylla och sex som inte har någon ände, och ingen förklaring 

varför de vuxna beter sig på detta sätt. På helgen går dokusåporna i repris på morgonen, då 

det är många barn i åldrarna 9-14 år som tittar eftersom föräldrarna kanske fortfarande ligger 

och sover. Andersson (2001b) menar att barn kan få en skadlig normförvirring av att se på 

programmen, då dokusåporna gränsar till att solidaritet och lika människovärde försvinner. 

 

Nordlund (2001:10) har genom gruppintervjuer försökt att besvara frågor om vad det är som 

gör denna nya programtyp så fascinerande för oss tittare. Vad han har kommit fram till 

beskriver han sammanfattat enligt följande: 
Det visar sig t ex att dokusåpans dragningskraft framför allt verkar hänga samman med tittarens nyfikenhet 

och intresse för vissa personer som deltar, samt att den uppfattas som realistisk i jämförelse med traditionell 

såpa. Dessutom upplever man en tillfredsställelse av att ”delta” i en typ av ”social relation” som är kravlös 

och som därmed skiljer sig från riktiga sociala relationer.(s.40) 

Under tiden 7-13 april 2003 sändes dokusåpor eller dokumentärserier inklusive repriser i de  

fem stora tv-kanalerna i antal timmar enligt följande diagram 

(http://www2.svd.se/dynamiskt/Noje/did_5211846.asp). 

1 17,8 11,25 22,66
0

50
timmar

SVT

tv kanaler

Dokusåpor

Big brother, Temptation Island, The Bachelor, Marry Me, Wife
swap
Camp Molloy

Fame factory, Astronauterna, Brottsplats Los Angeles) 

Airport, Hollywood nästa 
 

Fig. B Hur många timmar dokusåpor visades under perioden 7-13 april 2003 



   10

 

Dokusåpor - Skola 
Skolan förväntas lösa alla problem. Det är en omänsklig uppgift för de anställda på skolan. 

Lärarna Karlsson K, Nilsson M. och Nilsson S, (2002) tolkar med viss ironi läroplanen enligt 

följande: Den svenska skolan är en av de främsta skolorna i världen. Våld och trakasserier är 

något som inte förekommer. Alla elever känner sig trygga och går till skolan varje dag med 

ett leende på läpparna. Jämställdhet och respekt för medmänniskorna är ett faktum. Oavsett 

hudfärg, kön eller etnicitet behandlas alla lika. All verksamhet inom skolans ramar grundar 

sig på ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta…” (s.39)  

De menar att detta är en utopi, då det i skolan idag precis som i övriga samhället förekommer 

uttryck av grovt nedlåtande och kränkande karaktär mot människor. Det är inte bara barn och 

ungdomar som använder dessa ord utan även vuxna människor. I dokusåpor, såpor, 

skvallertidningar och kvällstidningar ser man att ordet respekt lyser med sin frånvaro och att 

en människas tragiska livsöde kan leda till höga tittar och försäljningssiffror. Det är en tragedi 

att så många yngre ser på dokusåpor, då denna värld framhåller ideal som inte 

överensstämmer med verkligheten och tyvärr så hämtar barn inspiration från dessa ideal, och 

detta leder till utseendefixering, spritmissbruk och mobbing. Detta kan vara ett resultat av att 

vi vuxna i Sverige har avsagt oss vårt ansvar gentemot de yngre. Vi vuxna skulle aldrig 

acceptera att vistas i en miljö där vi skulle utsättas för grova trakasserier i språk och handling, 

vilket tyvärr är vardag för många barn idag. I dessa utsatta lägen tar de till väldigt nedlåtande 

och kränkande ord (Karlsson K, Nilsson M. och Nilsson S, 2002). 

Rönnberg är av en helt annan mening. Själv kallar hon sig för ”Kärringen mot strömmen” och 

är Sveriges första dyslektiska svensklärare. Hon anser att dokusåpor är viktigare än nyheterna, 

och eftersom barn och vuxna nyttjar medier i stor skala anser hon att man behöver ha 

mediaundervisning skolan. Där skulle eleverna lära sig att kritiskt granska, reflektera och 

analysera det som händer i media. Genom att titta på mycket på medier blir man mediekritisk. 

Om detta ska bli möjligt krävs det av lärarna att de tittar mer på tv och att de själva får 

teoretiska kunskaper om hur media fungerar och samt, kunskap om vad barn och ungdomar 

tittar på för program för att praktiskt kunna använda detta med samtal och reflektioner med 

eleverna (Lärarnas tidning, 040130).  

Här reagerar Dr Christer Owe (Waldorfpedagog) starkt på Margareta Rönnbergs intervju i 

Lärarnas Tidning(040325). Han menar att hennes synsätt är helt fel. Owe anser inte att lärarna 

ska behöva se på mer tv, utan att det är bättre att barn är ute och klättrar i träd, leker i gräset, 
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tar hand om djur och möter verkliga vuxna, tills de vaknat och fått ett kritiskt tänkande i 

tonåren. Han anser också att barnen utsätts för en alldeles för stor del av medias framfart 

(Lärarnas tidning, 040325). Även Anita Werner (1996) som är professor i medievetenskap vid 

Universitetet i Oslo, anser att det skulle vara bra med mediekunskap i skolan. Det har funnits 

på dagordningen i utbildningspolitiska diskussioner. Men det har inte hänt så mycket mer i 

den frågan. Hon menar att det är nödvändigt för barn att lära sig att förstå det moderna 

samhället och att det är viktig del i skolans samhällskunskap.  
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Påverka/ påverkan 
Enligt Strömberg (1993) är synonymer till ordet påverka t.ex. inverka på, sätta spår och leda. 

Till ordet påverkan är några synonymer inflytande, ingivelse, intryck och styrning. 

 
 
Lärandet 
Barn föds med en lust och förmåga att erfara och lära i ett kontinuerligt samspel med 

omgivningen. Barn gör nya erövringar varje dag genom lek och språk, och av det lärandet 

skaffar de sig kunskaper som är avgörande för livet. Vad barn lär är beroende av 

förutsättningar de har och vilka erfarenheter de har möjlighet att göra (Pramling Samuelsson, 

Sheridan, 1999). 

 

Fransson, U-L,(1995) menar att inlärning sker bäst när individens alla sinnen är med i 

processen. Att båda hjärnhalvorna engageras i en inlärningsprocess. Ämnen som teknik, 

matematik och logik behöver stimuleras med konst, känsla och handens formande.  

 

 

Språkutveckling 
Grunden till barnets språkutveckling sker under förskoleåldern. Vi tänker med hjälp av 

föreställningar. Språket bestämmer hur man tänker och hur man uppfattar världen. 

Medvetenhet är en återspegling av verkligheten, som man tolkar med hjälp av språkets 

allmänna mänskliga erfarenheter. Teorins praktisk-pedagogiska tillämpning blir att stimulera 

förskolebarnets egocentriska tal, låta det tala högt för sig själv och stimulera ordförrådet. Det 

är den bästa utgångspunkten för utveckling av logiskt och abstrakt tänkande. Att utveckla 

språket är att utveckla tankens byggstenar (Imsen, 2000). 

 

Språkutveckling och lärande hänger ihop, det ena ger det andra. Att leka, prata, berätta, 

sjunga, spela, rita och dansa är saker som hjälper barn in i språket. Hon menar också att vårt 

sätt att se på barn har förändrats från industrisamhället tills nu i kunskapssamhället. Förr såg 

man barn som bräckliga noviser, idag ser vi dem som mer kompetenta individer 

http://rebbel.skola.engelholm.se. 
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Enligt Nilsson, J, så går språk och kunskapsutveckling hand i hand. Språk utvecklas i 

kommunikativa situationer i samarbete med andra. Om språket är meningsfullt och lustfyllt så  

upptäcker barnet själv strukturen 

http://www.lararforbundet.se/web/papers.nsf/documents/005923CF.  

 

 

Etik och moral 
Dewey och Piaget betonar att individens utveckling sker i interaktion med omvärlden. 

Individen måste lära sig normer och regler som gäller för att kunna delta i den sociala 

gemenskapen, och för att inhämta och öva upp den sociala kompetens som behövs. 

Färdigheter i tex. naturvetenskap och språk ökar individens konkurrenskraft i samhället och 

arbetslivet.  

Nya sociala kunskaper menar Kohlberg innebär en utveckling till en alltmer moralisk och 

social människa, som förstår och respekterar lagar och förordningar och handlar därefter. 

Moral är en fråga om sociala relationer mellan människor. Hur vi uppför oss inför varandra 

och följer lagar och förordningar startar när vi föds och pågår hela livet. Kohlbergs 

undersökning visar att det inte nödvändigtvis behöver leda till moraliska handlingar även om 

man gör moraliska värderingar men att kunna argumentera moraliskt är en nödvändig 

förutsättning för ett moraliskt beteende (Imsen,. 2000). 

 

Den sociala och moraliska utvecklingen förutsätter en interaktion med andra, för att man skall 

få lärdomar av etisk karaktär. Under de senaste århundradena har basen för detta lärande 

under uppväxtåren förskjutits från hemmen till förskolan och skolan. Idag bygger mycket av 

de ungas social/moralutveckling på deras liv i skolan. Moral är en fråga om sociala relationer 

människor emellan. Det blir då som en moralregel om hur vi bör uppträda mot varandra, och 

svarar mot de rättigheter varje enskild människa har genom internationella och nationella 

överenskommelser som uttrycks i lagar och förordningar, för vi skall få ett samhälle lika för 

alla. En god moral innebär då att man förstår och uppträder i enlighet med dessa regler, som 

ger en möjlighet att bygga upp och utveckla sitt moraliska och sociala kunnande. Individens 

moraliska utveckling är en process som börjar när vi föds och som pågår livet ut (Gustavsson, 

030904). 
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Beskrivning av berörda dokusåpor 
För att exemplifiera vad en dokusåpa kan innehålla, och ytterligare klargöra vad en dokusåpa 

är för något, har vi valt ut de program som är svenska och som vi tror är de mest populära på 

tv just nu, och förklarat dessa lite närmare. De dokusåpor som vi har valt är de som är aktuella 

för tillfället, så att informanterna ska ha tillgång till de flesta såporna. Vi har därför valt ut 

följande:  

• Robinson 
• Farmen 
• Fame Factory 
• Big Brother 
• På riktigt 
• Tjockholmen 
• Bachelor 
• Masterplan 

 

 

Robinson 
Den dokusåpan kom först i Sverige. Den blev en tittarsuccé, trots att stor kritik riktades mot 

programmet av kritikerna som menade att det var mobbing m.m. Robinson är fortfarande den 

dokusåpa som är populärast i Sverige. Konceptet är att det tas ut sexton deltagare som ska 

vara på en ö i Asien under sju veckor. Först delar man upp medlemmarna i två lag och senare 

till ett gemensamt. Man får bygga sitt eget läger och leta mat på egen hand. För varje år har 

matransonen minskat. Varje vecka är det tävling. Det lag som förlorade striden tvingas till 

öråd, där man röstar ut en medlem ur laget som har förlorat den tävlingen. När man sedan har 

gjort sammanslagningen gäller det att vinna tävlingen, eftersom man då tävlar man mot man, 

och då är i säkerhet i örådet där man röstar ut någon.  När det återstår fyra deltagare är finalen 

ett faktum där nu två deltagare ska gå vidare och de övriga utslagna deltagarna får rösta fram 

den slutgiltiga Robinson. Vinsten är en summa pengar, och förhoppningsvis har man blivit en 

kändis inför svenska folket (http:/www.strix.se/). 

