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Executive summary 

The purpose of this thesis is to examine the correlation between media multitasking and 

tweens‟ cognitive abilities. The starting point of the thesis is a study from Stanford University 

which showed a negative impact on cognitive abilities for adults in relation to media 

multitasking. This thesis attempts to uncover and analyze the relationship between the 

cognitive abilities, such as learning, memorizing, concentration and attention, and the 

consumption of media among tweens through quantitative research. The results of this 

research are intended for the marketing industry and will provide an understanding of how to 

expose the media multitasking tween segment to advertising. The statistic results of the study 

indicated a connection between media multitasking and tweens‟ cognitive abilities, though the 

results were ambiguous. The results demonstrated an effect of gender, where girls in general 

showed a positive correlation between media multitasking and cognitive abilities, whereas 

boys in general showed the opposite correlation. 

The increasing media consumption by tweens is of great importance for the marketing field, 

because media multitasking has become a natural way for tweens to use these media. This can 

appear in the shape of challenges where marketing companies are compelled to fragment the 

use of media in order to expose tweens to advertising with optimal effect. Furthermore, 

marketing companies should be aware of the different media tendencies between genders. 

In relation to marketing, developmental psychology, media and consumer socialization are 

discussed in order to gain an insight and understanding of tweens as consumers and media 

users. 

This thesis thoroughly examines developmental neuroscience and cognitive development to 

gain an insight into the behavior of children and adolescents and an understanding of their 

surroundings. In addition, focus is on the significance of media multitasking in relation to the 

cognitive abilities and how this can affect the learning ability. These factors also have a 

consequence for marketing since learning has an impact on marketing exposure. 

The conclusion of the thesis is that media multitasking is a widespread phenomenon among 

tweens where girls and boys multitask between the media in different ways. For this reason, 

marketing has to apply different strategies of media exposure with regard to the differences 

between the sexes for marketing to be both effective and reach the proper audience. 
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KAPITEL 1 

1.1 Indledning 

Medieforbruget blandt nutidens børn og unge er stærkt stigende, da teknologien er blevet en 

integreret del af deres hverdag (Sørensen II 2010). Dette har resulteret i en stigende grad af 

mediemultitasking hos børn og unge, hvor mange bruger de forskellige medier simultant. 

Mediemultitasking er blevet en selvfølge for denne generation, eftersom de er opvokset med 

mange forskellige medier, samt det at være online størstedelen af deres tid (Microsoft 2009). 

Den stigende udvikling i børn og unges medieforbrug har vist sig at have stor betydning for 

markedsføringsindustrien, da de unge, herunder tweens, dvs. børn i alderen 8-12 år, der er in-

be-tween barndom og ungdom, er en ny forbrugergruppe, som markedsføringen kan henvende 

sig til (Tufte 2007). Tweens er valgt som undersøgelsesgrundlag for afhandlingen, da de har 

et stort forbrug af medier samt er en ombejlet gruppe ift. markedsføring (Tufte 2007). Dog vil 

undersøgelsen i afhandlingen være koncentreret om den ældre del af tween-segmentet, da 

denne gruppe gennemgår mange neuro-kognitive forandringer, som berører multitasking-

evner (Vega 2009). Det vil derfor være interessant at se, om tweens kognitive færdigheder har 

en sammenhæng med mediemultitasking. Desuden er tweens en interessant målgruppe 

markedsføringsmæssigt, eftersom de ikke kun er selvstændige forbrugere, men samtidig 

påvirker hele familiens forbrug og ydermere skal betragtes som fremtidens voksne forbrugere 

(Tufte 2007). 

Selvom et stigende forbrug af medier hos tweens er fordelagtigt for markedsføringsindustrien, 

kan mediemultitasking vise sig at være en udfordring for eksponering af markedsføring, hvis 

tweens kognitive færdigheder viser sig at have en negativ sammenhæng med 

mediemultitasking. Dette kan derved stille større krav til udformningen af markedsføring over 

for tweens. Afhandlingens formål tager udgangspunkt i denne problemstilling og forsøger 

herved at klarlægge en sammenhæng mellem mediemultitasking og tweens kognitive 

færdigheder, herunder indlæring, koncentration,opmærksomhed og hukommelse. Ud fra 

denne sammenhæng kan det diskuteres, hvilke udfordringer dette kan give 

markedsføringsmæssigt, og om der herved skal benyttes en anderledes tilgang til eksponering 

i  medierne. 
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Tweens som forbrugere er stærke og magtfulde i den forstand, at de ved, hvad de vil have, de 

er bevidste om brands samt har en stor indflydelse på hele familiens forbrug. De er 

købestærke superforbrugere, der har en stærk opmærksomhed på reklamer og forbrug 

(Andersen et al. 2006). Der findes dog mange generaliseringer og myter om tweens og deres 

forbrug specielt inden for markedsføring, hvor de fremstilles som sorgløse, uhæmmede 

storforbrugere. Dette er som regel et misforstået billede af denne forbrugergruppe, da de ofte 

er kritiske og velinformerede forbrugere (Tufte 2007). Dog er nutidens tweens påvirket af det 

moderne forbrugersamfund, hvor identitet og værdier er tæt knyttede til forbruget, hvilket 

medfører et pres for øget forbrug (Nielsen 2009). I forlængelse af denne diskussion har der 

været meget fokus på beskyttelse af børn og unge overfor markedsføring, herunder hvordan 

og af hvem børn og unge skal undervises omkring forbrugeradfærd, forbruger- og 

mediesocialisering. Dette er især aktuelt, eftersom det moderne forbrugersamfund med 

stigende hast medfører ændringer for adfærden som forbrugere og mediebrugere (Linn 2006). 

Afhandlingen vil derfor belyse børn og unges forbrugersocialisering i det moderne samfund, 

hvilket er en proces, hvor forbrugerrelaterede evner, viden og attituder tilegnes (Tufte 2007). I 

denne forbindelse belyses udviklingspsykologien og den kognitive udvikling, der har ligget til 

inspiration for forbrugersocialiseringen.  

Tweens som forbrugergruppe er anderledes end andre aldersgrupper, da de kan betegnes som 

”digitale indfødte”, der er født og opvokset med de forskellige medier, vi har i dag. Af denne 

grund har tweens en større forståelse for medier, et større forbrug af medier samt multitasker 

mere mellem medierne, end forbrugere, der betegnes som ”digitale immigranter”, som ikke er 

født med de forskellige medier, der eksisterer i dag (Tufte 2007). Tweens er vokset op med at 

være online hele tiden og er ofte bange for at gå glip af noget. Derfor omgiver de sig med 

flere forskellige medier samtidig og multitasker imellem disse. Denne tendens kan dog vise 

sig at have en sammenhæng med de unges kognitive udvikling og færdigheder i form af 

problemer med indlæringsevnen, hukommelsen og koncentrationsevnen, hvor de kan få 

sværere ved at koncentrere sig og se bort fra distraktioner samt benytte korttidshukommelsen. 

En undersøgelse fra Stanford Universitet har ligeledes konkluderet, at mediemultitasking kan 

resultere i, at man har lettere ved at blive distraheret og sværere ved at koncentrere sig samt 

udelukke uvedkommende stimuli (Lohse 2009). Undersøgelsen beviser hermed, at der er et 

link mellem mediemultitasking og de kognitive færdigheder og indlæring hos voksne 

(Saunders 2009). Afhandlingen forsøger med udgangspunkt i denne undersøgelse, at besvare 
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hypoteser, der viser en sammenhæng mellem tweens mediemultitasking og deres kognitive 

færdigheder. Disse fakta kan vise sig at have betydning for markedsføringsindustrien, da det 

herved kan blive sværere at kommunikere til tweens, hvis mediemultitasking har en negativ 

sammenhæng med deres kognitive færdigheder.  

Mediemultitasking kan dog vise sig at have visse fordele for børn og unge i og med, de får 

opbygget simultane mediekompetencer, som kan være en fordel, når de engang skal ud på 

arbejdsmarkedet, hvor det ofte er et succeskrav at kunne multitaske. Dog kan det på lang sigt 

resultere i en større overfladiskhed, hvis der hele tiden multitaskes mellem flere ting på 

samme tid (Sørensen I 7.5.10). Multitasking i form af konstant forstyrrelse og manglende 

fordybbelse er ligeledes en omdiskuteret effekt af de nye medier, hvilket kan påvirke børn og 

unges intellektuelle evner samt deres læringsproces (Thorup 2008). Diskussionen om 

multitasking er især interessant, når det tages i betragtning, at den menneskelige hjerne ikke er 

skabt til at behandle flere stimuli på én gang, men derimod er skabt til fokusering (Rosen 

2008). I denne forbindelse er det endvidere betydningfuldt at have indblik i, hvordan 

multitasking påvirker hjernen, herunder hvordan det kan have en effekt på børn og unges 

indlæring. Dette kræver dog en forståelse af hjernens udvikling hos børn og unge for at få et 

indblik i deres adfærd, opfattelsesevne og forståelse af omverdenen. 

 

1.2 Motivation 
Min motivation for afhandlingens emne har fra start været hjerneforskningen, da denne kan 

bruges til at opnå en bedre forståelse af vore psyke og adfærd. Desuden er forskning af den 

menneskelige hjerne et nyere område, hvor mulighederne vokser i takt med teknologiens 

udvikling. Det er dog et relativt uudforsket område indenfor børn og unge, hvilket endvidere 

gør det til et yderst interessant område. 

Eftersom den nuværende generation af unge er nogle af de første ”digitale indfødte”, er der af 

denne grund manglende viden angående konsekvenserne af mediemultitasking, hvorfor det vil 

være særdeles interesssant at belyse dette emne. 

Motivationen for specialet har ligeledes været en undersøgelse fra Stanford University, hvor 

forskere fandt frem til, at niveauet af mediemultitasking er forbundet med voksnes 

indlærings- og koncentrationsevne. Det vil derfor være spændende at se, om det samme 

gælder for tweens, som antages at have et højere forbrug af mediemultitasking. Desuden er 
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hjernen hos tweens ikke færdigudviklet, hvorfor dette endvidere kan have en anderledes effekt 

på sammenhængen mellem mediemultitasking og de kognitive færdigheder. 

I afhandlingen tages der udgangspunkt i tweens, da dette segment ikke eksisterede på samme 

måde i min barndom, som det gør i dag. Det store udvalg af medier fandtes ikke i min 

barndom, hvorfor det gør det interessant at undersøge, hvordan tweens i dag bruger de 

forskellige medier. Der er ligeledes en stigende orientering fra virksomheder og annoncører 

mod tweens som forbrugergruppe som følge af deres medieforbrug og købekraft, derfor er jeg 

interesseret i at belyse markedsføringen overfor dette segment.   

 

1.3 Problemstilling 

Mediemultitasking og et stort forbrug af medier er blevet en selvfølge for tweens-

generationen, hvilket har vist sig at have stor betydning for markedsføringsindustrien, da det 

påvirker omfanget og den måde, tweens eksponeres for markedsføringen. Derfor ønskes der 

med afhandlingen at opnå en større forståelse og viden af segmentet tweens og deres medie- 

og forbrugersocialisering, herunder hvilken effekt tweens mediemultitasking har for 

markedsføringsindustrien. 

