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SAMMANFATTNING 

Syfte: Studiens syfte er å produsere kunnskap om hvordan eksponering for fremmedspråklige 

underholdningsmedier eventuelt kan påvirke ungdommers språkkunnskaper i form av at det 

muligens kan fremme språkinnlæring.    

Metod: Studien tar form som et pedagogisk språklig eksperiment som omhandler 

språkinnlæring via eksponering og konsumpsjon av underholdningsmedier. Studien tar i bruk 

en blanding av en kvantitativ undersøkelse og datainnsamlingsmetode for å muliggjøre en mer 

kvalitativ analyse av hypotesen om at svenske gymnaselever som har sett en sesong eller mer 

av den norske underholdningsserien Skam, vil prestere bedre på undersøkelsens språktest enn 

de som ikke har sett Skam. Metoden for datainnsamling baserer seg på et spørreskjema med 

tilhørende språktest av elevenes norsk kunnskaper som sendes ut til ulike gymnasskoler i 

Sverige. Den innsamlede data presenteres og analyseres ved hjelp av det kvantitative statistikk 

programmet PSPP resultatene legges frem med en deskriptiv utforming. Arbeidet kan 

karakteriseres som positivistisk da det dreier seg om test av en antatt årsakssammenheng i 

form av å undersøke en hypotese. 

Resultat: Majoriteten av svenske gymnasielever som aldri har sett på Skam gjør en svak 

prestasjon på undersøkelsens språktest. Majoriteten av elevene som har sett på Skam i en 

sesong eller mer scorer middels til strekt på testen. Undersøkelsen gir en indikasjon på at 

vesentlig eksponering for underholdningsserien Skam kan øke svenske ungdommers norsk 

språkkunnskaper.  

Slutsats: Studien indikerer at eksponering for Skam er den variabelen som i størst grad 

påvirker respondentenes språkkunnskaper i norsk. Andre variabler som sosiokulturell status 

og tidligere besøk til Norge viste seg å ikke ha en betydelig sammenheng med sterkere 

prestasjoner på spørreskjemaets språktest i denne undersøkelsen.  

 

Nyckelord: Medier, eksponering, effekt, språk, konsumpsjon, tilfeldig, innlæring, 

underholdning, Skam.  

 

 

 



ABSTRACT 

Aim: The purpose of this study is to produce knowledge regarding the effects of media 

consumption and exposure on language learning skills. 

Method: The study assumes the form of a pedagogical language experiment which 

encompasses language learning skills through consumption and exposure of entertainment 

media. Furthermore, the study preforms a quantitative examination of the hypothesis stating 

that those Swedish high school students that have watched one season or more of the 

Norwegian entertainment program Skam, would preform better on the studies language test, 

than those who had not watched Skam. The method of data gathering is based on a 

questionnaire form including a language test, which was handed out to different high schools 

Sweden. The gathered data will be presented and analyzed through the statistical data 

program PSPP, where the results are presented through a descriptive design. This study has a 

certain positivistic character since it performs a test of an assumed hypothesis.  

Result: The majority of the Swedish students that had never watched Skam, preforms poorly 

on the study’s language test. The majority of the students that have watched Skam for one 

season or more, preforms either average or good on the language test. As a result, this study 

indicates that considerable exposure of the entertainment series Skam, can increase the 

Norwegian language skills of Swedish high school students.  

Conclusion: This study indicates that exposure of Skam is the variable with the most 

considerable impact on the respondent’s Norwegian language skills. Other variables like 

sociocultural status and visits to Norway is shown to have less significant impact on the 

pupil’s performance on the language test.  

 

Keywords: Acquisition, Language, learning, incidental, media, exposure, effects, 

entertainment, Skam.   
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1. INNLEDNING 
 

Denne uppsatsen omhandler en undersøkelse av en potensiell sammenheng mellom 

språkinnlæring og eksponering for underholdningsmedier. Uppsatsen er av en eksperimentell 

karakter og vil benytte seg av en kvantitativ datainnsamlings metode basert på et 

spørreskjema. Når det kommer til analysen av studiens resultater vil uppsatsen ha en noe mer 

kvalitativ tilnærming for å analysere dataen samlet inn gjennom spørreskjemaet. Uppsatsen 

kan også karakteriseres som en pilot studie som har som mål å legge frem mulige indikasjoner 

som kan legge grunnlaget for mer omfattende forskning på området i fremtiden.  

 

1.1 Bakgrunn 

Statistikk fra den norske statskanalen NRK over nordiske programmer send på 1990-2000 

tallet indikerer en bred eksponering for svensk språklige programmer i Norge under denne 

perioden (Medienorge, i.d.). Særlig Astrid Lindgrens fortellinger om Emil i Lønneberget, 

Karlsson på taket, Pippi Langstrømpe, Maddicken, Tjorven og Vi på Saltkråkan ble vist på 

norsk tv under denne perioden. Tall fra svensk mediedatabas indikerer at norske programmer i 

Sverige ikke hadde like omfattende i eksponering i samme periode samtidig som 

programmene som ble sendt ikke var av samme karakter som Astrid Lindgrens fortellinger, 

men ofte rettet mot et voksent og noe eldre publikum (Svensk mediedatabas, i.d). Nå kan 

situasjonen ha endret seg i form av at fra 2015-2017 fikk det norske 

underholdningsprogrammet Skam en bred eksponering i Sverige, som legger grunnlaget for 

hypotese og hovedspørsmål for dette arbeidet. Kan den bredere eksponeringen for det norske 

språket gjennom underholdningsserien Skam påvirke svenske ungdommers forståelse av det 

norske språket på en positiv måte?     

 

1.2 Forsknings og Samfunnsrelevans   

En betydelig gruppe med svenske ungdommer eksponeres i dag for det norske språket 

gjennom serien Skam som har blitt streamet over 20 millioner ganger i SVT Play. Dette 

gjorde serien til den mest sette gjennom tidene på SVT Play i januar 2017, ifølge kanalens vd 

Hanna Stjärne i et intervju med Sverigesradio. Dette presenterer et intressant tilfelle for å 

undersøke om denne økte eksponeringen for det norske språket gjennom Skam, eventuelt har 

noen pedagogisk effekt på svenske ungdommmers språk forståelse. Videre kan det 
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argumenteres for at en bredere språkforståelse mellom de nordiske landene er en av flere 

faktorer som kan bidra til å styrke landenes evne til samarbeid samt kulturell inflytelse. Denne 

studien har også potensiale til å bidra med kunnskap om de potensielt negative effektene av å 

dubbe nordiske programmer der det nordiske språkfelleskapet kan bli svekket som et resultat 

av dette. Arbeidets forskningsrelevans ligger i å bidra med kunnskap om hvordan de nordiske 

språkene kan innlæres gjennom interaksjon med underholdningsmedier, samt at kunnskapen 

som produseres ikke nødvendigvis begrenser seg til kun nordiske språk, men også kan gjøre 

seg gjeldene når det kommer til innlæring av språk generelt.  

 

1.3 Pedagogisk Relevans 

Studien koples opp mot pedagogikk emnet da den omhandler læring og undervisning, som 

betraktes for sentrale pedagogiske prosesser (Pommer Nilsson, 2003). Videre har arbeidet 

potensiale til å produsere kunnskap rundt effektene av tilfeldig språkinnlæring gjennom 

mediekonsumpsjon, noe som kan være et argument for utformingen av nye former av 

språkundervisning med mediekonsumpsjon som undervisnings metode alene eller som støtte 

til mer formelle og tradisjonelle undervisnings metoder.  

 

1.4 Syfte 

Denne studiens syfte er å produsere kunnskap om språkinnlæring kan oppstå som en mulig 

tilfeldig effekt av eksponering for fremmedspråklige underholdningsmedier. Med tilfeldig 

språkinnlæring menes at språkkunnskapen som oppstår gjør dette ved en tilfeldighet, som en 

type uventet effekt av å sette seg ned foran teve eller pc og la seg underholde av en serie, der 

målet er å la seg underholde, fremfor å lære seg et språk.  

 

1.5 Hovedspørsmål 

Hovedspørsmålet for uppsatsen er om det kan finnes indikasjoner på en mulig sammenheng 

mellom vesentlig eksponering for Skam, og sterke prestasjoner på undersøkelsens norske 

språktest blant svenske gymnas elever. Underliggende spørsmål vil formuleres og analyseres 

gjennom ulike deler av en hypotese formulert på bakgrunn av denne uppsatsens teoretiske 

perspektiv. Hypotesen tar utgangspunkt i at svenske gymnas elever som har hatt en vesentlig 

eksponering for Skam og økt sosiokulturell status vil kunne prestere bedre i undersøkelsens 

språktest og at muntlige å pragmatiske språkkunnskaper er den typen språkkunnskap som 
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mest sannsynlig vil kunne oppstå for svenske gymnas elever ved en vesentlig eksponering for 

Skam. Disse påstandene i hypotesen berammer dermed studiens underliggende spørsmål som 

vil forklares ytterligere under avsnittet for teoretiske perspektiver. 

 

2. TIDLIGERE FORSKNING 
 

Under dette avsnittet vil det legges frem en oversikt over den tidligere forskningen som er 

relevant for denne undersøkelsen. Denne oversikten berører begreper som tidligere er 

tilskrevet en mulig tilknytning til økt språkinnlæring. Videre vil disse begrepene fungere som 

byggesteiner for uppsatsens teoretiske rammeverk, samt forsørge undersøkelsen med noen 

målbare parametere for resultat analysen. Forskningen som presenteres i denne studien ble 

innhentet gjennom søkemotorene til swepub, ERIC og Uppsala universitetsbibliotek. 

Søkeordene som ble tatt i bruk var: Language + learning, språkkunnskaper + medier + 

effekter, language + incidental + acqusition, language + mediaexposure, 

underholdsningsmedier + språkinnlæring.   

 

2.1 Eksponering 

I Holland er det gjort forskning på hvordan eksponering for engelsk språklige 

underholdningsmedier påvirker unges språkinnlæring. Kuppens (2010) omhandler tilfeldig 

språkinnlæring gjennom eksponering for språk gjennom TV, film og dataspill for 

Nederlandske grunnskole elever. Totalt 374 respondenter fra 12 ulike grunnskoler utførte 

enkle oversettelses oppgaver fra nederlandsk til engelsk og engelsk til nederlandsk. 

Gjennomsnitt alderen for respondentene var 11 år og 5 måneder, dette ble ansett som fruktbart 

for undersøkelsen da elever på denne alderen ikke har gjennomgått noen formell engelsk 

undervisning i skolen på dette tidspunktet, noe som legger til rette for å undersøke effekten av 

tilfeldig eksponering av et annet språk. Undersøkelsen viste at det var en klar sammenheng 

mellom de som presterte bedre på oversettelses oppgaver og de som så engelsk tv med 

nederlandsk tekst mer enn 3 ganger i uken. Studien avdekket også at jenter som hadde blitt 

tilfeldig eksponert for engelsk gjennom medier presterte bedre enn guttene, uten å gå inn på 

mulige årsaker til dette. Et annet aspekt som denne undersøkelsen belyser er korttidseffekten 

versus langtidseffekten av eksponering av språk. Korttidseffekten beskrives som den 

dokumenterte forbedrede forståelsen av et fremmed språk når man gjennomfører et språk test 
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umiddelbart etter å ha sett en film eller et klipp på det fremmede språket. Langtidseffekten 

baserer seg mer på den eksponeringen som oppstår over lengre periode for det fremmede 

språket. Nettopp denne langtidseffekten er hva Kuppens (2010) undersøkelse bidro med 

kunnskap om og det samme vil dette arbeidet ha som mål da det ikke vil vises frem klipp av 

serien Skam eller andre norske medier, det er effekten av eksponeringen over tid som er 

aktuell også for denne undersøkelsen. Eksponering var et sentralt begrep i Kuppens (2010) 

studie om engelsk språkkunnskaper blant de nederlandske barna. Eksponering for språk blir 

dermed et begrep som forbindes med en mulig sammenheng med økte språkkunnskaper. 