 

 

Farmen 
Den började visas i tv 4 hösten 2001. Den börjar finna sin plats mer och mer i de svenska 

hemmen. Sex kvinnor och lika många män bor på en bondgård under tolv veckor utan att ha 

vare sig el, rinnande vatten eller telefon. Det hela går ut på att man ska ha självförsörjning på 
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gården och precis som förr i tiden klara sig på det som gården producerar. Varje vecka utses 

en storbonde som har ansvar för att arbetet sköts på gården under en vecka. Varje vecka ställs 

två av medlemmarna i en duell, där de ska tävla mot varandra i olika tävlingar som har 

anknytning till gården. Förloraren får åka hem. Tillslut finns det bara fyra kvar där de som 

blivit hemskickade får rösta om vilka två som ska vara med i finalen. Finalen blir en tävling i 

frågesport som har anknytning till livet på gården. Vinnaren blir årets farmare och vinner en 

summa pengar (http:/www.strix.se/). 

 
 
Fame Factory 
Fame Factory är en artistskola i Skara, som även filmas för TV3, och låter sjutton unga 

personer tävla om ett skivkontrakt. Det är 24 elever som lever och bor tillsammans under 20 

veckor. Varje vecka blir det en utröstad i en sångtävling. Där är då fyra jurymedlemmar som 

lägger sina röster på de fem som tävlat. De två som får lägsta poängen får ställa upp med 

varsin ”skjortärmslåt” och då är det publiken som röstar vem av dem som får stanna kvar. Det 

är också en månadsfinal i Globen annexet i Stockholm, där de som vunnit veckofinalerna får 

tävla mot varandra och vinnaren får ett stipendium på 50 000:-. Bakom projektet står Mariann 

Grammofon och Bert Karlsson. Här finns det också pengar att vinna i form av olika stipendier 

(http://www.aftonbladet.se/noje/famefactory/om.html). 

 

 

Big Brother 
Big Broder sänds i kanal 5 varje kväll under veckan. Programmet kan även ses dygnet runt på 

digital-tv och Internet. Det bor 12 personer tillsammans i ett hus som är helt isolerat från 

omvärlden. Det finns ingen tv, radio eller tidningar. Varmvatten finns men är begränsat till ett 

par timmar om dagen. Det finns ett 30 tal kameror och 50 mikrofoner som registrerar allt som 

man gör i huset. Man kan också, förutom i tvsändningar, följa dokusåpan på nätet och se den 

live när som helst på dygnet. Deltagarna får olika uppdrag som de ska genomföra för att få 

extra förmåner, eller pengar till mat. Här nominerar deltagarna själva varandra till 

utröstningen som sker varannan vecka, och tittarna bestämmer vem som ska vara kvar eller 

åka ut. Den som blir sist kvar efter 100 dagar vinner 500 000 kronor. Big Broder kostar ca. 50 

miljoner att producera och är det dyraste programmet i kanal 5:s historia 

(http://www.kanal5.se/bigbrother/). 

 



   16

 

På riktigt 
Denna dokusåpa sänds på ZTV. Den bygger på nio unga flickor och pojkar mellan 19 – 31 år 

som reser runt i Sverige i en husbil under 10 veckor. Här är det tittarna som ger deltagarna 

uppdrag via SMS, och de måste utföra de uppdrag de får. Som tittare får man rösta via SMS 

på sina favoriter dygnet runt. Det kan bli flera vinnare i slutet, beroende på hur populära och 

framgångsrika de varit under seriens gång. Här är det flera kamerateam som följer deltagarna 

hela dygnet. Det finns även övervakningskameror i husbilen. Det utdelas poäng efter varje 

avklarat uppdrag. Här finns det också pengar att vinna. 

I sändningen som börjar ca kl. 23.00, "På riktigt - utan koppel" visas, förutom det vanliga  

programmet, ocensurerat extramaterial.  

"På riktigt" sänds med en dags fördröjning, måndag-torsdag på ZTV 

http://www.pariktigt.ztv.se/?p=programinfo&s=vadgarskiten. 

 
 
Tjockholmen 
I denna dokusåpa får fem personer chansen att förändra sina liv. Detta sker i en idyllisk 

skärgårdsmiljö utanför Stockholm. Här får vi se hur fem personer för en kamp mot sin fetma 

och deras väg mot en sundare tillvaro. Kanal 5 tycker att serien är mycket angelägen att visa, 

då hälsa och övervikt är ett allvarligt problem i hela västvärlden. Dessa fem människor får 

under sammanlagt 30 dagar, uppdelade på 10 veckoslut, möjligheten att träna och lära sig att 

äta vettigt. Deltagarna vägs var fjortonde dag när de kommer till träffen. De flesta tror inte att 

de gått ner, för de har fuskätit under veckorna. Deltagarna har varsin personlig couch som 

sporrar dem även på hemmaplan. De har valt ut dessa själva. Allt går ut på att ändra livsstil 

och gå ner i vikt. De tävlar bara mot sig själva och sina kilon under denna 4 månadersperiod. 

Annars är deltagarna i sin hemmiljö. Efter varje besök på ön får de en hemuppgift till nästa 

gång. I takt med att kilona försvinner så stärks självkänslan och förhoppningsvis står alla som 

vinnare i slutet. Deltagarna vinner även pengar på olika tävlingar under seriens gång 

http://www.kanal5.se/templates/page.aspx?id=3133. 

 
 
Bachelor 
Sveriges första Bachelor har börjat i Kanal 5. Denna såpa kommer från Amerika. Den har 

blivit en stor succé både här och i USA. När Kanal 5 visar den i höst 2004 står en ungkarl från 

Stockholm och en från Oslo i centrum. Dessa män får chansen att välja och vraka bland 20 
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giftaslystna kvinnor. Båda männen är ambitiösa, välutbildade och de har stil och charm. Det 

enda de saknar är en kvinna i sitt liv. De ska genom dejter på olika sätt minimera denna skara 

på 20 kvinnor till 2 stycken som ska vara kvar till sista avsnittet. Då blir det en kvinna kvar 

som har möjligheten att fånga sin drömprins. Det är en stenhård konkurrens. En ros är 

inbjudan att få stanna kvar. Den som blir utan åker ur. I sista avsnittet får man se frieriet 

http://www.kanal5.se/templates/page.aspx?id=2686. 

 

 

Masterplan 
I denna dokusåpa får deltagarna skriva på ett kontrakt som innebär att de sålt sina liv till 

serien. De måste alltid lyda de order som de får under programmet. Det är alltid ett 

kamerateam som följer dem vart än de går, så de kan aldrig gömma sig. De har blivit 

utrustade med en mobiltelefon som kan ringa när som helst och ge dem en order. De måste 

alltid utföra den order som kommer direkt, det spelar ingen roll vilken situation deltagarna än 

befinner sig i. Det spelar ingen roll vilka konsekvenser som uppstår när ordern utförs. Den ska 

alltid utföras! Alla gränser är utsuddade, vad som helst kan hända. Det enda man kan veta är 

att deltagarnas liv aldrig kommer att vara sig likt. Det är en tjej och en kille som tävlar mot 

varandra om vem som kan vara kvar längst. De får aldrig lika uppdrag. Det finns ett 

tävlingsmoment även i Masterplan. Det är tittarna som har chansen att varje vecka rösta bort 

deltagare som de inte gillar. Det finns alltid nya utmanare som är beredda att hoppa in och ta 

deltagarens plats. Det är också den som ringer och röstar som bestämmer vem som ska vinna 

Masterplan. Den som vinner får en halv miljon 

http://www1.kanal5.se/masterplan/. 
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Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur ungdomars utveckling av språk och lärande 

påverkas av att titta på dokusåpor samt hur deras etik och moral utvecklas av dessa. 

Med ungdomar menar vi i den här studien ungdomar i åldern 13 - 15 år. 

 

Frågeställningar 

• Hur påverkas ungdomars språk och lärande av att titta på dokusåpor? 

• Hur ser ungdomar på etik och moral? 

• Vad lär ungdomar av att titta på dokusåpor? 
 
 
Metod 
Vårt val av metod 
Vi har valt att göra en kvantitativ undersökning av två anledningar. Den ena är att vi i 

utbildningssyfte ville få chansen till att prova även denna metod, eftersom vi hade valt en 

kvalitativ metod i vår B-uppsats. Den andra anledningen var att få ett bredare material att 

arbeta med, på grund av att det är en större grupp informanter som lämnar sina åsikter än om 

vi hade valt intervjuer.  

 

För att nå vårt syfte och besvara våra frågeställningar har vi använt oss i huvudsak av en 

kvantitativ undersökning med kvalitativa inslag, i form av en enkätundersökning. Till största 

delen har vi använt oss av icke öppna frågor men med inslag av öppna frågor, för att fånga 

eventuell variation i resultaten i de här två klasserna som vi har undersökt. Vi trodde att 

barnen skulle ha lättare för att svara på enkäter och därigenom vara helt anonyma, även för 

oss, än vad det skulle ha varit om vi använde oss av en enbart kvalitativ metod. 