Den stigende tendens i mediemultitasking kan dog vise sig at have en sammenhæng med 

tweens kognitive udvikling og færdigheder i form af problemer med hukommelse, indlæring, 

opmærksomhed og koncentration. Undersøgelsen fra Stanford University har netop 

konkluderet, at et højt niveau af mediemultitasking er forbundet med dårlig koncentrations- 

og indlæringsevne hos voksne. Ud fra denne undersøgelse vil det være interesssant at påvise, 

om denne sammenhæng også er gældende for tweens, eftersom deres kognitive udvikling er 

forskellig fra voksnes. På denne baggrund fokuseres der på, hvordan 

markedsføringsindustrien kan benytte denne viden, når de skal i kontakt med tweens, da det 

derved kan vise sig at blive en udfordring for tweens at registrere og huske markedsføring.  

 

1.4 Problemformulering 
Hvilken sammenhæng eksisterer mellem mediemultitasking og tweens kognitive færdigheder, 

og hvilken betydning har det for markedsføringsindustrien?  



 

 

9 

 

1.4.1 Forskningsspørgsmål 

1. Hvordan hænger niveauet af mediemultitasking hos tweens sammen med deres 

kognitive færdigheder? 

2. Hvordan kan mediemultitasking påvirke eksponeringen af markedsføring overfor 

tweens? 

3. Hvilke faktorer har betydning for medie- og forbrugersocialiseringen hos tweens i det 

moderne forbrugersamfund? 

 

1.4.2 Hypoteser 

Følgende hypoteser har udgangspunkt i undersøgelsen fra Stanford University, hvor der blev 

fundet en sammenhæng mellem voksnes brug af mediemultitasking og deres kognitive 

færdigheder. Ud fra de opstillede hypoteser og de tilsvarende resultater, foretages en 

diskussion, om hvorvidt resultaterne vil have betydning for eksponeringen af markedsføring 

overfor tweens. 

1. Tweens, der har et højt forbrug af mediemultitasking, har sværere ved at koncentrere 

sig. 

2. Tweens, der har et højt forbrug af mediemultitasking, har en dårligere 

indlæringsevne/sværere ved at gemme information i hukommelsen. 

3. Tweens, der har et højt forbrug af mediemultitasking, har en dårligere hukommelse. 

4. Tweens, der har et højt forbrug af mediemultitasking, har sværere ved at udelukke 

uvedkommende stimuli. 

5. Der er en sammenhæng mellem niveauet af mediemultitasking og tweens kognitive 

udvikling. 

 

1.5 Definition af mediemultitasking 
Størstedelen af litteraturen omhandlende mediemultitasking defineres ud fra hvor meget, der 

skiftes mellem medier, der bruges simultant. Derved bliver der ikke taget højde for, om det er 

antallet af medier brugt, eller om det er hvor meget, der skiftes mellem medierne. Der er 

derfor en forskel på at have mange medier i brug og det at multitaske meget mellem disse. 

Der kan f.eks. multitaskes meget mellem to medier, eller der kan bruges mange medier, hvor 

der skiftes lidt mellem dem. Antagelsen for afhandlingens problemstilling er derfor, at 
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tweens, som er sværest påvirket af kognitive tests, vil være dem, der både bruger mange 

medier og samtidigt skifter meget mellem disse. 

 

1.6 Afgrænsning 

Afhandlingen tager kun udgangspunkt i tweens mellem 10-13 år, dog vil visse dele af de 

sekundære data belyse børn og unge generelt i flere aldersgrupper. Ligeledes beskæftiger 

afhandlingen sig med tweens i Danmark, dog belyser visse dele af de sekundære data 

tendenser hos tweens globalt. 

Eftersom sammenhængen mellem mediemultitasking og kognitive færdigheder hos tweens er 

et nyt emne, der mangler yderligere forskning, vil størstedelen af forskningen inden for 

området tage udgangspunkt i voksnes kognition.  

I afhandlingen betragtes medier både som trykte medier og som digitale. Det vil dog for 

tweens-segmentet være mest interessant at fokusere på de digitale medier ud fra et 

markedsføringsperpektiv. 

I den kvantitative analyse afgrænses segmentet geografisk til kun at inddrage tweens fra 

Storkøbenhavn.  

 

1.7 Metode 
I det indledende kapitel redegøres der for afhandlingens motivation og problemstilling. 

Desuden bliver der redegjort for afhandlingens formål og metodologi, herunder metodisk og 

teoretisk tilgang. 

Når der benyttes hypoteser i afhandlingen, hvor fremgangsmåden er gennem bevisførelsens 

vej, anvendes en hypotetisk deduktiv (positivistisk) metode, hvor der fastsættes hypoteser, 

som afprøves og herefter bliver be- eller afkræftet (Andersen 2005). Herved kan der udlede 

konsekvenser af hypotesen. Det deduktive princip tager udgangpunkt i, at man udleder 

(deducerer) logiske konsekvenser af en generel lovmæssighed. Den positivistiske metode 

bygger på objektive, kvantificerede data, hvor indflydelsen fra forskerens person skal 

elimineres og minimeres (Kvale 2005). Forfatteren af afhandlingen indtager herved en 

objektiv rolle, hvor fænomener betragtes udefra. Hypoteser kan betragtes som påstande eller 

antagelser om faktiske forhold, der skal sammenlignes med empiriske data for at kunne 
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afprøve hypotesens holdbarhed. Dette er tilfældet i denne afhandling, hvor forskellige 

hypoteser er opstillet, og som herefter afprøves ved hjælp af kognitive tests. (Andersen 2005). 

Afslutningsvist sammenfattes resultaterne af den kvantitative analyse, hvor det konstateres, 

om der er sammenhænge mellem visse givne variable. Ulempen ved en hypotetisk deduktiv 

metode kan være, at det er svært at vælge mellem lige gode hypoteser. I denne afhandling er 

hypoteserne valgt med udgangspunkt i resultaterne fra undersøgelsen fra Stanford University. 

Der kan ligeledes være den ulempe, at når et eksperiment er i modstrid med hypotesen, er det 

så eksperimentet, der er udført forkert, eller er det hypotesen, der er forkert. (Marker 2005)  

For at redegøre for problemstillingen benyttes en analyse baseret på sekundær data, der tager 

udgangspunkt i akademiske artikler, tidsskrifter, rapporter, bøger samt information fra 

Internettet. Herunder diskuteres faktorer, der har betydning for problemstillingen og 

hypoteser. 

Afhandlingens empiriske grundlag er baseret på både primær og sekundær data, hvor 

afhandlingens første del består af sekundære data, der har til formål at beskrive medie- og 

forbrugersocialiseringen hos børn og unge samt brugen af markedsføring overfor disse. I 

sekundære data beskrives ligeledes betydningen af mediemultitasking hos børn og unge i 

forbindelse med deres kognitive færdigheder samt hjernens udvikling. For at besvare de 

opstillede hypoteser samt forskningsspørgsmål, vil det være nødvendigt at foretage en 

kvantitativ analyse i form af spørgeskema om tweens medievaner og -forbrug. Desuden 

benyttes i undersøgelsen kognitive tests, hvor de unges indlæring, hukommelse, 

opmærksomhed og koncentration undersøges ud fra forskellige tests med varierende 

sværhedsgrad. To personer fra segmentet bliver ligeledes interviewet vedrørende deres 

holdning til undersøgelsens resultat. Interviewet skal ligeledes give et indblik i deres 

medieforbrug og -vaner, herunder mediemultitasking. Undersøgelsens resultater 

sammendrages i en diskussion, der sammenholdes med den sekundære data, som derefter 

udmunder i en konklusion, hvor problemformuleringen besvares. Afslutningsvist diskuteres 

fremtidige problemstillinger for emnet i en perspektivering. 

 

1.7.1 Teoretisk tilgang 

For den teoretiske tilgang tages udgangspunkt i børn og unges medie- og 

forbrugersocialisering samt udviklingspsykologien, da disse faktorer har stor betydning for 
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forståelsen af børn og unges adfærd som forbrugere i et moderne samfund præget af medier, 

forbrug og markedsføring.  

Inden for børn og unges forbrugersocialisering har Deborah Roedder John samlet viden 

gennem 25 år om børn og unges socialiseringsproces som forbrugere, hvorfra hun har 

defineret tre forbrugersocialiseringsstadier med inspiration fra udviklingspsykologien. De tre 

stadier giver et indblik i børn og unges adfærd og udvikling i forbindelse med forbrug- og 

mediekendskab. 

Jean Piaget har haft stor indvirkning på forskningen indenfor udviklingspsykologien, hvor 

Piaget har defineret fire stadier med udgangspunkt i den kognitive udvikling. De fire stadier 

giver en beskrivelse af børn og unges intelligens og kognitive færdigheder, samt hvordan 

disse udvikler sig. Den kognitive udviklingsteori, som Piaget var inspireret af, giver desuden 

indblik i og forståelse for, hvordan vi udvikler vores tankegang og forståelse for omverdenen. 

For markedsføringindustrien kan det være utrolig nyttigt at have indblik i, hvordan børn og 

unge tilegner sig viden, hvor meget de opbevarer i hukommelsen, samt hvor meget de 

genkalder af information, f.eks. i forbindelse med eksponering af markedsføring.  Denne 

forbindelse er især interessant, når der også tages højde for mediemultitasking, hvor der 

antages at komme udfordringer med koncentrations- og indlæringsevnen. 

Den teoretiske tilgang tager endvidere udgangspunkt i Developmental Neuroscience, der 

beskæftiger sig med hjernens udvikling, som kan informere om viden angående børn og unges 

kognitive udvikling og færdigheder. Developmental Neuroscience kan give indblik i, hvordan 

børn og unge opfatter og bearbejder information, hvilket kan være nyttig viden 

markedsføringsmæssigt.   

Den teoretiske referenceramme har til formål at diskutere og analysere teorier, der kan 

bidrage til en forståelse for den kvantitative undersøgelse. 

 

1.7.2 Empirisk tilgang 

Den kvantitative undersøgelse tager udgangspunkt i et spørgeskema, der har til formål at 

kunne generalisere tweens medieforbrug og –vaner, herunder mediemultitasking. Desuden 

foretages kognitive tests af respondenterne for at få et indblik i deres kognitive færdigheder. 

Proceduren for den kvantitative undersøgelse bliver behandlet mere dybdegående i kapitel 4. 
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Den kvantitative metode er en envejskommunikation, hvor det er undersøgers valg, der afgør, 

hvilke områder, der skal klarlægges. Metodemæssigt arbejdes der her deduktivt, eftersom der 

opstilles en fast forståelsesramme med den hensigt at kunne afkræfte eller bekræfte 

hypoteserne i undersøgelsesdesignet. 