Derfor blir dette begrepet med videre i denne uppsatsens teoretiske rammeverk og vil 

operasjonaliseres i spørreskjemaet.    

 

2.2 Pragmatisk språk 

Blant kinesere som ønsker å lære seg engelsk som sitt andre språk er det gjort undersøkelser 

av effektene av å bevisst engasjere seg i og se på engelsk språklige TV serier med både 

kinesisk og engelsk undertekst. Wang (2012) tar for seg de opplevde effektene av å se på 

serier som Friends og Desperate Housewives for kinesiske college studenter. Det fremgår i 

studien at de studentene som presterer høyt på akademiske engelsk tester på college nivå ikke 

nødvendigvis presterer godt i samtaler og interaksjoner i det daglige med engelsk talende 

individer. Fordelene med å fordype seg i engelsk TV underholdning sies her å være den 

sosiokulturelle og mer pragmatiske typen kunnskap rundt engelsk som oppstår ved å 

engasjere seg og se på TV serier på engelsk språk som omhandler mer eller mindre normale 

dagligdagse situasjoner og interaksjoner mellom karakterene. Dette skal bidra med bedre 

selvtillit når det kommer til reel kommunikasjon med engelsk talende personer, enn det 

tradisjonell klasseromsundervisning oppleves å bidra med. Å se på engelske TV serier blir her 

presentert som et reelt alternativ for språkreiser til engelsk talende land da visum og utreise 

tillatelse ikke nødvendigvis er lett å få tillatelse for eller finansiere for mange kinesere. Det er 

verdt å understreke at dette ikke er snakk om noen tilfeldig eksponering men heller en bevisst 

innsats over tid for å lære det engelske språket gjennom å absorbere det gjennom 

underholdningsmedier. En kan kalle dette bevisst eksponering for det engelske språk gjennom 

underholdningsmedier, som ikke er designet med språkundervisning som syfte. Dermed 

finnes det også her en grad av tilfeldighet da for eksempel Friends og desperate Housewifes 

får en noe utilsiktet rolle som den foretrukne undervisningsformen for engelsk blant mange 

unge kinesere (Wang, 2012). Det mere pragmatiske og dagligdagse språket som Wang (2012) 
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beskriver i sin studie, blir også et begrep som danner en byggestein for denne uppsatsens 

teoretiske rammeverk. 

 

2.3 Muntlig språk 

Det er også gjort forskning rundt språkforståelse blant ungdommer i de nordiske landene.    

Delsing og Lundin-Åkesson (2005), gjennomførte undersøkninger blant nordisk språklige 

ungdommer og deres evner til å forstå og kunne kommunisere på de ulike språkene til sine 

naboland. Resultatet av de ulike språktestene viser at nordmenn viser en vesentlig bedre 

forståelse for språkene i sine naboland enn dansker og svensker gjør. Danskene prestere noe 

bedre enn svenskene i testene for språkforståelsen for nabo språkene. Det norske språket blir 

som et resultat av denne forskningen tilskrevet en posisjon som havner i midten av det 

svenske og danske når det gjelder stavelser og bøyninger og muntlig melodi. Et eksempel på 

at det norske språket havner i midten av det danske og svenske er at den muntlige melodien i 

norsk viste seg enklere å forstå for svensker, men når det gjelder det skriftlige norske språket 

var dette enklere å forstå for danskene. Når det gjelder stavelser og bøyninger ligger skriftlig 

norske ord ofte nære den danske stavelsen men nynorsk dialekten legger seg tettere opp imot 

den svenske bøyningen og stavelsen. Disse resultatene gir en indikasjon på at det skriftlige 

norske språket vil kunne være mer problematisk å forstå enn det muntlige norske språket, for 

svenske gymnas elever. Videre gir det indikasjoner om at å eksponeres for et program med 

norsk tale og svensk undertekst muligens vil kunne fremme den norske språkforståelsen blant 

unge svensker særlig i kombinasjon med svenske undertekster i bunn av skjermen som en 

støtte til det muntlige språket (Delsing & Lundin-Åkesson, 2005). Muntlig språkforståelse 

blant nordiske ungdommer er et begrep fra den tidligere forskningen som vil operasjonaliseres 

og fungere som en byggestein i denne uppsatsens teoretiske rammeverk.  

 

2.4 Sosiokulturell status 

I Sverige er det gjort forskning på språk innlæring med Content and Language Intergrated 

Learning (CLIL) som fokus. Dette er en undervisningsform som innebærer at man for 

eksempel underviser i matematikk og fysikk på et ønsket språk for eksempel engelsk. Dette 

for å øke både eksponering og forståelse for det ønskede språket man førsøker å lære seg. 

Totalt 363 studenter deltok i undersøkelsen der 99 studenter hadde aktivt deltatt i CLIL 

undervisning og 294 studenter fungerte som kontrollgruppe. De 99 CLIL studentene presterte 

bedre enn de i kontroll gruppene når de ble testet i engelsk ordforståelse gjennom en periode 
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på to fulle skoleår. Begge gruppene viste en økt engelsk forståelse gjennom testperioden men 

CLIL studentene viste en raskere økt forståelse enn kontroll gruppen. Undersøkelsen viste 

også at de som deltok i andre friville engelsk aktiviteter som for eksempel lesing av bøker 

også presterte best blant CLIL studentene. Fellers for begge gruppene var at de med foreldre 

med høyere utdanning presterte bedre enn de andre i både CLIL gruppen og blant studentene i 

kontroll gruppene (Sylvén, 2010). Denne studien indikerer at økt sosiokulturell status og bred 

eksponering for det aktuelle språket gjennom aktiviteter på eget initiativ fører til en raskere og 

mer effektiv språkinnlæring. Fra denne undersøkelsen står sosiokulturell status frem som et 

begrep med en mulig sammenheng med økte språkkunnskaper da elevene av foreldre med 

høyere utdanning presterte bedre enn de resterende i både mål og kontroll gruppen. 

Sosiokulturell status blir dermed en byggestein for denne uppsatsens teori, som går utfra at 

økt sosiokulturell status kan ha en mulig sammenheng med økte forutsetninger for bedre 

språkkunnskaper som kan resultere i økte språkkunnskaper.    

 

2.5 Sammenfatning tidligere forskning  

Den tidligere forskningen rundt økt språkforståelse gjennom tilfeldig eksponering for 

fremmedspråklige medier har generelt basert seg på språktester i form av oversettelses 

oppgaver som løses av ulike grupper av respondenter i ulike verdensdeler og for ulike 

aldersgrupper. Det er også gjort undersøkelser rundt effektene av bevisst eksponering for et 

fremmed språk gjennom å integrere det i andre undervisningssammenhenger og ved å 

konsumere fremmedspråklige underholdningsmedier med den hensikt å lære seg et annet 

språk. Videre er det også gjort forskning rundt forståelsen av nabospråkene blant de nordiske 

landene. Et felles aspekt for denne forskingen er at det foreligger en form for skriftlig eller 

muntlig kunnskapstest av det aktuelle språket i form av oversettelses oppgaver der kontroll 

gruppen består av de som ikke har hatt noen vesentlig tilfeldig eller bevisst eksponering og 

måles opp mot målgruppen som har hatt en betydelig eksponering for det aktuelle språket. 

Utfra den tidligere forskningen som er presentert, er det fire begreper som blir tilknyttet en 

mulig påvirkning på språkkunnskaper og disse begrepene vil derfor danne grunnlaget i 

uppsatsens teori. Disse begrepene er eksponering, pragmatisk & muntlig språk og 

sosiokulturell status.  
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3. TEORETISK PERSPEKTIV OG BEGREPERSFORKLARINGER 

  

 

Under følgende avsnitt vil studiens teoretiske perspektiver og begrepsforklaringer finne sted. 

Først følger en beskrivelse av det teoretiske perspektivets opphav og bakgrunn som vil 

forklare hvor det er hentet ifra samt hvilke begreper som bærer det teoretiske rammeverket.  

Deretter følger en redegjørelse for sentrale begreper for studien. Disse begrepene vil 

tematiseres i resultatanalysen og analyseres tematisk i forhold til undersøkelsens resultater. 

Til sist vil det utformes en hypotese basert på det teoretiske perspektivet, som skal brukes som 

utgangspunkt for analysen av undersøkelsens resultater.  

 

3.1 Teoretisk bakgrunn  

Denne studien vil ta i bruk et teoretisk rammeverk som bygger på sentrale begreper som er 

løftet fra avsnittet for tidligere forskning. Disse begrepene er eksponering, pragmatisk språk, 

muntlig språk og sosiokulturell status. Begrepene forsørger teorien med noen målbare 

parametere som denne undersøkelsen har som mål å produsere kunnskap om i sammenheng 

med språkinnlæring gjennom underholdningsmedier. I tillegg til sentrale begreper fra tidligere 

forskning bygger det teoretiske rammeverket for studien videre på de teoretiske perspektivene 

til Vygotski, Bourdieu og Bernstein, (Bernstein, 2006; Bourdieu & Wacquant, 1992; Jarvis, 

Holford & Griffin, 2003) i form av utdrag av deres teoretiske betraktinger rundt eksponering 

for språk og sosiokulturell status. Disse teoretiske perspektivene har som hensikt å forklare 

selve mekanikken bak og gi en mulig forklaring på hvordan begrepene vesentlig eksponering 

og sosiokulturell status, kan ha en eventuell sammenheng med gode eller dårlige prestasjoner 

på språktesten. Dette krever en noe mer abstrakt måte å tenke på for å se for seg hvordan disse 

teoretiske elementene kan tilby en mulig forklaring på hvordan disse begrepene kan ha en 

sammenheng med økt språkinnlæring gjennom å se på underholdningsserier. Under 

begrepsforklaringen vil disse teoretiske elementene forklares i sammenheng med det aktuelle 

begrepet.   