 

En kvantitativ metod är bunden till uppställda regler beroende på innehållet och är 

strukturerad. Det är en metod som i stor utsträckning är präglad av kontroll från forskarens 

sida. Utifrån den frågeställning man valt definierar den förhållandet av det som är mest 

intressant. Denna metod avgör också vilka svar som kommer att ges. För att man ska nå sitt 

mål med en kvantitativ metod, och nå ett bra slutgiltigt resultat, är det viktigt att man gång på 

gång jämför och provar om de resultat som man kommit fram till (Holme I, Solvang B, 1997). 
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Enkelt förklarar Trost (2001) att om man använder sig av siffror, och om man använder sig av 

ord som mer, fler och längre, så är en kvantitativ metod användbar.  
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Utformning av enkäten 
Vi valde att i huvudsak använda oss av icke öppna frågor men har också använt oss av några 

öppna frågor. Att vi gjorde detta val beror på att det blir mer strukturerat med fasta 

svarsalternativ och att risken för att det kan finnas elever som kan vara osäkra, eller inte vana 

att skriva, inte svarar när det är öppna frågor. Vi ville också minimera risken för detta. Genom 

att använda sig av både öppna och icke öppna frågor har man möjlighet till att få nyanserade 

svar utan att det blir för många svarsbortfall. Eftersom eleverna ska förstå frågorna har vi 

använt oss av ett lätt språk, inte använt oss av negationer och varit noga med att inte ställa två 

frågor i en fråga. Vid vissa frågor finns det möjlighet att ge mer än ett svarsalternativ och då 

har vi skrivit en information vid frågan att det går bra att ge fler svarsalternativ. Detta för att 

eleven inte ska behöva fundera över om möjligheten finns att kryssa för fler svarsalternativ. 

För att eleven inte ska glömma bort vad han/hon har läst i frågan har vi valt att ha korta 

frågeformuleringar. Utformningen av enkäten har vi valt att göra enligt följande: Vi har 

numrerat frågorna och använt oss av samma stilsort i texten med fetstil på rubrikerna. Vi har 

stort avstånd mellan frågorna för att det ska vara lättare att läsa dem. Svarsboxarna har vi lagt 

till höger om frågan för att det ska vara lätt för både höger- och vänsterhänta att fylla i 

enkäten. För att vi skulle få enkäten så lättförstålig som möjligt, och att eliminera möjligheten 

att misstolka frågorna, har vi tagit andra ungdomar till hjälp med att fylla i vår enkät för att 

kunna korrigera eventuella frågor kring den (Trost, 2001). 

 

 

Urval 
Vi har valt att inrikta oss på unga tv-tittare som informanter för vår forskning. Vi bestämde 

oss för att göra undersökningen i två klasser på högstadiet i en västsvenskt skola, och eleverna 

är i åldrarna 13-15 år. Totalt deltog 53 elever i studien. Anledningen till att vi har använt oss 

av enkätfrågor är på att det blir ett bredare material att arbeta med på grund av att det är en 

större grupp informanter som lämnar sina åsikter än om vi hade valt intervjuer. Vårt urval av 

informanter blev enligt ett s.k. bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval är när man väljer 

en enkel väg för att nå en population(Holme Magne, Solvang Krohn, 1997). 

 

En av oss kände en lärare på en skola. Hon fick en förfrågan om hon var intresserad av vår 

undersökning, vi informerade om vårt syfte, och frågade om vi kunde få dela ut enkäter till 
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två klasser på skolan angående dokusåpstittande. Detta tyckte läraren var intressant och 

spännande och genom detta fick vi hennes godkännande. Rektors godkännande fick genom att 

vi lämnade enkäten till läraren och hon i sin tur såg till att rektorn fick ta del av den. Eftersom 

enkätfrågorna inte var av känslig och personlig art fick vi klartecken. Läraren frågade i sin tur 

en åttonde- och niondeklass om de var intresserade av att medverka i en enkätundersökning 

som gällde dokusåpstittande, och som skulle användas i vår C-uppsats. Ungdomarna svarade 

ja på frågan om att vara med i enkätundersökningen. Vi lämnade också en information till 

elevernas föräldrar där det stod att vi tänkte göra en undersökning och att de kunde kontakta 

oss om de hade några frågor. Även denna delade läraren ut till eleverna.  
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Datainsamling 
Vi var själva intresserade av att dela ut enkäterna till eleverna för att få en personlig kontakt 

med dem, men det visade sig vara omöjligt att få tid som passade, på grund av att eleverna 

höll på att träna inför ett arrangemang som de senare skulle uppträda med på skolan. Det 

resulterade i att läraren för eleverna tyckte att det bästa sättet var att hon samlade eleverna när 

det passade dem, och delade ut enkäterna då.  

 

 

Etiska ställningstaganden 
Eftersom vi inte själva kunde närvara vid enkätundersökningen så har vi skrivit ett följebrev 

till eleverna. Det ligger som förstasida i frågeformuläret. Om inte eleverna skulle läsa igenom 

detta brev så har vi, för att vara helt säkra på att de ska veta vilka vi är, vad vi ska göra med 

resultatet och deras anonymitet, bett läraren att informera om detta. Läraren berättade om oss, 

informerade eleverna om vårt syfte med enkäterna och att vi skulle använda oss av deras svar 

till en C-uppsats på högskolan här i Vänersborg. Hon läste igenom frågorna och talade om för 

eleverna att de var helt anonyma när de svarade på frågorna. Efter det lämnade hon ut 

frågeformuläret och de skrev i sina svar. Läraren var sedan behjälplig om det var något som 

eleverna hade svårt att förstå i enkäten.  

 

Bearbetning av data 
I efterhand kan vi konstatera att det är mycket svårt, om ens möjligt, att ställa tillräckligt 

tydliga frågor i en enkät. Med facit i hand har vi insett att kompletterande följdfrågor till vår 

enkät skulle ha behövts för att få bättre svar på våra frågeställningar. I dag skulle vi ha valt att 

använda oss av en enkätundersökning och ytterligare intervjuer med några av informanterna 

för att få med kompletterande följdfrågor till enkäten.  Detta skulle troligen ha gett oss ett 

annat resultat. 

Vi har valt att använda oss av programmet Excel vid vår kodning av data. Vi har numrerat alla 

enkäterna och lagt in dessa i Excel. Vi har använt oss av rubrikerna i frågorna och lagt in dem 

i kolumner och där man kunde svara på fler alternativ i vissa frågor har vi delat upp dessa i 

olika kolumner, för alla alternativ. Detta för att det senare skulle vara lättare att kunna utläsa 

om någon elev har svarat på mer än ett alternativ, och även vilka alternativkombinationer de 

har använt sig av. På de frågor som de endast kunde svara ja och nej på har vi lagt in en 
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formel som visar i slutet på den kolumnen hur många som inte har svarat (kod 0), hur många 

som har svarat ja (kod1) och hur många som svarat nej (kod2). Dessa siffror har vi sedan fört 

över på enkäten så vi lätt kan se svaren på ja- och nejfrågorna. På fleralternativfrågorna, har vi 

delat upp svarsalternativen i olika kolumner, och kodat med en 0 där de inte har fyllt i något 

och en 1 i de svarsalternativ som de valt. Vi har också därefter gjort en formel längst ner i 

kolumnerna för hur många som valt de olika alternativen. Därefter har vi använt oss av olika 

filter i Excel för att få ut de svar som vi har undersökt. 

 

Reflektion 
Validitet 
Ett problem som vi upptäckte var att dokusåpan Big Brother inte startade under hösten, så vi 

skulle ha formulerat vår fråga annorlunda, då det visar sig i tidigare undersökningar att Big 

Brother är en av de mest sedda dokusåporna bland barn och ungdomar. Detta kan som vi ser 

det, göra att resultatet av den populäraste dokusåpan blir missvisande. Vi har också bett de 

som inte tittar på dokusåpor att hoppa över ett antal frågor. Dessa frågor var av sådan karaktär 

att de endast kunde svaras av de som tittade på dokusåpor. Bland de frågor som de skulle 

hoppa över, ingick frågan om de hade svårt med läsning, skrivning och räkning. Här har vi då 

inte kunnat få något svar från dessa elever, men jämfört de som tittar mest och de övriga som 

tittar. Även frågan om föräldrars insyn kan bli missvisande, då det är våra informanter som 

svarat och inte föräldrarna. Vi kanske hade fått ett annorlunda svar om vi frågat föräldrarna.  

 

 

Reliabilitet  
För att vi skulle få så tillförlitliga tolkningar av våra enkätsvar som möjligt, så har vi kodat 

alla svaren i kalkylprogrammet Excel för att få så bra ordning och översikt som möjligt på 

vårt material. Att vi valde Excel och inte Statistikprogrammet SPSS beror på att vi har ett 

mycket bättre kunnande i Excel. Vi anser att reliabiliteten i vår forskning är tillfredsställande, 

då vår enkätundersökning är standardiserad eftersom våra svarande har fått svara på samma 

frågor och deras situation är densamma (Trost1997). Vi hade även prövat enkäten på flera 

ungdomar innan vi lämnade ut den, för att se att de uppfattade enkäten på samma sätt. För att 

reliabiliteten ska bli så bra som möjligt har vi bearbetat informationen från enkäterna mycket 

noggrant. 
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Resultat 
Vi har valt att presentera vårt resultat utifrån de fyra områden som vi har valt att forma 

enkäten runt. Dessa fyra områden är tv-vana, lärande och språk, Etik och moral och föräldrars 

insyn i dokusåpstittande. 

 

Totalt är det 53 personer som har svarat på enkäten. Det är 42 personer som tittar på 

dokusåpor. Dessa 42 personer har vi delat upp i två grupper: De 17 personer som tittar på flest 

dokusåpor (följer varje avsnitt av fler än 2 dokusåpor) och de övriga 25 som tittar på 

dokusåpor (följer högst varje avsnitt av två dokusåpor). Det är 11 personer som aldrig tittar på 

dokusåpor. 

 

 

Tv-vana 
Antal tv-apparater och tv-tittande 
Av 53 hushåll så har över hälften av de svarande tre eller flera tv-apparater i bostaden . 

Det är 72 % som ser på tv 1-2 timmar varje dag. Det är en av informanterna som ser på tv mer 

än fem timmar om dagen. 
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Fig.1 Har egen tv på rummet. 