 

1.7.3 Struktur 

For grafisk illustration over afhandlingens struktur se bilag 1. - Strukturmodel 

 

1.7.4 Validitet og reliabilitet 

Når der skal vælges data til at understøtte undersøgelsen, er det vigtigt, at disse data er 

tilstrækkeligt valide og pålidelige. Validiteten dækker over gyldighed og relevans, der siger 

noget om den generelle overensstemmelse mellem det teoretiske og empiriske begrebsplan, 

samt hvor relevant det empiriske begrebsudvalg er for problemformuleringen. Økologisk 

validitet dækker over undersøgelser, der er foretaget i det miljø, hvor fænomenerne 

forekommer, hvilket resulterer i en særlig form for gyldighed, hvis data stemmer overens med 

respondenternes verden. Reliabiliteten afdækker, hvor sikkert og præcist der måles det, der 

faktisk måles. Hermed menes, at målinger helst skal være fri for unøjagtigheder.  

Validiteten vurderes som værende høj, da der er opnået den viden og formål, som var 

hensigten med afhandlingen. 

Reliabiliteten vurderes desuden som værende høj, da målingerne opfattes som pålidelige og 

sikre i form af objektivitet, samt at alle målinger er foretaget af undertegnede.  

 

1.7.5 Kildekritik 

Gennem afhandlingen bliver kritik af de forskellige teoretikere belyst, der er relevante for de 

pågældende afsnit. 

KAPITEL 2 
Formålet med dette kapitel er at give et indblik i tweens-segmentet, herunder dets 

medieforbrug og rolle som forbruger i det moderne samfund. Desuden belyses 

markedsføringsindustriens syn på tweens og dennes ageren overfor segmentet, samt de 

udfordringer markedsføringsindustrien står overfor i det moderne samfund. Afslutningsvist 
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gives en beskrivelse af børn og unges medie- og forbrugersocialisering, der har til formål at 

give indsigt i segmentets udvikling og adfærd som forbruger. 

 

2.1 Segmentet Tweens 

I dette afsnit diskuteres tweens-begrebet samt opstilles karakteristika af segmentet baseret på 

nuværende data og empiri. Der tages her udgangspunkt i meget af Birgitte Tuftes forskning 

blandt tweens og deres medieforbrug for at redegøre for de danske forhold. I afsnittet 

inddrages ligeledes bøgerne ”Brandchild” af Martin Lindstrøm samt ”The great tween buying 

machine” af Dave Siegel et. al. Disse bøger skitserer en række generelle tendenser, der er 

gældende for den nuværende generation af tweens. Martin Lindstrøm har dog været kritiseret 

af mange for hans bog Buyology vedrørende manglende videnskabelig dokumentation. Der 

har derimod ikke været nogen relevant kritk af hans bog Brandchild; derfor benyttes denne 

bog i afhandlingen og anses som valid.  

Ungdommen i dag anses for at være den mest uddannede og bevidste generation i vores tid. 

Gennem konstant tilgængelighed til teknologi og information er den utroligt informerede samt 

besidder en stor teknologisk forstand. De unge har desuden en større selvstændighed og 

selvfokusering end tidligere generationer af unge. Tweens i dag kan karakteriseres som 

værende meget selvsikre, karriereorienterede og med en positiv instilling til at opnå mål i 

livet. Qua Internettet har de lært ikke at have meget tålmodighed, da hurtighed og forandring 

bliver taget for givet af denne generation. Tweens kan godt lide at blive underholdt og 

stimuleret igennem alle deres sanser, så de føler, at de lever i nuet. Af denne grund kan de 

hurtigt blive rastløse og kede sig, hvorfor multitasking er en stor del af deres liv, så der kan 

opleves mere på kortere tid. Desuden har tweens i dag flere gøremål i hverdagen, end der er 

tid til, hvorfor de er blevet meget effektive mht. multitasking. (Luck et al. 2007). 

Tweens kan karakteriseres som værende på kanten mellem barndom og ungdom, hvor de ikke 

er små børn længere, men heller ikke teenagere endnu. I forlængelse af dette bruges oftest 

udtrykket KGOY (kids grow older younger), dvs. barndommen forkortes, mens ungdomstiden 

forlænges. Ifølge Martin Lindstrøm adskiller de nuværende tweens sig fra datidens ved at 

have flere muligheder, de er mere velinformerede, de bliver hurtigere voksne samt har flere 

penge og indflydelse end nogensinde før. Lindstrøm mener, at unge i dag er den første 

generation, der er født og opvokset med en forståelse for den nuværende økonomiske verden 
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grundet det enorme udbud af information og viden, der er tilgængelig hele døgnet. Denne 

faktor bevirker, at de unge har et enormt forbrug af medier samt bruger meget tid og mange 

penge på deres forbrug. Af denne grund er tweens-segmentet blevet så ombejlet af 

markedsføringsindustrien, da det er en yderst rentabel forbrugergruppe (Lindstrøm 2003). Det 

er ikke kun det større rådighedsbeløb tweens besidder, som har virksomhedernes 

kommercielle interesse, det er ligeledes den faktor, at tweens i dag har mere indflydelse på 

familiens samlede forbrug og har ofte mere viden om visse forbrugsgoder end deres forældre. 

Det har faktisk vist sig, at tweens ikke kun udgør ét marked for deres eget nuværende forbrug, 

men også et marked som fremtidige forbrugere samt som influenter for familiens daglige 

forbrug (Siegel et al. 2001). 

Birgitte Tufte, som ligeledes har forsket inden for børns medie- og forbrugersocialisering i 

mange år, er ikke enig med Martin Lindstrøm i hans udsagn om børn og unges forståelse for 

den økonomiske verden. Tufte mener derimod, at de har en ringe forståelse for økonomi og 

markedsføring, hvor de navigerer søgende og interesserede rundt. Dog er hun enig med 

Lindstrøm i, at børn og unge i dag lever i en verden præget af storforbrug og økonomisk 

tænkning. Ifølge Tuftes forskning kan tweens i dag ikke karakteriseres som kompetente og 

mærkevarefikserede forbrugere, hvilket markedføringsindustrien samt Lindstrøm og Siegel 

m.fl. antyder. Tufte mener, at det netop er markedsføringsindustrien og forfattere så som 

Lindstrøm og Siegel m.fl., der har opdyrket et billede af tweens som superforbrugere og i 

virkeligheden har været medvirkende til opfindelsen af begrebet tweens. Tufte udleder 

herved, at der er et stort behov for beskyttelse af tweens; ikke kun overfor 

markedsføringstiltag, men også overfor selve målgruppeidentiteten, som 

markedsføringsindustrien har været med til at opdyrke (Andersen et al. 2006 & Tufte 2007).  

 

2.1.1 Tweens- mellem medier og forbrug 

Følgende afsnit beskriver Birgitte Tuftes resultater indenfor forskningen af tweens 

medieforbrug ift. forbrugersocialisering. 

Det kan være svært at samle tweens som en enkelt, let definerbar og homogen gruppe, idet de 

fleste gerne vil fremstå som unikke individer og samtidig agerer som flokdyr (Microsoft 

2009). Dog har medie- og forbrugersamfundet udviklet sig globalt, så tweens overalt i store 

dele af verdenen ligner hinanden og laver de samme aktiviteter. Grundet den hurtige 
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udvikling i medier og forbrug, er generationsforskellene blevet markante. Nu er det tweens, 

som er frontløberne og besidder den største viden og kompetence. Ofte skyldes det, at tweens 

er i en fase af deres liv, hvor de er søgende og eksperimenterer, da de er i færd med at 

opbygge deres egen identitet. Her tillægges udseende, den rigtige smag og det nyeste 

medieudstyr stor værdi, hvorfor de bruger store dele af deres tid på medier og forbrug (Tufte 

et al. 2009). 

Birgitte Tuftes projekt har undersøgt mediernes rolle overfor tweens (10-12 årige) 

forbrugeradfærd ift. andre socialiseringsfaktorer som familie, skole og venner. Der blev 

endvidere undersøgt for brugen af medier ift. de unges identitetsdannelse og socialisering som 

forbrugere. Undersøgelsen gav et billede af tweens, der er meget bevidste om hverken at være 

børn eller teenager, der kan være svære at kategorisere i bestemte målgrupper. Resultaterne af 

undersøgelsen gav endvidere det indtryk, at tweens ikke er helt så optaget af forbrug, 

reklamer og mærkevarer, som markedsføringsindustrien antyder. Undersøgelsen viste dog, at 

tweens forbrug, mærkevarerkendskab og indflydelse på familiens forbrug hænger tæt sammen 

med familiens livsstil, smag og regler. Meget tyder derfor på, at tweens kan have den rette 

alder til at lære om penges betydning, prioriteringen af forbrug samt evnen til at tjene penge. 

Undersøgelsen indikerede desuden, at de unges identitetsdannelse ikke i større grad er 

tilknyttet forbrug af mærkevarer. Derimod bruges forskellige redskaber og relationer i søgen 

på identitet så som TV, Internettet, mobiltelefoner, tøj og relationer til familien, lærere og 

venner. De tweens, der deltog i projektet, viste stor forståelse for formålet og anvendelse af 

medier og reklame og vidste godt, at markedsføringens rolle er at sælge produkter. Desuden 

fandt størstedelen ligefrem reklamer kedelige og opfattede dem som irriterende. Ud fra 

projektet kunne det konstateres, at tweens ikke er så kompetente og mærkevarerfokuserede, 

som markedsføringsindustrien gerne vil have, de skal fremstå. Dog kan tweens heller ikke 

betegnes som sårbare og uvidende forbrugere, da de inden for visse områder har større viden 

og kompetence end de voksne, og de henter stor inspiration hos venner og medier. Projektet 

betegnede den moderne familie som en forhandlingsfamilie, hvor børnene og de unge er med 

til at påvirke og forhandle om familiens forbrug. Tufte mener ikke, at man kan karakterisere 

tweens som reflekterende forbrugere, eftersom de har ringe forståelse for økonomi og 

markedsføring, og de navigerer søgende og interesserede rundt i den moderne økonomiske 

verden. De unge har derfor brug for mere viden om økonomi, budgetlægning, 

markedsføringens indhold og former samt forbrugerrettigheder. Her er det så spørgsmålet, om 
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det er forældrenes, virksomhedernes eller skolens ansvar at belære om disse (Andersen et al. 

2006).  

Beskyttelse af børn og unge er i dag blevet endnu vigtigere ifølge Tufte, da 

forbrugersocialiseringen af børn i dag foregår lige fra de bliver født, og hvor 

forbrugersamfundet forsøger at pådutte forskellige brands og produkter. Tufte definerer 

forbrugersocialisering som en proces, der foregår livet igennem i samspil med andre 

socialiseringsprocesser, hvor man tilegner sig viden om forbrug, økonomi, smag og livsstil. 

Forbrugersocialiseringen har specielt betydning for børn og unge, da de befinder sig i stadier 

af deres liv, hvor de skaber deres identitet, og personligheden er under udvikling. Derfor er de 

mere modtagelige og påvirkelige end voksne, især hvad angår forbrug (Tufte et al. 2009).   

