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Abstract 

 

The essay is a discourse analysis of the media's attitudes toward computing. The aim is to 

compare what the media is really saying about the usage of tablets, computers and compare it 

to what the research is saying. In addition, it examines what the media says about 

socialization. We analyze the newspapers Dagens Nyheter and Expressen and will first 

compare these two together and see what attitudes that emerge, and then seek similarities and 

differences with the previous research and theories including socialization learning, attitudes 

and consumption. Conclusions we can draw is that Expressen has a more negative attitude 

towards the use of computers while the Dagens Nyheter has a more positive attitude, but is 

also more objective to what they write about. The research writing a more positive attitude to 

mainly surf boards within the school as a teaching tool, but is not as positive for high 

computer use during leisure time, as it may cause health problems or socialization disorders. 

The media write more articles critical of tablets in schools, because they claim that these are 

detrimental to learning. Expressen urge that the computer should be used only at home. Joint 

research and the media is how they write about the effects of computer usage, but the 

differences lies in how they describe that the personal and social development is affected by 

computers and tablet use 
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Sammanfattning 

Uppsatsen är en diskursanalys om medias attityder gentemot datoranvändning. Syftet är att 

analysera vad media skriver om surfplattor och datoranvändning och jämföra det med vad 

forskningen säger. Dessutom undersöks det vad media säger om socialisation. Vi analyserar 

tidningarna Dagens Nyheter och Expressen och kommer först jämföra dessa två med varandra 

och se vilka attityder som framkommer, för att sedan söka samband och skillnader med den 

tidigare forskningen och teorier om bland annat socialisation, inlärning, attityder och 

konsumtion. Slutsatser som vi kan dra är att Expressen har en mer negativ attityd till 

datoranvändning medan Dagens Nyheter har en mer positiv attityd, men är också mer 

objektiva till vad de skriver om. Forskningen beskriver en mer positiv attityd till framför allt 

surfplattor inom skolan som ett pedagogiskt hjälpmedel, men är inte lika positiva till hög 

datoranvändning på fritiden, eftersom det kan orsaka hälsoproblem eller störningar i 

socialisationsprocessen. Media skriver mer kritiska artiklar till surfplattor i skolan, eftersom 

de påstår att dessa är negativa för inlärningen. De uppmanar till att datorn bör användas 

endast i hemmet. Gemensamt för forskningen och media är hur de skriver om hur hälsan kan 

påverkas av datorerna, men skillnaderna ligger i hur de skriver om hur den personliga och 

sociala utvecklingen påverkas. 

 

Nyckelord: Surfplatta, datoranvändning, attityder, diskursanalys, socialisation 
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1. Introduktion 

Datorer och surfplattor är idag ett vanligt användningsverktyg, både privat och inom skola 

och jobb för olika syften. Det finns olika uppfattningar om surfplattan i skolan är bra eller 

dålig. Vissa påstår att datorer är ett bra pedagogiskt verktyg medan andra påstår att det är 

farligt för hälsan och den personliga utvecklingen m.m. Detta tas upp både av media och både 

av forskningen, men vi har märkt att det finns motstridiga argument för fenomenet. I den här 

uppsatsen kommer vi därför att studera vad media egentligen säger om datoranvändningen 

och vad forskningen säger om det. Vi kommer jämföra vad som sägs utifrån en diskursanalys 

för att se vilka uppfattningar som finns om surfplatta och datoranvändning i media och 

tidigare forskning.  

Numera blir det allt vanligare att införa surfplattan som läroverktyg i skolan och förskolan, 

vilket tas upp av media. Men det blir lite förvirrande att läsa om fenomenet när media skriver 

olika saker. Ett exempel är när DN skriver i artikeln ”Forskare: Surfplatta hot mot barns 

lärande” (2012) att forskare säger att surfplattor hotar barns utveckling och kan ge 

konsekvenser på längre sikt, i form av läsning, lärande, kreativitet och relationer, medan 

skolverket skriver att surfplattor underlättar för barnens samarbete och lärande.  Vad ska man 

tro på? En annan vanlig uppfattning är att dagens barn och ungdomar sitter hemma med sina 

surfplattor och datorer hela dagarna istället för att gå ut och leka i naturen. Det är kanske inte 

så konstigt, när skolverket skriver att ”pekplattan följer med barnen ut på skolgården och på 

utflykter och gör det möjligt för barnen och pedagogerna att utforska tillsammans” 

(Skolverket, 2008). Det är sådana här uppfattningar vi kommer analysera vidare i uppsatsen, 

bland annat hur datoranvändningen påverkar de sociala relationerna.  

Vi kommer även analysera huruvida attityderna gentemot surfplattorna ser ut i samhället och i 

media. Skolverket skriver i sin artikel ”Surfplattan blir deltagare i leken” (2013) att surfplattor 

är en klassfråga och att många barn och ungdomar inte har råd att köpa en dator eller 

surfplattor, och därför är det bra att alla ungdomar och barn får samma möjlighet att möta 

teknik i förskolan och skolan. Vi kommer börja med att redogöra för tidigare forskning för att 

sedan undersöka medias attityder.  

Vilka attityder tror vi att vi kommer stöta på under undersökningen? Vi tror att de vanligaste 

uppfattningarna om datoranvändning är att det är ett bra pedagogiskt hjälpmedel eller ett bra 

sätt att hålla kontakt med vänner och bekanta, medan andra tycker att det är farligt med en 

hög grad av datoranvändande eftersom det skulle kunna orsaka hälsoproblem eller asocialitet. 

En forskning som vi kommer använda oss av säger att föräldrar har en mer positiv attityd till 

datoranvändning hos sina barn, men det som de är rädda för är ifall de skulle bli beroende av 

datorn eller om de skulle råka illa ut på Internet (Statens medieråd 2012/13). 
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1.1 Syfte 

Syftet med den här uppsaten är att jämföra vad som egentligen sägs i media om surfplattor 

och datoranvändningen jämfört med vad forskningen säger. Syftet är även att se hur media 

problematiserar socialisation i förhållande till vad socialisationsteorin och tidigare forskning 

säger. För att få fram syftet kommer vi göra en diskursanalys av media och utgå från våra 

frågeställningar, vilka är: 

- Vilka attityder framkommer i media om datoranvändning? 

- Vad säger media om socialisationen? 
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2. Bakgrund 

Eftersom media är en stor aktör i unga och vuxnas attitydförändringar vill vi börja med att 

redogöra för hur journalisterna använder forskningen i sina artiklar och nyheter genom att 

redogöra för två rapporter från tidsskriften Vetenskap och allmänhet.  

Tidsskriften Vetenskap och allmänhet har genomfört undersökningar av journalisters attityder 

till vetenskap och forskare. I rapporten ”Journalister om forskning ” visar det sig att 

Journalistkåren i Sverige har en positiv bild om vetenskapens roll för samhällsutvecklingen. 

Cirka 70 procent menar att vetenskapen har gjort livet bättre. Medan allmänheten motsvarar 

cirka 80 procent. Bland journalisterna är det de mest högutbildade som ser positivt på 

vetenskapen. Ur ett politiskt perspektiv visar undersökningen att de journalister som placerar 

sig till vänster inte är lika positiva som de som placerar sig till höger. Det framgår i 

undersökningen av allmänheten att medicin är det vetenskapsområde som har störst tillit 

bland de sex fakultetsområden som svarspersonerna fått bedöma. Sedan följer naturvetenskap 

och teknik. Samhällsvetenskap, humaniora och utbildningsvetenskap löper minst förtroende 

av allmänheten. Journalistkåren skiljer här ut sig förhållandevis lite från allmänheten. 

Medicin, teknik och utbildningsvetenskap har ett något lägre förtroende bland journalister. 

Samhällsvetenskap och humaniora har en något större förtroende bland journalister än bland 

allmänheten. Naturvetenskap bedöms på så sätt samma bland journalister och allmänhet. 

Humaniora och samhällsvetenskap är något starkare inom journalistkåren därför att 

journalistik som vetenskapsområde själv faller inom det humanistiskt - samhällsvetenskapliga 

fältet. Undersökningen visar att förtroendet för vetenskaperna medicin, naturvetenskap och 

teknik är högst bland de journalister som placerar sig politiskt till höger och lägst bland dem 

som placerar sig till vänster. Personer som står till vänster har störst förtroende för humaniora, 

utbildningsvetenskap och samhällsvetenskap. Journalister som placerar sig till vänster är mer 

samhällsintresserade och troligen därför är relativt sett mer positiva till forskning som rör 

samhället. Journalister som är verksamma i Stockholm har överlag något lägre förtroende än 

journalister som arbetar i landsorten. Sammanfattningsvis kan undersökningen säga att 

journalistkåren nästan ser på forskningen på samma sätt som allmänheten, det finns bara små 

skillnader. Att journalisterna inte är lika optimistiska eller har samma förtroende som 

allmänheten har mer att göra med att journalistkåren är mer kritiska till samhället än till 

specifika uppfattningar om enskilda vetenskapsområden. Journalister har en högre 

uppskattning av humaniora och samhällsvetenskap än vad allmänheten har (VA-rapport 

2007:1).  

I rapporten ”Journalisters syn på vetenskapen” visar undersökningen att journalisterna har 

större tilltro än allmänheten till att forskning kommer att leda till ekonomisk tillväxt. Detta 

kan ha att göra med att journalister ofta har ett intresse för samhällsfrågor och politik. Särskilt 

intressant för journalister är forskning som syftar till samhällsnytta. Däremot är de betydligt 

mer positivt inställda än allmänheten till forskning som inte i första hand syftar till nyttiga 

resultat. Ungefär två tredjedelar av journalisterna har kontakter med forskare på universitet 

eller högskola, och nio av tio vetenskapsjournalister har det. Kommunikationen och kontakten 

sker oftast via telefon. De flesta journalisterna har positiva erfarenheter av sina 
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forskarkontakter, men många menar att forskarna borde vara bättre på att omfatta de 

viktigaste poängerna i sina resultat och förklara sin forskning på ett mycket tydligare och 

enklare sätt. För journalisterna är Internet den viktigaste källan till kunskap och många menar 

att de skulle vilja att det blir mer lättillgänglig att få information om forskning på Internet. Det 

största hindret för att rapportera om forskning är kunskapsbrist men också tid, resurser och 

utrymme. Journalisterna menar att forskningsresultat ska spridas snabbt, andra menar att det 

också publiceras alltför många larmrapporter. Många journalister känner ett ansvar för att 

informationen når allmänheten, samtidigt som de menar att medierna har ett ansvar för att 

sålla bland larmrapporterna. Sammanfattningsvis kan undersökningen säga att journalister är 

positiva till forskning och forskare, men de vill att information om forskning på internet blir 

mer lättillgänglig från forskare och deras resultat. Vidare menar journalisterna att forskarna 

måste tänka på att lyfta fram det viktigaste med sin forskning och berätta om det viktigaste 

först. Samtidigt måste journalisterna också vara tydliga med vad och hur uppgifterna ska 

användas till (VA-rapport 2005:6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

3. Teoretisk referensram 

3.1 Diskursanalys 

Diskursanalysen finns som teori och metod, som teori handlar den om relationen mellan språk 

och handling. Potters synsätt är den vanligaste inom samhällsvetenskapen och 

socialpsykologin, som handlar om hur verkligheten produceras i diskurser. Det är språket som 

konstruerar den sociala verkligheten, enligt diskursanalysen, språket är alltså inte bara ett sätt 

att förstå den. Diskursanalysen är både anti-realistisk i det avseende att den yttre verkligheten 

förnekas, och både konstruktionistisk på det sätt att diskurser bygger upp en bild av 

verkligheten genom ett stort urval av beskrivningar. Tonvikten i beskrivningarna läggs på de 

versionerna som tolkas av medlemmarna i den studerade miljön (Bryman 2011:474). 

Laclau och Mouffe utgår från den poststrukturalistiska teorin i sin diskursteori och skiljer sig 

inte så mycket från Potters diskursteori, utan utgår från samma utgångspunkt att diskursen 

konstruerar den sociala verkligheten och världen. Det finns olika diskurser och varje diskurs 

representerar ett bestämt sätt att tala om verkligheten, och dessa diskurser kämpar hela tiden 

mot varandra för att uppnå hegemoni (Winther Jörgensen & Phillips 2009:13). 

 

3.2 Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivism är den teori som Potter utgår ifrån i sin diskursteori som handlar om att 

få en kunskap som hjälper oss att formulera nya idéer om samhället. Kunskapen konstrueras 

inte genom empiriska prövningar eller experiment, därför är konstruktivism inte en 

positivistisk syn. Utan socialkonstruktivism utgår från en kritisk granskning av kunskap som 

en diskurs. Socialpsykologiska teorier är socialt konstruerade och uppstår från språket, och 

därför kan inte kunskapen representera världen på ett objektivt sätt. För att få en objektiv 

kunskap betonar man diskursen, man måste uppmärksamma diskursens konsekvenser på det 

vardagliga livet (Carle m.fl. 2006:233–234). Det finns fyra premisser i socialkonstruktionism 

som ligger till grund för diskursanalytiska angreppssätt, vilka är:  

 ”En kritisk inställning till självklar kunskap”. Vi kategoriserar verkligheten och vår 

kunskap är en produkt av de kategoriseringarna.  