 

3.2 Teoretisk Perspektiv 

Teorien for denne uppsatsen peker mot at en høy grad av eksponering for et fremmedspråk 

gjennom underholdningsmedier muligens kan bidra til økt språkforståelse for det aktuelle 
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språket. Videre viser teorien at økt sosiokulturell status muligens kan legge til rette for en mer 

effektiv språkinnlæring ved eksponering for underholdningsmedier. Når det gjelder begrepene 

pragmatisk språk og muntlig språk, indikerer tidligere forskning at disse begrepene har 

potensiale for å si noe om hvilken type språk som eventuelt vil kunne innlæres på en mer 

omfattende måte som resultat av eksponering via underholdningsmedier. Derfor peker det 

teoretiske perspektivet for denne uppsatsen mot at det muntlige og pragmatiske språket burde 

kunne ha en større mulighet for å innlæres mer omfattende fremfor det mer akademiske, 

formelle og skriftlige språket. På denne måten er hoveddelen av dette perspektivet hentet fra 

noen sentrale begreper innen tidligere språkforskning som er blitt tilknyttet en mulig 

påvirkning på språkkunnskaper, og denne delen av teorien har et lavt abstraksjonsnivå i 

forhold resultatene som tidligere er presentert. Som et tillegg til den teoretiske strukturen 

veves teoretiske elementer fra Bernstein, 2006; Bourdieu & Wacquant, 1992; Jarvis et al., 

2003 inn i studien for å tilby en mulig forklaring på mekanismen bak de antatte positive 

effektene som høy eksponering for Skam og sosiokulturell status kan ha på språkinnlæring. 

Disse teoretiske elementene vil forklares nærmere i sammenheng med det aktuelle begrepet 

under begrepsforklaringen.  

 

3.3 Begreper 

Under følgende avsnitt følger en begrepsforklaring som omhandler sentrale begreper i 

studien. Her forklares hvorfor begrepet er sett på som relevant for denne undersøkelsen, samt 

hva som menes med begrepet i sammenheng med denne uppsatsen. Begrepene sosiokulturell 

status og eksponering vil i tillegg knyttes opp mot teoretiske elementer som forsøker tilby en 

mulig forklaring rundt mekanismen bak en mulig økning i språkkunnskaper som et eventuelt 

resultat av høy eksponering for Skam og høy sosiokulturell status.    

 

3.4 Eksponering 

Undersøkelsen som blir beskrevet i artikkelen foregin language acquisition from media 

exposure, presenterte en indikasjon på en mulig sammenheng mellom unge nederlandske 

skoleelever som presterte bedre på engelsk språklige oversettelses oppgaver, og de som så på 

engelsk tv eller nettbaserte programmer, med nederlandsk tekst mer enn tre ganger i uken 

(Kuppens, 2010). Dette indikerer at en viss mengde eksponering for fremmedspråklige medier 

muligens kan være med på å påvirke språkkunnskaper hos unge mennesker. Dermed blir 

eksponering en byggestein i uppsatsens teoretiske rammeverk og i denne sammenhengen 
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omhandler eksponering i hvilken grad en har vært i kontakt med og blitt eksponert for det 

norske språket enten gjennom å se på Skam, eller på andre måter. Dermed blir eksponering et 

teoretisk begrep som vil operasjonaliseres i spørreskjemaet og uppsatsen tar utgangspunkt i at 

vesentlig eksponering for det norske språket gjennom Skam kan ha en sammenheng med 

bedre resultater på språktesten. Med vesentlig eksponering menes at en er blitt eksponert for 

et språk i stor nok grad til at det kan ha en mulig effekt på språkinnlæring. Utfra uppsatsens 

teoretiske rammeverk kan det være mindre trolig at en svensk elev lærer seg deler av det 

norske språket ved å se en enkelt episode av Skam, da graden av eksponering for det norske 

språket som dette medfører i teorien vil være for lav. For å forsøke å gi en mulig forklaring på 

hvorfor det å eksponeres for et fremmed språk gjennom tv, film og andre medier muligens 

kan fremme språkkunnskaper, kan vi vende blikket mot en kognitiv teoretiker ved navn Lev 

Vygotskij og hans teori om zone of proximal developement (Jarvis et al., 2003). Denne 

teorien sier noe om potensiale for utvikling og problemløsing gjennom individuelt og 

selvstendig arbeid, kontra potensialet for utvikling og problemløsing under veiledning av en 

voksen eller kyndig person med mer kunnskap på området enn du selv har. Vygotskij 

understreker forskjellen mellom prestasjon og potensiale og mener videre at en persons 

individuelle prestasjoner ofte er begrensede i forhold til personens potensiale for prestasjoner 

gjennom samarbeid med andre som har kunnskap om det aktuelle temaet. Vygotskij 

fremhever altså forskjellene mellom prestasjon og potensiale og verdien av samarbeid med 

mer kapable samarbeidspartnere når det gjelder å forvandle potensiale til prestasjoner og 

resultater. Videre beskrives potensiale som et mer dynamisk konsept enn hva prestasjoner er 

og dermed blir imitasjon en viktig del av det å kunne lære noe nytt (Jarvis et al., 2003). I 

denne sammenhengen kan vi se for oss den svenske ungdommen som individet som sitter 

inne med ett visst potensial for språkkunnskaper. Programmet Skam med sin norske tale tar 

rollen som en voksen eller annen mer kunnskapsrik person på området som i dette tilfellet er 

det norske språket. Ved å lytte til og observere underholdningsprogrammet får individet 

veiledning i språket av en kyndig kilde, noe som legger til rette for å imitere og 

eksperimentere med språket. I følge Vygotskijs teori kan dette bidra til å forklare hvordan en 

vesentlig eksponering for et språk gjennom et underholdningsmedie, kan ha en sammenheng 

med en positiv innvirkning på økt forståelse og prestasjoner på undersøkelsens språktest.  
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3.5 Sosiokulturell status 

Undersøkelsen som presenteres i boken Teaching in english or english teaching omhandler 

virkningene av en undervisningsform som kalles CLIL. Dette innebærer at det undervises i for 

eksempel et realfag som matematikk, på det engelske språket i stedet for på svensk (Sylvén, 

2010). Både de studentene som deltok i denne formen for undervisning og studiens 

kontrollgruppe bestående av elever som deltok i tradisjonell undervisning på svensk, viste en 

økt engelsk ordforståelse i løpet av testperioden. Felles for begge gruppene var at de som 

hadde foreldre med høyere utdanning, presterte bedre enn de resterende både i 

kontrollgruppen og målgruppen (Sylvén, 2010). På bakgrunn av dette blir sosiokulturell status 

et sentralt begrep i uppsatsen. Begrepet indikerer at økt indikert sosiokulturell status muligens 

kan ha en sammenheng med økt språkinnlæring og språkkunnskaper. Begrepet vil 

operasjonaliseres på spørreskjemaet og bli et tema under resultatanalysen. For å forklare 

begrepet sosiokulturell status kan vi vende oss mot Pierre Bourdieu, en fransk sosiolog som 

har vært opptatt av å utforske og beskrive de motsetninger som samfunnsvitenskapen har vært 

opptatt av, som forholdet mellom vår opplevde virkelighet og språk. Bourdieu beskriver et 

skille mellom kulturell, økonomisk og sosial kapital (Bourdieu & Wacquant, 1992). Kulturell 

kapital kan også kalles informasjonskapital, som kan arves eller tilegnes gjennom utdanning. 

Denne sosiale kapitalen beskrives som summen av alle de ressurser som et individ eller ulike 

grupper har tilgang til i form av kunnskap, relasjoner og gjensidig anerkjennelse av andre 

individer eller grupper. Videre betyr dette at det å inneha mye av den riktige formen for 

kulturell og sosial kapital innenfor et spesifikt felt, fører til at man har en større 

gjennomslagskraft i feltet (Bourdieu & Wacquant, 1992). Den sosiale og kulturelle kapitalen 

er med på å forme den sosiale strukturen som barn vokser opp i, hevder den britiske 

sosiologen Basil Bernstein, som hadde en særlig interesse for språkets rolle i 

sosialiseringsprosessen (Bernstein, 2006). Denne sosiale strukturen utgjør barns og unges 

psykologiske virkelighet som uttrykkes gjennom språk og adferd. Videre hevder Bernstein at 

barn som sosialiseres i middel klassen oftere utvikler en mer elaborert språkkode med tanke 

på hvordan de uttrykker og gjør seg forstått, enn hva barn som sosialiseres i arbeider klassen 

gjør, da disse tenderer å utvikle en mer begrenset språkkode (Bernstein, 2006). Denne 

forskjellen i egenskaper til å forstå og uttrykke språk blant de sosiale klassene legger seg som 

et teoretisk støtte for den tidligere forskningen som også viser til en mulig økning i 

språkkunnskaper ved økt sosiokulturell status. En kan tenke seg at Bourdieu sitt arbeid sier 

noe om hva den sosialkulturelle bakgrunnen består av, mens Bernsteins arbeide sier mer om 
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mekanikken bak hvordan språklige ressurser kan formes og utvikles ulikt i de ulike sosiale 

klassene (Bourdieu & Wacquant, 1992). 

 

3.6 Pragmatisk Språk 

Det er gjort undersøkelser i Kina blant college studenter som ønsker å lære seg engelsk som 

sitt andre språk, og deres opplevde effekter av å se på populære amerikanske 

underholdningsserier med engelske tale i forbindelse med dette (Wang, 2012). Resultatene 

indikerte at fordelene av å eksponeres for underholdningsseriene gjaldt den typen språk som 

preget mere dagligdagse interaksjoner mellom karakterene. Denne typen språk skulle bidra 

med mere selvtillit når det kom til reel kommunikasjon med engelsk talende personer (Wang, 

2012). Et sentralt begrep for denne uppsatsens teoretiske rammeverk blir derfor pragmatisk 

språk. Da dette begrepet flettes inn i teori og analyse dannes et teoretisk holdepunkt for 

hvilken type språk som muligens kan komme til å uttrykke seg som et resultat av eksponering 

for underholdningsmedier. Med andre ord innebærer begrepet at vi får noe å måle etter, med 

tanke på språkform under selve undersøkelsen og resultatanalysen for denne uppsatsen. Med 

pragmatisk språk menes det språket som ofte brukes i sosiale sammenhenger og som bidrar til 

at man kan gjøre seg forstått og kan forstå andre i mer uformelle, dagligdagse situasjoner. Vi 

kan sammenlikne dette begrepet med praktisk og fungerende språk til daglig, fremfor det 

språket som brukes i mer formelle undervisnings sammenheng. Underholdningsprogrammet 

Skam bærer preg av denne typen muntlig og dagligdags tale, fremfor et mer akademisk og 

vitenskapelig språk. Pragmatisk språk vil være et tema under resultat analysen for denne 

undersøkelsen og forsøkes operasjonaliseres i spørreskjemaet.  

 

3.7 Muntlig språk 

Muntlig språk er et begrep som blir med som en parameter for denne studien fordi det 

omfatter den typen språk som muligens vil kunne påvirkes positivt av en eksponering for 

Skam. Det er også gjort tidligere forskning på språkforståelse blant nordisk ungdom som viser 

til at muntlig norsk viste seg enklere å forstå i mange tilfeller enn skriftlig norsk, blant 

svenske ungdommer (Delsing & Lundin-Åkesson, 2005). Dermed forsørger begrepet også en 

viss avgrensning i hvilken type av språkkunnskaper som kan forventes å kunne oppstå ved å 

eksponeres for underholdningsmedier. I sammenheng med denne undersøkelsen blir det 

muntlige språket fremhevet som mer trolig at kan påvirkes fremfor skriftlige 
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språkkunnskaper. Dette begrepet vil operasjonaliseres i spørreskjemaet og utgjøre et tema 

under resultat analysen.  