 

2.2 Markedsføring overfor børn og unge 

2.2.1 Beskyttelse & Etik 

Begrebet tweens som en homogen forbrugergruppe, har affødt to problemstillinger, hvor 

markedsføringsindustrien står på den ene side, som vil forsøge at påvirke de unge som 

forbrugere og på den anden side politikerne, lærerne og forældrene, der forsøger at beskytte 

de unge bedst muligt som forbrugere (Andersen et al. 2006). I dag er det blevet endnu sværere 

for disse parter at beskytte de unge, da meget af markedsføringen er uigennemskuelig så som 

markedsføring via SMS, hjemmesider, viral markedsføring, produktplacering samt 

sponsorering af de unges rollemodeller. Dette er til dels på grund af, at de unge zapper væk 

fra de traditionelle reklamer, hvorfor markedsføringsindustrien er nødt til at finde andre veje 

for reklame, som er sværere at gennemskue for både de unge og forældrene (Straarup 2006). 

Der kan her være tale om skjult reklame, hvor indholdet i markedsføringen bliver gjort til 

genstand for reklamebudskaber i sammenhænge, hvor det ikke forventes og 

”reklameparaderne” er nede (Fabricius 2006). 

Mange virksomheder betragter i dag børn og unge som en kæmpe købekraft i og med, at de er 

letpåvirkelige samt har stor indflydelse på familiens forbrug. Visse virksomheder prøver med 

salg for øje at påvirke børn og unges psykiske og mentale sårbarhed samt de måder, hvorpå 

deres kognitive, følelsesmæssige, sociale og fysiske udvikling påvirker deres beslutninger, 

synspunkter og interesser. Børn og unge har i lang tid været målgruppe for visse former for 

markedsføring, men i dag virker det til, at de er mål for enhver form for produkt, og hvor 
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store dele af deres liv kommercialiseres (Linn 2006). Markedsføringsindustrien er blevet 

kritiseret for følgende kyniske tankegang: ” Børn er de mest naturlige blandt samtlige 

forbrugere; det er dem, der har mindst, og som derfor ønsker sig mest. Følgelig er de lige til 

at plukke”. Markedsføringen mod børn og unge er i dag præcist styret og forfinet ved hjælp af 

videnskaben og børnepsykologer og karakteriseret ved at være mere omsiggribende og 

påtrængende end nogensinde før (Linn 2006). Denne form for kommerciel udnyttelse af børn 

og unge rammer ikke kun familierne, men også samfundet som helhed, derfor er det op til 

flere parter i samfundet at beskytte børn og unge mod denne udvikling. Dette kan f.eks. vise 

sig i form af lovgivning på området, beskyttelse via regler, undervisning i at afkode 

mediebudskaber, mere involvering fra skolen med fælles regler i samarbejde med forældrene 

(Linn 2006). I og med at markedsføring og forbrug i dag er tæt knyttet til medier og er 

centrale omdrejningspunkter i børns og unges hverdag, bør børn og unge undervises i såvel 

medier som forbrug. (Tufte et al. 2009). 

Følgende organisationer i Danmark har til formål at beskytte børn og unge mod 

markedsføringstiltag: Medierådet for børn og unge, Børns Vilkår og 

Forbrugerombudsmandens vejledning: Børn, unge og markedsføring. Markedsføringslovens § 

8 blev indført i 2006 omhandlende hensynstagning, god skik samt forbud mod vildledning 

over for børn og unge (Tufte et al. 2009 & Linn 2006). § 8 er inddelt i to dele, hvor den første 

omhandler en generel agtsomhedsnorm, hvor markedsføringen skal tage hensyn til børn og 

unges naturlige godtroenhed, manglende erfaring og kritiske sans, hvilket gør dem nemme at 

påvirke og præge. Anden del af § 8 omhandler konkrete forbud, hvor markedsføringen ikke 

må opfordre til vold, overtro, anvendelse af rusmidler eller farlig/hensynsløs adfærd 

(Markedsføringsloven). Der forefindes desuden en særlig praksis i Danmark, når det gælder 

regler for markedsføring rettet mod børn og unge. Her benyttes føromtalte 

Forbrugerombudmandens vejledning. Det tyder på, at de fleste virksomheder i Danmark 

udøver en vis form for selvregulering, hvad angår markedsføring mod børn og unge. 

Virksomhederne er opmærksomme på lovgrundlaget og vejledningen samt forsøger at agere 

på etisk vis for bl.a. ikke at få et dårligt image, hvis de udsættes for kritik af deres 

markedsføring til børn og unge. Visse virksomheder har endda et regelæt for markedsføring 

overfor børn (Linn 2006 & Tufte et al. 2009). 

Børn og unge har ofte en manglende forståelse for markedsføringens motiver, begrænsede 

sproglige evner samt problemer med at skelne mellem fiktion og fakta. Desuden besidder 
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børn ikke den erfaring og kritiske sans, som voksne besidder som forbrugere. Disse forskelle 

mellem børn og voksne viser, at børn er en lettere påvirkelig forbrugergruppe, hvorfor de 

lettere kan blive påvirket, udnyttet og snydt gennem markedsføring. Af denne grund har de 

mere brug for beskyttelse overfor markedsføring. (Pittelkow 2009) 

 

2.3 Markedsføringseksponering 

En af de store udfordringer for markedsførere i dag er, at børn og unges præferencer, smag og 

adfærd ændrer sig med en gevaldig fart, der er svær at forudsige. Derfor vil markedsførerne 

gerne forstå og opnå viden omkring børn og unges forståelse for og indsigt i reklame, 

herunder deres indsigt i produkter, mærker og priser. Endvidere er det vigtigt for 

markedsførerne at have indblik i børn og unges beslutningsprocesser og –strategier, deres 

plage- og forhandlingsstrategier, deres forbrugsmotiver, -adfærd og –værdier samt deres 

medieforbrug. (Neiiendam 2009).  

En af de største udfordringer for markedsføringsindustrien i dag er, hvordan de skal nå ud til 

de børn og unge, der bruger flere forskellige medier på samme tid. Det vil derfor ofte være 

nyttigt at bruge markedsføring, der er situationsbestemt, hvor eksponeringen tager 

udgangspunkt i målgruppens forskellige situationer i løbet af en dag. Her er det essentielt, at 

markedsførerne præcist kender deres marked, samt hvordan de skal benytte de nye medier i 

deres media mix. Her kan markedsføringen benytte sig af Multichannel Marketing, der 

fokuserer på langsigtet loyalitet ved at give forbrugerne bekvemmelighed, og hvor flere 

medier synkroniseres og implementerer CRM (Customer Relationship Management) . Her er 

det nødvendigt, at markedsføringen engagerer de unge i form af sammenhængende relevant 

information og tilbud, således den undgår at blive ignoreret af de unge. Det kan dog være 

svært at opbygge kundeloyalitet hos så ung en målgruppe, idet de unge som regel ikke er så 

loyale overfor mærker og produkter og har oftere tendens til at skifte imellem disse end ældre 

målgrupper (Thim 2009). Det er ligeledes af stor betydning, at annoncørerne har en god 

forståelse af målgruppens adfærd og præferencer, hvor der i dag kan opnås mere tilgængelig 

information om målgruppen via de sociale netværk. Her kan der skabes gensidige forhold 

mellem virksomhederne og de unge ved, at virksomhederne tilbyder de unge markedsføring 

med mening og værdi for derimod at modtage oplysninger om de unges adfærd og 

præferencer. Det vil her være mest fordelagtigt ikke at bruge traditionel hårdtsælgende 

reklame, men i stedet ikke-kommercielle beskeder, hvor de unge ikke er forpligtet til at tage 
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stilling eller handle på en bestemt måde, men derimod får tilbudt muligheder, de kan bruge, 

som de har lyst til f.eks. via konkurrencer eller events. De sociale netværk giver 

virksomhederne stor mulighed for eksponering, da undersøgelser har vist, at 96 % af unge 

besøger mindst én gang om ugen et socialt netværk (Hasselbalch 2009). I dag er unge meget 

motiverede af de sociale netværk, i og med de giver adgang til selviscenesættelse, som de 

unge værdsætter højt. På de sociale netværk udveksles ideer og synspunkter om forskellige 

emner, netværket fokuserer på, som f.eks. kan være reklame. Her kan annoncørerne være med 

til at påvirke samtaleemnerne ved eksempelvis at benytte viral markedsføring, hvor de unge 

videresender reklamen på de sociale netværk (Luck et al. 2007). 

Internettet er ideelt til at involvere de unge i virksomhedens produkter, hvilket kan være mere 

motiverende for de unge end at bruge de mere traditionelle medier. Via Internettet kan 

reklamen og produkterne blive en del af de unges hverdag gennem konkurrencer, events, chat 

eller viral markedsføring. Internettet giver de unge en mulighed for at udforske, lære, lege og 

blive involveret i produkterne, lige når det passer dem. For at fange deres opmærksomhed kan 

virksomhederne benytte sig af historier om deres produkter, og hvor de unge skal logge sig 

ind jævnligt for at få en fortsættelse. Andre virksomheder bruger deres produkter i 

computerspil, så de unge kan lege samt lære om deres produkter samtidig. Det vigtigste ved at 

lave markedsføring til unge på Internettet er at få udbredt kendskab til hjemmesiden blandt de 

unge og gøre det attraktivt for dem at besøge denne. Herefter er det selvfølgelig vigtigt at 

selve hjemmesiden vækker deres interesse, så de bliver på hjemmesiden og måske besøger 

den igen, især fordi mange tweens ikke har ubegrænset brug af Internettet. For at lave en 

interessant hjemmeside for tweens, er det vigtigt, at den er underholdende og skaber værdi for 

den tid, de bruger på siden. Her er det forbrugeren, der har total kontrol, så hjemmesiden skal 

appellere til dem med billeder, sjov og action. Hjemmesiden skal desuden gerne være 

nyskabende og anderledes for at fastholde de unges opmærksomhed eller få dem til at 

anbefale den til deres venner (Siegel et al. 2001). 

For markedsføringsindustrien har det stor betydning at få fat på de unge tidligt, så de kan 

opbygge et kendskab og relation til virksomhederne, og som forhåbentligt vil være 

vedvarende en stor del af deres liv og føre til brand loyality; derved bliver det en god 

investering for virksomhedernes fremtidige succes. Dog har undersøgelser vist, at de unge er 

mindre loyale forbrugere end den ældre generation, idet de jævnligt skifter mellem forskellige 

mærker og produkter (Siegel et al. 2001). Når virksomheder skal målrette deres 
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markedsføring til unge, bør det gøres i en ikke-nedladende tone, der afspejler deres syn på sig 

selv samt tage højde for, at de er velinformerede og kritiske overfor markedsføringen. Af 

denne grund er det en god idé at markedsføringen testes på målgruppen. I dag ser unge 

markedsføring som noget værdifuldt, hvor mærker og produkter er en naturlig del af deres 

hverdag og kommunikation, og hvor de forventer, at markedsføringen giver dem noget til 

gengæld (Microsoft 2009). Her ser de unge annonceringen som en byttehandel, hvor de 

investerer deres tid til gengæld for et tilbud, interaktion, humor eller interessante oplysninger, 

der er værd at give videre til venner og familie (Microsoft 2009).  