 ”Historisk och kulturell specificitet”. Vår syn på kunskap präglas hela tiden av 

historian och kulturen. Därför kan våra världsbilder och identiteter förändras. 

Diskursivt handlande är socialt handlande som konstruerar den sociala världen. 

 ”Samband mellan kunskap och sociala processer”. Sociala processer upprätthåller vår 

uppfattning av världen. I sociala interaktioner byggs gemensamma sanningar upp och 

kampen om vad som är sant och falskt. 

 ”Samband mellan kunskap och social handling”. I och med att olika sociala 

världsbilder leder till olika sociala handlingar kan den sociala konstruktionen få 

sociala konsekvenser (Winther Jörgensen & Phillips 2009:11–12). 
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Det är även i dessa premisser som man ser att socialkonstruktivism skiljer sig från den 

traditionella socialpsykologin i den bemärkelsen att den är kritisk mot realism och menar att 

kunskap är historisk och kulturell. Dessutom inriktar sig teorin mer på interaktion, social 

praktik och sociala processer och ser språket som en social handling och förutsättning. Vi 

konstruerar hela tiden våra egna uppfattningar av verkligheten. I all kunskap utgår individerna 

från sitt eget intresse och perspektiv (Angelöw & Jonsson 2006:58). 

 

3.3 Social inlärningsteori 

Bandura & Walker är de största teoretikerna av social inlärningsteorin. De menar att 

uppkomsten av ett beteende innefattar både inre och yttre faktorer som samverkar. I 

inlärningsprocessen finns ett medvetande hos individen som symboliskt kan se konsekvenser 

av sitt beteende. Föreställningen av konsekvensen ger ett motiv som gör att individerna kan 

sätta upp mål för sig själva i inlärningsprocessen. I barnens inlärningsprocess måste barnet 

förstå relationen mellan ett riktigt beteende och förstärkningen de får, menar Bandura. 

Människans sociala beteende är väldigt komplext och det är inte bara en upprepning eller 

härmning av någon annans handling (Carle m.fl. 2006:164). 

Det finns två olika processer för social inlärning. Den ena handlar om” direkt inlärning” som 

innebär att vi prövar oss fram och märker konsekvenserna. Om konsekvenserna bli dåliga är 

det naturligt att vi ändrar vårt beteende för att undvika bestraffning. Den andra 

inlärningsprocessen är ”modellinlärning” som är mer indirekt. I stället för att endast pröva sig 

fram kan man lära sig genom observationer, härmning och imitation (Angelöw & Jonsson 

2006:47).  

 

3.4 Socialisation 

Enligt Giddens är socialisation en process då ett barn skaffar sig kunskap och färdigheter som 

senare blir medveten om de färdigheter som behövs i den kultur man har fötts in i. Denna 

process innebär att människan formas, utvecklas och anpassas till samhället. Det är under de 

första åren ett barn ser hur de äldre beter sig och tar efter deras handlande, värderingar och 

beteende. Detta finns i alla samhällen menar Giddens, det är vad som skiljer en kultur från 

andra kulturer (Giddens 2007:161). Det finns två typer av socialisation, den ena är primär 

socialisation och den andra är sekundär socialisation. Den primära socialisationen innebär den 

tid då den kulturella inlärningen är som starkast. Under denna fas lär sig barnet språket och 

beteendemönster som en grund för senare inlärning. Familjen är den viktigaste 

socialisationsagenten under denna fas. Under den sekundära socialisationen är det andra 

socialisationsagenter som tar över. Det är inte längre bara familjen utan även skola och vänner 

som påverkar en individs socialisation i samhället. Sociala samspel i dessa sammanhang leder 

till att människor lär sig de värderingar och beteenden som blir till mönster i kulturen man 

lever i (Giddens 2007:165).  
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Socialisationen håller på hela livet, men det är i de 20 första åren som vi tar emot intryck från 

omgivningen. Därefter övergår vi till att göra dessa intryck till praktisk handling och etablera 

oss, för att i sista delen av livet orientera oss i omgivningen och hjälpa de yngre individerna 

(Angelöw & Jonsson 2006:84). 

 

3.5 Socialisation som inlärningsprocess 

Socialisationen genomgår på ett informellt vis genom familj och vänner. På så vis införskaffar 

sig barn kunskap. Men kunskap skaffar människor genom ett formellt sätt, nämligen genom 

exempelvis skola. Socialisationsprocessen kan skiljas åt även om vi människor lever i ett och 

samma samhälle, menar Swaan. Han menar att socialisationsprocessen beror på vilken miljö 

människor växer upp i. Det finns barn som växer upp med högutbildade föräldrar medan 

andra växer upp med lågutbildade föräldrar. Det finns alltså sociala skillnader, enligt Swaan. 

Dessa sociala skillnader går tydligen igen i övergripandet av kunskap och i 

socialisationsprocessen som helhet. (Swaan 2003: 68) 

 

3.6 Konsumtion, teknologi och livsstilar   

I och med den nya tekniken har konsumtionen ökat. Det innebär att vi idag konsumerar mer. 

Vi reparerar inte föråldrade datorer, utan istället köper vi nya. Då det nästan är billigare att 

köpa nytt. Vi lever alltså i en värld där vi är tvungna att köpa varor som vi människor anser är 

nödvändiga för vår livsstil. Eftersom den nya tekniken utvecklas hela tiden känner vi 

människor behov av att hela tiden uppdatera vår utrustning. För varje förändring måste vi 

tillskriva oss nya kunskaper. Den nya tekniken har nästan tagit över det vi förr utförde till 

hands. Idag behöver vi inte kunskaper och färdigheter om hur vi ska utföra vissa 

vardagsaktiviteter så som att sopa golvet, klippa gräset etc. Istället behöver vi lära oss hur vi 

ska hantera den nya tekniken. Vi behöver alltså skaffa kunskap om den nya tekniken (Bauman 

& May 2004:198–200). 

 

3.7 Attityder 

Alla individer har olika attityder gentemot saker och fenomen, men attityder kan alltid 

förändras och en stor orsak till attitydförändringar är medias inverkan på individerna, i form 

av reklam m.m. Även politiker försöker påverka attityderna men vi själva är inte heller så 

oskyldiga då vi kan försöka övertala vänner att tro på det vi säger. Men vad innebär attityder? 

Det finns mycket forskning inom ämnet, framför allt inom socialpsykologin. Angelöw och 

Jonsson redogör för begreppet och menar att det finns tre komponenter i attityder: 

Tanke/kunskapskomponent, känslokomponent och handlingskomponent (Angelöw & Jonsson 

2006:171). 
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Komponenterna handlar om att vi har föreställningar, känslor och en viss handlingsförmåga 

till ett visst objekt eller situation. Genom attityder får vi förståelse, självkänsla, försvar och 

behovstillfredsställelse. Hur vi tolkar de vardagliga händelserna kommer fram ur våra 

attityder. En annan funktion är att vi talar om för världen vilka vi är och vad vi tycker om 

genom att vi uttrycker våra värderingar som har sin grund i attityderna, som i sin tur har 

formats av våra erfarenheter (Angelöw & Jonsson 2006:172).   
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4. Metod 

För att besvara våra frågeställningar och jämföra vad media säger om datoranvändningen 

kommer vi göra en diskursanalys. Då det finns olika diskursanalyser kommer vi utgå från den 

vanligaste tillämpningen inom samhällsvetenskapen, som har utformats av Potter och som 

redogörs av Alan Bryman (2011). Dessutom kommer vi utgå från Laclau och Mouffe som 

Winther Jörgensen & Phillips redogör för (2009).  

Vår roll som forskare kommer vara att arbeta med det som har sagts och skrivits om 

datoranvändning i Sverige, för att finna vilka mönster som finns i berättelserna. Därefter, för 

att följa Potters tillämning, kommer vi analysera huruvida de sociala konsekvenserna blir av 

de diskursiva framställningarna. Det är viktigt att kunna se ”bakom” diskursen och i analysen 

söka efter de retoriska detaljerna i argumenten som skrivs i media. För att kunna 

uppmärksamma denna retorik krävs en medvetenhet hos oss som forskare. I retoriska analyser 

måste man fokusera på hur argument konstrueras i texten. Metaforer och ironi är ett exempel 

på hur rollen av språket spelar in vid formuleringen av argument (Bryman 2011:481). 

I vårt tillvägagångssätt kommer dessutom tillämpa Laclau och Mouffes diskursanalys, som 

handlar om att fastställa tecknens och mönstrens betydelse. Betydelsebildning är inte det 

lättaste men när mönstren skiljer sig från varandra får de betydelse, och i språket kommer 

tecknen i olika relationer till varandra som kan ge dem nya betydelser (Winther Jörgensen & 

Phillips 2009:32). Vi kommer söka efter dessa tecken för att finna mönster i texten.  

 

4.1 Urval 

Vårt urval består av artiklar från tidningen Dagens nyheter, där det finns 33 matchningar med 

sökordet ”datoranvändning” och 409 sökträffar på ”surfplatta”, samt av artiklar från tidningen 

Expressen. I Expressen finns endast 15 matchningar med sökordet ”datoranvändning” och 

198 sökträffar på ”surfplatta”. Alla artiklar var inte relevanta, varför vi gick igenom dem och 

valde ut de som vi vill analysera genom att sålla bort de som först och främst inte handlade 

om datoranvändning. Därefter valde vi ut artiklar som handlade om hälsa, 

socialisation/inlärning och säkerhet. Efter bortsållningen fanns inte så många relevanta 

artiklar kvar därför valde vi ut tio stycken artiklar från båda tidningarna över samma period. 

Vi har läst texter som skrevs under perioden 2010-2014, dels eftersom surfplattan inte var lika 

vanligt innan dess och dels för att se hur attityderna ser ut idag.  
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4.2 Analys 

I analysen kommer vi använda oss av de retoriska bevismedlen Ethos, Pathos och Logos. 

Ethos handlar om textens trovärdighet, medan Pathos handlar om det känsloladdande i texten. 

Logos är de former av rationella delar i texten, till exempel fakta och siffror och andra 

exempel (Ekström 2012:69). Vi kommer analysera materialet under tre rubriker: säkerhet, 

socialisation/inlärning och hälsa, eftersom det är inom dessa kategorier vårt material handlar 

om. Vad som främst brukar förknippas med datoranvändande är just säkerheten kring det, 

hälsoproblemen som kan uppkomma eller hur socialisationen och inlärningen påverkas. Vi 

kommer först titta på artikelns helhet för att sedan titta närmare på de olika delarna i artikeln, 

så som rubrik, ingress och bilder. Vi kommer förhålla oss objektivt med distans till materialet 

och inte gå in på hur journalisterna hade kunnat skriva annorlunda.  

Vi kommer redovisa analysen som en berättande text med inslag av analys av hur texten 

konstrueras och vilka argument som används. I diskussionen kommer vi diskutera vilka 

slutsatser vi kan dra och vilka attityder media egentligen har gentemot datoranvändningen. 

Där kommer vi även diskutera hur forskningen och media skiljer sig åt i attityderna men även 

i det retoriska. Eftersom vi kommer analysera mönster och argument, är det viktigt att vi inte 

bortser från de enkla sakerna som nämns, så som kön, klass, bakgrund m.m. 

 

4.2 Etiska överväganden 

I kvalitativa undersökningar är det viktigt att man utgår från de etiska principerna. Men 

eftersom vi inte har några undersökningspersoner gör vi inte intrång i någons privatliv. Vårt 

material är offentligt och allt finns på Internet, vilket gör vårt material till offentligt dokument 

(Bryman 2011:142). Därför behövs inget tillstånd eller samtycke från tidningsredaktionen. 

Om vi däremot hade utnyttjat ett diskussionsforum eller kommentarer i tidningarna så hade vi 

valt att inte använda personens alias. Om man använder sig av Internet i sin studie är det 

viktigt att tänka på vad som anses som offentligt och privat. Om informationen är 

lättillgänglig och arkiveras på ett offentligt sätt där det inte krävs ett lösenord för att komma åt 

informationen anses den kommunikationen som offentlig och användbar. Om materialet 

däremot är känsligt måste man överväga om innehållet bör ses som privat, och söka 

godkännande från innehavaren innan man studerar det. Om regler finns på sajten som 

förbjuder användning av materialet ska detta också betraktas som privat (Bryman 2011:142). 