 

Det visade sig att det är två tredjedelar som har tv på sitt rum. Av dem som har tv på rummet 

är det 25 % och av de som inte har tv på rummet är det 23 % som ser varje avsnitt av minst 2 

dokusåpor.  
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Vilka dokusåpor ungdomarna tittar på och hur många av ungdomarna som 
tittar på dokusåpor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 De mest populära dokusåporna 
 
Enligt enkätsvaren är det i huvudsak två dokusåpor som ungdomarna tittar på. Robinson är 

den mest sedda dokusåpan för tillfället, därefter kommer Farmen 

 

Deltar i organiserad verksamhet 
Här har vi valt att jämföra om det finns någon skillnad i dokusåpstittande mellan informanter 
som deltar och inte deltar i någon form av organiserad verksamhet. 
 Antal Tittar på dokusåpor 
Deltar i organiserad 
verksamhet 

42 st 36 st 

Deltar ej i organiserad 
verksamhet 

10 st 6 st 

Tab. 1 Dokusåpstittande av dem som är och inte är med i organiserad verksamhet 

 Följer inte varje 
avsnitt av någon 
dokusåpa 

Följer varje avsnitt av 
en dokusåpa 

Följer två eller flera 
dokusåpor 

Grupp1 
De 36 som tittar på 
dokusåpor och deltar i 
organiserad 
verksamhet 

11 st 11 st 14 st 

Grupp 2 
De 6 som tittar på 
dokusåpor och inte 
deltar i organiserad 
verksamhet 

2 st 0 st 4 st 

Tab. 2 Hur många dokusåpor som följs av dem som är och inte är med i organiserad 
verksamhet och tittar på dokusåpor. 

populäraste dokusåpor

41% 

27% 

3% 

15% 
3% 

5% 
3% 

3% 

Robinsom

Farmen

Fame factory

Big Brother

På riktigt

Bachelor

Masterplan

Tjockholmen
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Bortfall 
52 av 53 personer som svarat på enkäten.  
 

Fyra av fem informanter deltar i någon form av organiserad verksamhet. 86 % av dem som 

deltar i organiserad verksamhet tittar på dokusåpor. Av dem som inte deltar i organiserad 

verksamhet tittar 60 % på dokusåpor. Resultatet visar att skillnaden mellan dem som deltar 

och inte deltar i en organiserad verksamhet och tittar på dokusåpor är att de som inte deltar i 

en organiserad verksamhet utgör en större del när det gäller att följa två eller flera dokusåpor. 

 

 

Tillsammans med vem ungdomarna tittar på dokusåpor 

Ensam Ensam 
eller 
med 
kamrat 

Ensam 
eller 
med  
vuxen 

Med 
kamrat 

Med 
syskon

Med 
syskon 
eller 
kamrat 
eller 
ensam 

Med 
vuxen 
eller 
kamrat 
eller 
ensam 

Med 
vuxen 

Vuxen, 
Ensam 
eller 
syskon 

Med vuxen, 
kamrat, 
syskon eller  
ensam 

8 st 6 st 2 st 4 st 7 st 2 st 1 st 2 st 2 st 7 st 

Tab.2 Med vem/vilka ungdomarna tittar med på dokusåpor 
Bortfall 
41 av 42 personer som tittar på dokusåpor har svarat 
 
På frågan med vem informanterna brukar titta på dokusåpor svarar 20 % att de alltid tittar 

ensamma, 32 % att de aldrig tittar ensamma. Resten av informanterna tittar ibland ensamma 

och ibland tillsammans med någon. Det är 5 % som svarar att de alltid tittar ihop med en 

vuxen. 10 % tittar endast med kamrater. 24 av 41 informanter tittar alltid eller ibland med 

kamrater. Det som inte framkommer i tabellen är att fem av de åtta som alltid tittar ensamma 

tillhör de 17 som tittar på flest dokusåpor. 
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Med vem/vilka ungdomarna diskuterar dokusåpor. 
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Fig.3 Med vilka informanterna diskuterar dokusåpor 
Bortfall 
Här är det 40 av 42 personer som har svarat av dem som tittar på dokusåpor 
 
På frågan om de brukar diskutera dokusåpor med någon svarar 68 % att de diskuterar 

dokusåpor med någon. Vanligast är att man diskuterar med en kamrat. 33 % av informanterna 

diskuterar inte dokusåpor med någon. Det är inte vanligt att man diskuterar med vuxna bland 

informanterna. 

 

Varför ungdomarna tittar på dokusåpor 
Enkätsvaren visade att 60 % tycker att det är underhållande att titta på dokusåpor. Det var 26 

% som inte hade något annat att göra Några av ungdomarna har skrivit lite olika alternativ 

som att ”Robinson är lite sport” och ”min tjej tvingar mig att titta ”. Totalt av alla 53 svarande 

är det 50 stycken som har kamrater som tittar på dokusåpor.  

 

 

Sammanfattning 
Den största delen av de svarande har tre eller flera tv-apparater i sitt hushåll. Två tredjedelar 

har egen tv på rummet. Av dem som har och inte har tv på rummet är det ungefär lika många 

som tittar på varje avsnitt av minst två dokusåpor. Den populäraste dokusåpan är Robinson, 

följd av Farmen. Det är ungefär lika stor del som inte följer varje avsnitt av någon dokusåpa 

av dem som är med och inte är med i en organiserad verksamhet. Bland dem som inte deltar i 
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en organiserad verksamhet är det en större del som följer varje avsnitt av fler dokusåpor än 

vad det är ibland dem som deltar i en organiserad verksamhet.  

 

Var femte informant tittar alltid ensam på dokusåpor. En tredjedel tittar alltid på dokusåpor 

ihop med någon. Det är få som tittar ihop med en vuxen. Många tittar med kamrat och/eller 

syskon. 

 

Det är en tredjedel av informanterna som inte diskuterar dokusåpor med någon. Av de två 

tredjedelar som diskuterar med någon är det hälften som diskuterar med endast kamrater. 

Över en fjärdedel svarar att de inte har något annat att göra. Varför man tittar på dokusåpor är 

över hälften överens om att det är underhållande. Nästan alla svarande på enkäten har en 

kamrat som tittar på dokusåpor. 

 

 

Lärande och Språk 
Om man lär sig att bli en bra kamrat av att titta på dokusåpor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.4 Om ungdomarna anser att man lär sig bli en bra kamrat av att titta på dokusåpor 
Bortfall 
Det är 52 av 53 som svarat på denna fråga.  Bortfallet är i gruppen de 17 som tittar på flest dokusåpor  
 

Det är 45 av informanterna som inte tycker att man blir en bra kamrat av att titta på 

dokusåpor. Det är nästan hälften av dem som tittar på flest dokusåpor som anser att man blir 

en bra kamrat av att titta på dokusåpor. De övriga grupperna är helt överens att man inte blir 

en bra kamrat av att titta på dokusåpor. 
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Tittar på dokusåpor istället för att göra läxor 
 

Tab. 3 Om de svarande tittar på dokusåpor istället för att göra läxorna 
Bortfall 
Här är det 41 av 42 personer som tittar på dokusåpor som har svarat 
 
På frågan om informanterna hoppar över sina läxor för att titta på dokusåpor visar det att över 

hälften av alla informanter som tittar på dokusåpor ibland/ofta hoppar över läxor för att titta 

på dokusåpor. Det är i den grupp som tittar på flest dokusåpor den största delen finns som 

hoppar över läxor för att istället titta på dokusåpor. 

 

 

Svårigheter att läsa, skriva och/eller räkna 

 Svårighet med ett av 

alternativen läsa, skriva 

eller räkna 

Svårt att 

skriva och 

läsa 

Svårt att 

skriva och 

Räkna 

Svårt att 

Läsa och 

räkna 

Ingen 

svårighet med 

något av 

alternativen 

De 17 som tittar på flest 

dokusåpor 

5 0 0 1 11 

Övriga 25 som tittar på 

dokusåpor 

6 0 0 0 19 

Tab. 4 Antal av ungdomarna som tittar på dokusåpor som tycker att det är svårt att läsa, 
skriva och/eller räkna 
 

Svaren som vi har fått visar att de flesta av de informanter som tittar på dokusåpor inte tycker 

att de har problem med att läsa, räkna och/eller skriva. Här kan man utläsa av svaren att det är 

en större del av dem som ser på flest dokusåpor som har svårighet med att läsa, räkna 

och/eller skriva. Av svaren i enkäten har vi utläst att en informant som har svårighet med att 

både läsa och skriva ofta hoppar över läxorna för att istället titta på dokusåpor, finns i den 

gruppen som tittar på flest dokusåpor. 

 

 Aldrig Ibland ofta 

De 17 som tittar på flest 

dokusåpor 

7 9 1 

Övriga som ser på dokusåpor 13 11 0 
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Användning av fula ord 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Hur de som aldrig tittar på dokusåpor Fig. 6 Hur de som tittar på flest 
använder sig av fula ord  dokusåpor använder sig av fula ord  

 
Här har vi valt att jämföra de 11 som inte tittar på dokusåpor och de 17 som tittar på flest 

dokusåpor. Av alla svar vi har fått på frågan om informanterna använder sig av fula ord 

dagligen visade det sig att så var fallet. Det är vanligare bland dem som inte tittar på 

dokusåpor att använda sig av fula ord dagligen, men det som skiljer sig mellan de olika 

grupperna är att de som tittar på flest dokusåpor använder sig oftare av grövre ord som hora 

och könsord än vad de som inte tittar på dokusåpor gör. 

 

Sammanfattning 
En stor majoritet av alla svarande anser att man inte lär sig bli en bra kamrat av att titta på 

dokusåpor. Av dem som tyckte att man blir en bra kamrat, ingår alla i den grupp som tittar på 

flest dokusåpor. De som inte tittar på dokusåpor är helt överens om att man inte lär sig att bli 

en bra kamrat av att titta på dokusåpor. Det är en större del av dem som tittar på flest 

dokusåpor än den övriga gruppen som tittar på dokusåpor som kan strunta i sina läxor när det 

är en dokusåpa på tv n, och de har också svårare med att räkna läsa och skriva. Det är en 

större del av dem som tittar på flest dokusåpor som använder sig av grövre fula ord som hora 

och könsord dagligen än vad de som inte tittar på dokusåpor gör. Det är även en större del av 

dem som tittar på flest dokusåpor än de som aldrig tittar på dokusåpor som inte använder sig 

av fula ord dagligen.  

 

 

De 17 som ser på flest dokusåpor

29% 

47%

24%
Svordomar

Hora och/ eller
könsord

Anv inga fula ord

De 11 som aldrig ser på dokusåpor 

55% 
27% 

18% 
Svordomar

Hora och/ eller
könsord

Anv inga fula ord
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Etik och moral 
Här delade vi upp dem som tittar på dokusåpor i två grupper. I en grupp är de 17 personer 

som tittar på flest dokusåpor och i den andra gruppen är de övriga som tittar på dokusåpor. Vi 

har även med den grupp på 11 personer som inte tittar på dokusåpor. 

 

 

Dokustjärnor beter sig illa mot andra i dokusåpor 
 

 Beter sig illa Beter sig inte illa Pratar bakom rygg 
och/eller säger 
kränkande ord 
och/eller är falska. 