 

3.8 Tilfeldig innlæring 

Et ytterligere begrep som er relevant for uppsatsen er tilfeldig innlæring. Dette er et begrep 

som omhandler hva slags type innlæring som oppstår av å se på fremmedspråklige 

underholdningsmedier. Begrepet tilfeldig innlæring omhandler i denne sammenhengen 

situasjoner som oppstår der en lærer seg noe, selv om intensjonen var å la seg underholde. Det 

er rimelig å anta at svenske ungdommer som så på Skam gjorde dette for å la seg underholde 

fremfor å forsøke å lære seg norsk. Tilfeldig innlæring er et begrep som i dette tilfellet 

omhandler om språkinnlæring som kan der intensjonen ikke var å lære seg et språk, men at 

det å la seg underholde av er hovedintensjonen. Tilfeldig språkinnlæring betyr altså at man 

lærer seg et språk mer som en tilfeldighet fremfor en bevisst handling. De språkkunnskapene 

som oppstår ved å konsumere en underholdningsserie som Skam blir i sammenheng med 

denne undersøkelsen å regne som tilfeldig språkinnlæring. 

 

3.9 Underholdningsmedier 

I sammenheng med denne undersøkelsen dreier underholdningsmedier seg om de ulike 

plattformene som underholdningsprogrammer kan utrykkes og vises på. Film på bio, film på 

teve, et nettbrett, tevespill, en pc eller en mobil er alle å regne for underholdningsmedier i 

denne undersøkelsen. Begrepet forklares for å utdype at studien ikke differensierer mellom 

hvilken type media ble tatt i bruk ved eksponeringen det aktuelle programmet eller 

aktiviteten. 

 

3.9.1 Hypotese 

Vi kan på bakgrunn av uppsatsens valgte teoretiske rammeverk og begreper som er beskrevet 

så langt, utforme en hypotese om hvilken type resultater vi kan anta at vi vil finne i 

undersøkelsen, hvis studiens teoretiske hypotese skulle få støtte i undersøkelsens resultater. 

Studiens underliggende spørsmål er formulert gjennom hypotesens ulike antagelser. 

Hypotesen antar at de svenske gymnas elevene i undersøkelsen som har indikert en vesentlig 

eksponering for Skam og høy indikert sosiokulturell status, skal kunne prestere bedre på 

språktesten i forhold til kontroll gruppen som har indikert ingen eksponering for Skam lav 
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sosiokulturell status. Et av undersøkelsens underliggende spørsmål blir da om det finnes 

indikasjoner på om dette stemmer, eller ikke stemmer overens med undersøkelsens resultater 

vedrørende eksponering for Skam og sosiokulturell status. Videre peker hypotesen på at 

språkinnlæringen som kan oppstå ved eksponering for underholdningsmedier, er tilfeldig og 

at det muligens vil kunne dreie seg om en mer omfattende innlæring i det muntlige og mer 

pragmatiske språket, fremfor det skriftlig formelle språket. Dermed blir dette også 

underliggende spørsmål for undersøkelsen om det finnes noen indikasjon på at det er det 

muntlige og pragmatiske språket som kan komme til å innlæres mer effektivt, ifølge 

undersøkelsens resultater. Resultatene for undersøkelsen vil analyseres med utgangspunkt i 

uppsatsens teoretiske hypotese og diskuteres i henhold til dette under diskusjonsavsnittet.  

 

3.9.2 Sammenfatning teori & begreper 

Denne uppsatsen opererer med et teoretisk perspektiv som i hovedsak bygges opp av begreper 

som i tidligere forskning er forbundet med en mulig påvirkning på språkkunnskaper og 

hvilken type språkkunnskaper som muligens kan utvikles som et resultat av eksponering for 

underholdningsmedier. Resultatene ved denne studiens undersøkelse vil analyseres tematisk 

med utgangspunkt i teoriens fire bærende begreper eksponering, sosiokulturell status, 

pragmatisk språk, muntlig språk. Det teoretiske rammeverket har gitt opphav til en hypotese 

og det er i hovedsak denne hypotesen som resultatene vil analyseres og diskuteres opp imot. 

Studiens underliggende spørsmål ligger i å undersøke om det er noen aspekter av hypotesen 

som får støtte i undersøkelsens resultater, hvilket innebærer en hypotetisk-deduktiv metode å 

analysere resultatene igjennom (Bryman, 2016). 

 

4. METODE 
 

Under følgende avsnitt vil metoden for denne studien løftes frem og forklares. Studien 

benytter en noe alternativ metode som blander kvalitative og kvantitative forskningsaspekter.  

Avsnittet har som mål å beskrive denne metoden samt de teoretiske og praktiske elementene 

av planlegging og gjennomførelse av undersøkelsen. Videre vil utvalg og operasjonaliseringer 

forklares i sammenheng med spørreskjemaet som ble tatt i bruk under undersøkelsen, før 

temaer som etiske overveininger, validitet og relabilitet løftes frem.    
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4.1 Metodevalg 

Denne studien syfter til å produsere kunnskap om i hvilken grad språkinnlæring kan oppstå 

som en mulig tilfeldig effekt av eksponering for fremmedspråklige underholdningsmedier. 

Metoden for datainnsamling er et spørreskjema som berører studiens begreper og som måler 

elevenes norsk kunnskaper ved hjelp av en språktest. Det er denne dataen som skal analyseres 

i undersøkelsen. Elevenes responser på spørreskjemaet og resultater på språktesten vil mates 

inn i det statistiske data programmet PSPP som automatisk regner ut deskriptiv statistikk i 

form av blant annet histogrammer og krysstabeller basert på de innsamlede data. For å gjøre 

dette mulig må alt elevene har svart i forhold til de ulike variablene på spørreskjemaet skrives 

manuelt inn i dataprogrammet. Dette medfører en statistisk oversikt over elevenes 

indikasjoner i forhold til begrepene og deres score på språktesten. Dermed bærer metoden for 

datainnsamlingen preg av en kvantitativ forskningsform som forsøker å beskrive den sosiale 

virkeligheten gjennom statistikk og tall (Barmark & Djurfeldt, 2015). Metoden med 

spørreskjema ble valgt på bakgrunn av at dette fremstod som det mest sannsynlige alternativet 

å kunne gjennomføre innen tidsfristen for arbeidet, fremfor å intervjue elever og utføre en 

språktest med hvert enkelt individ.  

Selve analysen av denne dataen som utrykker seg i tall, vil analyseres i forhold til uppsatsens 

teoretiske hypotese om fenomenet språkinnlæring og medieeksponering. Her vil indikerte 

responser rundt grad av eksponering for Skam og poeng på språktesten danne grunnlaget for å 

kunne uttale seg om dataen indikerer støtte eller avvik i forhold til uppsatsens hypotese. 

Studien har et temmelig spesifikt problemfokus som ofte passer godt med kvalitative 

forskningsmetoder (Bryman, 2016). Hypotesen er analytisk deduktiv og ble generert under 

selve forskningsprosessen for studien, noe som ofte forekommer i kvalitativ forskning som 

omhandler hypotese og teoriprøvning (Bryman, 2016). Dermed kan de kvalitative aspektene 

av metoden tilskrives studiens problemformulering, teori og analyse. 

 

4.2 Urval 

Studien omhandler gymnas elever som mål for undersøkelsen og er dermed hovedårsaken til 

at spørreskjemaet ble delt ut ved ulike gymnaser. Da det er mange gymnas skoler i Uppsala 

området var det mange skoler å henvende seg til, men bare fire gymnaser viste seg å være 

interessert i å bidra til studien. Kun to av disse fire gymnasene deltok i undersøkelsen, derfor 

ble det ikke et bekvemmelighetsutvalg (Alvehus, 2013). Gymnas elever er målgruppen for 

undersøkelsen først og fremst fordi at Skam er en serie med ungdommer i fokus og at Skam i 
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2017 satt rekord i påbegynte visninger med over 20 millioner streams, ifølge selskapets vd. 

Den andre årsaken er at serien hadde debut i år 2015 og sin siste episode i 2017 etter fire 

sesonger og dermed er det sannsynlig at flere av de som så de ulike sesongene når de kom ut, 

gikk på ungdomskolen (høgstadiet) og at de nå i skrivende stund i år 2019 går på et gymnas. 

En annen årsak var også det praktiske, å dele ut spørreskjemaers til flere klasser på et gymnas 

ville etter mine tanker sannsynligvis bidra til at jeg kan få flere deltakere i undersøkelsen, 

fremfor å søke opp gymnas elever og spørre hvert enkelt individ om de vil være med i 

undersøkelsen. Dermed ble utvalget i stor grad gjort på et strategisk grunnlag (Alvehus, 

2013).  

Det ikke gjort noen form for avgrensinger med tanke på hvilken type elever som var ønskelig 

at deltok i undersøkelsen. Det ble diskutert med rektorer ved de respektive skolene at 

undersøkelsen var åpen for alle som var elever ved gymnaset, men at elever på det øverste 

alderstrinnet var å foretrekke fordi det kan antas at elevene er myndige samt at de kunne være 

å bedre egnet med tanke på interesse, modenhet og mulighetene for seriøse og genuine 

responser på spørreskjemaet. Det ble kommet til enighet om at undersøkelsen skulle forsøkes 

presenteres for klasser av det øverste alderstrinnet, i en sammenheng der klassen var samlet 

med en lærer til stede for å presentere undersøkelsen, forklare forskningsetiske aspekter med 

hensyn til anonymitet og frivillighet samt dele undersøkelsen ut fysisk i papir format til 

elevene (se Bilag 3). Jeg som universitetsstudent var ikke til stede under undersøkelsen og ble 

kontaktet via epost når undersøkelsen var fullført for å komme å hente spørreskjemaene som 

ble levert i papir format.  

 

4.3 Utførelse  

Den første delen av spørreskjemaet består av spørsmål som er operasjonalisert med den 

hensikt å berøre respondentens forhold til teoriens fire sentrale begreper (se bilag 2). Den 

andre delen består av selve språktesten som består av å oversette syv setninger fra norsk til 

svensk og tre setninger fra svensk til norsk. Spørreskjemaet er skrevet på svensk med unntak 

av de norske setningene som skal oversettes og de norske setningene bærer preg av en viss 

muntlig å ungdommelig tale og inneholder enkelte ord som ofte ble brukt i Skam som for 

eksempel ``drittsekk`` og ``kødder``. Hensikten med dette er å legge frem et språk som bærer 

preg av en muntlig og pragmatisk karakter, da det er denne typen språk som uttrykker seg ofte 

i Skam og som tidligere forskning indikerer at eksponering for underholdningsmedier 

medfører (Wang, 2012). 
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De tre setningene som skal oversettes fra svensk til norsk vil ifølge den tidligere forskningen 

være vanskelig for de fleste svenske ungdommer, men gir også enkelte elever muligheten til å 

skille mellom skriftlige, formelle språkferdigheter og pragmatisk muntlige (Delsing & 

Lundin-Åkesson, 2005). Setningene som skal oversettes til svensk gir en indikasjon på 

forståelsen av det mer pragmatiske språket da setningene er av en pragmatisk karakter. 

Setningene som skal oversettes til norsk kan gi en indikasjon på om forståelsen av den 

skriftlige språkformen kan påvirkes av eksponering for underholdningsmedier. 

Respondentene som ikke har sett Skam i det hele tatt blir undersøkelsens kontroll gruppe og 

bidrar dermed med verdifull informasjon for undersøkelsen da deres prestasjoner på 

språktesten skal sammenliknes og granskes opp imot prestasjonene til de som har sett på tv 

serien.  