Vi ser vårt material som offentligt och lättåtkomligt, varför vi inte kommer be om tillåtelse att 

studera artiklarna. Däremot kommer vi vara försiktiga med att använda namn som inte är av 

offentlig karaktär. 
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4.3 Metoddiskussion 

Till en början ville vi göra en kvantitativ undersökning om hur mycket tid barn spenderar med 

datorn. Men vi kom fram till att det redan finns mycket undersökningar kring det ämnet och 

insåg att vi hellre ville undersöka huruvida allmänheten, forskningen och media 

problematiserar fenomenet. För att göra det insåg vi att en diskursanalys vore det bästa 

metodalternativet, och det var något som vi både ville testa att göra eftersom den metoden 

kändes mer fri utan specifika ramverk. Dessutom är det en bra metod för att analysera media 

och de värderingar som finns underliggande i deras texter. Det svåra med metoden var urvalet 

av materialet. Vi ville inte ha för mycket material, men inte heller för lite. Därför tänkte vi att 

det bästa vore att jämföra två olika tidningar med varandra, och därefter valdes urvalet ut 

nästan av sig självt, eftersom det egentligen inte fanns fler relevanta artiklar än tio från varje 

tidning.  Att analysera materialet var enklare än vi trodde, eftersom vi hade bestämt vad vi 

skulle leta efter och att vi kunde utgå från de tre bevismedlen, Ethos, Pathos och Logos. Det 

intressanta med metoden är att enligt diskursanalysen är språket inte bara ett medel till att 

förstå verkligheten, utan det är en konstruktion av den sociala verkligheten. I och med att 

journalisterna använder språket och dess retoriska medel skapar de attityder och 

attitydförändringar hos läsarna, vilket vi anser är en konstruktion av verkligheten. Många tror 

att artiklarna endast ger en förståelse för verkligheten, men i och med de underliggande 

värderingarna som finns i texten skapas omedvetet en attityd hos läsaren. 
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5. Tidigare forskning 
 

5.1 Datorns användningsområden 

Här kommer vi redogöra för olika undersökningar och slutsatser från tidigare forskning. I den 

här uppsatsen fokuserar vi på attityderna gentemot datoranvändningen, men i dagens nya 

teknik finns det många definitioner på vad som är dator. Surfplattan och smarttelefonerna 

klassas också som datorer genom att man även kan surfa på internet och spela olika sorters 

datorspel. När vi talar om datoranvändningen syftar vi alltså också på surfplattan, och 

surfplattan i sin tur har fört med sig nya användningsområden i datoranvändningen. Detta har 

redogjorts för och undersökts i ett tidigare examensarbete. Vi kommer inte gå in så mycket i 

det men det är värt att nämna Berggrens och Hanafis resultat i studien ”iPad – för nöjes skull” 

(2011). De har gjort enkätundersökningar angående iPadens ersättning gentemot datorn och 

slutsatsen blev att svensken helst använder iPaden till att konsumera, och datorn till att 

producera. I uppsatsen framkom det även genom dokumentation av 

undersökningspersonernas användning av datorn att nya attityder har skapats gentemot datorn. 

Man använder hellre surfplattan till konsumtion dels på grund av den snabba uppkopplingen 

och dels på grund av att den är enkel att ta med sig.  

Ett annat vanligt förekommande fenomen är att datorn och surfplattan används i pedagogiskt 

syfte, och att den används i förskolan har lett till nya debatter. Examensarbetet ”iPad som 

pedagogiskt verktyg” (Arvidsson, 2012) har undersökt hur barn och pedagoger ser på iPad i 

förskolan, och dess användningsområden. Resultatet av studien visar genom de observationer 

som gjorts att barnen samspelar med varandra. De är duktiga på att hantera iPaden och de är 

medvetna om vad de gör. Pedagogerna hjälper också till barnen genom att samspela och ställa 

frågor kring det som sker i iPaden. De intervjuer som gjorts med barnen visar att barnen inte 

uppfattar att de lär sig något på iPaden. De menar att de istället lär sig hur de ska spela de 

olika spelen på iPaden. Trots att barnen inte är medvetna eller upplever att de lär sig något av 

iPaden, visar resultaten att barnen visst lär sig men utan att vara medvetna om det. 

Pedagogerna i studien menar att barnen lär sig genom att spela dessa spel. Flera pedagoger i 

studien menar att det måste finnas ett syfte när man arbetar med iPaden tillsammans med 

barnen, för att kunna synliggöra lärandet för barnen. Pedagogerna i studien menar att iPaden 

ska fungera som ett pedagogiskt verktyg för barnen. En av pedagogerna menar att alla 

människor inte har råd att köpa en dator eller iPad och därför är det viktigt att alla barn och 

ungdomar får samma möjlighet att möta teknik i förskolan och skolan. Pedagogerna menar 

också att en iPad är lätt att bära med sig vart man vill. iPaden kan tas med ut i skogen och 

användas som uppslagsverk om barnen har några frågor och undrar över något. Pedagogerna 

menar att barnen lär sig hur man hanterar tekniken, och att de får möjlighet att följa med i 

utvecklingen och de får lära sig hur man använder digitala verktyg i vardagen. Alla 

pedagogerna är överens om att iPaden är viktig om det finns ett syfte med den. Det är också 

viktigt att pedagogerna pratar med barnen och synliggör vad de lär sig.  

Därefter är det även värt att nämna några internationella vetenskapliga artiklar: I 

undersökningen ”Kids and Media at the New Millenium” redogörs för hur barnen använder 



16 
 

media och tekniken. I undersökningen framkommer det att barn mest spelar datorspel på 

datorn, och man kan se en skillnad på valen av spel. Flickor väljer mer klassiska och 

barnkategorier och även konstnärliga spel, medan pojkar oftare spelar action- äventyr- och 

sportspel. Barn från den övre medelklassen tenderade att spela mer rollspel på datorn. Men 

skillnaden mellan könen skiljer sig inte så mycket åt i hur mycket man spelar. Pojkar spelar 

bara lite mer än tjejer, av det som framgår av studien. De amerikanska pojkarna över 8 år 

spenderar ca 10 minuter mer framför datorn är flickorna (Roberts m.fl. 1999). Denna studie 

handlar om hur mycket tid som spenderas framför datorn och vad man gör med sin tid där. 

Nedan kommer vi redogöra för vad forskningen säger om datoranvändandets inverkan på det 

sociala livet och den personliga utvecklingen. 

 

5.2 Datorns inverkan på den sociala utvecklingen 

”The impact of home computer use on children´s activities and development” är en studie 

som handlar om vilka inverkningar datoranvändningen har på barnens liv. De studerar datorns 

inverkan på barnens fysiska, kognitiva och sociala liv och menar att datorn är ett bra fenomen 

för läxhjälp m.m. men sämre i och med att den kan frambringa depression och våldsamt 

beteende. Den sociala utvecklingen påverkas också genom att datorspelande påverkar barnens 

vänskaps- och familjeförhållanden (Subrahmanyam m.fl. 2000).  

”Children and Computer Technology: Analysis and Recommendations” är en vetenskaplig 

artikel vars syfte är att studera hur datoranvändning påverkar barns utveckling fysiskt, 

intellektuellt, socialt och psykologiskt. Syftet med artikeln är att redogöra för hur datateknik 

kan förbättra eller försämra ett barns tillväxt och utveckling. Undersökningen är gjord genom 

objektiva analyser och utvärderingar av tidigare vetenskapliga artiklar, mestadels från 

Subrahmanyams undersökning, vilka finns med i slutet av artikeln (Shields & Behrman 

2000).  

Enligt artikeln instämmer allmänheten generellt att för att barn ska delta socialt, ekonomiskt, 

och politiskt i denna nya värld med datorer, måste de skaffa sig en viss nivå av bekvämlighet 

och kompetens i att använda datorer. Enligt artikeln uppger barn och föräldrar i de 

analyserade materialen att de ser datorer och internet som en positiv kraft i sina liv, trots oro 

för exponering för olämpliga kommersiella, sexuella och våldsamma innehåll.  Artikeln visar 

att de flesta föräldrar som deltog i undersökningen tror att internet kan hjälpa barnen med 

läxorna och tillåta dem att upptäcka spännande och användbara saker, och att barn utan 

tillgång till datorer missgynnas jämfört med dem som har tillgång till datorer (Shields & 

Behrman 2000:4-6).  

Överdriven, oövervakad användning av datorer, särskilt i kombination med användning av 

andra tekniker, såsom TV, kan placera barn i riskzonen för skadliga effekter på deras fysiska, 

sociala och psykologiska utveckling, enligt forskarna (Shields & Behrman 2000:6). Vidare 

analyserar forskarna huruvida barn behöver fysisk aktivitet och social interaktion. För mycket 

tid framför en skärm kan beröva barnen i tid för idrott och andra sociala aktiviteter som är 

nödvändig för barns utveckling. Dessutom kan barnen utsättas för våldsamma, sexuella eller 
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kommersiellt innehåll, med långsiktiga negativa effekter, enligt forskarnas analys. (Shields & 

Behrman 2000:7). Barn som tillbringar en överdriven tid framför datorer och andra skärmar 

kan komma att tränga undan aktiviteter som krävs för en bra utveckling och kan också öka 

risken för fetma, medan ökad datortid även kan utsätta barn för skador på ögonen, ryggen och 

handlederna. (Shields & Behrman 2000:7) Överdriven datoranvändning kan också påverka 

barnens sociala utveckling. Vid åldern av ungefär sju år, spelar ett barns samspel med familj, 

kamrater, skola, samhälleliga nätverk och media, alla en viktig roll i utvecklingen av social 

kompetens (Shields & Behrman 2000:7). 

Artikeln analyserar också vad barnen gör på sina datorer samt vilket typ av innehåll som kan 

vara bra eller dåligt. Där framkommer det att det är framför allt yngre pojkar som spelar spel 

på datorn. Men dataspel varierar stort när det gäller innehåll och eventuella effekter. Vissa, 

såsom datorspelet Sim City, har visat sig ha betydande pedagogiskt värde. Andra däremot, 

t.ex. actionsspelen Duke Nukem och Doom, kan påverka barn till ett våldsamt och aggressivt 

beteende (Shields & Behrman 2000:8). I forskarnas analys framkommer det att barn som 

använder datorer kan förbättra vissa synliga förmågor, till exempel förmågan att läsa och 

visualisera bilder (Subrahamanyam m.fl 2000:128). Men att titta på våldsamma filmer och 

TV-program kan istället leda till ökad fientlighet och aggression hos barn (Subrahamanyam 

m.fl 2000:126). 

 

 

5.3 Attityder gentemot datorn 

Då vi vill fokusera vår uppsats på hur medias attityder gentemot datorn ser ut kan det vara bra 

att redogöra för några tidigare undersökningar om hur lärare och föräldrar ser på datorer.  

Alla lärare och föräldrar har olika attityder till datorn, precis som alla individer har, men 

enligt studien ”Datorn i skolan” (Ahlros, 2010) visade det sig att den stora delen av 

undersökningspersonerna inte tyckte om att datorn införlivades i skolan från början, det 

handlade framför allt om att de lärarna kände att de saknade makt till att påverka beslutet. 

Inom skolväsendet sker det mycket förändringar rent generellt och lärare måste lära sig att 

vara flexibla och anpassningsbara, vilket kan skapa en viss frustration i arbetsmiljön. Numera, 

efter att ha haft datorn i skolan under en längre tid, ser lärarna mer positivt på det. Dels finns 

datorerna till för pedagogiska syften och dels är de motivationshöjande och tidssparande. 

Andra attityder som framkom ur studien är att datorn är en bra kontaktförmedlare mellan 

lärare och student/föräldrar, men de negativa attityderna framkom genom att många lärare kan 

se datorn som en konkurrent som kan ersätta lärarna till viss del. Vad som även saknas med 

införlivandet med datorn är datorkompetensen hos lärare. Många elever ligger steget före i 

datorkunskapen. Men för övrigt finns mer aktuella material i datorn och internet än vad som 

ibland kan finnas i de föråldrade böckerna. Undersökningen visade att lärarna ser mer positivt 

än negativt på datoranvändningen i skolan, vilket har förändrats med tiden. I början var 

attityderna inte alls bra gentemot datorn. 
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Även föräldrars attityder varierar, men enligt undersökningen ”Föräldrar & Medier” uttrycks 

mer positiva attityder än negativa. Vad som oroar föräldrar mest med barns datoranvändning 

är datorspelen, främst för att det är beroendeframkallande. Medan forskningen antyder att 

spelen även kan frambringa aggression hos barnen, är det bara några få föräldrar som håller 

med om påståendet. Efter 2010 har oron för att barnen ska råka illa ut på Internet ökat. 