De 17 som ser på 
flest dokusåpor 

13 st 3 st 15 st 

De övriga 25 som 
tittar på dokusåpor 

22 st 3 st 19st 

De 11 som inte tittar 
på dokusåpor 

10 st 1 st 10 st 

Tab. 5 Hur informanterna uppfattar dokustjärnors beteende mot varandra i dokusåpor 
Bortfall 
Här är det 52 av 53 personer som har svarat. 
Bortfallet är i den gruppen som tittar på flest dokusåpor 
 
 

På frågan om dokustjärnor beter sig illa mot varandra är den stora majoriteten av 

informanterna överens om att så är fallet. Det är i den grupp som inte tittar på dokusåpor den 

största delen finns som anser att dokustjärnorna pratar bakom rygg och/eller säger kränkande 

ord och/eller är falska mot varandra i dokusåpor. Majoriteten av dem som tittar på dokusåpor 

har också svarat att så är fallet. En av dem som tittar på flest dokusåpor är av den 

uppfattningen att man pratar bakom rygg, säger kränkande ord och är falska i dokusåpor men 

att man inte beter sig illa mot varandra i dokusåpor. 
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Fig.8 Om informanterna anser att det förekommer mobbning i dokusåpor, i sin närhet och om 

de själva har mobbat. 
Bortfall  
Det är 51 som har svarat. Bortfallet är en person i gruppen av de17 som tittar på flest dokusåpor och 
en person i gruppen av de övriga 25 som tittar på dokusåpor 
 
Det är nästan 100 % i de olika grupperna som anser att det förkommer mobbning i dokusåpor. 

På frågan om det förekommer mobbning i informanternas närhet är det ungefär 50 % i de 

båda grupperna som tittar på dokusåpor och 82 % av dem som inte tittar på dokusåpor som 

tycker att så är fallet. Det är en mindre del av dem som tittar på flest dokusåpor än i den 

gruppen som inte tittar på dokusåpor som anser sig mobba eller tidigare har mobbat någon. 

 

 

Vilja vara som någon dokustjärna 

Här är det 51 personer som har svarat. 45 av dessa vill inte vara som någon dokustjärna. Av 

de sex som har svarat att de skulle vilja vara en dokustjärna, har svaren varit: ”Nakenjanne” 

”Robinson”, ”Farmen” och någon har velat vara ”någon som är snäll och kul”. 

 

 

Sammanfattning 
Här delade vi upp de svarande i tre grupper: De som tittade på flest dokusåpor, de övriga som 

tittade på dokusåpor och de som inte tittar på dokusåpor. Alla grupperna är överens om att 

man beter sig illa mot varandra i dokusåpor. I den grupp som inte tittar på dokusåpor är alla 

överens om det. Det är högst procent bland dem som inte tittar på dokusåpor och dem som 
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tittar på flest dokusåpor som anser att man pratar bakom rygg och/eller använder sig av 

kränkande ord och/eller är falska mot varandra i dokusåpor. Nästan alla informanter är 

överens om att det förekommer mobbning i dokusåpor. När det gäller frågan om mobbning i 

deras närhet tycker de som inte tittar på dokusåpor att mobbning förekommer mycket oftare 

än vad de övriga som tittar på dokusåpor gör. Det är de som tittar på flest dokusåpor som 

anser sig själv mobba minst av de olika grupperna. Det är få som har velat vara som någon 

dokusstjärna och har svarat på de öppna frågorna som vi hade ställt i det området som gäller 

etik och moral. 

 

 

Föräldrars insyn i dokusåpstittandet 
Vet föräldrarna vilka dokusåpor som ungdomarna tittar på och tittar 
ungdomarna på dokusåpor som de inte får se på  för sina föräldrar. 
 

 Informanternas föräldrar vet 
vilka dokusåpor de ser på 
Ja Nej 

Informanterna tittar på 
dokusåpor som de inte får titta 
på för föräldrarna 
Ja Nej 

De som tittar på dokusåpor 95 % 5 % 7 % 93 % 
Tab. 6 föräldrarna vet vilka dokusåpor ungdomarna tittar på  
Bortfall 
41av 42 som tittar på dokusåpor har svarat på frågan om föräldrarna vet vilka dokusåpor de tittar på. 

40 av 42 som tittar på dokusåpor har svarat på frågan om de tittar på någon dokusåpa som de inte får 

för sina föräldrar  

 

Enligt nästan alla informanter så vet föräldrarna vilka dokusåpor de tittar på. Det är tre av 

informanterna som tittar på dokusåpor utan tillåtelse av föräldrarna 

 

 

Sammanfattning 
Föräldrarna har enligt informanterna god kunskap om vilka dokusåpor som de tittar på. Det är 

få utav informanterna som tittar på dokusåpor som de inte får titta på för föräldrarna. 
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Sammanfattning av resultatet 
Sammanfattningsvis visar vår enkätunderökning att många ungdomar har egen tv på rummet, 

de flesta tittar på dokusåpor och att de i huvudsak gör det för att det är underhållande. Våra 

informanters föräldrar vet vilka dokusåpor de tittar på och det är få som tittar på dokusåpor 

som de inte har tillåtelse till. Det är en ganska stor del som tittar ensamma även om 

majoriteten tittar ihop med någon. Informanterna diskuterar sällan dokusåpor med vuxna och 

tittar oftast inte på dem ihop med vuxna. Det diskuteras en del mellan kamrater om 

dokusåpor. Nästan alla är överens om att man beter sig illa, på något sätt, mot varandra och att 

det förekommer mobbning i dokusåpor. Man är i stort sett överens om att man inte blir en bra 

kamrat av att titta på dokusåpor. Av dem som tittar på dokusåpor är det ungefär hälften som 

ibland eller ofta hoppar över sina läxor för att istället titta på dokusåpor. Det är några som har 

problem med att antingen läsa, skriva eller räkna. Det används en hel del fula och kränkande 

ord dagligen bland informanterna. Över hälften av informanterna anser att det förekommer 

mobbning i deras närhet och en fjärdedel svarar att de själva mobbar eller har mobbat någon. 

 

De 17 informanter som tittar på flest dokusåpor 
Det är här man hittar de flesta som alltid tittar ensamma på dokusåpor. De tycker att 

deltagarna beter sig illa mot varandra i dokusåpor, nästan alla anser att det förekommer 

mobbning i dokusåpor men ändå ingår alla som har svarat att man blir en bra kamrat av att 

titta på dokusåpor i den här gruppen. Det är de som tittar på flest dokusåpor som anser att de 

mobbar andra minst av de olika grupperna. Någon i den här gruppen anser att deltagarna inte 

beter sig illa, men anser samtidigt att man i dokusåpor, pratar bakom rygg, säger kränkande 

ord och är falska. Personen i fråga tycker också att det förekommer mobbning ibland i 

dokusåpor och har själv mobbat ibland. En annan informant som tillhör den här gruppen tittar 

alltid ensam, tycker det är underhållande och diskuterar endast med kamrater, och tittar också 

på dokusåpor som personen inte får titta på för sina föräldrar. Informanten har svårt för att 

räkna och hoppar över läxor ibland. Informanten anser inte att de beter sig illa mot varandra i 

dokusåpor. Ändå tycker personen ifråga att det förekommer mobbning ibland i dokusåpor. I 

denna grupp är det högst procent av dem som har problem med att läsa, skriva eller räkna. 

Man använder sig i högre grad av grova fula ord, som hora och könsord, än de som inte tittar 

på dokusåpor. 
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Analys 
Tv – vana 
Hur många tv-apparater det finns i hushållen, och om barn har egen tv på rummet, kan ha ett 

samband med hur mycket barn ser på tv. Enligt Felitzen, Filipson, Schyller (1977) tittar barn 

mycket på tv. Svaren från våra enkäter visar att ungdomarna ser ganska mycket på tv under en 

vecka, en stor del av informanterna har tre eller flera tv-apparater i sitt hushåll och två 

tredjedelar har tv på rummet. Enligt Felitzen, Filipson, Schyller (1977) är tv det medium som 

mest påverkar barn, eftersom de redan från 3 års ålder tittar regelbundet på tv, sedan ökar tv- 

tittandet ju äldre barnen blir. Om vi utgår från informanternas svar, där de flesta tittar en till 

två timmar varje dag, blir summan av antal timmar/vecka framför tv:n ganska hög. 

Informanterna tittar mest på Robinson och Farmen utav de dokusåpor vi hade med i enkäten. 

Att Robinson och Farmen är de dokusåpor som flest har tittat på är inte så konstigt, av 

anledningen att de går på de kanaler som alla har tillgång till och därför har många kunnat se 

dem. Att inte så många har svarat att de har sett på Big Brother kan bero på att när enkäten 

delades ut hade den inte startat än. Dokusåpor innehåller intriger, kränkningar, svordomar och 

paktbyggnader. Verkan av att man tittar på sådana program med grova kränkningar och med 

föräldrarnas medgivande att se på dessa dokusåpor kan enligt Gusfavsson, I, Filipson, L, 

Eckert,G, (1996), leda till en normförvirring hos barnen. Deras förmåga till inlevelse med 

andra avtrubbas och det kan verka normalt att lösa konflikter med kränkningar och våld, 

menar de. De menar också att barns tv-tittandet påverkas av vilka fritidsaktiviteter de har. 

Enligt vår undersökning följs varje avsnitt av fler dokusåpor av dem som inte deltar i någon 

organiserad verksamhet. Detta kan bero på att de som inte deltar i en sådan verksamhet har 

möjlighet till mer tid framför tv:n.  

 

 

Av svaren från enkäten kan man också utläsa att det är en ganska stor del (20 %) som alltid 

tittar ensamma på dokusåpor. Det kan bero på, enligt Felitzen, Filipson, Schyller (1977) att 

ungdomar tittar mer på tv än vad en vuxen gör. Majoriteten av informanterna tittar på 

dokusåpor i huvudsak för att de är underhållande. Vidare menar Felitzen, Filipson, Schyller 

(1977) så tittar man också för att man lär känna vissa personer i tv-rutan och man får ett 

samtalsämne att diskutera med sin omgivning. Faran är att tv kan ge ett snabbt beroende, som 

kan vara svårt att ta sig ur. Barn kan även bli passiva och det kan även leda till isolering. Men 
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Rönnberg (1997) menar tvärtom i sin forskning att barn blir aktiva istället för passiva av att se 

på tv, och att tv för barnen skapar ett etikintresse för det fortsatta livet.  