 

4.4 Operasjonalisering 

Her ligger det mer teoretiske elementet ved metoden, da spørreskjemaet for undersøkelsen må 

bestå av et design og et innehold som ungdommer klarer forholde seg til, samtidig som 

spørsmålene på skjemaet også må kunne gi forskeren relevant informasjon for å kunne 

produsere kunnskap om sine forskningsspørsmål. Utfordringen ved operasjonaliseringen av 

de sentrale begrepene for uppsatsens teoretiske hypotese på spørreskjemaet, ligger i å komme 

frem til en spørsmålsformulering med tilhørende svaralternativ som faktisk sier noe relevant 

rundt respondentens forhold til det aktuelle begrepet (Barmark & Djurfeldt, 2015). Et aspekt 

som opplevdes som uproblematisk er om respondenten har sett på Skam og i hvilken grad. Det 

er forholdsvis enkelt å ta rede på dette ved å fremstille et spørsmål med tre ulike alternativer 

etter en ordinalskala som beskriver om man aldri har sett på Skam, har sett under en sesong, 

eller har sett en sesong eller mer (Barmark & Djurfeldt, 2015). Et mer utfordrende aspekt er å 

operasjonalisere den sosiokulturelle statusen eller familiebakgrunnen hos respondenten. For 

det første handler dette spørreskjemaet primært om respondentens forhold til Skam og 

tilhørende språktest, og ikke hvilken utdannelse eller lesevaner elevenes foreldre har. Dermed 

er det et visst press på å formulere et enkelt spørsmål som operasjonaliserer sosiokulturell 

bakgrunn samtidig som det ikke oppfattes som vanskelig, fremmedgjørende eller uvesentlig 

for respondenten. Begrepet sosiokulturell status vil i denne sammenhengen operasjonaliseres i 

spørreskjemaet med spørsmålet om det aldri, sjelden eller ofte leses bøker i respondentens 

hjem. Hensikten er å forsøke få en forståelse om respondentens hjemme miljø består av 

foreldre som aktivt oppsøker og konsumerer litteratur og engasjerer seg i nordisk kultur noe 



 17 

som indikerer en viss sosiokulturell status. Motsatsen til disse vil være de hjem som består av 

foreldre som svært sjeldent eller aldri leser bøker som trolig ikke er nevneverdig engasjert i 

nordisk kultur eller litteratur og som heller ikke har besøkt andre nordiske land. For å 

ytterligere operasjonalisere eksponering for norsk inneholder også spørreskjemaet spørsmål 

om i hvilken grad respondenten har vært i Norge og om det er blitt konsumert andre norske 

underholdningsprogrammer enn Skam. Tanken er at dette både gir en indikasjon på om det er 

en vesentlig eksponering for det norske språket via et annet media enn bare Skam og den 

kulturelle kapitalen i forhold til Norge om man har besøkt landet aldri, noen gang eller flere 

ganger. Betydelig og vesentlig eksponering er et annet begrep som handler om hvilken grad 

man har sett på Skam og andre norske serier. Med betydelig og vesentlig eksponering menes 

de som har sett en hel sesong eller mer av Skam fremfor de som kun har sett enkelte episoder 

eller ikke har sett på overhodet. Operasjonaliseringen av dette begrepet tar form i 

spørreskjemaet som et spørsmål om en har sett på Skam og i hvilken grad. Svar alternativene 

aldri sett Skam, har sett under en sesong og har sett en sesong eller mer, gir mulighetene for 

elevene å indikere hvor mye de har sett, hvorpå muligheten til å skille respondentene etter 

grad av eksponering for Skam oppstår. 

 

4.5 Metode Diskusjon 

Den første utfordringen som presenterte seg ved denne metoden var å finne et gymnas som 

hadde en rektor som syntes denne typen undersøkelse var interessant og som var villig til å 

utsette noen av elevene sine for den. En del gymnaser ble først kontaktet pr epost eller telefon, 

der jeg presenterte meg selv som student ved Uppsala universitetet at jeg i forbindelse med 

mitt eksamensarbeid trenger gymnas elever til å delta i en spørreskjema undersøkelse om 

medier og språkinnlæring. Denne fremgangsmåten ble ikke fruktbar da mine forespørsler på 

epost og telefon ble avvist. Begrunnelsen var mangel på tid og mulighet for å kunne delta. 

Taktikken endret seg da til å dra ut til de ulike gymnasiene i området og forsøke komme i 

kontakt med rektor eller andre ansvarlige ved å banke på døren deres. Denne tilnærmelsen 

viste seg å være med effektiv da fire gymnasier sa seg villig til å ta imot undersøkelsen og 

presentere den som en frivillig aktivitet for elevene. Når dagen kom for selve innsamlingen av 

materialet ble det klart at bare 2 av 4 gymnasier faktisk hadde gjennomført undersøkelsen og 

totalt ble det besvart 40 spørreskjemaer, der målet med tanke på validitet og relabilitet var 50 

utfylte spørreskjemaer. Bortfallet i undersøkelsen var på 10 respondenter noe som medførte at 

analysen gjordes på bakgrunn av 30 utfylte spørreskjemaer. Spørreskjemaet var i papir format 
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og ble overlevert til meg i mapper av skolenes resepsjonister som hadde fått overbrakt 

undersøkelsen av en lærer etter at den var fullført.  

Spørreskjemaet ble delt ut til fire ulike gymnaser, med avtale om at jeg skulle returnere etter 

en uke for å hente de igjen. Da jeg etter en uke dro ut til de ulike skolene for å hente 

skjemaene, fikk jeg ved to av disse skolene beskjed om at undersøkelsen ikke hadde latt seg 

gjennomføre under uken da elevene var opptatt med egne studier før sommeren. På de to 

resterende skolene fikk jeg møte med en resepsjonist som hadde fått de utfylte undersøkelsene 

lagt i en mappe. Det ble av disse ikke oppgitt hvor mange klasser eller hvilket års trinn 

undersøkelsene ble gjennomført i når jeg hentet undersøkelsen. Selv om det ble diskutert 

hvilket årskull som var å foretrekke med de respektive rektorene før undersøkelsens ble 

gjennomført, var ingen av disse rektorene til stede og i stand til å gi en tilbakemelding på 

hvilke klasser og hvilket årskull som har svart på undersøkelsen. Undersøkelsen tar dermed 

utgangspunkt i 30 valide responser fra to ulike gymnaser i Uppsala. 

På en side opplevdes det utfordrende å skulle forholde seg til tidsfristen for å skrive studien da 

man kunne avtale å hente spørreskjemaer og vente en uke, for så å bli avspist med en beskjed 

om at skjemaene ikke er fylt ut. På en annen side opplevdes det som positivt og styrkende for 

selvtillit som student når enkelte rektorer og skoler fattet interesse for undersøkelsen. 

Rettingen av språktestene ble gjort av meg gjennom å lese gjennom respondentens svar på 

oversettelses oppgavene og gi poeng basert på hvordan de oversatt setningen. Da jeg som 

universitetsstudent har generert setningene og snakker norsk som morsmål opplevdes 

prosessen med å rette prøvene og gi en poengsum til respondenten som uproblematisk. Et 

etisk aspekt som studiens veileder gjorde oppmerksom på før prosessen med å rette prøvene 

var at jeg burde adskille responsene og oppgavene under rettelsesprosessen. Dette for å unngå 

at jeg skulle tendere å gi de elevene som hadde sett Skam i mer enn et år høyere poenger på 

oppgavene for å generere data som ga støtte til studiens spørsmålsstilling og hypotese. 

Dermed ble språktesten rettet først og skrevet inn i PSPP, før elevenes responser vedrørende 

begrepene som eksponering for Skam ble skrevet inn i PSPP.    

 

4.6 Validitet og reliabilitet  

Validiteten går ut på en bedømmelse av om de slutsatser som genereres fra undersøkningen 

henger sammen eller ikke (Bryman, 2016). Denne undersøkelsen lager ingen absolutte 

slutsatser men orienterer seg heller opp mot å finne indikasjoner på om studiens hypotese og 
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teoretiske perspektiv kan bekreftes i resultatene. Validiteten for de indikasjonene som 

presenteres i undersøkelsens resultater oppleves som rimelig god i forhold til eksponering for 

Skam og andre norske teveserier. Dette er fordi operasjonaliseringen i spørreskjemaet ble 

gjennomført ut ifra mitt teoretiske rammeverk rundt de gjeldene begrepene. En annen årsak er 

at begrepene er lite komplekse i forhold til mulige tolkninger og svar på om en ser ofte eller 

sjelden på Skam og om en ser andre norske serier. Når det gjelder validiteten rundt slutsatsene 

rundt andre aspekter som tidligere norgesbesøk og sosiokulturell status hvor sistnevnte utgjør 

et sentralt begrep for uppsatsen, oppleves validiteten som noe lavere. Dette henger sammen 

med en noe utfordrende operasjonalisering av disse aspektene, som forklart under avsnittet for 

operasjonaliseringer. Klare og velfungerende operasjonaliseringer av undersøkelsens begreper 

fremstår som viktig for denne og fremtidige undersøkelsers validitet. Hvis spørsmålene på 

undersøkelsen kan tolkes feil i forhold til hva undersøkelsen ønsker å måle vil undersøkelsens 

slutsatser være åpne for feil og mangler.  

Reliabiliteten i undersøkelsen berører spørsmålet om resultatene fra undersøkelsen kan bli de 

samme selv om undersøkelsen fremføres på nytt, eller om den kan påvirkes av vilkårlige og 

tilfeldige betingelser (Bryman, 2016). I forhold til dette virker reliabiliteten for undersøkelsen 

tilfredsstillende, da undersøkelsen er av en karakter som involverer direkte og forholdsvis 

ukompliserte spørsmål om begreper som eksponering og sosiokulturell status. Det er ingen 

åpenbar grunn til at undersøkelsen ikke kan gjentas på andre skoler og fortsatt produsere 

kunnskap rundt de samme begrepene. En mulig utfordring er om lærere er til stede i 

klasserommet under undersøkelsen for å forhindre samarbeid mellom elevene. Hvis dette 

varierer fra skole til skole vil metodens relabilitet stå i fare for å reduseres.  

 

4.7 Etiske overveininger 

De er fire sentrale etiske forskningsprinsiper som fremheves av vetenskapsrådet, disse er 

informasjon, samtykke, konfidensialitet og nytte (Vetenskapsrådet, 2002). Førts var tanken å 

formulere et brev som skulle informere elevene om syftet med studien og ta opp de resterende 

etiske prinsipper. Etter diskusjon med studiens veileder ble det kommet frem til at dette kunne 

virke for komplekst og ikke ville forståes av noen av gymnas elevene. Dermed ble taktikken å 

gjøre disse etiske overveielsene med skolens rektorer når undersøkelsen ble presentert og 

utlevert. Dette ble også gjort i form av samtaler mellom de respektive rektorene og meg. Etter 

å ha presentert meg selv om undersøkelsen ledet jeg samtalen inn på de etiske prinsippene (se 

bilag 3).  
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Informasjonskravet som omhandler informasjonen om undersøkelsen som skal være 

tilgjengelig for studentene. Det ble kommet til enighet mellom rektorene og meg, at de lærere 

som delte ut studien i klassen skulle forsørge elevene med muntlig informasjon hva som kan 

forventes og temaer som berøres i undersøkelsen. Det ble også avtalt at de skulle nevne at 

deltakende i undersøkelsen kan avsluttes etter ønske og at all form for deltakelse er frivillig, i 

henhold til Vetenskapsrådets retningslinjer (Vetenskapsrådet, 2002). Dermed tok deltakerne i 

studien imot denne informasjonen muntlig fra en av skolens autoriteter i form av en lærer. Det 

samme ble gjort med informasjonen om samtykkekravet som bygger på frivillighet og 

medvirkning (Vetenskapsrådet, 2002).  