Ud fra flere forskellige undersøgelser med børn og unge, ses en faldende effekt hvad angår de 

traditionelle reklamer overfor børn og unge. Derfor prøver virksomhederne at fange deres 

opmærksomhed ved hjælp af andre mere sofistikerede måder, hvor de nye teknologiske 

platforme spiller en stor rolle. Her har Internettet og mobiltelefonen en fremtrædende rolle, 

hvor virksomhederne kan reklamere via sms, viral markedsføring, skjult reklame i 

computerspil, søgemaskiner, chatfora og weblogs. Det er vigtigt, at annoncører og 

reklamebureauer er kreative, når de skal nå børn og unge med kommercielle budskaber, 

eftersom målgruppen hurtigt tilegner sig den nye medieteknologi, og den eksisterende 

reklame bliver hurtigt forældet (Tufte et al. 2009).  

Når man taler om markedsføring rettet mod børn og unge, er det ikke et spørgsmål, om 

hvordan man trænger igennem til målgruppen, men mere om hvordan man bliver inviteret 

indenfor. Det er yderst vigtigt, at man får skabt interesse hos denne målgruppe samt tillid, så 

der på sigt kan opbygges loyalitet. Desuden skal markedsføringen være på målgruppens 

niveau og på ingen måde tale ned til den, da dette skaber irritation og modstand. Som 

forbrugere er denne gruppe meget kritisk, krævende og selektiv; tingene skal ske hurtigt og 

være interessante, ellers bliver de hurtigt utålmodige og zapper væk. De er yderst bevidste 

omkring kommerciel kommunikation og kan betegnes som reklameintelligente, hvorfor de 

kan være svære at tilfredsstille. Desuden skal man tage højde for, at tweens er meget 

tidspressede, impulsive og omskiftelige, hvilket sætter endnu større krav til interessant 

markedsføring (Andersen 2009 & Thim 2009). 
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2.4 Markedsføringens udfordringer 
Der er generelt kommet flere muligheder for markedsføringeksponering grundet et større 

udbud af medier. Dette har ligeledes givet udfordringer for markedsføringen i form af mere 

støj og forstyrrelser fra et stigende medie- og markedsføringsudbud, hvor vejen fra afsender 

til modtager er blevet mere ujævn, hvorfor vi bliver mere immune overfor støj og 

forstyrrelser. Desuden er der kommet udfordringer i form af forbrugernes skærpede krav til 

markedsføringen samtidig med, at forbrugerne ikke har tid eller tålmodighed til de mange 

budskaber, som markedsføringen konstant afbryder med (jf. Interruption Marketing). I dag 

skal medierne ses i en social, økonomisk og kulturel kontekst, hvor der er øget dialog mellem 

afsender og modtager. Man taler om, at det er mennesker, der påvirker medierne og ikke 

medierne, der påvirker mennesker, hvilket var tilfældet før i tiden. Det er især børn og unge, 

som er medvirkende til at skabe medier og mediekulturen, eftersom de selv skaber indhold og 

mening (Hasselbalch 2009 & Øgaard).  

I og med at medieudbuddet er steget, har dette medført, at forbrugerne multitasker mere 

mellem medierne, hvilket på den ene side er blevet en udfordring for markedsføringen, da det 

herved gælder om at fastholde forbrugerens opmærksomhed og interesse. På den anden side 

er det stigende medieudbud blevet en fordel, da der herved er større mulighed for 

markedsføringseksponering. Her gælder det derfor om at fragmentere brugen af medier, 

således at markedsføringen spredes ud over flere forskellige medier, hvor der kan tages 

udgangspunkt i IMC (Integrated Marketing Communication). Formålet med IMC er at skabe 

merværdi vha. mangfoldige promotionsmetoder, hvor der skabes synergieffekt mellem 

medierne. Her bruges medierne i forskellige kontekster, så forbrugeren ikke bliver træt af den 

samme markedsføring. For at skabe mere relevant markedsføringeksponering, kan der 

benyttes mere specialiserede medier samt fokuseres på kontekstualitet, hvor der tages højde 

for tid, sted, situation og indhold. Dette har især stor betydning overfor tweens, da deres 

medieforbrug som regel ikke er bundet af tid, sted, indhold og rammer (Andersen 2009). 

En anden metode, som markedsførere kan tage udgangspunkt i for at styrke kontakten til 

forbrugerne, er Permission Marketing, hvor der lægges mere vægt på one-to-one 

markedsføring end på massemarkedsføring. Permission Marketing lægger sig tæt op ad CRM, 

hvor begge fokuserer på at opbygge et tæt forhold til kunden. Permission Marketing handler 

om, at forbrugeren giver virksomheder tilladelse til at sende markedsføringsbudskaber, der er 

relevante, ønskede og accepterede af forbrugeren. Herved etableres fordele for begge parter, 



 

 

23 

 

og forbrugeren skal kun koncentrere sig om relevante budskaber, og virksomheden behøver 

kun at målrette markedsføringen overfor interesserede forbrugere. Ved at virksomheden tager 

udgangspunkt i Permission Marketing, betragtes markedsføringen ud fra et 

forretningsmæssigt synspunkt med et økonomisk ROI baseret udgangspunkt. Det er derfor 

inden for Permission Marketing vigtigt at have øje for målbarhed, hvor der fokuseres på de 

aktiviteter, der giver mest reelt udbytte. Samtidig fokuserer Permission Marketing også på 

målretning, da markedsføringsaktiviteterne målrettes de forbrugere, der er mest interesserede 

heri, hvilket derved skal udmunde i høj kundeloyalitet og skabe CLV (Customer Lifetime 

Value). Permission Marketing lægger endvidere vægt på effekten af metodik, hvor en 

metodisk opfølgningsproces og revision af markedsføringsbudgettet skaber mere værdi (ROI) 

ved at fokusere på dialog og opfølgning (Øgaard). 

IMC og Permission Marketing er begreber som markedførere med fordel kan benytte for at 

skabe mere relevant og interessant markedsføring overfor tweens. Herved kan der opbygges 

en tættere relation, der skaber større værdi for begge parter, og hvor markedsføringen bliver 

målrettet de rigtige forbrugere, således al unødig støj bliver minimeret. 

 

2.5 Forbrugersamfundet 
Den globale udvikling af forbrugersamfundet har haft stor indvirkning på udviklingen i 

medielandskabet, som har ændret gevaldigt karakter, især på grund af Internettet og den 

konstante opdukken af nye digitale medieplatforme (Tufte et al. 2009). Grundet det store 

udbud af de forskellige medieplatforme er den eneste måde, hvorpå man kan følge med i 

udviklingen af disse medier at multitaske imellem dem (Wilson 2008). Derfor har 

mediemultitasking stor betydning for markedsføringen i dag, hvor integreret markedsføring 

kommer til at spille en større rolle, hvis markedsføringen skal ramme de rigtige målgrupper 

på rette tidspunkt, og hvor forbrugerne er modtagelige overfor reklame (EIAA 2009). Det er 

derfor vigtigt, at markedsføringen sker der, hvor tweens er, hvilket kan være en udfordring, da 

de er flere steder på en gang qua multitasking. Hvis virksomhederne skal overleve den 

økonomiske usikre situation samt forbedre deres marketing ROI, er de nødt til at tage nye 

medier i brug, især fordi de mere traditionelle medier som TV, har en faldende indflydelse på 

forbrugeren (Wilson 2008). Det er ikke svært for markedsførere at eksponere reklame for 

tweens, eftersom de bruger en stor del af deres tid på medier og er mere åbne overfor 

annoncering. Dog kan det være vanskeligt at omvende dem til forbrugere, idet mange i denne 
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aldersgruppe stadig er afhængige af deres forældre på grund af en ikke-eksisterende indkomst. 

Dog skal man ikke undervurdere tweens informationssøgning, da de ofte betegnes som 

konsulenter for familien, især når det handler om anskaffelse af medieteknologi, men også 

forbrugsgoder som rejser, biler og fødevarerindkøb, hvor deres meninger og synspunkter har 

stor betydning for familiens valg af forbrug (Andersen et al. 2006). Tweens er desuden 

påvirket og inspireret af deres forældre, som også ofte kan karakteristeres ved at have et stort 

forbrug. Man kan konkludere, at hele vores samfund i dag kan betegnes som et 

forbrugssamfund, hvor mange mennesker udtrykker og identificerer sig igennem deres 

forbrug, hvilket stiller stadig større krav til vores aktivitetsniveau, omstillingsevne og sociale 

kompetencer. Konsekvensen af denne overflod er, at der stadig er et stigende pres for øget 

forbrug. Her spiller markedsføringen også en stor rolle, hvor den massive og voksende 

markedsføring kan føre til et større forbrug. Reklamer stimulerer forbruget, men gør samtidig 

forbruget mere overflødigt, og derved skal der en større reklameintensitet til for at øge 

forbruget yderligere. Markedsføringen skal stimulere lysten til nyt forbrug men også skabe 

utilfredshed med det eksisterende forbrug, således der skabes nye behov. Det stigende forbrug 

kan skabe mere utilfredshed, stress og frustation, da markedsføringen forsøger at frembringe 

et uopnåeligt parallelliv, hvilket kan resultere i, at forbrugerne bliver mere impulsive og 

mindre loyale (Nielsen 2009).  

Problemstilingen med tweens stigende forbrug af medier er delt i to. På den ene side bevirker 

medierne, at tweens bliver mere velinformerede, bedre uddannede og mere socialt forbundet 

elektronisk. På den anden side kan medieteknologien være skadelig i form af eksponering af 

reklame, lettere kontakt til fremmede, pornografiske og voldelige billeder samt en større 

spredning af mobning. Dette afføder igen en problemstilling, om hvem der er ansvarlig for at 

lære tweens at begå sig i medieteknologien. Ofte er det ikke selve mediet eller tidsforbruget af 

dette, der har betydning for udfaldet ved brugen af medieteknologi, men derimod indholdet af 

mediet. Her har markedsføringsindustrien en stor rolle at spille ved at give tweens et indhold, 

som kan have en positiv indvirkning på deres liv (Children and Electronic Media 2008).  

Børn bliver i dag hurtigere voksne og presses herved ud i et forbrugersamfund præget af 

stigende forbrug og reklameintensitet. Mange i markedsføringsverdenen mener kun, at de 

følger en trend ved at henvende sig til tweens ud fra KGOY-fænomenet i stedet for at være 

med til at skabe dette fænomen (Høi 2007). Når markedsføringen bliver ved med at presse på 

en udvikling, hvor tweens påduttes mærker og produkter, som henvender sig til en ældre 
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aldersgruppe, bliver de til sidst nødt til at identificere sig med denne gruppe og derved 

udvikles hurtigere.  