 
 
Lärande och språkutveckling 
Av svaren som vi har fått i vår undersökning visar det sig att majoriteten anser att man inte lär 

sig att bli en bra kamrat av att titta på dokusåpor Det kan betyda att informanterna genom att 

titta på dokusåpor får klarhet i, hur man inte ska bete sig mot varandra. Detta håller inte 

Patzlaff (2002) med om. Enligt honom så finns det ingen kunskap och bildning att vinna av 

att se på tv, då inlärandet avtar i samma takt som tv-tittandet ökar. Rönnberg (1997) är mycket 

positiv till tv. Hon menar att barn blir aktiva istället för passiva av att se på tv. Tv lägger 

grunden för barns etikintresse och genom att titta på såpor så får barnen enligt henne tillgång 

till vuxenlivet, då de får se människors relationer från allas perspektiv. Det är nyttigt att få se 

vuxenvärlden istället för att smygtitta. Då denna forskning gjordes så fanns det inte så stort 

programutbud att se på tv, men idag är utbudet ett helt annat. En orsak kan vara att det har 

skett en stor förändring av tv-program under dessa år, då denna forskning gjordes så fanns det 

inte så stort programutbud på tv, men idag är utbudet ett helt annat. Verkan av detta är att 

ungdomarna blir överhoppade av olika såpor med många olika svordomar och könsord 

 

När vi relaterar dessa frågeställningar mot våra enkätsvar kan vi se att några av informanterna 

har svårt med att läsa och räkna och att flera ibland hoppar över att göra sina läxor för att se 

på dokusåpor. Det är vanligare bland de informanter som tittar på flest dokusåpor att hoppa 

över läxor och istället titta på dokusåpor. Det är i denna grupp de finns som har svårare med 

att räkna, läsa och/eller skriva Det är en informant, som ofta hoppar över sina läxor för att i 

stället titta på dokusåpor, som har svårighet med att både att läsa och skriva. Möjligheten 

finns att ju fler dokusåpor som visas på tv desto mindre tid blir över för läxläsning. Det kan 

också vara så att de barn som redan har svårighet med att läsa och skriva, kanske därför väljer 

att titta på dokusåpor. Det kan resultera i att dessa barns problem med skolarbete ökar om de 

väljer att titta på dokusåpor istället för att ta itu med sitt skolarbete Det kanske inte bara 

negativt att se på tv, bara man gör det under kontrollerande former, för enligt Filipson etal. 

(1977) så kan tv ge både kunskap och skapa engagemang men, som sagt, det kan också leda 

till det motsatta resultatet. Oroväckande för oss är att det är en tredjedel av informanterna som 

inte diskuterar dokusåpor med någon. Av de åtta som alltid tittar ensamma är det fem som 

inte diskuterar dokusåpor med någon. Möjligheten finns att de som alltid tittar ensamma inte 
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har någon eller inte vill diskutera dokusåpor med någon. De kan vara så att de tittar på 

dokusåpor, just för att de är ensamma. Att de inte diskuterar med någon kan vi se en fara i, då 

de bara har sina egna värderingar och erfarenheter att utgå från. Att diskutera det man ser med 

en kamrat eller en vuxen är bra, menar Rönnberg (1997) i sin forskning. Genom att göra det 

kan man komma fram till en lösning på sina egna problem med hjälp av tv-programmen, och 

man får ett visst lärande av detta. Den största delen av informanterna i vår enkät diskuterar till 

stor del med kamrater och få diskuterar med vuxna om vad de sett i dokusåporna. 

 

Skillnaden mellan de sociala skikten i samhället utjämnas inte, då de med högre utbildning 

föredrar att läsa tidningar och böcker istället för att se på tv. De väljer sina program och sitter 

inte och slötittar (Patzlaff 2002).  

 
Att tv skulle befrämja den intellektuella förmågan har inte bekräftats, enligt Patzlaff (2002). 

Istället skriver han att det skett en tillbakagång av tal och läsförmågan hos barn och ungdomar 

och att det sker en ökning av språkstörningar. Nordlund (1996) menar att de som har en 

grogrund att stå på språkmässigt, tillgodogör sig mer av tv än de som har en sämre kunskap. 

Enligt Patzlaff, (2002) så blir barns språkliga och andliga utveckling bättre stimulerad av att 

vara med vuxna i lek och samtal. De flesta av informanterna använder sig av fula ord som 

svordomar hora och könsord dagligen, och även deras kamrater gör det. Man använder ord 

som är nedvärderande och kränkande och svordomar. De som använder sig av de grövre 

orden som hora och könsord, är de som tittar på flest dokusåpor. Att de använder sig av fula 

ord dagligen kan vara ett resultat av att det ofta förkommer i dokusåpor, men också att 

språkbruket i var mans mun har blivit hårdare än var det har varit tidigare. 

 

 

Etik – Moral 
Informanterna tycker att det är mycket prat bakom ryggen på varandra i dokusåporna, och att 

deltagarna inte är snälla mot varandra. Stor majoritet av informanterna tycker inte att man blir 

en bra kamrat av att titta på dokusåpor. De som anser att man blir en bra kamrat av att titta på 

dokusåpor är de som tittar på flest dokusåpor. Barn lär sig lättare när ett program är roligt 

eller när de kan identifiera sig med någon rollfigur. Barnens normer och värderingar förändras 

genom tv-tittande menar Felitzen, Filipson, Schyller (1977). Några andra forskare, 

Gusfavsson, I, Filipson, L, Eckert,G, (1996) menar att om barnen ser mer eller mindre 
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regelbundet på program som innehåller grova kränkningar på tv, med föräldrarnas tillåtelse så 

kan man tänka sig att det kan leda till normförvirring hos barnen, och att det rent allmänt kan 

leda till att barnens förmåga till inlevelse med andra avtrubbas. Det kan ses som normalt att 

lösa konflikter med kränkningar och våld. Hur normer och värderingar påverkar beror till stor 

del på tv-tittarens erfarenheter, situation och känslomässiga engagemang. Detta kan ge tittaren 

identifikationsmöjligheter enligt Felitzen, Filipson, Schyller (1977). Svaren på våra enkäter 

visade att det förekommer mobbning i elevernas närhet och att det är ganska många som 

själva mobbar eller har mobbat någon. Det är de som tittar på flest dokusåpor som anser att de 

själva sällan mobbar någon. En fråga som vi ställer oss är hur informanterna definierar ordet 

mobbning. Det kanske är så att de anser att de själva mobbar och att andra blir mobbade i 

deras närhet när de är ovänner med någon, eller kan det vara så att mobbningen i dag finns i 

större utsträckning än vad vi tror? En annan fråga är varför de som tittar på flest dokusåpor 

anser sig själva mobba i mindre utsträckning än de övriga informanterna? Är det så att de som 

ser på flest dokusåpor får en insikt i hur man inte ska bete sig eller finns möjligheten att de 

inte riktigt inser när de mobbar? Rönnberg (Lärarnas Tidning,040227) anser att genom 

dokusåpor får barnen bra förebilder att ta efter och tex. lär sig hur sex och fylla går till. Det 

beror inte på dokusåpor om barn mobbar. Barnen får både hemifrån och genom skolan 

uppfostran att mobbning är förkastlig. Vår fråga är om alla barn får denna uppfostran? 

 

 

Föräldrars insyn 
Möjligheten finns att föräldrars insyn i vad ungdomarna ser på och hur mycket de ser på tv 

kan vara mindre om de har egen tv på rummet. Enligt informanterna i vår undersökning så vet 

de flesta föräldrarna om vilka dokusåpor deras barn tittar på. Det är en tredjedel av de 

informanter som tittar på dokusåpor som aldrig diskuterar dokusåpor med någon. Det är få 

som diskuterar med vuxna om dokusåpor. En stor del diskuterar med kamrater. Det är enligt 

Rönnberg (1997) mycket bra att man diskuterar saker man ser och upplever på tv. Det är 

lättare att diskutera det andra varit med om än det man själv har upplevt och på detta sätt 

kunna komma underfund med sina egna problem med hjälp av tv-program. Men i grund och 

botten är det föräldrarna som bär det största ansvaret för vad barn och ungdomar ser på tv. 

Enligt Gustavsson, Filipsson, Eckert (1996) så har det diskuterats om föräldrarna har 

”abdikerat” och om de strävar främst efter att bli ”kompis” med sina barn. Det kan vara svårt 

att veta vad barn ser på tv, för även om man skyddar dem från vissa program på kvällen så 
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kan de se på reprisen som ex. Big Brother som sänds på söndagsmorgnar, då många föräldrar 

sover. Då visas veckans alla avsnitt. Enligt Patzlaff (2002) så är barnens kroppsliga och 

själsliga hälsa hotad, och det konstateras svåra utvecklingsstörningar hos barn. Även 

förmågan att behärska grundläggande förmågor som berörings- rörelse- och jämviktssinnet är 

inte längre självklara. Den motoriska utvecklingen sackar efter och språkstörningarna sprider 

ut sig. Även andra sjukdomsbilder förekommer som sömnsvårigheter, ökad fetma och andra 

sjukdomsbilder som ökat snabbt. Även brister i uppmärksamhet och att barn är hyperaktiva i 

skolan är andra problem. Patzlaff menar också att tv-tittande leder till stresstillstånd hos 

barnen, genom att de får en ökning av kortisol utsöndring i kroppen. En orsak kan också vara 

att barn är så olika, en del klarar att sortera olika händelser, medan en del lever sig in i 

programmen och tror att det är verklighet. Verkan blir då att de som har svårt att skilja på 

saga och verklighet tar med sig sina upplevelser i det sanna livet. 
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Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur ungdomars utveckling av språk och lärande 

påverkas av att de tittar på dokusåpor samt hur deras etik och moral utvecklas av dessa. 

Enkätsvaren gav oss mycket att tänka på, då de skapade snarare fler frågor än svar. Även om 

resultaten från enkäterna inte ger några absoluta sanningar, kan man se några mönster som 

kan vara bra att fundera på. 

 

 

Lärande och språk 
Håller dialogen på att dö ut? 
Att allt tv-tittande skulle vara av ondo, är en känsla som vi får när vi tolkar Patzlaff, men det 

håller vi inte med om. Vi anser att barn och ungdomar har mycket positivt att lära sig från tv 

men det stora utbudet av dokusåpor som ökar för varje år tror vi inte passerar obemärkt förbi 

hos barn i den känsliga ålder som vi har undersökt. Vi kan se i denna undersökning att många 

ungdomar dagligen använder sig av grova och fula ord, vilket också är fallet i dokusåporna. 

Enligt Patzlaff (2002) så blir barnens språkutveckling sämre och sämre. Barn har en dålig 

meningsuppbyggnad. De använder sig av olika ljud i meningarna istället för att tala ut 

meningen med ord. Språket förstummas enligt honom och dialogerna tar slut inom familjerna. 