Konfidensialitetskravet legger størst vekt på hvordan personopplysninger behandles under 

undersøkelsen og at den innsamlede data ikke skal kunne spores tilbake til deltakeren 

(Vetenskapsrådet, 2002). Dette temaet ble også diskutert muntlig med de respektive rektorer 

hvor jeg belyste at undersøkelsens data er i en anonym utføring uten noen grav til å oppgi 

navn, kjønn, alder, legning og lignende. Det ble dermed ikke identifisert noen mulighet til å 

koble en person til opplysningene i undersøkelsen. Også denne informasjonen ble avtalt at 

skulle overbringes elevene muntlig i klasserommet når muligheten for å delta i undersøkelsen 

ble presentert, av en lærer. Etter at undersøkelsen var gjennomført ble variablene i 

dataprogrammet PSPP slettet og spørreskjemaene i papir format ble makulert. 

Nyttekravet omhandler hvordan undersøkelsens data blir behandlet og påpeker at innsamlede 

data kun får brukes i forhold til vitenskapelige hensikter (Vetenskapsrådet, 2002). Nyttekravet 

ble også diskutert med skolens autoriteter i form av rektorer.  

Da mye av informasjonen rundt etiske betraktinger som ble forankret med skolenes rektorer 

skulle presenteres muntlig av en lærer til elevene, ble det gjort en antagelse om at dette ville 

kunne forståes bedre av elevene fremfor å lese om etiske forskningsprinsipper i et 

informasjonsbrev. Likevel ble det lagt ved et informasjonsbrev og instruksjoner (se bilag 2 & 

3) for undersøkelsen som berører de nevnte forskningsetiske aspekter og inneholdt min 

kontakt informasjon som forsker, om noen skulle ønske kontakt. Disse dokumentene ble tatt 

imot av rektorene og ble avtalt at skulle deles ut til deltakerne hvis de utrykte et ønske om 

dette. 
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5. RESULTAT  
 

Under følgende avsnitt vil resultatene av studiens undersøkelse legges frem for presentasjon, 

analyse og diskusjon. Først vil undersøkelsens prestasjonskategorier presenteres, før 

resultatene vil presenteres tematisk i forbindelse med teoriens fire bærende begreper. Videre 

vil resultatene analyseres i forhold uppsatsens teoretiske rammeverk og hypotese under 

diskusjonsavsnittet for studien. 

 

5.1 Prestasjonskategorier    

Av de 40 innsamlede spørreskjemaene er det et bortfall på 10 respondenter da disse ikke har 

svart på mer enn to av syv oppgaver totalt. Av totalt mulige 14 poeng på 

oversettelsesoppgavene for norsk til svensk scorer elevene en median på 10,5 poeng med en 

standard avvikelse på 1,9 poeng. Vi kan dermed kategorisere 0-9 poeng som en svak 

prestasjon, 10-12 poeng som en middels prestasjon og 13-14 poeng kategoriseres som en sterk 

prestasjon. 

Figur 1 A, er et histogram hvor figurens vertikale akse oppgir antallet elever mens den 

horisontale aksen indikerer hvilken prestasjons kategori elevene hører til. Verdien 1,0 på 

denne horisontale linjen betyr at en hører til den svake prestasjonskategorien på språktesten 

med 0-9 poeng. Verdien 2,0 viser hvor mange elever som hører til kategorien for middels 

prestasjon med 10-12 poeng og verdien 3,0 indikerer antallet elever i den sterke 

prestasjonskategorien med 13-14 poeng. Vi ser da at 10 respondenter ender opp i en svak 

prestasjons kategori med 0-9 poeng, vi får 14 respondenter som lander i middels prestasjons 

kategori med 10-12 poeng og til slutt ser vi 6 respondenter som havner i sterk prestasjons 

kategori med 13-14 poeng.  
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Figur 1 A 

  

 

Figuren viser også en normal fordeling på prestasjonskategoriene da det er et mindre tall som 

scorer svakt, en majoritet som scorer middels og et fåtall som scorer sterkt på undersøkelsens 

språktest. Videre analyser av undersøkelsens resultater vil basere seg på disse 

prestasjonskategoriene som elevene har plassert seg i.  

 

5.2 Tema 1: Eksponering  

Under følgende avsnitt vil resultatene i undersøkelsen som er tilknyttet begrepet eksponering 

løftes frem og forklares. Det mest sentrale elementet for studiens hovedspørsmål blir 

eksponering for Skam og dette temaet vil presenteres først. Deretter følger en presentasjon av 

resultatene vedrørende eksponering for det norske språket gjennom andre norske teveserier og 

til sist gjennom antall besøk til Norge. Felles for disse aspektene er at de omhandler 

eksponering for det norske språket i ulike former.   

 

Eksponering for Skam 

Hovedspørsmålet for uppsatsen er om det kan indikeres en mulig sammenheng mellom 

vesentlig eksponering for Skam og sterke prestasjoner på språktesten blant svenske gymnas 

elever. Hypotesen peker på at de svenske gymnas elevene som har hatt en vesentlig 

eksponering for Skam, skal kunne prestere bedre på språktesten enn de som ikke har sett 

Skam. Hovedspørsmålet blir da om det kan hevdes at de som har sett Skam i betydelig grad 

presterer bedre på språktesten. For å produsere kunnskap om dette kan vi trekke frem 



 23 

resultatene rundt eksponering for Skam og undersøke disse i forhold til prestasjoner på 

språktesten.  

Figur 2 A, er en krysstabell som viser hvilken prestasjonskategori respondentene hører til og 

deres grad av eksponering for Skam. Vi kan her observere at det er 15 respondenter som aldri 

har sett på Skam og at syv av disse tilhører svak prestasjonskategori, seks tilhører middels 

kategorien og to er i den sterke prestasjonskategorien. Videre ser vi at totalt seks respondenter 

som har sett en sesong Skam eller mindre fordeles med to i svak prestasjon og fire i middels 

kategorien. Til sist viser tabellen at det er ni respondenter som har sett Skam i en sesong eller 

mer, noe som i dette tilfellet regnes for vesentlig eksponering. Blant disse havner en i den 

svake kategorien, fire i middels kategorien og fire i den sterke kategorien. 

Figur 2 A 

 

 

Analyse eksponering for Skam 

Av en gruppe på 15 elever som ikke har sett Skam havner omtrent halvparten av de med syv 

respondenter i den svake kategorien, som betyr at majoriteten av de som ikke har sett Skam 

presterer svakt på språktesten. Tett fulgt av seks elever i middel prestasjonskategorien som 

utgjør seks av respondentene i denne gruppen som ikke har sett Skam. To av elevene i denne 

gruppen utgjør minoriteten som presterer sterkt. Vi får dermed en indikasjon på at dersom det 

ikke har blitt sett på Skam i det hele tatt er det mest sannsynlig at man presterer svakt, noe 
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mindre sannsynlig at man presterer middels og aller minst sannsynlig at en presterer strekt da 

to av totalt 15 respondenter i denne gruppen gjorde en sterk prestasjon på språktesten.  

Av en gruppe på seks elever som har sett en sesong eller mindre av Skam presterer to av disse 

svakt samtidig som fire gjør en middels prestasjon. Dermed er det ingen i denne gruppen som 

presterer sterkt. Basert på denne undersøkelsen er det derfor mest sannsynlig at man presterer 

middels ellers svakt hvis man er en svensk gymnas elev som har sett noe på Skam men som 

ikke har hatt en vesentlig eksponering over tid.  

Blant gruppen som har sett Skam over en sesong eller mer og dermed etter denne 

undersøkelsens kriterier har hatt en vesentlig eksponering, finner vi ni elever. Av disse 

presterer en elev svakt, fire har en middels prestasjon og fire gjør en sterk prestasjon. Dette 

indikerer en sannsynlighetsovervekt for middels eller sterk prestasjon da kun en elev i denne 

gruppen presterer svakt. Denne gruppen av ni respondenter står for fire av totalt seks sterke 

prestasjoner og indikerer derfor at det å konsumere en norsk språklig underholdningsserie i 

vesentlig grad over tid sannsynligvis kan ha en positiv effekt rundt forståelsen av det norske 

språket. I forhold til studiens hypotese som indikerer at en vesentlig eksponering for Skam 

skal kunne ha en mulighet til påvirke norsk språkkunnskaper positivt så er undersøkelsens 

resultater i tråd med dette aspektet av hypotesen.  

 

Eksponering for andre norske programmer 

Figur 2 B er en krysstabell der det legges frem i hvilken grad respondentene har sett på andre 

norske programmer enn Skam. Hensikten med dette er å ytterligere berøre eksponerings 

begrepet og produsere kunnskap om de ulike formene for eksponering for det norske språket 

og deres mulige effekter på elevenes språkkunnskaper i denne undersøkelsen. 
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Figur 2 B 

 

 

Analyse eksponering for andre norske programmer 

Kun en respondent oppgir at en ofte ser på andre norske teveserier enn Skam. Denne 

respondenten gjør en middels prestasjon på språktesten. Av totalt 12 elever som oppgir at de 

sjelden ser på andre norske serier presterer tre svakt, fire middels og fem gjør en sterk 

prestasjon. Dermed indikere dette en sannsynlighetsovervekt for å prestere middels eller bra 

på språktesten blant de elevene som en sjelden gang ser på andre norske programmer. Av 

totalt 17 respondenter som hevder de aldri ser på andre norske programmer, presterer syv 

svakt, ni middels og en gjør en sterk prestasjon på språktesten. Dette resultatet indikerer 

dermed at de elevene som aldri ser andre norske programmer enn Skam mest trolig vil gjøre 

en svak til middels prestasjon og at de som sjelden ser på andre programmer har en høyere 

sjanse for å prestere middels til sterkt på språktesten.  

 

Eksponering ved Norgesbesøk  

Figur 2 C er en krysstabell som viser graden av Norges besøk hos respondentene og hvilken 

prestasjonskategori de havner i basert på undersøkelsens språktest. Det kan være rimelig å 

anta at gjentatte norgesbesøk medfører en viss eksponering for det norske språket. Dermed er 

dette begrepet med i undersøkelsen for å bidra til å kunne produsere kunnskap om den 

eventuelle effekten av ulike former for eksponering i forhold til prestasjoner på språktesten.   
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Figur 2 C 

 

 

Elevene som aldri har vært i Norge utgjør en gruppe på totalt 17 elever. Majoriteten av disse 

gjør en middels prestasjon på språktesten med åtte elever, fulgt av seks svake prestasjoner og 

en sterk prestasjon. Blant de syv elevene som oppgir å ha vært i Norge noen gang scorer 

majoriteten en middels prestasjon med tre respondenter fulgt av to svake og to sterke 

prestasjoner. Blant de totalt seks elevene som oppgir at de flere ganger har vært i Norge er det 

en av totalt seks elever som presterer sterkt på språktesten. Tre av disse gjør en middels 

prestasjon og de resterende to gjør en svak prestasjon.   