Dessutom finns missnöjet att barnen spenderar för mycket tid framför datorn (Statens 

medieråd 2012/13). 
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6. Diskursanalys av tidningen Expressen 

6.1 Säkerhet 

Det som fångar läsarens intresse är rubrikerna. Rubrikerna är ofta en sammanfattning av vad 

texten handlar om med en enda mening, men det är inte alltid som rubriken stämmer överrens 

med innehållet. Det är i rubriken man kan få se en skymt av bevismedlet Pathos, eftersom de 

ofta är känsloladdade och starka, men inte värderingsfria. Här passar vårt första exempel in 

när expressen använder rubriken ”Vi bryr oss mindre om riskerna med mobilen” till en artikel 

om säkerhet (02/10 2013). Det första uppenbara med den rubriken är just vi-känslan som 

uppstår. Vilka är vi? Det är typiskt att tidningar använder den nationella samhörigheten för att 

skapa en samhörighet till artikeln och samhället. Det underliggande med rubriken är just att 

hela svenska befolkningen struntar i riskerna med mobilen. De bryr sig helt enkelt inte, vilket 

kan ge samma känsla till läsaren som kanske inte alls hade de tankarna. Läsarens attityder till 

mobilen kan förändras genom medias påverkan. Underrubriken lyder: ”Trots att fler upplever 

större risker med att surfa med sin mobil eller med surfplatta är vi mindre noggranna med 

säkerheten på de enheterna än i en vanlig dator.” (Expressen 02/10 2013). Återigen förmedlas 

den nationella vi-känslan, men den här gången framkommer det att ”vi – den svenska 

befolkningen” är medvetna om riskerna med mobilen, och att rubriken handlar om att surfa på 

mobilen och surfplattan och inte om någon strålningsrisk eller liknande, som man först kanske 

trodde efter att ha bara läst rubriken. Vi är tydligen medvetna om riskerna med att surfa, men 

vi bryr oss inte tillräckligt. Att generalisera hela befolkningen till ett påstående kan funka om 

hänvisning till aktuell studie görs, vilket inte framkommer ur rubrikerna.  Alltså är denna 

rubrik endast hämtad från journalistens egna värderingar och attityder och skapar känslan av 

att hela den svenska befolkningen är likgiltiga till IT-säkerheten. Rubrikens Ethos 

framkommer inte alls på ett trovärdigt sätt. 

Rubriken följs alltid av en ingress som kortfattat sammanfattar vad artikeln kommer handla 

om. Ingressen belyser det viktigaste i artikeln och här 

kan man även finna symboler om man läser mellan 

raderna. Här har vi klistrat in ingressen för den första 

artikeln om IT-säkerheten. ”Vi bryr oss mindre om 

riskerna med mobilen” var rubriken till denna artikel, 

där man fick uppfattningen att den svenska befolkningen 

inte bryr sig om mobilriskerna. Ingressanalysen ger en 

annan uppfattning. Här står det att vi till och med är 

medvetna om att telefon och surfplatta för med sig större   

risker än en vanlig dator. Ändå bryr vi oss inte. Till likhet till rubriken ser attityden ut att vi – 

hela den svenska befolkningen, är likgiltiga till säkerheten. Vi bryr oss inte, utan det enda 

viktiga är att ha en telefon och surfplatta. Symboliken i ingressen är att i dagens 

konsumtionssamhälle är surfplattan lika efterfrågad som telefonen, och kanske mer är den 

traditionella datorn. Surfplattan kategoriseras som en mobil enhet i denna text, medan den i 

skolan är avsedd som ett pedagogiskt hjälpmedel.  
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Resterade text i artikeln förklarar vilka dessa risker är, dvs. risken att drabbas av virus och att 

personuppgifter lätt sprids på Internet. Här framkommer det också att källan till artikeln 

kommer från Post- och telestyrelsen som har frågat konsumenter om deras IT-säkerhet. 

Anledningen till att just mobilen och surfplattans säkerhet är mer utsatt för risker är just för att 

dess användningsområden har ersatt många av datorns användningsområden, som till exempel 

att betala räkningar. Ändå är ”vi” mindre försiktiga. Genom att tala om att mindre än hälften 

av undersökningspersonerna är medvetna om säkerheten införlivar artikeln dess Logos. 

Införlivningen av Ethos framkommer i två meningar i artikeln där man har citerat en kvinna 

som var projektledare för undersökningen, varför resultatet verkar mer trovärdigt. 

En annan artikel om säkerhet från samma tidning fast två år tidigare har rubriken ”Många 

riktade nätattacker i fjol” (05/04 2011). Rubriken kan även här tolkas handla om säkerhet 

genom valet av ordet ”attacker”. Attack betyder plötsligt utbrott eller plötslig offensiv åtgärd 

vilket i vår mening tolkas som fara. Att attackerna även var riktade – mot enskilda individer 

eller organisationer, känns ännu mer skrämmande då utsattheten på Internet ser ut att öka, när 

man endast läser rubriken. Återigen har Expressen fått med begreppet Logos med en känsla 

av osäkerhet eller rädsla i rubriken.  

”Förra året registrerades nästan dubbelt så många nätattacker jämfört med året innan, visar en 

rapport från datasäkerhetsföretaget Symantec.” (Expressen 05/04 2011) Så lyder ingressen till 

artikeln om nätattackerna. Här framkommer det att informationen kommer från en rapport 

från en väldigt trovärdig källa – ”datasäkerhetsföretaget” Symantec. I resten av artikeln 

framkommer det att attackerna framför allt var riktade mot stora företag och offentliga 

organisationer som sjukhus, banker och universitet eller industrier. Även i denna artikel 

skriver man om att säkerheten vid mobiler och surfplattor inte alls är lika vanligt som en 

traditionell dator och till likhet till den förra artikeln står det att bankärendena har förflyttats 

till dessa smarta enheter.  

 

6.2 Socialisation och inlärning 

”Glöm IT-undret” (03/07 2011) tyder på att det så kallade ”IT-undret” som tydligen har 

funnits är borta. Rubriken säger inte så mycket för den okunnige läsaren som inte vet att det 

har funnits något IT-under. Men den är däremot inbjudande till vidare läsning på grund av 

nyfikenheten den ger. Det har funnits ett under som nu inte längre finns, varpå man undrar 

varför. Det framkommer senare i artikeln att det så kallade ”IT-undret” handlar om att Sverige 

har varit bäst i IT-toppen. Det har förändrats nu efter att den internationella studien 

genomförd av Pisa säger annat. Idag ligger Sverige en bit över medel i IT-toppen. 

Undersökningen bestod av nioklassare som löste läsuppgifter, och svenskarna var bättre på 

läsuppgifter på datorn än i de traditionella testerna. Flickorna var bättre än pojkarna, ”som 

vanligt” som det står i artikeln. Men däremot var de inte lika bättre när tangentbordet och 

skärmen kom med i testet. De sista meningarna symboliserar könsskillnaderna som media 

ibland belyser. Att flickorna var bättre än pojkarna var ju förväntat (som det kanske framstår). 

Kanske för att journalisten tycker att flickor oftare får bättre resultat än pojkar. Men när 
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tekniken blev inblandad blev pojkarna plötsligt bättre. När journalisten använder just dessa 

ordval ger det en underliggande föreställning att pojkar är bättre än flickor i tekniska 

sammanhang, men i traditionella tester är flickor de ”duktiga”. Artikeln hänvisar också till 

Skolverket som tror att pojkarna är duktigare digitalt eftersom provtexterna är kortare där. 

Därefter skrivs det även om datoranvändningen i skolan, där lärare numera fortbildas i 

datorundervisning. Men undersökningen visar att det inte alltid är bra att använda dator under 

lektionstid eftersom inlärningen når längre om en lärare undervisar än om läraren lämnar över 

ansvaret till datorn. 

Det är svårt att utläsa vilken information som kommer från undersökningen och vilken som 

kommer från journalisten. Journalisten skriver mycket av sina egna värderingar i den här 

artikeln. Han tycker att datorn kan användas när eleverna gör sina läxor. Dessutom verkar han 

inte tycka att datorundervisning ska förekomma i skolan så mycket, eftersom datoranvändning 

lär man sig ändå hemma av sin familj eller kompisar. Men en del Logos finns med i texten när 

siffror och annan fakta tas upp från studien, bland annat att över 99 procent av Sveriges 

nioklassare har dator hemma, 94 procent av dem surfar för skojs skull medan endast 32 

procent läser skönlitteratur och 72 procent läser dagstidningar. Någon form av Pathos väckte 

inte artikeln, förutom en liten bit av rubriken. Artikelns Ethos känns mer aktuell eftersom man 

utgår från en rapport, samtidigt som man införlivar Logos i form av siffror osv.  

 

 ”Paddan mer poppis än pc – räddade julhandel” (04/01 

2014) är nästkommande rubrik som syftar till att 

surfplattan har tagit över datorhandeln. I och med valen 

av de två sista orden, ”räddade julhandel”, har 

journalisten gjort budskapet mer dramatiskt. Utan 

”paddan” hade det inte blivit någon julhandel. 

Underrubriken lyder: ”Barnen är en av förklaringarna 

till att försäljningen av läsplattor ökar” (Expressen  

04/01 2014). Underrubriken ger budskapet att det är   

barnen som är de största konsumenterna till surfplattor, och att surfplattan har blivit någon 

form av leksak eller nödvändighet i alla barns liv. I den följande texten beskriver journalisten 

hur försäljningen av surfplattor har ökat i Sverige, nämligen med 50 procent mer än 2013. Det 

betyder att surfplattan är mer efterfrågad än traditionella datorer. Dessutom är kunderna i alla 

åldrar, det är framför allt barnen som är den nya målgruppen. Informationen kommer från 

Elgiganten, vilket ger artikeln mer Ethos.  

För att gå vidare till att undersöka vår frågeställning hur media problematiserar socialisation 

har vi funnit tre artiklar från expressen om surfplattans inverkan på socialisationsprocessen. 

Den första rubriken lyder ”Barn med iPads får sämre ordförråd” (24/07 2013) varpå man 

genast tolkar det som att det är negativt för barn att använda surfplattor. Som förälder kan 

denna rubrik skapa rädsla genom att det klart och tydligt står att barn med iPads FÅR sämre 

ordförråd. Inte att det KAN hända. Det är just valet att ordet ”får” som skapar 

känsloladdningen i rubriken. Läser man vidare i ingressen framkommer orden ”kan få” 
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istället, varför rubriken inte alls innehåller bevismedlet Ethos. En annan artikel som istället är 

positivt inställd till surfplattan har rubriken ”Läsplattan kan göra barnen mer sociala” (07/04 

2014). Här ser man skillnad på budskapen. Artikeln som syftade till att surfplattan hade dålig 

inverkan på barn använde mer hårda ord, medan denna rubrik som istället menar att 

surfplattan kan ha en bra inverkan på barn väljer helt andra ord. Här skriver journalisten 

istället att läsplattan KAN göra barnen mer sociala. Rubriken kan kännas som en lättnad till 

föräldrar med barn som använder läsplattor. Andra föräldrar med barn som inte använder 

läsplattor kanske känner sig manade att införskaffa läsplattor till barn eftersom det står i 

media att barnen kan bli mer sociala. 

Att barnen FÅR sämre ordförråd var att ta i, för läser man vidare i texten framkommer det att 

en forskare har varnat för att barn KAN få sämre ordförråd genom datoranvändande. Enligt 

artikeln beror det på hjärnan, eftersom hjärnans språkinlärning grundar sig i konversationer.  

Genom att barn använder datorer som inlärningsverktyg missar de att prata med lärarna, vilket 

alltså kan påverka ordförrådet. Det framkommer även ur artikeln att ungdomar blir mer 

självupptagna genom ett stort datoranvändande. Detta verkar ju väldigt negativt men om man 

sedan läser den andra artikeln om att barn kan blir mer sociala av surfplattorna ger det istället 

en positiv känsla. Artikeln utgår från en forskare som menar att barns sociala förmåga kan öka 

genom surfplattorna på förskolan. Barnen använder även de demokratiska spelreglerna när 

man bestämmer vems tur det är att använda surfplattan. Barnen blir även uppfinningsrika när 

de hittar på egna aktiviteter och regler. Forskaren, som heter Susanne Kjällander, menar att 

surfplattan är ett bra redskap i förskolan, men är inte nödvändigt att ha i hemmet. Hur barn 

kan bli mer sociala med ett redskap kan man ju undra, men Kjällander menar att surfplattan 

används tillsammans av barnen. De kommunicerar med varandra när de vill visa något eller 

ha hjälp. Dessutom kan de rita tillsammans på plattan. Men vidare menar Kjällander att 

surfplatta ska ses som ett komplement och inte en lösning på alla problem. 