Två tredjedelar av de informanter som svarat i enkäten har lyckliggjorts med en egen tv på 

rummet (Fig.1). Detta underlättar eventuellt för dem att titta på fler program som de kan välja 

själva. När de kan sitta ensamma och titta på tv, så finns det en möjlighet att tv konsumtionen 

också ökar. Tidigare, när det endast fanns en tv i hushållet, så var det fler i familjen som 

tittade på samma program och föräldrarna fick en bättre insyn på vad barnen tittade på. Att de 

har egna tv-apparater skulle kunna leda till att ungdomarna blir ”isolerade från sina föräldrar”. 

Om alla sitter i olika rum och ser på tv så tappar man familjekontakten.. Det kanske är dags 

för föräldrarna att börjar titta på samma program som barnen och sedan föra en diskussion 

med dem om vad de sett på tv. Vi anser som Rönnberg att det är viktigt att man lär sig genom 

att titta på tv och diskutera det man har sett med andra, men vad händer med de barn som 

sitter ensamma framför tv:n och inte har någon att titta med? 

Läser vi sagor för våra barn idag? Orkar vi det som heltidsarbetande föräldrar, eller 

ensamstående förälder? Räcker tiden till, eller är det lättare att sätta barnen framför tv? Om 
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man som föräldrar sätter i system, att låta tv:n vara en barnvakt i tidig ålder, ställer vi oss 

fråga om det påverkar barnets intresse för tv i senare ålder?  

 

I vår enkät fick vi svaren att väldigt få ungdomar tittade på dokusåpor som de inte fick se för 

sina föräldrar. Det var många som ibland inte gjorde sina läxor utan tittade på dokusåpor 

istället. Denna utveckling tolkar vi som negativ, då det även fanns några som tyckte att de har 

besvär med räkning och skrivning. Att nästan alla som svarat på enkäten är överens om att 

man inte blir en bra kamrat av att titta på dokusåpor (Fig.4) tolkar vi som positivt, då vi anser 

att man i dokusåpor både pratar bakom rygg och gör olika paktbildningar och använder sig av 

mobbning för att nå sitt mål för att vinna tävlingen i dokusåpor. Nästan alla som inte tittar på 

dokusåpor anser även de att man inte blir en bra kamrat av att titta på dokusåpor, att de beter 

sig illa mot varandra och använder sig av grova och kränkande ord i dokusåpor. Vår tolkning 

är, för att ha kunna få den kunskapen utan att titta på dokusåpor, att det diskuteras mycket om 

dokusåpor bland informanterna. Media kan också spela stor roll för ungdomarna när det gäller 

att få information om vad som sker i dokusåpor. 

 

 

Etik och moral 
Har vuxna och skolan tappat greppet om att uppfostra? 

Man kan inte se någon tendens att man mobbar mer för att man ser på många dokusåpor. Den 

frågan man kan ställa sig när man fått svaren, är om de som tittar mest inte alltid är medvetna 

om att de mobbar. Det är många ungdomar som dagligen använder sig av grova, fula och 

kränkande ord som hora, könsord och svordomar (Fig.5, 6). Detta är också en form av 

mobbning när man kallar varandra för hora, bög osv. Det är de kanske inte alltid medvetna 

om. Idag är det kanske så att man använder sig av kränkande ord av slentrian, utan att man har 

något syfte bakom orden. Vi upplever denna utveckling oroväckande, både språkmässigt och 

moraliskt. 

 

Svaren från vår enkätundersökning visar att de som inte tittar på dokusåpor är helt överens om 

att man beter sig illa, säger kränkande ord, och är falska mot varandra i dokusåpor. Hur får 

man den kunskapen om man inte tittar på dokusåpor?  Det kan vara så att dessa informanter är 

med när det diskuteras bland andra som tittar. Möjligheten är också stor att de genom media 



   42

får informationen. De kanske har tittat på dokusåpor tidigare. Svar på detta har vi inte, bara 

funderingar. 

När man ser på moral och etik så finns det mycket mobbning i ungdomarnas närhet och en del 

mobbar eller har mobbat själva, enligt svaren i vår enkät (Fig.8). Trots att huvuddelen av 

informanterna tycker att man beter sig illa mot varandra i dokusåpor så tar man inte lärdom av 

det, utan det visar sig att det i stor utsträckning förekommer mobbning i deras närhet eller att 

de själva mobbar eller har mobbat. I skolans värdegrund så står det att: ”skolan har en viktig 

uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som 

vårt samhällsliv vilar på” och att ”i samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas 

utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar”. Även att ” Utbildning 

och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, 

traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan skall därvid vara ett stöd 

för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i 

samarbete med hemmen” (http://www.etiskainstitutet.org/id38.htm). När man läser vad det 

står i värdegrunden, så undrar vi om skolan kan följa det som står i Lpo-94. De lärare som nu 

arbetar på våra skolor, orkar de med att samarbeta med hemmen?  

 

Av svaren som vi har fått visar det sig att av dem som tittar på dokusåpor, och har mobbat 

ibland, är det endast två som diskuterat dokusåpor med en vuxen. 

De flesta diskuterar med kamrater om dokusåpor. Det är i allmänhet inte så många som 

diskuterar med vuxna. Att ungdomarna i stor utsträckning endast diskuterar dokusåpor med 

varandra och inte med vuxna kan leda till att ungdomarna får en snedvriden bild av hur vuxna 

beter sig och hur de själva ska bete sig mot andra. Ungdomarna diskuterar utifrån sina 

erfarenheter, och möjligheten finns att de inte förstår och kan utvärdera bland alla intriger, 

kränkande ord och beteendet bland deltagarna i dokusåpor. Detta kan leda till att de använder 

sig av samma beteenden som dokusåpsdeltagarna, att de väljer de kamrater som har en stark 

personlighet, som mobbar för att det är lättare att flyta med än att ställa sig upp och 

konfrontera dessa personer, för att inte själva bli utsatta. 

 

 

 

Ut med alla tv-apparater 
Vi ställer oss frågan varför man ofta har så många tv-apparater i ett hushåll? Varför har så 

många ungdomar egen tv på rummet? Idag är det ett mycket större tv-utbud än det varit 
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tidigare, man är av olika åldrar, har olika intressen i hushållet och följden kan bli att man tittar 

på olika tv-program. Detta kan vara förklaringen till varför det finns så många tv-apparater i 

ett hushåll. Om alla tittar på olika tv-program så tycker vi att det är den vuxnes ansvar att ha 

en insyn i vad barnen ser på tv. Nackdelen av att titta på olika program kan vara att man 

tappar gemenskapen och inte diskuterar kring tv-programmen i familjen. Man kanske ska ha 

mer tid för varandra istället för att man går in på var sitt rum och tittar på tv. 

 

 
Dags för vuxna att vakna upp! 
Att det är över hälften av dem som tittar på dokusåpor som ibland struntar i sina läxor för att 

istället titta på dokusåpor anser vi vara en negativ utveckling. Som förälder måste man ta på 

sig sitt ansvar att barnen gör sina läxor innan de tittar på dokusåpor. De vuxna bör ta sitt 

ansvar när det gäller att ha insyn i och kanske diskutera vilka tv-program som är lämpliga för 

en 13-åring att titta på. Det är nog inte så lätt för vuxna att hindra ungdomar i den här åldern 

från att titta på dokusåpor, men man kan dra gränser för vilka dokusåpor de får titta på 

hemma. Att man inte kan hindra ungdomar från att se på dokusåpor hos kamrater är 

oundvikligt, men man kan som vuxen visa gränserna i sitt eget hem. Det som vi vuxna bör ta 

ansvar för, är att ha en diskussion med våra ungdomar om vad dokusåpor handlar om och 

diskutera innehållet m.m. 

Att ungdomarna använder sig av olika fula ord dagligen borde även det ligga i de vuxnas 

intresse att lära dem att man inte använder sig av dessa ord. Man bör kanske också som vuxen 

rannsaka sig själv vad man har för vokabulär. Det kan vara bra att kanske ibland tänka på 

detta ordspråk: ”Barn gör inte som man säger utan som man gör.” 

 

I skolans värdegrund står det att man ska lära barnen om alla människors lika värde oavsett 

hudfärg och kön. Skolan kanske kan hjälpa till med att de vuxna där diskuterar etik och moral 

och eftersom det visat sig att det är många som tittar på dokusåpor, även diskutera kring dessa 

program. Vi tror att skolan har, och kommer att få, en ännu viktigare roll när det gäller 

såpornas påverkan på barn. Om möjligheten finns att få mediaundervisning i skolan så att 

eleverna lär sig att kritiskt granska media, vore det förträffligt eftersom vi inte tror på att 

dokusåpornas frammarsch kommer att stagnera. Frågan är väl om skolan har möjlighet att få 

de resurser de behöver för att kunna åstadkomma detta. 
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Slutord 
När vi startade vår undersökning, var vi normativa, vilket vi är medvetna om. Under hela den 

här processen har vi kommit till insikt om, att det finns både negativa och positiva aspekter 

när det gäller tv-tittande med fokus på dokusåpor. 

Vi gör tolkningen att all tv inte behöver vara negativ att se på för ungdomar, utan det kan 

också ge en gemenskap, något att diskutera med sina kamrater om. Dokusåpornas framfart, 

varningar från en del av de forskare, lärare som vi har referat till, och vår undersökning, gör 

att vi anser att vuxna bör reagera mer på programhinnehållen på tv. Det är viktigt att vi vuxna 

ifrågasätter om det är program som ska ligga på barnprogrammens tider eller strax efteråt, och 

även hur repriserna läggs, så att de inte går på söndagsmorgnarna när det är de yngre barnen 

som tittar. Något som vi vuxna också bör ta upp med ungdomarna är en diskussion kring 

dokusåpor om etik och moral. Hur man uppför sig, beter sig med och mot andra människor att 

visa hänsyn o.s.v. 

 

Att barn idag har en dålig meningsuppbyggnad och ordförråd är inte bra. Om det är tv 

tittande, eventuella brist på  resurserna i skolan eller något annat har vi inget riktigt svar på, 

men enligt en del forskning som vi tidigare redovisat i vår uppsats så påverkar tv barnens 

språkutveckling.  