Det stigende forbrug af medier har ligeledes skabt en problemstilling om identitetsskabelse og 

-splittelse, hvor tweens via sociale netværk kan opdigte falske identiteter og personligheder, 

som de kan skifte imellem alt efter behov. Selvom denne aldersgruppe er karakteriseret ved 

eksperimenterende identitet, har Internettet i dennne retning uanede muligheder og kan i 

sidste ende give tvangs- eller vanedannende adfærd. Her er det igen et spørgsmål om 

ansvarslighed og om hvem, der skal oplære tweens i en sikker og forsvarlig adfærd på 

Internettet. Tweens har desuden brug for at agere og kommunikere i den virkelige verden, 

hvor livet ofte kræver mere ansvarlighed, er mere kompliceret og har flere konsekvenser end 

det virtuelle liv. På Internettet er det nemmere at skjule sig bag en opdigtet identitet, hvor man 

kan logge af, når det passer én (Wallis 2006).  

Med udgangspunkt i tweens rolle som forbrugere kan samfundets syn herpå deles op i to, hvor 

den ene forholder sig mere kritisk. Her er synspunktet, at tweens ikke er kompetente nok til at 

navigere rundt i et komplekst forbrugersamfund. Den anden holdning har et mere positivt syn 

omhandlende, at tweens har forståelse og kompetencer til at navigere rundt i et samfund 

præget af medier. 

 

2.6 Børn & unges forbrugersocialisering 
I dette afsnit diskuteres børns og unges socialiseringsproces som forbrugere samt gives 

indblik i udviklingspsykologiske stadier og teorier. Afsnittet har til hensigt at skabe en 

forståelse for børn og unges udvikling og adfærd som forbrugere i det kommercielle samfund. 

Afsnittet tager udgangspunkt i Deborah Roedder Johns forskning inden for 

forbrugersocialiseringen hos børn, hvor forfatteren i artiklen fra 1999 ” Consumer 

Socialization of Children: A Retrospective Look at Twenty-Five Years of Reserach” samler 

viden inden for børns socialiseringsproces som forbrugere fra de foregående 25 års forskning. 

Selvom artiklen kan anses som forældet, er den blevet vurderet som legendarisk og 

banebrydende inden for området, hvorfor afhandlingen belyser netop denne artikel. Afsnittet 

omhandler ligeledes, som Johns artikel, Jean Piagets teori om børns kognitive udvikling.  

Jean Piaget har forsket i børns udvikling og psykologi, og hvor han har undersøgt børns 

intelligens fra nyfødt til ungdom. Herudfra har han fastlagt fire stadier af kognitiv udvikling: 
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- Det sensoriske stadium (0-2 år) 

- Det præoperationelle stadium (2-7 år) 

- De konkrete operationers stadium (7-12 år) 

- De formelle operationers stadium (12-15 år) 

Disse stadier er generaliserende, og alderen kan derfor variere efter barnets individuelle 

udvikling, men de forskellige stadier giver et billede af forskellen indenfor barnets kognitive 

færdigheder. Denne afhandling omfatter de to sidste stadier, hvorfor der gives en kort 

karakteristisk af disse. I de konkrete operationers stadium er det først her, at barnet besidder 

den kognitive færdighed at tillægge konkrete problemer logik. Dette betyder, at barnet er i 

stand til at bruge erkendelse og tænkning for at løse problemer. Dette stadie er ligeledes 

præget af en ikke-egocentrisk tankegang og kommunikationsform. Det er her barnet rigtigt 

introduceres for det sociale liv, hvor andres betragtninger og synspunkter registreres og tages 

til eftertanke. Inden for dette stadie begynder barnet at kunne klassificere forskellige værdier, 

som har betydning, når barnet skal begå sig som forbruger og kunne klassificere brands og 

produkter. Barnet begynder ligeledes at kunne forstå en ny form for humor, som reklamer ofte 

bruger så som sarkasme og satire. Her kan barnet ligeledes genkende og forstå indholdet af 

markedsføring (Eastin 2008). De formelle operationers stadium er karakteriseret ved, at den 

unge er i stand til at forstå abstrakte sammenhænge, hvor det kan håndtere muligheder, 

hypoteser og abstraktioner. Dette gør det i stand til at forstå overtalelseselementet i 

markedsføring. Inden for dette stadie opstår en ny form for egocentricitet, hvor den unge 

søger gyldighed for sine ideer, meninger og synspunkter hos andre. Der begynder desuden en 

løsrivelse fra familien, idet den unge bliver mere selvstændig (Siegel et al. 2001). Piaget 

postulerede, at udviklingen i intelligens skete løbende samtidig med at være påvirket af 

barnets erfaringer med dets omgivelser. Dette indikerer, at barnets udvikling mellem de fire 

stadier kan variere med svingende hastighed (Siegel et al. 2001).  

I den udviklingspsykologiske tilgang, hvor Piaget forskede inden for kognitiv 

konstruktivisme, betragtes barnet som ”social becoming”, hvor barnet anses som et 

mangelfuldt væsen, der skal guides gennem de forskellige stadier med hjælp fra voksne, indtil 

det når ”den fuldkomne tilstand”, som den voksne befinder sig i. I den nyere 

barndomsforskning anses børn derimod som ”social beings”, hvor de betragtes som 
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kompetente og sociale væsener, der danner egne meninger og fortolker i interaktion med 

omverdenen. I det nyere udviklingspsykologiske aspekt, der har en social konstruktivistisk 

tilgang, har de sociale interaktionsprocesser fået tillagt større betydning, og hvor børnene 

studeres og behandles i deres ”egen ret”. Der er herved sket et skift i barndomsforskningen, 

hvorimod opfattelsen førhen var, at barnet skulle beskyttes og opdrages, mens det var ved at 

udvikle sig til et fornuftigt voksent menneske (social becoming). I dag anskues barnet som 

kompetent og en del af den sociale interaktion, hvor det er en aktør i sit eget liv. Den nyeste 

internationale forskning inden for børn og unge opererer med begrebet ”det stærke barn” 

paradigme. Hvor man bevæger sig fra at have opfattet barnet som et sårbart væsen til nu at 

betragte det som en selvstændig aktør, der ofte skal inddrages i beslutninger samt er 

kompetent på mange områder, ikke mindst hvad angår medier (Tufte et al. 2009). 

Piagets teori om den kognitive udvikling gennem barndommen vedbliver med at være 

benchmark for diskussionen om børns kognitive udvikling trods kritik og en videreudvikling 

af teorien. Kritikken af Piagets teori går på, at der burde være flere stadier end kun fire for 

bedre at kunne definere mellemstadierne (Eastin 2008). Desuden er han blevet kritiseret for at 

ordningen med udviklingsstadierne er for ufleksibel og aldersangivelserne ukorrekte, dvs. 

mange børn kan håndtere konkrete operationer tidligere, end Piaget havde antaget. Ydermere 

har Piagets tilgang fået kritik for ikke at lægge nok vægt på den rolle, som sprog, miljø og 

andre mennesker har på indlæringen hos børn; derved menes, at Piagets faser ikke er 

universelle. Samtidig er der blevet sat spørgsmålstegn ved Piagets undersøgelser, da de 

kritiseres for ikke at være tilpasset børnenes erfaringsverden (Larsen 2010).  

Inden for den nyere barndomsforskning har Deborah Roedder John defineret tre 

forbrugersocialiseringsstadier, der bygger på teori fra udviklingspsykologien. Det første stadie 

betegnes som det sansende stadie (3-7 år), det andet som det analytiske stadie (7-11 år) og det 

tredje som det reflekterende stadie (11-16 år). For denne afhandling vil det andet og tredje 

stadie være relevante at benævne. Det analytiske stadie er karakteriseret ved, at barnet 

begynder at forstå på et mere abstrakt plan, det kan aflæse mere komplekse sociale koder og 

er i stand til at se tingene fra et to-sidet perspektiv samt bliver mere uafhængigt og 

selvstændigt. Barnet tænker og handler desuden mere taktisk. John mener, at børn i 5 års 

alderen har udviklet evnen til at adskille reklamer fra almindelige TV-programmer, hvorimod 

de i 7-8 års alderen kan begynde at opfatte overtalelseselementet i reklamer samt forstå 

hensigten med denne. I det reflekterende stadie kan barnet se tingene fra to sider, det har en 
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multi-dimensionel forståelse for sociale koder samt en abstrakt forståelse for brands. 

Herudover tilpasser barnet/den unge sig hurtigere nye situationer samt tænker og handler 

strategisk (John 1999 & Tufte 2007). John konkluderer i artiklen, at jo ældre børn bliver, jo 

mere forstår de reklamers hensigt og bliver derfor ofte mere kritiske og skeptiske overfor 

disse. Desuden understreger John, at forbrugersocialisering ikke udelukkende bør ses fra et 

udviklingspsykologisk perspektiv, men også ud fra andre socialiseringsfaktorer som familie, 

kammerater og mediepåvirkning, hvor børn fungerer i interaktion med andre mennesker og 

henter inspiration og påvirkes af de forskellige medier. Desuden hænger 

forbrugersocialisering ofte sammen med samfundets økonomiske udvikling samt forholdet 

mellem det nationale og det globale, hvor globaliseringen af massemedierne har en stor 

indvirkning på børns medie- og forbrugersocialisering (Tufte 2007). John er som Piaget 

blevet kritiseret for at være for firkantet i holdningen til de tre forbrugersocialiseringsstadier, 

hvor grænserne som regel er mere flydende med udgangspunkt i det enkelte individ. 

 

2.7 Delkonklusion 

Kapitel har belyst forskellige emner, der har betydning for segmentet tweens samt 

markedsføringen overfor dette. Tweens karakteriseres som værende mellem barndommen og 

ungdommen, hvorfor deres adfærd veksler mellem disse. Tweens besidder et stort forbrug af 

medier og forbrugsgoder og har en stor indflydelse på hele familiens samlede forbrug. Af 

denne grund er tweens en rentabel målgruppe for markedsføringsindustrien. Dog er der visse 

udfordringer forbundet med markedsføringeksponering overfor denne målgruppe, da den 

bruger medierne simultant samt er meget kritisk overfor reklame. Derfor er det vigtigt at have 

kendskab til tweens forbrugsmotiver og adfærd samt benytte integreret markedsføring, hvor 

brugen af medier fragmenteres. Den stigende markedsføring overfor børn og unge har affødt 

en problemstilling om, hvor meget behov der er for beskyttelse af børn og unge som 

forbrugere. I denne forbindelse er der ligeledes opstået kritik af det moderne 

forbrugersamfund om, hvilken indvirkning det har på børn og unge, især som forbrugere og 

mediebrugere. Ud fra dette er børn og unges socialiseringsproces som forbrugere blevet belyst 

for at give indblik og forståelse i børn og unges udvikling og adfærd som forbrugere, hvor 

forbrugersocialiseringen har taget udgangspunkt i udviklingspsykologien. 
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KAPITEL 3 
Kapitel 3 belyser den rolle mediemultitasking spiller for tweens kognitive færdigheder, 

herunder især hvordan det påvirker deres indlæring, eftersom dette kan have indvirkning på 

eksponering af markedsføring overfor tweens. En forudsætning for dette er en forståelse af 

hjernens udvikling og den kognitive udvikling hos børn og unge. Derfor gives der i kapitlet en 

gennemgang af dette for at få indsigt i børn og unges adfærd og få et bedre indblik i, hvordan 

de opfatter og forstår omverdenen. Afslutningsvist gives en dybere gennemgang af 

undersøgelsen fra Stanford University, der ligger til grund for afhandlingens problemstilling. 