En annan artikel om sociala medier har rubriken ”Yngre lägger mer tid på traditionella 

medier” (07/03 2012) där man kan uppfatta det som att ungdomar inte alls lägger så mycket 

tid till Internet som man kan tro. De väljer hellre de mer traditionella medierna som TV, radio 

och tidningar. Återigen innehar rubriken en generalisring av alla ungdomar, varför man tror 

att rubriken syftar till en studie som har gjorts. Läser man vidare i artikeln ser man att 

generaliseringen kommer från en studie av en psykologiforskare vid Göteborgs universitet 

samt av högskoleelever och en reklambyrå (vilken framkommer inte). I studien framkommer 

det att det sociala nätverket Facebook används av 4,5 miljoner svenskar, och många blir 

beroende av nätverket. Cirka en miljon svenskar mår dåligt om de inte kan gå in på facebook. 

Men om vi tolkar artikeln rätt är dessa miljoner inte så många ungdomar. Artikeln införlivar 

Logos när den talar om vad de yngre gör med sin medietid. 75 procent av 9-14-åringar lägger 

sin tid på tv, radio eller musik och läsning, medan 60 procent av 15-24-åringarna lägger sin 

tid på dessa traditionella medier. Även i denna artikel beskrivs Internet som ett komplement 

till äldre media. Artikeln är från 2012, och det märks när journalisten skriver att få ungdomar 

använder surfplattor. Istället använder de smarttelefoner. 
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6.3 Hälsa 

Till sist har vi funnit tre artiklar i Expressen kopplade till hälso- och kroppsbesvär med 

användandet av surfplattor och datorer. Rubriken till artikeln ”Så slipper du paddnacke och 

laptopknä” (14/11 2013) indikerar till att alla vet vad ”paddnacke” och ”laptopknä” innebär. 

Vidare ger den information om att användande av surfplatta ger hälsobesvär i form av stel 

nacke och ont i knäna. Ändå uppmanar rubriken till fortsatt användande av surfplatta genom 

att ge tips om hur man ska förebygga hälsobesväret. En annan liknande artikel i Expressen 

med rubriken ”Så slipper du att drabbas av musarm” (01/03 2011) ger också tips om hur man 

förebygger problem orsakade av datoranvändande. Ändå menar vi inte att rubrikerna endast 

påstår att datorer ger kroppsbesvär, utan det handlar om hur de används. Datorn måste 

tydligen användas med en viss kroppshållning så att människor inte drabbas av stel nacke, 

arm eller knä. Däremot framkommer det i nästa artikel att datorn faktiskt ger ryggbesvär, i 

alla fall till ungdomar. ”Datorn ger ungdomar ryggbesvär” kan tyda på att ryggbesvär 

uppkommer i samband med datoranvändningen (09/06 2010). Att det är just ungdomar som 

drabbas kan må vara hänt, men den bör såväl ge lika symptom till övriga åldrar som just till 

ungdomar. Därför ifrågasätter vi rubrikens Ethos i det här förhållandet, men vi kan ändå 

utläsa begreppet Pathos ur rubriken då den riktar sig till en enskild grupp, ungdomarna, med 

skärrande fakta.  

”Det finns fler åkommor som har med våra nya beteenden med datorer och mobiltelefoner att 

göra” (Expressen 14/11 2013) är ett av journalistens citat ur artikeln om hur människor kan 

förebygga ”paddnacke” och ”laptopknä”. Dessa nya åkommor är så pass vanliga att 1177 

Vårdguiden skriver om dem. Krämporna orsakas av att människor använder samma muskler 

på samma sätt i en lång tid. ”Musarm” är ett äldre ord som orsakas av en traditionell dator, 

men i och med de nya beteendena till surfplattan och laptop har nya åkommor 

uppmärksammats. Exempel på dessa är Sms-tumme, laptopknä, paddnacke och skärmögon. 

Att titta för länge på en skärm ger skärmögon som innebär att ögonmusklerna ger huvudvärk 

och tunga ögonlock. Knepet för att slippa detta är att titta bort från skärmen några gånger eller 

blunda. Paddnacken får man genom att sitta framåtböjd och titta på datorn. Då ska man helt 

enkelt föra tillbaka huvudet, eller sätta dator på ett bord med uppvinklad skärm. Sms-tummen 

är vanlig när man skriver i mobiltelefonen, då kan tummen drabbas av värk om man skriver 

för snabbt eller inte stödjer armen. Man ska hellre skriva långsamt eller med båda tummarna. 

Laptopknät orsakas av att ha datorn i knät och huden utsätts för värme. Det kan leda till utslag 

som i värsta fall aldrig försvinner. Att helt enkelt inte ha datorn i sitt knä är att föredra.  

Expressen har skrivit en egen artikel om just musarmen. Det innebär att man får smärta i 

nacken, armarna, axlarna eller skuldrorna. Journalisten påstår att dessa besvär finns hos 

varannan datoranvändare. För att lindra detta kan det krävas hjälp från en sjukgymnast. Enligt 

en undersökning har 50-70 procent av människor som jobbar med datorn detta besvär. Genom 

att journalisten har intervjuat en drabbad kvinna får artikeln en skymt av bevismedlen Ethos 

och Pathos. Artikeln blir mer trovärdig om en aktuell person intervjuas och det blir även 

känsloladdat genom att man känner sympati för personen. Kvinnan talar om att musarmen 
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påverkar hennes dagliga liv, hon kan till exempel inte ens lyfta sin tekopp ibland. Hon ger tips 

till andra så att de ska slippa musarmen. Hon menar att många mejlar sin kollega idag 

eftersom det är smidigt och enkelt, men hon tycker att man borde lämna datorn för ett tag och 

gå till kollegan och prata istället. Artikeln skriver att det till och med finns en Internationell 

musarmsdag. Anledningen är att belysa denna åkomma som grundar sig i dåliga 

arbetsställningar vid datoranvändning.  

 

  

 

Artikeln som syftar till att ungdomar får ryggproblem genom datoranvändande menar att 

risken är störst ju fler timmar man sitter framför datorn (Expressen 09/06 2010).  Artikeln 

refererar till en studie från tidsskriften BMC Public Health som säger att ryggproblemen i 

samband med datorn har ökat i de nordiska länderna. Studien tar även upp könsskillnaderna. 

Pojkar ökar risken med ryggbesvär med åtta procent för varje timme framför datorn, medan 

flickor ökar risken med tio procent. Ohälsa skapas alltså genom att spendera timmar framför 

en dator, men även framför en TV.  
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7. Diskursanalys av tidningen Dagens nyheter 

7.1 Säkerhet 

”Många svenskar utsätts för nätbedrägerier”, så lyder en artikel i Dagens nyheter (09/07 

2012). Artikeln bygger mycket på begreppet säkerhet då den uppmanar oss människor att vara 

mer försiktiga med personliga uppgifter. Över 50 miljoner i Europa har blivit utsatta för 

någon form av nätbedrägeri. Men trots nätbedrägerierna, stulna identiteter och kapade 

lösenord, verkar människor inte särskilt oroliga. En del människor har valt att inte dela med 

sig av personliga uppgifter och istället valt att vara anonyma som till exempel i Facebook. 

EU-kommissionen har gjort en undersökning där 27000 personer har blivit tillfrågade från 

hela Europa. Undersökningen visar att Sverige är mest uppkopplade på internet, men 

samtidigt är svenskar mest säkerhetsmedvetna.  

Rubriken väcker starka känslor, särskilt när journalisten valt att börja meningen med ordet 

”många”. I rubriken kommer Pathos in men även i ingressen där journalisten använder ord 

som stulna och kapade. Då artikeln innehåller fakta om en undersökning som gjorts av EU-

kommissionen kommer även Ethos in. Texten i artikeln känns väldigt trovärdig, särskilt när 

journalisten skrivit EU-kommissionen, vilket är en trovärdig källa. Mot slutet av texten 

använder journalisten fet stil i början på en mening. Varför journalisten valt att skriva så, har 

att göra med att väcka större känslor för oss läsare, enligt vår uppfattning. I texten 

framkommer också mycket siffror, vilket innebär att det finns Logos i texten. När det 

framkommer siffror i en artikel känns det mer trovärdig för oss läsare, då vi kan skapa en bild 

på hur stor andel som påverkas. Bilden är relevant med texten, eftersom den visar människor 

som sitter bakom en dator, där de antingen jobbar, surfar etc. Den talar också om att det är 

många som sitter vid en dator och inte endast en person, vilket känns relevant i samband med 

artikelns text. Då får man en uppfattning både av bilden och både av texten om att dagens 

människor använder alltmer datorn. Generellt i hela artikeln innehåller den inte journalistens 

egna värderingar, informationen är utifrån EU-kommissionens resultat från undersökningen 

som gjorts.  

 

 

7.2 Socialisation och inlärning 

 

Idag lever människor i en modern värld med mycket utveckling, inte minst inom IT världen. I 

och med den moderniserade utvecklingen och det nya nätverkssamhället vi idag lever i har 

haft en stor påverkan på oss människor. Hur vet vi människor om datoranvändning påverkar 

oss negativt eller positivt. Är den tid vi människor spenderar bakom skärmar av olika slag en 

utveckling för oss människor eller en fara? Hur påverkars våra barn och ungdomar? 

I dagens nyheter läser vi människor allt ofta artiklar som har med datoranvändning att göra. 

Media målar upp både en negativ och positiv bild om hur vi människor ständigt påverkas av 

bland annat surfplattor och datorer. Ett exempel på en artikel från dagens nyheter lyder såhär: 
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”Datorer får svenska barn att läsa allt sämre” (13/03 2012). I denna artikel påstås det att under 

den senaste tiden har läsförståelsen hos unga försämrats. Allt fler barn och ungdomar läser 

mindre och sämre. Anledningen ligger i och med den ökande datoranvändningen. I texten 

pratar journalisten om hur våra svenska barn påverkas. Artikeln syftar på att datorer har en 

stor påverkan på barnen. Rubriken säger oss ganska mycket. Den berättar vilka människor i 

samhället som påverkas mest och målar direkt upp en bild vilka människor det är som 

påverkas. I detta fall är det våra svenska barn. I rubriken står det att datorer får svenska barn 

att läsa allt sämre. Det vill säga att journalisten är rak på sak och menar inte att datorer KAN 

leda till att svenska barn läser allt sämre. Det innebär att vi läsare får en uppfattning om att det 

är ordet ”får” och inte ”kan” som journalisten valt att skriva och därmed känns artikeln 

trovärdig, eftersom den hänvisar till en professor. Vidare i artikeln kan man läsa en intervju 

som gjorts med professorn. Här kommer Logos och Ethos in i artikeln och den känns 

trovärdig i och med att journalisten skrivit om vad professorn kommit fram till i sin forskning.  

Artikeln är inte skriven utifrån journalistens egna värderingar utan bygger på professorns 

värderingar. Bilden till texten är mörk och dyster vilket passar bra med artikelns syfte. Den 

säger oss läsare precis vad texten i artikeln skriver om. Bilden visar att det är spel som gäller, 

kanske för att förklara och ge oss läsare en bild av att det är spelen som påverkar våra barn. 

Skribenten har även skrivit några meningar med fet stil. Det kan ha och göra med att 

skribenten vill lyfta fram dessa meningar och visa dem tydligt för läsarna, men också peka på 

att det är ett allvarligt problem och att vi läsare bör hålla med. Förutom ökad datoranvändning 

påpekar artikeln om att segregation också är en av anledningarna till problemet. Här skulle 

man kunna diskutera dator som en klassfråga. Det finns de som inte har råd med en egen dator 

eller surfplatta. Dessa människor kan känna sig utfrysta från samhället då de inte har råd att 

hinna med i utvecklingen.  

 

Vidare skrivs det i en annan artikel ”Forskare: Surfplatta hot mot barns lärande” (16/12 2012) 

om bland annat surfplattor och datorer som ett hot mot barns lärande i framtiden. Artikeln 

påstår att barn spenderar allt mer tid framför olika slags skärmar. Professorn Monica Rosén 

menar att barns språk blir alltmer fattigare och barnen kan färre ord. Naturlig lek är avgörande 

för barns utveckling. De barn känner och upplever i verkligheten är inte samma sak som att 

göra det bakom skärmar av olika slag. Känslan och upplevelsen av att exempelvis blir arg på 

någon känns och upplevs inte på samma sätt som i verkligheten. Med tiden kan detta påverka 

barns lärande och utveckling. I denna artikel har journalistens valt att skriva rubriken med ett 

citat, som sägs av en forskare. Det första man reagerar på som läsare är ordet ”hot”, det känns 

väldigt känsloladdad och man börjar få tankar och funderingar om dagens barn. Där kommer 

Pathos in, men även vidare i ingressen finns ett Pathos. Särskilt när man läser att det är 

experter som hävdar detta. Vi människor litar oftast på experterna i samhället. Det finns alltså 

även ett Ethos och Logos, dvs. artikeln känns mer övertygande och trovärdig i och med det 

som skrivs i rubriken och ingressen. Bilden skulle vi läsare kunna tolka som att våra barn blir 

allt mer asociala och det är vad journalisten i texten också skriver om. Man kan inte se 

pojkens ansikte på bilden, vilket kan få en att tänka på att barn blir mer asociala. De sitter 

ensamma i sitt rum med surfplattan eller datorn på knäna.  
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Människor känner hela tiden ett behov av att konsumera. Gärna med det senaste och det som 

är mest lockande på marknaden. Men ett samhälle består av människor med olika bakgrunder 

och alla människor har inte alltid råd att konsumera det senaste. En del föräldrar har inte råd 

att köpa en dator eller surfplatta till sitt barn. Därför kan det vara bra att dessa barn har 

tillgång till en dator i skolan så att de kan göra sina läxor.  