 

Utifrån de svar vi har fått gör vi den tolkningen att möjligheten finns att tittande på för många 

dokusåpor kan påverka lärande och språk och etik och moral. I den grupp som tittar på flest 

dokusåpor finns alla de som anser att man blir en bra kamrat av att titta på dokusåpor 

samtidigt som de anser att det förekommer mobbning i dokusåpor. Då de som är i den 

gruppen som tittar på flest dokusåpor anser sig mobba andra minst, har vi funderingar kring 

om det kan bero på att man blir blasé av ju fler dokusåpor man tittar på och att man då inte 

alltid uppfattar mobbning på samma sätt som de som inte ser så många dokusåpor, eller om 

man helt enkelt lär sig hur man inte ska bete sig genom att titta på många dokusåpor. Att det 

också är i den här gruppen som den största delen hoppar över läxor för att stället titta på 

dokusåpor, kan vara orsaken till det också är bland dessa de som har svårast med att läsa, 

skriva och räkna finns. Positivt som vi tolkar svaren är att det ändå är många av informanterna 

som är medvetna om att det finns mobbning i deras närhet, samt att de själva mobbar eller har 
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mobbat. Här tycker vi att det är ett utmärkt exempel att vi vuxna behövs för att hjälpa dessa 

ungdomar.  

Med facit i hand så skulle vi ha valt att använda oss av intervjuer med några av informanterna 

tillsammans med enkätundersökningen. För att komma närmare en sanning anser vi det vara 

ett bättre alternativ. Vi skulle också valt att ha färre frågeställningar för att kunna få möjlighet 

att få mer djup i de svar som vi har fått. Ett exempel är frågan om lärande, där vi anser att 

frågan nästan är helt obesvarad. I utbildningssyfte har vi fått pröva på hur det är att använda 

sig av en enkätundersökning, vilket har varit viktigt för oss. 

 

 

Framtiden 
Vi hoppas att vi med denna undersökning kommer att väcka en debatt när det gäller 

dokusåpors påverkan på barn. Vi har därför avsiktligt valt att ta med några av källorna som 

har helt olika syn vad det gäller detta område. Av särskild betydelse för vår framställan har 

varit Patzlaff, Den förstenade blicken, (2002), där han har tagit forskning från hela världen 

och sedan sammanställt den med sin egen forskning. Han som antroposof antar vi ser det både 

från ett andligt, själsligt och ett kroppsligt perspektiv. Det är ett perspektiv som vi vet mycket 

lite om men tycker är spännande av just den anledningen. Vi ställer oss frågan om det är 

framtiden att man har funderingar åt det hållet. Att hans forskning visar på att tv är skadligt 

för barn kan bero på att tv inte har funnits i Sverige lika länge som i övriga världen och att det 

visas mer program, tex. fler dokusåpor, som inte visas i Sverige än. Hans syn på att all tv är 

av ondo håller vi inte med om utan vi tror att, som Margaretha Rönnbergs forskning på 80-

talet, visade att tv är bra för barn. Det man då ska beakta är att då visades inte bl.a. dokusåpor 

i Sverige. Hennes uttalande i Lärarnas Ttidning att dokusåpor är bra för barn, anser inte vi, 

efter vår undersökning, är något som vi skulle rekommendera. 

 
Under tiden som vi har arbetat med denna undersökning har det visats sig att debatten kring 

dokusåpor och barn startat i stor utsträckning, där både forskare och lärare som vi referat till 

reagerat över dokusåpornas påverkan på barn. 

 

Vi tror inte att alla barn som tittar på dokusåpor påverkas i sitt lärande, språkutveckling och 

etik och moral, men av de svar som vi har fått, där de som tittar på flest dokusåpor har störst 

svårigheter med att läsa, skriva och räkna samt att största delen finns i den grupp där man 



   46

använder sig av grövre fula ord, kan möjligheten finnas att en del som tittar på dokusåpor kan 

påverkas. Om dokusåporna ökar i samma takt som tidigare, (Fig. A) känner vi ett visst 

obehag. Funderingar går kring om ungdomars dokusåpstittande ökar i samma takt, samtidigt 

som de minskar sitt tittande på andra program som tv visar. Vi hoppas och tror på att så inte 

blir fallet utan att vi vuxna blir mer uppmärksamma på vad som visas i tv och reagerar mot 

det. En bra start på ett livslång lärande tror vi är om diskussioner mellan vuxna och barn hålls 

igång. Det är kanske dags för en stunds eftertanke…..  

 

Viktigt att nämna är att vi inte generaliserar alla ungdomar, utan vår tolkning har gjorts av de 

svaren vi har fått i vår enkätundersökning av eleverna i de två klasser som svarat på enkäten. I 

vår undersökning har vi inte fått absoluta svar på hur barn påverkas av dokusåpor, men av 

svaren vi har fått vågar vi ändå påstå att dokusåporna i dessa barns känsliga ålder inte passerar 

dem omärkt förbi. 

 

Tankar som har väcks angående fortsatt forskning inom detta område är om yngre barn tittar 

på, och i så fall hur mycket de tittar på, dokusåpor. Intressant vore också att se hur utveckling 

av språk och lärande påverkas av att titta på dokusåpor samt hur deras etik och moral 

utvecklas av dessa. Eftersom vi känner att endast en enkätundersökning inte räcker för att få 

svar på en del frågor skulle vi även vilja göra intervjuer med en del av barnen. Detta kan för 

oss komma att bli en spännande fortsättning inom detta forskningsområde. 

 

När vi nu knutit ihop vår ”säck” vill vi tacka rektorn, läraren och framför allt eleverna som 

svarat på enkäten, i de klasser där vi gjort vår undersökning, för att de har gjort denna 

undersökning möjlig. 
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Hej, vi är två tjejer som läser pedagogik på högskolan här i Vänersborg. Vi 
håller på att skriva vår C-uppsats: Om ungdomar påverkas av att titta på  
dokusåpor. Genom att ni svarar på våra frågor i enkäten medverkar ni till att vi 
kan göra en tolkning utifrån era svar till vår uppsats. Vi vill med detta brev även 
informera er om att ni, skola och stad kommer att vara helt anonyma. 
 
Tack på förhand 
Maria Rosander och Ulla-Britt Pettersson 
 
 
 

Bilaga 1 
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  Vilket år är du född? 19…… 
    
 Är Du Flicka □   
  Pojke □  
 
1.  Är Du med i någon Ja □  

organiserad aktivitet Nej □  
på din fritid?  

 
2. Om du har svarat ja på frågan ovanför kryssa för hur ofta har du aktiviteter 

på din fritid? 
  1-2 gånger i veckan □   
  3 eller flera gånger i veckan □  
 
3.  Hur många tv-apparater 1 st □  

finns i ditt hushåll? 2 st □  
  3 st eller fler □  
 
4.    
 Har Du någon tv  Ja □  

på ditt rum? Nej □  
 
5. Hur många timmar 0 tim-.0,5tim □  

ser Du på tv varje dag? 1-2 tim □  
  3-4 tim □  
  5 tim eller mer □  
 
6. Tittar du på dokusåpor? Ja □  
  Nej □  
 
Om du har svarat Nej på frågan ovanför kan du hoppa till fråga nr16, Har du 
svarat Ja fortsätter du att svara på frågorna i tur och ordning 
 
 
 
 
 
 
 

7. Kryssa för de dokusåpor som du tittar på 

 nästan varje eller varje avsnitt av:    någon gång ibland 
 
 Robinson □  Robinson □  
 Farmen □  Farmen □  
 Fame Factory □  Fame Factory □  
 Big Brother □  Big Brother □  
 På riktigt □  På riktigt □  
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 Bachelor □  Bachelor □  
 Masterplan □  Masterplan □  
 Tjockholmen □  Tjockholmen □  
 
 
 

8.  
  

 Vet dina föräldrar om  Ja □  
vilka dokusåpor du  Nej □  
tittar på?  

 
9. Brukar Du titta  Ensam □ 

på dokusåpor? med kamrater □ 
 (Kryssa gärna i med syskon □  

flera alternativ) med någon vuxen □ 
 
10.      
 Brukar Du diskutera  Ja □  
 innehållet i dokusåporna  Nej □  
 
11.  Om du har svarat ja på frågan ovanför kan du kryssa för med vem du 

diskuterar innehållet med. Kryssa gärna för flera alternativ 
 

  Någon vuxen □ 
  Syskon □ 
  Kamrat □ 
 
12. Tittar Du på någon dokusåpa som du inte får titta på för dina föräldrar? 
  Ja □ 
  Nej □ 
 
13      
. Tittar Du på dokusåpor Aldrig □   

istället för att göra  Ibland □  
dina läxor? Ofta □  

 
14. Är det något av  Läsa □  

följande som du  Skriva □ 
tycker är svårt? Räkna □  

 
15. Varför tittar Roligt med intriger □ 

 du på Har inget annat att göra □ 
dokusåpor? Det är spännande □ 

  Intressant □ 
  Underhållande □ 
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 Något annat
 …………………………… 
 
 ............................................................................................................... 
 
16.   
 Lär man sig att bli en bra kamrat Ja □  
 av att titta på dokusåpor? Nej □  
 
 
17. Tycker du att någon dokusstjärna beter sig illa mot andra personer i 

dokusåporna? 
    
  Ja □  

  Nej □  

 

 

 

 
18. Om du har svarat ja på frågan ovanför kan du kryssa för eller skriv på vilket 

sätt du tycker att han/hon beter sig illa mot andra. Du får kryssa i flera 
alternativ om du vill. 

  Pratar bakom ryggen på andra □ 

  Säger kränkande ord □ 

  Är falsk □ 
  Något annat ................  
 
 .............................................................................  
 
19.      
 Tycker du att det  Aldrig □  

förekommer mobbning  Ibland □  
i dokusåpor? Ofta □  

  
20.      
 Förekommer det mobbning Aldrig □  

i din närhet? Ibland □  
  Ofta □  
 
21     
. Har Du mobbat någon? Aldrig □  
  ibland □  
  Ofta □   
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22. Har du några kamrater Ja □  
som tittar på dokusåpor? Nej □  

 
23. Om du svarat ja på frågan ovanför kryssa i om de dagligen använder sig av 

följande ord. Kryssa gärna för flera alternativ 
 
  Hora □ 

 Könsord □ 
  Svordomar □ 
 
 
 
24. Kryssa för om du använder några av följande ord. Kryssa gärna för flera 

alternativ 
 

  Hora □ 
 Könsord □ 

  Svordomar □ 
 
  
 
    
25      
. Skulle Du vilja vara som Ja □  

någon dokusåpastjärna? Nej □  
 
26. Om du har svarat ja vilken dokusåpastjärna skulle du vilja vara och varför? 
 
___________________________________________________________  
 
___________________________________________________________  
 
___________________________________________________________  
 
___________________________________________________________  
 
___________________________________________________________  
 
___________________________________________________________  
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