 

3.1 Hjernens udvikling  
Ungdommen er ikke kun præget af store ændringer fysisk og hormonelt, der sker ligeledes 

markante ændringer i den kognitive udvikling, hvor identiteten, selvbevidstheden og den 

kognitive fleksibilitet påvirkes. Gennem ungdommen sker et skift hen imod, at man bliver 

mere selvbevidst og selvreflekterende. Samtidig udvikles evnen til at tænke 

multidimentionelt, hvorved man bliver i stand til at tænke mere strategisk (Blakemore et al. 

2006). 

Gennem hele barndommen lærer vi hvilken information, der er irrelevant og hvilken, der er 

relevant. Denne læringsproces hører under kategorien kognitiv kontrol, som er en vigtig del af 

hjernens udvikling. Dorsal lateral prefrontal cortex (DL-PFC) er en del af hjernens forreste 

områder, som spiller en afgørende rolle i kognitiv kontrol. Denne del af hjernen bliver først 

fuldt udviklet sent i ungdommen og den tidlige voksenalder (op til 22-23 år), hvorfor børn og 

unges kognitive funktioner er forskellige fra voksnes i disse henseender (Baars et al. 2007). 

Dette kan især have betydning for markedsføringsindustrien, da det kræver viden og indsigt i 

børn og unges adfærd, hvis de skal eksponeres for markedsføring under de rette præmisser. 

Det er af stor betydning, at markedsføringen stemmer overens med det kognitive stadie, 

tweens befinder sig på, således de er i stand til at forstå markedsføringen. 

Vores hjerne udvikler sig desuden ud fra, hvad den bliver påvirket af. Nyfødte børn fødes 

med flere hjerneceller (neuroner) end voksne, men hvis neuronerne ikke bliver påvirket og 

brugt, sorteres de overflødige fra. Dog bliver dele af hjernen gennem livet ved med at 

generere nye neuroner (Blakemore et al. 2006). Det er derfor vigtigt, at børns hjerner fra 

fødslen bliver stimuleret både visuelt, auditivt og motorisk, således der opstår flere 
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forbindelsestråde mellem de neuroner, der bliver brugt. Et vigtigt aspekt i hjernens neurale 

udvikling er dannelsen af synapser imellem neuronerne (synaptogenesen) Frem til ca. 

halvanden års alderen når dannelsen af synapser sit højdepunkt, herefter begynder hjernen at 

prune (synapseselektion), dvs. den sorterer, ordner og smider væk de synapser, der ikke skal 

bruges mere, hvilket varer frem til 10-års alderen. Dog betyder dette ikke, at det er i denne 

alder, at hjernen er mest velfungerende. Hjernen har derimod brug for at specialisere sig, og 

der sorteres i neuroner for at fungere optimalt. Det antages, at synapseselektionen er den 

måde, nervesystemet finjusterer sine forbindelser på. Dvs. når mennesket lærer, styrkes de 

forbindelser, der har betydning for den lærte aktivitet eller adfærd, hvorimod de forbindelser, 

der ikke bruges, forsvinder, hvilket er et udtryk for hjernens plasticitet (Gazzaniga et al. 

2009).  

Figur: Den menneskelige hjerne  

 

Når børns hjerner modnes, handler det om rækkefølgen, hjernen myeliniseres på, hvilket er 

essentielt for børns opfattelsesevne. Myelinisering foregår gennem hele udviklingen af 

hjernen, der er dog visse perioder, hvor myeliniseringen intensiveres. Myelin er fedtskeder, 

som sidder omkring nervecellens axon, og som sikrer, at de elektriske impulser transporteres 

fra celle til celle via vævsvæsken (Blakemore et al. 2006). Myeliniseringen bevirker 

endvidere, at den hastighed, som de elektriske signaler bevæger sig med imellem neuronerne, 

øges, hvorved information kan overføres hurtigere. Af denne grund er der opstået hypoteser 
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om, at der er en forbindelse mellem myelinisering og en forbedring af barnets kognitive 

funktioner (Jung et al. 2007).  

Når børn fødes, er det den forlængede rygmarv, hjernestammen og den ”gamle” hjerne (reptil 

og limbiske hjerne) som indeholder myelin. Den ”gamle” del af hjernen varetager 

overlevelsesfunktioner, vågenhed, beredskab, åndedrætsfunktioner samt medfødte 

reflektoriske reaktioner. Denne del af hjernen bestemmer endvidere mængden af impulser, der 

sendes ind til resten af hjernen. Det næste område i hjernen, hvor myeliniseringen 

intensiveres, er baghovedet, isselap og tindingelapperne, hvilket sker i 3-5 års alderen. 

Tindingelapperne omfatter hukommelsessystemet og intelligensen. I denne alder er hjernen 

endnu ikke modnet til at skelne fantasi fra virkelighed, og børnene opfatter stadig verdenen ud 

fra et egocentrisk perspektiv med udgangspunkt i egne følelser. Pandelapperne er endnu ikke 

veludviklede nok til at styre og strukturere både oplevelsessituationen, men også selve 

læringen af oplevelsen, som skal lagres i hukommelsen. Den sidste del af hjernen, hvor 

myeliniseringen intensiveres, er pandelapperne (prefrontal cortex), hvilket sker i 6-7 års 

alderen samt igen i puberteten. Pandelapperne er med til at styre, ordne og strukturere samt 

modtage signaler fra resten af hjernen. De er nødvendige for, at barnet kan se sig selv udefra, 

for begyndende abstrakt tænkning samt evnen til at have fokus og koncentration. 

Pandelapperne varetager også den funktion, der gør os til modne sociale individer, da den 

også omfatter funktioner som planlægning, selvkontrol og overvejelse af alternative 

handlemuligheder. I denne alder begynder børn at kunne skelne mellem fantasi og 

virkelighed, dog er tankegangen stadig meget konkret. I 7-8 års alderen begynder børn at 

opfatte overtalelseselementet i reklamer og forholde sig til, at annoncørerne prøver at få folk 

til at købe noget. Når myeliniseringen intensiveres i pandelapperne i starten af puberteten, 

begynder de at kunne tænke så abstrakt, at de kan se tingene fra et andet perspektiv end deres 

eget samt besidde kritiske og analytiske evner. Det er i denne alder, at de begynder at forstå, 

at de forskellige medier har bagvedliggende tanker og motiver for det, der bliver formidlet 

(Knudsen 2008).  

Forskning blandt børn og unge har ligeledes indikeret, at kun i barndommen og ungdommen 

er hjernen mest modtagelig overfor ny viden og er bedst til at klare nye udfordringer. Desuden 

har forskning påvist, at hjernen gennemgår radikale forandringer i ungdommen. Den 

overskydende grå substans i hjernen, som vokser gradvist i barndommen og har at gøre med 

omfanget af struktur og kapacitet, formindskes omkring 11-12 års alderen, således at 
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forbindelserne i hjernen bliver mere specialiserede og effektive, hvilket kan fortsætte helt 

frem til ca. 25 års alderen. Den grå substans er grundlæggende for læring, eftersom der skal 

være neuroner tilstede for, at der kan dannes synapser imellem disse. Mængden af hjernens 

hvide substans, der fungerer som forbindingskabler mellem de forskellige hjerneceller, øges 

og bliver samtidig bedre i stand til at transmittere signaler hurtigere. Forskning har påvist, at 

denne proces stadig foregår udover ungdommen (Shute 2009).  

Forskning har desuden påvist, at der eksisterer en lille kønsforskel i hjernen, hvor drenge 

allerede fra fosterstadiet og indtil 8-9 års alderen udviklingsmæssigt er forsinkede op til 

halvandet år i forhold til piger. Dette er grundet kønshormonet testosteron, der hos drenge 

forstyrrer de input, der skal bearbejdes via venstre hjernehalvdel. Piger bruger derimod begge 

hjernehalvdele uforstyrret og effektivt, og hvor man har kunnet måle, at allerede fra 26. 

fosteruge er pigers hjernebjælke (corpus callosum), der forbinder højre og venstre 

hjernehalvdel, større end drenges. Dette har ledt frem til følgende hypotese om, at piger er 

bedre til at multitaske, da de benytter begge hjernehalvdele samtidigt. For drenges 

vedkommende kan denne udvikling vise sig at have visse fordele, eftersom deres højre 

hjernehalvdel bliver mere veludviklet (Knudsen et al. 2009).  

 

3.2 Den kognitive udvikling 

Den kognitive udvikling henviser til udvikling af vores tankemåde og forståelse af 

omverdenen i form af skemaer gennem en assimilativ og en akkommodativ proces. Disse 

skemaer er en slags indre-psykisk forståelsesramme, vi har udviklet på baggrund af vore 

erfaringer med omverdenen for at skabe forståelse og mening. Ved en assimilativ proces 

forstår vi verden ud fra vore allerede eksisterende skemaer, hvorimod vi ud fra en 

akkommodativ proces ændrer eller udvider vore skemaer (Eastin 2008). 

Ifølge den kognitive udviklingsteori er sensorisk input og information nødvendige for at 

kunne tænke, hvilket bliver indsamlet via livserfaringer. Selvom børn er født med en vis form 

for medfødt viden, bliver størstedelen af deres viden tilegnet gennem læring af sammenlagte 

erfaringer. Disse livserfaringer behandles og overføres til hukommelsen og bliver på denne 

måde til viden (Eastin 2008). Når man f.eks. vurderer en ny situation, fremdrages viden for at 

fortolke den nye information. For at kunne fortolke sensorisk input, er det nødvendigt at 

besidde evnen til at kunne organisere information, når dette bliver behandlet ud fra tidligere 
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erfaringer og eksisterende viden. For at bringe sammenhæng i indkommende sensorisk 

stimuli, er man nødt til at udvikle evnen til at organisere information kognitivt. Mennesket har 

brug for evnen til at kategorisere, identificere og genkende information som værende ny, 

anderledes eller identisk med den eksisterende tillærte information. Uden denne kognitive 

udvikling, ville det være umuligt med effektiv behandling af kompleks information. Eftersom 

viden opnås gennem livserfaring, kan alder bruges til at forstå den kognitive udvikling og 

dennes rolle i evaluering af information. Definering af udviklingsstadier hos børn og unge (jf. 

Piagets udviklingsstadier) kan være med til at beskrive aldersbaserede kognitive forandringer 

hos børn og unge. Der opnås en bedre forståelse af de kognitive begrænsninger og evner hos 

børn i forskellige aldre, når de konfronteres med komplekse kognitive situationer. Når børn 

modnes, forbedres deres evne til at opbevare information i arbejdshukommelsen. Når børn 

former og udvikler mentale strategier for problemløsning gentagne gange, bliver disse 

automatiseret, hvilket tillader arbejdshukommelsen at fokusere på andre opgaver. Denne 

informationsbehandling er interessant for medieforskere omkring viden om, hvordan og hvor 

meget information børn erhverver, opbevarer og genkalder indenfor mediebrug (Eastin 2008). 