 

Analyse eksponering ved Norgesbesøk 

Den informasjonen som foreligger i figur 2 C indikerer at det ikke er en vesentlig positiv 

sammenheng mellom besøk til Norge og økte språkkunnskaper. Av seks respondenter som 

oppgir at de ofte har vært i Norge scorer en av disse en sterk prestasjon. Av syv respondenter 

som oppgir at de noen gang har vært i Norge scorer til sammenlikning to elever sterkt og blant 

gruppen som aldri har vært i Norge scorer tre respondenter sterkt. Det er verdt å nevne at 

denne gruppen som aldri hadde vært i Norge var størst med 17 respondenter i forhold til seks 

og syv i de andre gruppene. Likevel indikerer resultatene for undersøkelsen at Norges besøk 

ikke nødvendigvis er et vilkår for økt språkinnlæring for denne studien. 
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5.3 Tema 2: Sosiokulturell status 

Her følger en redegjørelse for resultatene for undersøkelsen som berører begrepet 

sosiokulturell status. Det teoretiske rammeverket i studien indikerer at økt sosiokulturell 

status kan han en sammenheng med økte språkferdigheter og hypotesen peker mot at de 

elevene som har indikert en høy sosiokulturell status i spørreskjemaet vil kunne være blant de 

elevene som presterer sterkt på språktesten i denne undersøkelsen.  

Figur 3 A er en krysstabell som undersøker hvilken prestasjons kategori elevene hører til og i 

hvilken grad det leses bøker av foreldre i hjemmet. Spørsmålet om det leses bøker i hjemmet 

er operasjonaliseringen av begrepet sosiokulturell status i denne undersøkelsen. I gruppen av 

totalt 11 respondenter som hevder at det aldri leses bøker i hjemmet scorer majoriteten av 

disse en middels prestasjon med seks respondenter. Tre av disse scorer en svak poengsum og 

to gjør en sterk prestasjon på språktesten. Iblant gruppen av totalt 11 som mener det sjelden 

leses bøker i hjemmet scorer fire respondenter svakt samtidig som fire scorer en sterk 

prestasjon. Minoriteten i denne gruppen blir da med knapp margin tre respondenter som 

scorer en middels prestasjon på språktesten. Av totalt åtte respondenter som hevder det ofte 

leses bøker i hjemmet scorer majoriteten på fem elever en middels prestasjon og de resterende 

tre scorer svakt på språktesten. Dermed er det ingen respondenter som hevder at det ofte leses 

bøker i hjemmet som scorer stekt på språktesten. 

 

Figur 3 A 
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Analyse Sosiokulturell Status 

Av de respondentene som hevder det ofte leses bøker i hjemmet, er det ingen av de som gjør 

en sterk score på språktesten, derimot scorer tre av åtte i denne gruppen svakt. Dette kan 

betraktes som en indikasjon på at det ikke er noen betydelig sammenheng mellom 

sosiokulturell status og bedre språkkunnskaper i det norske språket for svenske gymnas 

elever. En videre indikasjon på nettopp dette er at to respondenter som hevder det aldri leses 

bøker i hjemmet scorer sterkt samtidig som fire respondenter som hevder det sjelden leses 

bøker også scorer sterkt, samtidig som fire i samme gruppe scorer svakt. Utfra disse tallene 

skulle man kunne argumentere for at det er mest hensiktsmessig at det sjelden leses bøker i 

hjemmet for å gjøre en sterk prestasjon på språktesten da majoriteten av de som scorer sterkt 

tilhører denne gruppen respondenter. Resultatene for denne undersøkelsen gir dermed ingen 

støtte til hypotesen som mener at gruppen med en høyere indikert sosiokulturell status trolig 

vil kunne prestere bedre på språktesten, fremfor kontroll gruppen med lav indikert 

sosiokulturell status.   

 

5.4 Tema 3: Muntlig og Pragmatisk Språk  

Dette temaet tar for seg et teoretisk aspekt av undersøkelsen som omhandler effekten av 

medieeksponering på muntlig fremfor skriftlig språkforståelse. Undersøkelsens teoretiske 

ansats og tidligere forskning indikerer at det er det muntlige språket som muligens kan 

påvirkes positivt i størst grad som et resultat av betydelig medieeksponering i motsetning til 

det skriftlige språket som også ifølge tidligere forskning kan være vanskelig å forstå for 

mange svenske gymnas elever (Delsing & Lundin Åkesson, 2005). For å operasjonalisere 

dette begrepet ble det lagt ved tre setninger på svensk i spørreskjemaet som skulle oversettes 

til norsk. Med viten om at dette vil være vanskelig for de svenske elevene, ble likevel 

setningene inkludert for å kunne se om det kunne finnes en mulig sammenheng mellom de 

elevene som klarer å oversette noen setninger til skriftlig norsk og de som indikerte en 

vesentlig eksponering for det norske språket.    

 

Figur 4 A er et histogram som viser hvor mange poeng respondentene har scoret av seks 

mulige på de setningene i språktesten som skulle oversettes fra svensk til norsk. Vi kan 

observere her at kun 10 av 30 valide respondenter forsøkte å svare på disse oppgavene. Den 

vertikale linjen ved histogrammet indikerer antall respondenter og den horisontale indikerer 
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oppnådd poengsum på oppgavene. Vi kan observere at syv elever scorer et poeng, to elever 

scorer to poeng og en elev scorer fem poeng.  

Figur 4 A 

 

 

Analyse Muntlig & Pragmatisk Språk 

Av de totalt 10 elevene som svarte på disse oppgavene scoret syv av disse et poeng, to elever 

scorer to poeng og en enkelt elev scorer 5 poeng. Eleven som scoret 5 poeng gjør en sterk 

prestasjon og kan betraktes som et unntak i forhold til resten av undersøkelsens deltakere. 

Majoriteten av elevene valgte å ikke oversette setningene da 10 av totalt 30 respondenter har 

svart på oppgaven. Dermed er det kun et fåtall av elevene som har forsøkt å score de seks 

mulige poengene og majoriteten ender opp med å få ett av seks poeng. Den delen av 

undersøkelsen som omhandler skriftlig språk bærer dermed preg av få valide responser og få 

poeng som blir scoret av elevene. Når det gjelder oversettelsen av de norske setningene som 

er basert på en muntlig og mer pragmatisk norsk, bærer disse preg av mere valide responser 

og høyere poengsummer hos de svenske respondentene. Dette indikerer at det muntlige og 

pragmatiske språket er den typen språk som kan påvirkes mer av underholdningsmedier, 

fremfor det skriftlige språket.  
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6. DISKUSJON  
 

 

Under følgende avsnitt fremføres en diskusjon som tematisk berører studiens ulike begreper i 

forhold undersøkelsens resultater i henhold til tidligere forskning, teoretisk rammeverk og 

hypotese. Deretter følger en sammenfattende diskusjon som avsluttes med indikasjoner til 

fremtidig forskning. 

 

6.1Eksponering  

Eksponering er et begrep som i denne studien har vært berørt under tidligere forskning, 

fungert som byggestein for teoretisk rammeverk og hypotese og presentert i resultatavsnittet. I 

denne sammenhengen sier eksponering noe om graden av kontakt med det norske språket. I 

studien ble ikke bare grad av eksponering men også form for eksponering et tema. Det 

operasjonaliseres tre ulike former for eksponering for det norske språket i spørreskjemaet, 

eksponering via Skam, eksponering via andre norske programmer og eksponering gjennom å 

besøke Norge. 

Når det gjelder undersøkelsen i forhold til eksponering via Skam så indikerer resultatene at 

denne eksponeringen kan lede til en mulig økt språkinnlæring for det aktuelle språket. Denne 

indikasjonen er basert på at innen gruppen på totalt 15 elever som aldri hadde sett Skam, 

scorer syv av disse en svak prestasjon og en elev scorer sterkt. Blant de ni elevene som hadde 

sett på Skam scorer kun en elev svakt, mens de resterende åtte elevene fordeles med fire 

middels og fire sterke prestasjoner. Dermed verifiserer resultatene for undersøkelsen de 

indikasjonene som er gitt i tidligere forskning om at økt grad av eksponering for et fremmed 

språk gjennom et underholdningsmedia kan føre til en mulig økning i språkkunnskaper 

(Kuppens, 2010). Det samme kan sies i forhold til studiens teoretiske rammeverk, som peker 

mot at vesentlig eksponering for et fremmedspråk gjennom underholdningsmedier muligens 

kan føre til økte språkkunnskaper for det aktuelle språket. Hovedspørsmålet for studien blir 

dermed besvart med at det kan finnes indikasjoner på en mulig sammenheng mellom 

eksponering for Skam og sterke prestasjoner på norsk språktesten. Den delen av hypotesen for 

studien som tar utgangspunkt i at eksponering for Skam skal kunne føre til en mulig økning i 

norsk språkforståelse for svenske gymnas elever, får dermed også støtte i undersøkelsens 

resultater. Støtten er på ingen måte overveldende men eksponering for Skam segler likevel 
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opp som den variabelen i undersøkelsen som oftest dukker opp i sammenheng med middels 

og sterke prestasjoner på språktesten.    

Eksponering via andre norske teveprogrammer er også tilknyttet en mulig positiv effekt på 

elevenes norsk kunnskaper i undersøkelsens resultater. Blant de 12 elevene som en sjelden 

gang så på andre norske programmer enn Skam, gjorde majoriteten på fem elever en sterk 

prestasjon, fulgt av fire middels presterende og en svakt presterende elev. Blant gruppen 

elever som aldri så på andre norske programmer gjør majoriteten med ni elever en middels 

prestasjon, fulgt av syv svake og kun en sterk prestasjon. Kun en respondent indikerte at en 

ofte så på andre norske programmer, og denne gjorde en middels prestasjon på språktesten. 

For meg indikerer resultatene rundt dette begrepet at kun en beskjeden eller liten mengde 

eksponering for det norske språket gjennom en annen serie enn Skam muligens kan medføre 

en bedre språkinnlæring. Det kan så klart virke åpenbart at det kan ha større effekt på 

språkinnlæring å eksponeres fra to kilder fremfor en, likevel er det interessant at hele ni av 12 

elever som indikerer at de sjelden ser andre norske programmer, presterer sterkt og middels på 

språktesten. Muligens er dette en indikasjon på at mengden eksponering som regnes som 

vesentlig nok til å påvirke språkkunnskaper, ikke nødvendigvis behøver å være så stor som 

det er blitt gått ut ifra i denne studien. En annen tanke er mulighetene for at hvis en 

eksponeres for et språk primært gjennom et program som primær kilde, vil det å eksponeres 

moderat for en sekundær kilde få en mulig større effekt på språkinnlæring, enn hva den 

moderate eksponeringen for den sekundære kilden alene kunne stått for. For ikke å spekulere 

videre om mulige effekter er det verdt å notere at denne tanken utgjør et interessant område 

for mulig videre forskning.     