Det har varit många debatter om hur det nya utbildningssystemet ska se ut i de svenska 

skolorna, särskilt bland unga. Många är för att skolorna ska använda surfplattan som ett nytt 

läromedel medan andra är emot detta. En del skolor har redan hunnit införa surfplattor, inte 

minst i Sollentuna kommun. ”Surfplattor ersätter skolböcker i Sollentuna” (30/01 2012) lyder 

en artikel i Dagens Nyheter. Alla barn från årskurs två till och med nian skulle få en egen 

dator. Satsningen började först med alla lärare och sedan var det meningen att eleverna också 

skulle ha en egen dator. Anledningen till att Sollentuna kommun valt att göra denna satsning 

beror på att kommunen vill att alla barn och ungdomar ska ha lika förutsättningar. Alla barn 

och ungdomar har inte en dator hemma, vilket kan göra det svårt för alla barn och ungdomar 

att skapa en digital kompetens.  Maria Stockhaus, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, 

menar att en dator ger en mer individuell feedback, mer än vad en pedagog skulle kunna ge 

alla barn och ungdomar samtidigt. Dessutom är det mycket lättare att knappa in bokstäver på 

ett tangentbord istället för att anstränga sig för att skriva snyggt, menar Maria. 

Ingressen inleds med att från och med 2013 och framåt ska alla barn ha tillgång till dator eller 

surfplatta. Symboliken i artikeln ligger i att alla barn och ungdomar ska ha rätt att ha tillgång 

till en dator/surfplatta. Här skriver man varken om för- och nackdelar utan istället fokuserar 

skribenten på att lyfta fram om att datorer/surfplattor ska finnas tillgängligt för alla och om en 

del barn och ungdomar inte har det hemma, så ska det ha all rätt att få tillgång till det i 

skolorna. Det känns som artikeln är bestämd, eftersom det står att från och med 2013 och 

framåt ska alla barn ha tillgång till dator eller surfplatta. Men i en annan artikel 

”Skolministern sågar projekt med surfplatta”(01/02 2012), rasar skolministern Jan Björklund 

om projektet som gjorts i Sollentuna kommun. Han menar att det är fel att införa 

datorer/surfplattor som ersätter alla böcker, det är fel att böckerna ersätts helt av digitala 

hjälpmedel.  Barn måste lära sig skriva för hand i skolan, menar Björklund. I framtiden måste 

människan både kunna skriva och räkna, det är inte alltid en dator finns tillgängligt där man 

befinner sig. Eleverna behöver också läsa långa texter och böcker, annars är risken stor att det 

svenska språket tunnas ut. Rubriken är väldigt känsloladdad, och det är just ordet ”sågar” som 

gör det. Journalisten har också valt att skriva i rubriken vem som uttalar sig om detta problem. 

Redan då känns artikeln trovärdig och övertygande, eftersom det är själva skolministern som 

uttalar sig. Ingressen förklarar tydligt syftet med artikeln. Den ger oss läsare en känsla av att 

vilja läsa vidare för att förstå vad problemet är. Här understryker skribenten vissa meningar 

genom att använda fet stil. Vilket gör att vi som läser inte kan undvika att läsa de stycken som 
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börjar med svart fet stil. Hela texten är fylld med känslor och upprördhet. Det väcker även 

tankar och reflektioner hos läsarna, vilket skulle kunna skapa attitydförändringar.  

Maria Stockhaus låter inte Jan Björklunds röst överrösta hennes och svarar i en annan artikel 

som lyder såhär, ”Björklund borde komma hit och se hur vi jobbar ” (02/02 2012). Hon menar 

att Björklund behöver få en djupare bild av hur de jobbar i skolorna. Ingressen är väldigt 

känsloladdad. Där beskrivs det hur upprörd Maria Stockhaus är men, även socialdemokraten 

Mikael Damberg går till attack och svarar att Björklund är ”hopplöst omodern”. Hela texten 

talar om hur Maria Stockhaus, men även Mikael Damberg reagerat på Björklunds uttalande. 

Ett starkt Pathos finns i hela artikeln.  

 

Idag behöver undervisningen i svenska skolor moderniseras. Den behöver utvecklas och bli 

bättre. Lärlingssystemet kan inte stå still i tiden, den måste hänga med i utvecklingen, menar 

Stockhaus.  

Självklart målar media inte bara upp en negativ bild om datoranvändning. Flera artiklar i 

dagens nyheter skriver om att datoranvändning kan ha positiva effekter också. I artikeln 

”Dataspelande inte orsak till dåliga skolresultaten” (01/03 2014), skrivs det om Moderaternas 

utbildningspolitiske talesperson Tomas Tobé påstående om att dataspelande ger försämrade 

skolresultat. Dock påstår fyra internetforskare att detta påstående är fel och vilseledande, och 

det är just dessa forskare som är artikelns skribenter. Forskarna menar att tiden som spenderas 

vid datorn eller datorspelande inte har med skolresultaten att göra. De kritiserar Tobés 

påstående och menar att det är vilseledande för föräldrar som tror att datorspelande är orsaken 

till sämre skolresultat. Forskarna menar att det har med barnens motivation att göra. De menar 

att om ett barn är motiverat till att göra sina läxor, så kommer läxorna bli gjorda oavsett hur 

barnen väljer att använda sin fritid. De menar att de är fel av föräldrarna att tro att om de 

begränsar dataspelandet kommer det leda till bättre skolresultat. Detta argument visar istället 

en brist på förståelse för digital kultur och barns beteende, menar forskarna. Det är snarare när 

föräldrarna begränsar dataspelandet och inte visar respekt och förståelse som barnen tappar 

motivationen till att läsa. I denna artikel vill man lyfta fram att dataspel inte alls är orsak till 

dåliga skolresultat. Istället spelar barns motivation till att göra sina läxor roll. Rubriken har 

Pathos då den är känsloladdad och säger att det inte är dataspelande som är orsaken till dåliga 

skolresultat, utan det är något annat eller brist på motivation hos barnen. Artikelns inledande 

text börjar med vad forskarna tycker, vilket kan öka artikelns trovärdighet för läsarna, då 

människor oftast litar mer på vad forskningen säger än på media. Forskarna kritiserar Tomas 

Tobés påstående om att datoranvändning leder till försämrade skolresultat.  
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 ”Elever med surfplattor blir bättre på att skriva” (17/04 2013), så lyder en annan artikel som 

menar att datoranvändning visst kan ha positiva effekter. Denna artikel skriver om en studie 

som gjorts på sjuåriga barn i Sollentuna kommun. Undersökningen visar att barn med laptop-

datorer skriver bättre än de som använder penna. Studien visade att de barn som använde 

penna skrev mindre meningar, medan de barn som använde laptops kunde skriva längre 

meningar med fler ord. I denna studie fick barnen använda laptop-datorer men i många andra 

skolor har man gått över till surfplattor. Dock påpekar forskarna om att denna studie är för 

liten för att dra alltför säkra slutsatser och att det behövs göra en större undersökning, vilket 

pågår just nu. I rubriken skriver journalisten att elever med surfplattor BLIR bättre på att 

skriva, vilket är ett tydligt exempel på hur journalister formar sina rubriker. Undersökningen 

var för liten för att dra slutsatser om, men ändå drar journalisten slutsatsen att eleverna blir 

bättre med surfplattan. Ingressen känns optimistisk och den väcker positiva känslor. Återigen 

blir man uppmärksammad på ordet får i ingressen. Journalisten menar att elever som får 

använda surfplatta blir bättre på att skriva. Alltså kan artikeln tolkas som att det inte är alla 

elever som får använda surfplatta. Artikelns trovärdighet stärks i och med att skribenten i 

ingressen skriver att detta påstående är enligt en ny forskningsstudie. Enligt en ny studie låter 

mer trovärdigare än en tidigare studie. Det sägs i artikeln att studien gjorts i Sollentuna 

Kommun, frågan är bara om detta verkligen räcker för att vi läsare ska kunna bli övertygade 

om att surfplattor och annans sorts teknik är bra för just våra barn. En annan sak är att vi 

läsare inte kan dra några generella slutsatser om hur det kan vara då artikel endast syftar på att 

det är Sollentuna kommun som denna information gäller. Därför blir det intressant att se hur 

Dagens Nyheten kommer tolka den nya undersökningen som pågår. 

 

7.3 Hälsa 

 

Ofta vill media gå djupare och skriva mer hur saker och ting kan påverka människors hälsa. 

Just om hur datoranvändning kan påverka vår hälsa står det mycket om i bland annat Dagens 

Nyheter. I artikeln ”Vi människor behöver avkoppling”(04/02 2014), påpekas det av forskaren 

Michael Nilson att datoranvändning kan påverka människors hjärna negativt. Ha menar att vi 

påverkas ständigt av stress då vi överanstränger vår hjärna genom att använda datorn under en 

längre tid utan att ta några pauser. Han menar att datoranvändning kan leda till 

sömnsvårigheter, minnesproblem och koncentrationssvårigheter. En hjärna behöver fysisk 

aktivitet för att växa och utvecklas. Särskilt unga människor under tonåren som håller på att 

växa och utvecklas. Därför är det viktigt att vi människor rör på oss, umgås med varandra och 

sover ordenligt.  
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Vi lever i en värld där vi är 

beroende av surfplattor, datorer 

och andra olika slag av skärmar. 

Det kan vara på jobbet, i skolan 

eller hemma. Men det är lätt att 

vi glömmer bort tiden och 

överbelastar vårt arbete eller vårt tidsfördriv när vi sitter framför en skärm. Det första som 

uppmärksammar oss i rubriken är ordet ”vi”. Ordet ger oss en vi-känsla, och därmed en känsla 

av samhörighet. Att vi inte är ensamma om att känna stress, utan alla andra känner likadant. 

Något annat som uppmärksammar oss i rubriken är citattecknen, vilket indikerar på att 

rubriken inte är tagen från journalistens egen värdering utan att det är citat från en 

hjärnforskare. Rubriken fångar upp läsarna dock förstår man inte rubrikens syfte förens man 

läst vidare i texten. Eller snarare väcker det nyfikenhet om varför vi människor behöver 

avkoppling? Ingressen fångar upp läsarna och ger en bild av vilken negativ effekt 

datoranvändning kan ge. Dessutom sammanfattar den hela artikeln bra. Även den stora bilden 

på hjärnan under rubriken väcker ett stort intresse för vidare läsning. Man kan nästan tycka att 

bilden fångar upp läsarna mer än vad rubriken gör. Skribenten har använt citattecken flera 

gånger i texten och skribenten gjort så för att uppmärksamma oss mer och visa att det faktiskt 

kommer från en forskare och inte från journalisten själv. Texten är alltså fri från skribentens 

egna värderingar. Istället bygger den på en intervju med professorn och hjärnforskaren 

Michael Nilsson. Artikeln tar upp mycket om hur datoranvändning kan påverka våra hjärnor, 

vilket kan göra det mer känslosammare för läsarna att läsa. Däremot går den inte in så mycket 

på hur hjärnan faktiskt påverkas. Dessutom säger forskaren själv att utsagorna grundar sig 

mest i hypoteser än så länge, och där försvinner den del av den stora Ethos som vi först tyckte 

att artikeln hade genom att hänvisa så mycket till forskaren. Men syftet med artikeln är att 

förklara på vilket sätt hjärnan och kroppen kan påverkas genom att använda datorer. Alla 

datoranvändare behöver ta pauser och vila då och då och inte alls sitta allt för länge vid en 

dator.  