Eksponering for norsk gjennom reiser til Norge, viser seg i resultatene for undersøkelsen å 

ikke kunne tilskrives noen vesentlig positiv effekt på elevenes norsk kunnskaper. Det kan 

tenkes at selv en elev som indikerer at en flere ganger har vært i Norge, ikke er blitt eksponert 

for språket i stor nok grad under disse besøkene til at det skal kunne ha noen mulig effekt på 

språkkunnskaper. Studien har tatt utgangspunkt i at besøk til Norge vil medføre en 

eksponering for det norske språket, men gjør ingen konklusjoner eller antagelser rundt 

effektene av denne formen for eksponering. En mulig svakhet i operasjonaliseringen av 

begrepet er heller ikke å utelukke da spørsmålsformuleringen i spørreskjemaet gikk ut på om 

respondenten hadde vært i Norge. I ettertid virker det mer hensiktsmessig om spørsmålet gikk 

ut på hvor ofte og når en respondent hadde vært i Norge, fremfor hvor mange ganger en har 
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vært i Norge. Dette ville muligens dannet et klarere bilde av om denne formen for 

eksponering var noe som lå i fortiden eller var mer pågående og kontinuerlig. 

 

6.2 Sosiokulturell Status 

I kontrast til tidligere forskning og det teoretiske rammeverk for dette arbeidet, indikerer den 

innsamlede dataen for undersøkelsen at det ikke er noen vesentlig positiv sammenheng 

mellom økte språkkunnskaper og økt sosiokulturell bakgrunn. En mulig forklaring kan være 

en sammenheng med en mislykket operasjonalisering av begrepet sosiokulturell status i 

spørreskjemaet. Når en elev svarer på spørsmålet om hvilken grad det leses bøker i hjemmet, 

sier ikke dette nødvendigvis noe om hva slags bøker og om det dreier seg om skjønnlitteratur 

eller faglitteratur. En annen faktor som kan være problematisk er at elevene ikke har oversikt 

over når foreldrene leser bøker eller i hvilken grad. Det kan for eksempel tenkes at noen 

foreldre leser bøker på pendler reise til og fra jobb, eller på soverommet ved leggetid samtidig 

som respondenten ikke er klar over at dette foregår, og dermed blir begrepet noe upresist 

beskrevet som et resultat av en mislykket operasjonalisering. Hvis det er et aspekt som kan 

pekes ut som gjerne skulle ha vært utarbeidet og gjennomført på en mer omfattende måte så er 

det operasjonaliseringen av den sosiokulturelle statusen som burde trekkes frem i dette 

arbeidet. En annen utfordring som representerer seg er at dette kan være et noe sensitivt og 

problematisk tema for respondenter å forholde seg til. Det er ikke alle som trives med å 

vurdere seg selv opp imot termer som klassetilhørighet, kulturell og sosial kapital. Et relativt 

lavt antall valide responser kan også påvirke den innsamlede dataen gjennom å danne et noe 

unyansert bilde av det sosiokulturelle begrepet. Igjen blir det nærliggende å nevne denne 

studiens funksjon i form av en pilot studie med indikasjoner for videre forskning. Dette 

arbeidet presenterer etter min mening et argument for å forske videre på sosiokulturell 

bakgrunn og språkforståelse, i større grad enn det argumenterer for at sosiokulturelle forhold 

påvirker språkforståelsen og innlæringsprosessen hverken negativt eller positivt.  

 

6.3 Muntlig og pragmatisk språk 

I tråd med arbeidets teoretiske ansats og tidligere forskning indikerer undersøkelsens 

resultater at skriftlig norsk troligvis ikke er en språkkunnskap som påvirkes i stor grad for de 

svenske elevene som har sett Skam. Det er rimelig å anta at det lave antallet valide responser 

på denne oppgaven skyldes at mange oppfattet den som for vanskelig og derfor valgte å ikke 

svare på den. Av de 10 som svarer på disse oppgavene er de aller fleste i stand til å få et 
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poeng av seks mulige som igjen indikerer en svak prestasjon. Et enkelt tilfelle med en 

respondent som scorer fem poeng finnes her, men det er ikke mulig å tenke i generaliserende 

baner basert på denne elevens prestasjoner. I forhold til arbeidets hypotese peker resultatene 

mot å indikere at muligheten for økte norsk språkkunnskaper som resultat av eksponering for 

Skam, fremst kan ligge i den muntlige delen av språket da fåtallet av elevene svarte på eller 

scoret poeng på oppgavene som involverte det skriftlige språket.  

 

Sammenfattning   

Denne undersøkelsen har på en side bidratt med kunnskap om hvordan svenske gymnas 

elevers norsk kunnskaper kan påvirkes av underholdningsmedier og hvilken form for norsk 

kunnskaper som mest sannsynligvis vil kunne manifestere seg. På en annen side har den 

bidratt med kunnskap om å anvende seg av en noe eksperimentell forskningsmetode som 

involverer både kvantitative og kvalitative aspekter. Som universitetsstudent er dette å 

betrakte som positivt at en har vært igjennom en prosess av denne karakteren da den medfører 

økte kunnskaper i metodene som tas i bruk. Hovedspørsmålet for arbeidet er besvart med at 

det kan finnes en indikasjon på at eksponering for fremmedspråklige underholdningsmedier 

kan påvirke ungdommers språkkunnskaper. Dette bekrefter også teoriens hovedsakelige 

utgangspunkt samt tidligere forskning. Når det gjelder underliggende spørsmål som prøves 

gjennom hypotesen, har disse fått en positiv indikasjon i forhold til resultatene når det gjelder 

begrepene eksponering for Skam, muntlig og pragmatisk språk. Når det gjelder begrepet 

sosiokulturell status har resultatene gitt en klar indikasjon på at hypotesen for studien ikke 

stemmer. Dette kan ha en mulig forklaring i en noe problematisk operasjonalisering av 

begrepet om den sosiokulturelle statusen hos respondentenes familier.  

 

Videre studier 

Når det gjelder fremtidig forskning ville det vært interessant med en studie som på en mer 

omfattende måte hadde operasjonalisert de ulike begrepene. Det hadde væt interessant å se 

om et bredere og mer betydelig tidsmessig arbeid med operasjonaliseringen av begrepet 

sosiokulturell status, kunne produsere en annen form for resultat i undersøkelsen vedrørende 

dette begrepet. En annen studie som kan tenkes interessant på bakgrunn av denne ville vært å 

undersøke en gruppe unge elever som deltok i mest tradisjonell språkundervisning, og målt de 
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opp mot en gruppe som baserte sin innlæring av et muntlig fremmedspråk på å eksponere seg 

for underholdningsmedier. Hvilken gruppe vil kunne vise til en mer effektiv språkinnlæring?   
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7.1 Bilaga: 1 

Enkät om mediekonsumtion och språkkunskap 

Denna enkät är till för att undersöka svenska skolelevers kunskaper i norska språket. I enkäten 

finns några frågor och ett språktest. Du som gör enkäten er helt anonym, hvilket betyder att 

det inte går att se vem som har skrivit svaren.  

Det är viktig at du svarar på enkäten på egen hand utan att samarbeta med andra. Uppgiften 

tar ca 15 minuter.   

Lite om dig 

1. Är du:         Kvinna    Man      Annat                                                     

2. Har du varit i Norge?   Aldrig.    Någon gång.   Flera gånger. 

3. Har du några norska vänner?   Inga.    Någon.   Flera. 

4. Läser dina föräldrar böcker i hemmet?    Aldrig.  Sällan.   Ofta. 

5. Har du några norrmän i din familj?    Inga.   I släkten.   I nära familj. 

6. Har du sett den norska teveserien Skam?   Aldrig.     1 säsong eller mindre.   

1 säsong eller mer. 

7. Såg du oftast på Skam med vänner eller ensam?    Såg oftast ensam.   Såg med 

vänner.  

8. Har du kollat på någon annan norsk teveserie än Skam?   Ofta    Sällan      

Aldrig 

 

Här är några meningar på norska, försök att översätta dom till svenska (om du inte kan 

översätta ord för ord skriv ner vad du tror meningen handlar om) 

 

1. Norska: Han er så drittsekk, jeg tror ikke på noe av det han sier selv om han lover.                          

Svenska: 

2. Norska: Er det ingen som skjønner hva jeg mener eller kødder dere nå?                                     

Svenska:  
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3. Norska: Huset mitt ble helt rasert etter den festen vi hadde i sommer.                                            

Svenska: 

4. Norska: Kanskje ikke så lurt å leke smart når du ikke vet hva du driver med?                               

Svenska:  

5. Norska: Jeg er ikke forelska i hun lenger, jeg har ingen følelser igjen liksom.                              

Svenska: 

6. Norska: Vi er ikke akkurat bestevenner etter det som skjedde i sommer.                                         

Svenska: 

7. Norska: Herregud slapp av litt a, jeg har alt sammen her i sekken.                                               

Svenska: 

 

Här är några meningar på svenska, forsök att översetta dem till norska. 

 

1. Svenska: Jag kommer inte gå dit igen innan dom har lugnat ner sig.                                    

Norska: 

2. Svenska: Varför har dom börjat hänga, är dom tillsammans eller?                                      

Norska: 

3. Svenska: Jag tyckte inte det var så himla roligt för att vara helt ärlig.                                        

Norska: 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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7.2 Bilaga: 2 

Instruktioner: 

Att fylla i enkäten tar ca 10–15 minuter. Det är viktigt att respondenterna inte samarbetar, 

utan svarar på enkäten individuellt och självständigt. Om möjligt sätt gärna av 15 min i slutet 

eller början av en undervisningstimme och se till att de som vill delta får svara på enkäten i 

klassrummet utan att samarbeta. 

Det er också viktigt att eleverna förstår att deltagande är frivilligt och at de er anonyma. 
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7.3 Bilaga: 3 

Informasjonsbrev 

 

Hei 

 

Mitt navn er Per Henrik Wahl og jeg er student ved Uppsala universitetet. I sammenheng med 

mitt eksamensarbeid trenger jeg deltakere til å delta i en undersøkelse som omhandler de 

potensielle effektene medieeksponering kan ha på språkinnlæring. Undersøkelsen handler 

nærmere bestemt om eksponering for det norske underholdningsprogrammet Skam og om 

dette kan påvirke svenske gymnas elevers kunnskaper i det norske språket. Derfor inneholder 

spørreskjemaet en språktest som tar ca 10 minutter å svare på.    

Undersøkelsen består av et spørreskjema som omhandler begreper som grad av eksponering 

for det norske språket og sosiokulturell status. Språktesten består av syv setninger som skal 

oversettes i undersøkelsen fra norsk til svensk og tre setninger som skal oversettes fra svensk 

til norsk. De fire sentrale etiske forskningsprinsiper som fremheves av vetneskapsrådet for 

samfunnsvitenskapelig forskning, gjelder også for denne undersøkelsen som legger vekt på å 

oppfylle kravene forbundet med informasjon, samtykke, konfidensialitet og nytte 

(Vetenskapsrådet, 2002). På bakgrunn av dette er all deltakelse i undersøkelsen frivillig, alle 

respondenter anonymiseres i arbeidets prosess og fremførelse. Deltakere informeres om 

studiens syfte og mulighet for å avbryte sitt deltakende i studien når en vil, uten at dette vil få 

noen form for negative konsekvenser for undersøkelsen. 

Finnes det noen mulighet og interesse for å presentere en av klassene på deres Gymnas for 

denne undersøkelsen?  

 

Mvh 

Per Henrik Wahl   
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