 

Även i en annan artikel ”Sömnbesvär vid hög datoranvändning”(9/3 2012), visar en studie 

som gjorts av Sahlgrenska akademin i Göteborg att unga människor som använder datorer 

löper större risk att drabbas av stress, sömnsvårigheter och psykisk ohälsa än den äldre 

generationen. Rubriken talar om att sömnbesvär beror på hög datoranvändning, den förklarar 

direkt vad problemet är. Artikeln riktas främst till de yngre läsarna. Även åldern skrivs på de 

ungdomar som Sahlgrenska akademin i Göteborg har gjort en undersökning på. Det blir 

tydligare för läsarna att förstå vilken grupp i samhället som påverkas. Ungdomarna mellan 20-

24 år påverkas av sömnbesvär av hög datoranvändning. Här hänvisar man också till en studie 

som gjorts vilket får artikeln att bli mer trovärdig. Artikeln börjar med hur datoranvändning 

kan påverkar oss människor könsmässigt, män tenderar att utveckla sömnbesvär mer än 

kvinnor medan depression i samband med hög datoranvändning tenderar att drabba kvinnor 

mer än män. Varför det är så framkommer inte. Varför de yngre påverkas mer än de äldre 

framkommer inte heller. I denna artikel skriver man också om att man bör ta pauser då och då 

vid datoranvändning. Syftet är ganska lika eftersom båda syftar till att datoranvändning skapar 
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ohälsa, förutom att man inte påpekar hur hjärnan påverkas i den sista artikeln. Dock är den lite 

för kort för att vara en övertygande artikel, men å andra sidan är den fri från journalistens 

egna värderingar och bygger resultaten från en studie. 
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8. Diskussion 

Här kommer vi presentera vår slutsats utifrån vårt analyserade material. Först kommer vi 

jämföra Expressens artiklar för att se vilken attityd som finns, sedan jämför vi Dagens 

Nyheter för att se om det finns någon skillnad bland tidningarna. Därefter kommer vi införa 

den tidigare forskningen för att jämföra medias attityder med forskningen. Vi kommer också 

diskutera journalisternas roll i medborgarnas attitydförändringar, samt hur media och 

forskningar tar upp köns- eller klasskillnader i sina studier eller texter. 

 

8.1 Tidningarnas likheter och skillnader 

Gemensamt bland Expressens artiklar är hur rubriken till artikeln formuleras. De flesta 

artiklar innehåller bevismedlet Pathos, för att väcka känslor hos läsaren och även intresse till 

att läsa hela artikeln. Men när man väl läser artikeln ges en annan känsla. Valet av orden i 

rubriken skulle vi säga är noggrant utvalda, men det är inte ofta som resterande innehåll 

stämmer överens med rubrikens innehåll. Det har vi gett exempel på, när Expressen skriver att 

barn FÅR dåligt ordförråd av läsplattan, men att barnen KAN bli mer sociala i en annan 

artikel. I artiklarna framkommer det att forskare menar att surfplattan KAN ge sämre 

ordförråd men även KAN tillföra mer socialisation. Ingresserna sammanfattar kort vad 

artikeln kommer handla om och väljer ut det mest viktiga. Men redan här framkommer annan 

information än vad rubriken ger. Symboliken som alla artiklar ger är just att den nya 

målgruppen för surfplattor är barn, och att de är de största konsumenterna för dessa plattor. 

Men i hälsoartiklarna, som vi bara fann några av i Expressen, skriver mer om hur hälsan 

påverkas hos den äldre generationen som använder datorn som ett arbetarverktyg. Endast en 

artikel riktades till ungdomarna. Men dessa artiklar bör även riktas till barnen, eftersom det 

framkommer att barnen använder datorer mer numera, dels i pedagogiskt syfte vilket gör att 

även barnen numera använder datorn som ett arbetsverktyg. Medan forskningen mer 

fokuserar på hur barns sociala förmåga och hälsa påverkas genom datoranvändning i hemmet 

för nöjes skull, skriver media mer om hur barnens utveckling påverkas av datorer och 

surfplattor i skolan.  

Attityderna som framkommer av vårt urval av Expressens artiklar om datoranvändning är en 

ganska negativ bild. Journalisterna är inte försiktiga med att antyda sina egna värderingar i 

texten, men dessa är svåra att se. Genom att skribenten hänvisar till aktuell studie tror läsaren 

tror att informationen kommer från en forskningsstudie, men med mer noggrann läsning 

märks det att skribenten blandar studiens fakta med sin egen text. Detta är ett mönster i 

Expressens artiklar. Tidningens värderingar kommer fram i textens symbolik och form, och vi 

tycker oss se att Expressen skriver mycket om hur människor (framför allt barn) påverkas 

genom en hög datoranvändning. Tidningen verkar inte ha något emot själva fenomenet, men 

det är när datorn missbrukas man märker resultat på diverse åkommor eller 

socialisationsförmåga. Detta framkommer dels ur resultaten från de hänvisade 

forskningsstudierna, där resultatet inte ser bra ut för barn och ungdomar som använder mycket 

dator på sin fritid, och det i sin tur ger ryggproblem eller sämre inlärningsförmåga. Dels 
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framkommer det i hur tidningen skriver om det positiva kontra det negativa med datorn och 

surfplattan. I de negativa artikarna används hårdare ord och deprimerande bilder för att få med 

det känsloladdande Pathos, samt mycket hänvisning till studier för att införliva artikeln dess 

Ethos och Logos. I den positiva artikeln i Expressen (som vi bara fann en av) skrivs det 

annorlunda. Den artikeln utgår från en intervju med en forskare och hela artikeln innehåller 

endast intervjun. En del saker i intervjun skrivs i citattecken och i fet stil, för att markera vissa 

saker som forskaren säger som journalisten tycker är viktigt. Det citat som Expressens 

journalist väljer att fetmarkera är ”Ingenting som är nödvändigt”, vilket vi tycker indikerar att 

journalisten vill få fram att surfplattan är inte så nödvändig ändå, trots att forskaren tycker att 

barn ska använda surfplattan i förskolan för att bli mer sociala. Artikeln saknar dessutom de 

tre bevismedlen Logos, Pathos och Ethos, vilket vi anser är ett tecken på att journalisten inte 

vill göra artikeln så trovärdig eller känsloladdad. De enda tecknet på att framkalla känsla och 

bevismedlet Pathos framkommer i inledningen när journalisten skriver att barnen kan göra så 

mycket på surfplattan, och kan ibland mer än vad lärarna kan – till och med ettåringarna. 

Denna mening kan väcka olika reaktioner eftersom det handlar om små barn som använder en 

teknik bättre än en del vuxna. Då vänds artikelns positiva budskap till att läsaren ifrågasätter 

om det verkligen är lämpligt att så små barn använder surfplattor. 

Om vi går vidare till Dagens Nyheter så bygger de flesta artiklarna på information från studier 

och forskare. I DN kommer alltså inte så mycket från journalisternas egna värderingar in i 

texten utan skriver utifrån källor. Journalisterna använder mycket citattecken i artiklarna, 

vilket är ett mönster vi ser i tidningen. Dessutom är många ord eller meningar skrivna med 

svart fet stil, vilket används mer i DN än i Expressen. 

 

Många artiklar i vårt urval ur DN handlar om surfplattor som ersätter skolböcker ibland annat 

Sollentuna kommun. Detta ämne är debatterat och DN skriver om förargumenten och 

motargumenten med införandet av surfplattor i skolan, där framför allt två politiker 

argumenterar – Maria Stockhaus (för) och Jan Björklund (mot). Eftersom DN skriver både 

positiva och negativa artiklar om datorer och surfplattor är det svårt att se vilken ställning och 

attityd tidningen har. Men det är i mönstren och argumenten i artiklarna som kan hjälpa att 

avgöra vilken attityd tidningen har. Efter att ha undersökt vilka argument journalisten väljer 

att framföra samt hur han/hon skriver kan man se vilken ställning tidningen tar. Medan 

Expressens attityd till surfplattor och datorer var mer negativ verkar Dagens Nyheter vara 

med positivt inställda. Till exempel i de positiva artiklarna finns fler intervjupersoner, som 

bland annat är kritiska till Jan Björklunds uttalande om att surfplattan inte bör finnas med i 

skolan till så hög grad. På grund av antalet som ser mer positivt till förekomsten av surfplattor 

i skolan känns den informationen mer trovärdig/övertygande och artikeln får mer Ethos. 

Eftersom Björklund är den enda politikern som kritiserar fenomenet verkar det bara vara en 

enskild individs uppfattning, därför saknas både Logos och Ethos i artiklarna om honom. 

Dessutom skriver DN att många inte tycker om förändringar inom skolan, varför motståndet 

till surfplattan enbart förs i argument från konservativa krafter. I artiklarna om Björklund kan 

man se att skribenten försvagar Björklunds argument, i och med att han säger att pennan 

försvinner helt från skolan och ersätts av surfplattor. Men sedan framkommer det att så är inte 



34 
 

fallet, utan syftet med införandet av surfplattan är att enbart använda den i årskurs ett till en 

början, för att i årskurs två implementera penna och papper, enligt Stockhaus. 

Båda tidningarna som vi har undersökt har både likheter och skillnader. Likheterna finns i att 

de skriver om samma fenomen, men de skriver olika. Båda tidningarna hänvisar till en och 

samma studie – Pisaundersökningen som handlade om att de svenska ungdomarna har fått 

sämre läsförmåga (OECD 2012). Expressen som har en mer negativ attityd skriver om det 

mest negativa som finns i studien, och menar att det är den stora datoranvändningen som är 

boven. DN skriver mindre känsloladdat samt att det egentligen inte är datorn som är boven, 

utan det är institutionerna och segregationen i skolan som är en av anledningen till försämrad 

läsförståelse. Detta är ett lysande exempel på hur media tolkar forskningen. Det är samma 

undersökning, men resultatet skrivs helt olika i olika tidningar. Tolkningen kan komma ifrån 

tidningens egna värderingar och de kan välja helt fritt vad de vill framföra till läsarna och 

vilken bild de vill ge. Därför kan vi se att Expressens attityder till datoranvändning är mer 

kritisk än Dagens Nyheter.  

En annan skillnad är hur de formulerar sig i bland annat rubrikerna. Medan Expressens 

rubriker innehåller mycket Pathos med känslor och värderingar, ser vi att DN är mer objektiva 

till vad de skriver om. Medan Expressen skriver att surfplattan orsakar sämre ordförråd, 

skriver DN snarare att forskare menar att surfplattan kan vara ett hot mot barns lärande. Den 

enda gången DN skrev att surfplattan GÖR någonting var i en positiv artikel, där journalisten 

skrev att barn med surfplattor BLIR bättre på att skriva.  

 

8.2 Forskningens och medias likheter och skillnader 

Media har tagit upp många saker som vi har redogjort för i tidigare forskningen. Men media 

skriver även motstridiga argument om sin information om surfplattan och datorns påverkan. 

Men efter att ha analyserat vårt urval har vi sett vilka attityder och värderingar som media 

framför. Därför kommer vi nu jämföra de attityderna med hur forskningen skriver om 

datoranvändning. 

Forskningen som vi har presenterat säger att surfplattans syfte i förskolan är att vara ett 

pedagogiskt hjälpmedel, och resultaten visar att det faktiskt blir framgångar inom barnens 

inlärning genom att använda surfplattan. Alltså är surfplattan ett bra inlärningsverktyg för 

barnen, enligt forskningen (Arvidsson, 2012). Dessutom framkommer det i samma forskning 

att barnens socialisation ökar genom att använda surfplattan tillsammans då de samverkar. 

Om vi jämför det med de teorier vi presenterade i början låter det trovärdigt. Den sociala 

inlärningsteorin säger att barnen kan lära sig indirekt genom modellinlärning, för att lära sig 

fram genom bland annat härmning och observationer (Angelöw & Jonsson 2006:47). 

Dessutom säger teorin socialisation som inlärningsprocess att barn skaffar sig kunskap både 

informellt genom familj och vänner och formellt genom skolan (Swaan 2003: 68). Att barnen 

då samverkar med varandra via ”modellen” surfplattan i skolan låter därför som en bra 

inlärningsmetod. 
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Men media skriver artiklar om både för- och nackdelarna med surfplattan i skolan. Expressen 

skriver främst negativt och menar att inlärningsprocessen inte alls blir bättre med surfplattan, 

snarare tvärtom eftersom det kan orsaka sämre ordförråd och läsförståelse. Expressens 

värderingar är dessutom att datorn ska användas hemma och inte i skolan. Dagens Nyheter 

skriver mer positivt om surfplattan i skolan och skriver mer likt forskningen om inlärningen, 

även om tidningen också skriver negativa artiklar såsom att surfplattan kan vara ett hot för 

lärandet. 

Hur forskningen och media problematiserar socialisationsprocessen framkommer också i 

resultatet. Forskningen främjar datoranvändning i skolan som ett pedagogiskt hjälpmedel, 

men när det kommer till socialisationen och hög datoranvändning på fritiden menar 

forskningen att datorn kan vara ett hot. Dels på grund av att familje- och 

vänskapsförhållandena kan påverkas och dels kan man drabbas av depression eller våldsamt 

beteende om man till exempel spelar våldsamma dataspel. Barn behöver fysisk aktivitet och 

social interaktion (Shields & Behrman 2000:6-7). Giddens socialisationsteori (2007), som vi 

presenterade tidigare, säger att människan formas, utvecklas och anpassas till samhället 

genom socialisation. Under den sekundära socialisationen är det skolan och vänner som 

påverkar socialisationen i samhället. Det är dessa sociala samspel som individerna lär sig 

värderingarna och beteenden i kulturen. Om man då spenderar stora delar av fritiden med 

datorn kanske man inte anpassas till samhället lika lätt. 

Enligt Expressen använder inte ungdomar de nya medierna i lika hög grad som de vuxna. 

Men däremot använder de unga smarttelefonerna flitigare än de äldre. Men enligt DN 

spenderar framför allt barnen stor del av sin fritid framför olika skärmar. Detta är 

problematiskt då de inte får den naturliga lek som barn behöver för sin utveckling. Barnen kan 

därför bli asociala, enligt DN. De känslor och upplevelser barnen får framför skärmen upplevs 

inte likadant ute i verkliga livet, vilket DN skriver kan påverka barnens sociala utveckling. 

Att hälsan påverkas av datoranvändande framkommer från både forskningen och media. 

Enligt forskningen bör datatiden begränsas eftersom andra aktiviteter kan försvinna, vilket i 

sin tur kan leda till fetma. Förutom det så kan även ögonen, ryggen och händerna drabbas av 

skador om man tillbringar en alltför stor tid till datorn. Innehållet i datorerna måste även 

övervakas av föräldrar eftersom många barn tenderar till att spela våldsamma spel eller titta 

på våldsamma filmer, vilket kan påverka beteendet negativt (Shields & Behrman 2000:6-7). 

Inom den här kategorin om hälsan skriver media och forskningen likadant. Media varnar 

också för symptom orsakade av datorn. Däremot skriver forskningen om barnens påverkan, 

medan media skriver om de vuxnas hälsa. Expressens hälsoartiklar riktades till 

kontorarbetarna, eller i viss grad ungdomarna som får ryggproblem. Dagens Nyheters 

hälsoartiklar riktas också till de vuxna, men en artikel handlade om att unga människor löper 

större risk att drabbas av stress, sömnsvårigheter och psykisk ohälsa genom datoranvändning. 

I den teoretiska referensramen redogjorde vi för konsumtion, teknologi och livsstil. Särskilt i 

de artiklarna om säkerhet kommer den teorin fram (Bauman & May 2004:198–200). 

Symboliken i dessa artiklar är att surfplattan är en stor konsumtion i dagens samhälle, och 

framför allt är barnen den stora och nya målgruppen. Vi lever dels i en värld där vi anser att vi 
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är tvungna att köpa det som anses nödvändigt för vår livsstil, och surfplattan är nödvändigt för 

barnen i skolan då den har införlivats som ett pedagogiskt hjälpmedel. I och med ny teknik 

måste vi skaffa oss ny kunskap, enligt teorin, vilket vi tycker stämmer i och med att 

surfplattan numera finns i skolan, och lärarna måste lära sig att hantera den. Med det sagt, så 

tycker vi att det framkommer ur media att det är viktigare för människorna att införskaffa sig 

det nya materiella som finns på marknaden, än att tänka på säkerheten. Enligt forskarna är 

föräldrarna oroliga för sina barn på Internet, att de ska råka illa ut eller att de ska bli beroende 

av datorn (Statens medieråd 2012/13). Och enligt undersökningen ”iPad – för nöjes skull” 

(Berggren & Hanafi 2011) ses surfplattan som en konsumtion snarare än en produktion, 

varför man kanske inte är lika försiktig med säkerheten på den. 

 

8.3 Journalisternas roll i attitydförändringar 

Enligt attitydteorin är en stor del hos individernas attitydförändringar orsakade av medias 

inverkan (Angelöw & Jonsson 2006:171). Därför har journalisterna en stor makt i vilka 

värderingar och attityder befolkningen har. Media har länge varit länken mellan politiken, 

forskningen och medborgarna. Men idag tror vi inte att den länken är lika stark, eftersom 

Internet har vuxit fram och information blir alltmer lättillgängligt för medborgarna, och vi har 

förhoppningsvis blivit mer källkritiska.  

Men i vårt material har vi ändå sett hur journalisterna kan försöka påverka sina läsare. Som vi 

diskuterade ovan utgick DN och Expressen från samma undersökning, men visade ändå olika 

resultat. Expressen skrev om undersökningens negativa resultat, medan DN skrev om 

undersökningens positiva resultat. Men DN skrev även om de negativa resultaten men målade 

inte upp en lika skrämmande bild, utan förklarade resultaten utifrån andra orsaker än vad 

Expressen förklarade, som segregation. 

I Bakgrunden förklarade vi hur journaliser ser på forskning och vetenskap utifrån två 

rapporter från tidsskriften Vetenskap och allmänhet (VA-rapport 2007:1) (VA-rapport 

2005:6). Där framkommer det att Sveriges journalistkår generellt har en positiv syn på 

vetenskapen. Men det är framför allt de medicinska områdena som journalisten anser att 

forskningen har en viktig roll för samhällsutvecklingen. Utbildningsvetenskapen har det 

sämsta förtroende för journalisterna, vilket skulle kunna vara en förklaring till att de artiklar 

som handlar om inlärning och förändringar inom skola och utbildning är av mer negativ 

framförhållning i framför allt Expressen, men även några i DN. Vad som också framkom i 

rapporten var att journalister är mycket positiva till att skriva om forskning som har negativ 

resultat (VA-rapport 2005:6). Många av journalisterna från undersökningen tycker dessutom 

att forskningsresultaten ska spridas snabbt, för att bland annat uppmärksamma medborgarna.   
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8.4 Könsskillnader 

Begreppet kön förekommer ganska lite i båda tidningarna. Journalisterna nämner kort om 

sambanden mellan datoranvändning och kön ibland annat Expressen där svenska flickor och 

pojkar deltog i Pisaundersökningen som innebar att lösa läsuppgifter. Resultaten visade att 

svenska flickor gjorde mycket bättre ifrån sig än pojkar. Men det visade sig att skillnaden var 

mindre då de fick använda tangentbord och skärm. Var sjätte pojke av 1921 elever uppnådde 

inte godkänt och var femte pojke var halvanalfabet (OECD 2012). Även en annan artikel i 

Expressen skriver om skillnaden mellan flickor och pojkar som använder dator och hur det 

kan påverkas. Enligt en studie som finns i BMC Public Health (2010) visar att pojkar som 

besväras av ryggproblem ser mer på tv, ägnar mer tid åt datorspel än pojkar utan 

ryggproblem. Flickor som använder dator eller tittar på tv har ryggbesvär eller huvudvärk än 

andra flickor. Studien visar också att för varje timme som pojkar sitter framför en dator 

riskerar att drabbas av ryggbesvär med åtta procent. Flickors riskökning är tio procent. (BMC 

Public Health 2010). 

 

Dagens nyheter skrev också om samma Pisaundersökning som visar att var fjärde svensk 

pojke har problem med läsförståelsen på grund av datoranvändning. Inget nämns hur det 

ligger till för flickor. Här är resultaten framförda på olika sätt och blir plötsligt olika. Däremot 

nämns det i en annan artikel i DN att sociala medier tar barn och ungdomars tid, särskilt 

flickor. Här nämns det inget om pojkar. 

Det vi kan säga om kön, är att båda tidningarna skriver ganska lite om just könen, men när det 

väl tas upp så är det skillnader mellan könen som tas upp. Det står inte särskilt mycket eller 

detaljerat om hur datoranvändning påverkar könen. 

 

I tidigare forskningen framkommer det mer om könsskillnaderna. Det framkommer i en 

vetenskaplig artikel om en undersökning om hur barn använder media och teknik. Resultaten 

visar att flickor föredrar mer klassisk, barnkategorier och konstnärliga spel, medan pojkar 

väljer spel med action, äventyr och sport. Men undersökningen visar att könen skiljer sig inte 

åt i hur mycket de spelar. Undersökningen visar att pojkar spelar lite mer än flickorna. 

Amerikanska pojkar över 8 år spelar cirka 10 minuter mer än flickor (Roberts m.fl. 1999). 

Det nämns heller inte så mycket om klasskillnader i media. Det enda som nämns är att alla har 

inte råd att köpa surfplattor och datorer till sina barn, därför är det viktigt att den möjligheten 

finns i skolan så alla barn får samma möjligheter. Detsamma skrivs det i tidigare forskning i 

ett examensarbete, ”iPad som pedagogiskt verktyg” (Arvidsson, 2012) om hur barn och 

pedagoger ser på iPad i förskolan, och dess användningsområden. Där finns ett uttalande från 

en intervjuad pedagog om att det är viktigt att alla barn har tillgång till en dator. Hon menar 

att alla föräldrar inte har råd att köpa en dator till sina barn och det är då bra att skolorna har 

tillgång till datorer. Om föräldrar inte har råd att köpa en dator till sina barn, då ska alla barn 

och ungdomar ha samma möjlighet att möta teknik i förskolan och skolan. Vårt samhälle 

består i dag av olika klasser där vissa har råd att köpa saker såsom en dator medan andra inte 

har råd. Det nya nätverksamhället innebär idag att mycket av samhällets jobb sker via datorer. 

Även det nya utbildningsystemet i vissa skolor har övergått från papper och penna till datorer. 
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Många skolor har utvecklats och moderniserats. Datorer har blivit något normalt, det finns i 

de flesta skolor och alltfler elever/studenter använder datorn. Om en lärare kräver att eleverna 

ska göra en Powerpoint presentation till exempel måste den läraren också ta hänsyn till att alla 

barn kanske inte har en dator hemma, vilket skolorna måste se till att de barn som inte har en 

dator hemma kan låna de som finns på skolan. Skolor måste tänka på allas bästa oavsett klass. 

 

8.5 Slutsats 

Attitydteorin säger att alla har olika attityder till olika fenomen men att det går att ändra på 

dessa. Media och politiker har en stor inverkan på individers attityder och attitydförändringar. 

Våra attityder formas av våra erfarenheter och hur vi ser på händelser uttrycks ur våra 

attityder, och våra värderingar har sin grund i attityderna. Som vi har analyserat fram tidigare 

så anser vi att Expressen har negativa attityder gentemot datoranvändning, medan Dagens 

Nyheter har lite mer positiv inställning och attityd. Detta framkommer ur hur tidningarna 

väljer att argumentera och i de värderingar som framkommer ur texten. Men hur ser 

forskningens attityder ut? 

Vi anser att forskningen har en mer positiv attityd till datoranvändning, vilket kan bero på att 

forskningen till skillnad från media inte försöker fiska läsare och påverka dem med 

känsloladdade rubriker m.m. Forskare är mer ärliga och trovärdiga än journalister. Som man 

kan utläsa ur vår tidigare forskning ser man att både forskare, undersökningspersoner, 

pedagoger och föräldrar är mer positivt inställda till datorn och surfplattan som 

inlärningsverktyg. Däremot framkommer det mer fara med användandet i 

socialisationsprocessen och hälsan. 

Syftet med vår uppsats var att jämföra vad som sägs i media och forskningen om surfplattor 

och datoranvändning. Det har vi gjort, och kommit fram till att de skriver både likheter och 

skillnader. Men det är fler skillnader. Medan forskningen säger att surfplattan inte är farlig att 

använda i skolorna skriver media artiklar om att barnens utveckling kan påverkas negativt att 

surfplatta i skolan. Men media skriver även artiklar om att det kan vara nyttigt för barn att 

använda dessa som pedagogiskt hjälpmedel, vilket ger motstridiga argument. Forskningen 

uppmanar att dator bör användas i skolan men inte i lika hög grad i hemmet, eftersom det kan 

orsaka diverse problem med hälsan eller socialisationen. Men media, bland annat Expressens 

journalister uttrycker sig att datorn bör användas enbart i hemmet - och inte i skolan. Där ser 

man den stora skillnaden i forskningen och media. 

Syftet var också att se hur media problematiserar socialisation i förhållande till vad 

socialisationsteorin och forskningen säger. Här säger forskningen att socialisation genom 

datorn inte är att rekommendera, utan det är viktigt att socialisera med människor i 

verkligheten, och inte bara genom skärmar. Framför allt barn som är i åldern där de utvecklas 

mest och behöver den sociala interaktionen för att anpassas till samhället, som även Giddens 

socialisationsteori säger. Dessutom är det viktigt med barnens fysiska aktiviteter (Shields & 

Behrman 2000:6-7). Media, framför allt DN, skriver samma sak. DN tycker att datorn blir 

problematiskt för socialisationsprocessen. För att utvecklas socialt krävs den naturliga leken 
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med andra barn. Framför skärmarna finns risken att barn utvecklas till att bli asociala. Men 

DN är mer för datorn som ett inlärningsverktyg, och inte socialisationsprocess just på grund 

av risken för att bli asocial under den personliga utvecklingen - precis som forskningens 

uppfattning. 
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