 

3.3 Multitasking 
Multitasking er et element af kognitiv funktion kaldet kognitiv fleksibilitet. Multitasking er en 

af de mest bemærkelsesværdige evner ved den menneskelige hjerne. Denne kognitive 

fleksibilitet har vist sig at være en betydningsfuld menneskelig evne, der gør, at vi effektivt 

kan tilpasse os udfordringer, der indebærer skiftende opgaver. Undersøgelser inden for 

kognitiv fleksibilitet har indikeret, at fleksibiliteten kan variere individuelt fra det ene øjeblik 

til det andet. Forskning har påvist, at de områder i hjernen hvorfra kognitiv fleksibilitet er 

tilknyttet, er basal ganglia, anterior cingulate cortex, prefrontal cortex og posterior parietal 

cortex. Nylig forskning har konkluderet, at arbejdshukommelsen er en betydelig funktion for 

multitasking performance. Desuden har ræsonnement og opmærksomhed vist sig at være 

indikatorer for multitasking performance (Bühner et al. 2006) Forskning har konkluderet, at 

evnen til at være kognitiv fleksibel har omkostninger i form af langsommere udførelse, når 

der skiftes mellem opgaver samt en større fejlmargin ved skiftende end ved gentagne opgaver 

(Leber et al. 2008 & Rubinstein et al. 2001). 

Det stigende medieforbrug har ligeledes givet anledning til bekymring angående kognitiv 

indlæring og udvikling. Tweens deler i dag ofte deres opmærksomhed mellem flere 
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forskellige medier samtidig med andre gøremål, hvilket kan have en stor effekt på deres 

indlæring, socialisering og fornuft. Undersøgelser har vist, at kvaliteten af output og 

effektiviteten forværres ved brugen af flere opgaver samtidigt. Når vi multitasker, foregår det 

bl.a. i hjernedelen anterior prefrontal cortex Brodmann‟s area 10, som har at gøre med 

vedligeholdelse af langsigtede mål og fuldendelse af disse samt fremdragning i hukommelsen. 

Området prefrontal cortex associeres desuden med den ”udøvende kontrol”, hvor tanker og 

handling koordineres og forbindes med opnåelse af mål. Prefrontal cortex er et af de sidste 

områder i hjernen, som udvikles, oftest først i 20‟erne, og et af de første områder til at 

forfalde, når man ældes, hvorfor unge og ældre burde være dårligere til at multitaske. 

Undersøgelser, der er baseret på hjerneskanninger af børn, indikerer dog, at børn er bedre til 

at multitaske end voksne, formentlig fordi de har en bedre evne til at allokere opmærksomhed 

og filtrere irrelevant information fra (Vega 2009).  

Den menneskelige hjerne er ikke skabt til at multitaske og har svært ved at koncentrere sig om 

flere ting på én gang. Den kan imidlertid trænes til dette ved hjælp af automatiseret adfærd så 

som at køre bil, mens man taler, hvilket ikke kræver meget kognitivt arbejde. For at kunne 

håndtere to opgaver samtidigt, må den ene opgave automatiseres. Det kan dog være svært for 

selv tweens, der som regel karakteriseres som ”gode” multitaskere, at koncentrere sig om flere 

ting ad gangen. I sidste ende bliver outputtet mindre effektivt, og gøremålene vil tage længere 

tid, end hvis de kun udfører én ting ad gangen. Især med komplicerede opgaver, hvor der skal 

tages beslutninger, vil tweens multitasking ikke kunne overkomme hjernens begrænsninger. 

Derfor har selv tweens hjerner brug for at slappe af og ikke blive overstimuleret hele tiden af 

de forskellige medier. Vanemæssig multitasking kan bringe deres hjerner i en overspændt 

tilstand, hvor de kan få svært ved at fokusere (Wallis 2006).  

Det stigende forbrug af digital teknologi og multitasking mellem de forskellige medier har i 

den senere tid sat spekulationer i gang, om hvordan dette kan have konsekvenser for vores 

hjerne. For de digitale indfødte som tweens kan dette have stor betydning for udviklingen og 

funktionen af deres hjerne. Hjerneforskere som Gary Small mener, at dette har betydning for 

samfundet samt fremtiden, hvor tweens f.eks. kan udvikle afhængighed overfor det at være 

online konstant, ADD (attention deficit disorder) og social isolation. Det kan være svært for 

deres hjerner at kapere den uendelige information og kommunikationsmuligheder, der er 

tilgængelige 24 timer i døgnet. Dette kan resultere i, at hjernen får sværere ved at koncentrere 

sig om én ting ad gangen, da man lettere bliver afledt. Gary Small udtrykker, at den nye brug 
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af medier er medvirkende til, at vi fokuserer mindre på detaljer og præcision; vi bliver mere 

ukoncentrerede, besat af hurtige belønninger samt dårligere stillet angående indlæring og 

social kontakt (Small et al. 2008). Visse forskere har desuden fundet en lille positiv 

sammenhæng mellem et højt forbrug af elektroniske medier og en mild grad af problemer 

med opmærksomheden hos unge. Dog har man også fundet ud af, at brugen af visuelle 

elektroniske medier kan forstærke de visuelle evner hos unge, så som at blive mere 

opmærksomme visuelt og få en større visuel rummelighed (Vega 2009 & Schmidt et al. 

2008). Gary Small mener ikke kun, at den nye teknologi forandrer vores liv og indbyrdes 

kommunikation, men den er ligeledes skyld i, at vores hjerne forandrer og udvikler sig i en 

hastig fart. Den teknologiske udvikling gør, at nye nervebaner i hjernen gradvis styrkes, 

hvorimod andre nervebaner svækkes. En vis form for stimulering af hjernen er sund, men hvis 

hjernen eksponeres for en usædvanlig stor mængde af digitale medier, kan den have svært ved 

at tilpasse sig, og i yderste tilfælde kan dette resultere i ADD og ADHD, især hvis man i 

forvejen er genetisk disponeret (Gallagher 2009). Det er dog stadig ikke bevist, om der 

eksisterer en forbindelse mellem ADHD og et højt forbrug af medier. (Schmidt et al. 2008)  

Der findes dog også mange positive holdninger til multitasking, hvor multitasking ses som en 

væsentlig færdighed i den verden, vi lever i i dag samt en nødvendighed for at opnå succes 

(Grafmann 2007). Mediebrugere er i dag nødt til at udvikle specifikke evner for at håndtere 

og automatisere adfærd, der involverer multitasking opgaver. Brugerne kan herved tage 

multitasking strategier i brug for at kunne øge forståelsen og effektiviteten inden for brugen af 

offline og online medier. Specielt de unge har udviklet færdigheder til at navigere mere 

effektivt rundt mellem flere forskellige kilder af information og medieindhold (Rohm et al. 

2009). Mediemultitasking kan derfor have den fordel for de unge ved, at de i en ung alder 

lærer at håndtere multiple aktiviteter, bruger deres tid effektivt samt bruger den eksisterende 

teknologi på nye og kreative måder (Foehr 2006). Undersøgelser om unges mediemultitasking 

har fundet frem til to typer adfærd indenfor mediemultitasking, hvor forbrugerens rolle enten 

er aktiv deltager eller som passivt offer målt ud fra det individuelle niveau af opmærksomhed 

og engagement. Den aktive type skifter strategisk mellem forskellige medieplatforme, 

hvorimod den passive type stiller ind og ud mellem de forskellige medier med det formål 

”altid at være på” (Rohm et al. 2009). 
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3.3.1 Indlæring v. multitasking 

Frem til i dag har man ikke fundet videnskabeligt bevis for, at de digitale medier er 

medvirkende til at forringe indlæringsevnen hos de unge. Dog har mediemultitasking i form 

af konstant forstyrrelse og manglende evne til fordybelse vist, at det ændrer, hvordan 

menneskers hjerner bearbejder information. Via den nye teknologi behøver de unge ingen 

basal paratviden, da alt kan slås op på Internettet. Derimod har det betydning, at de unge 

bevarer evnen til at tænke kritisk, logisk og analytisk. Gennem de nye medier kan det vise sig, 

at de unge tilegner sig nye kognitive færdigheder, men her er spørgsmålet så, hvilken værdi 

de nye færdigheder har. Disse færdigheder skulle gerne være med til at fremme de unges 

akademiske præstation og produktivitet på arbejdsmarkedet. Indtil videre har dette ikke vist 

sig at være tilfældet, eftersom mange unges læsning og skrivning er betydelig forringet pga. 

den overfladiskhed sms og ”tekstning” giver. Den overfladiskhed, som multitasking mellem 

opgaver frembringer, har også vist sig at forringe kvaliteten af udførelsen af opgaver. De 

unges hjerner har svært ved at klare flere vanskelige opgaver på én gang, hvilket har resulteret 

i, at de bliver dygtige til at lære på et mere overfladisk plan, hvorved der bliver mindre tid til 

fordybelse og fokusering. Selvom den nye digitale teknologi åbner op for flere sanseindtryk 

og en overflod af information, er der en psykologisk og hjernemæssig kapacitetsgrænse for 

valgfrihed og bearbejdning af informationer (Thorup 2008). 

Den megen mediemultitasking, som præger de unges hverdag, har vist sig at have en 

indflydelse på den måde, de unge studerer og lærer på. Unge er i dag mere vant til at lære via 

det visuelle frem for den skrevne, hvilket bevirker, at de er gode til at analysere visuelle data 

og billeder. Samtidig er denne generation i høj grad dygtige til at finde og manipulere 

information, da de er vant til denne fremgangsmåde via Internettet. Dog mener mange 

professorer fra USA, at de unges sprog og formuleringer er knap så fokuserede og klare og 

ofte usammenhængende, idet de er vant til at bruge korte eller enstavelsesord på Internettet og 

mobilen. Qua Internettets hastighed og muligheder har dette haft indvirkning på de unges 

store appetit på viden, som helst skal give klare svar hurtigt (Wallis 2006). Dette bevirker, at 

mange unge hurtigt bliver utålmodige og utilfredse med langsom teknologi samt ubekvemme 

med stilhed og kedsomhed. 

I USA har forskning blandt unge vist, at aktiviteter, der påkræver fokuseret opmærksomhed 

så som læsning, er aftagende, hvorimod aktiviteter, der er afhængige af multitasking, så som 

at sende beskeder, er stigende. Her har undersøgelser vist, at jo mere tid unge bruger på 
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aktiviteter, der kræver multitasking, jo sværere har de ved at koncentrere sig om mere 

akademiske aktiviteter som læsning. Ud fra denne undersøgelse blev der givet tre bud på, 

hvordan multitasking aktiviteter kan påvirke akademiske aktiviteter. For det første giver 

multitasking mindre tid tilovers til at studere, og for det andet er det et direkte forstyrrende 

element, når der studeres. Det tredje bud omhandler kognitiv udvikling, hvor 

opmærksomheden forkortes og er mere skiftende pga. den hurtige og overfladiske 

multitasking (Levine et al. 2007).  

Russell Poldrack, psykologiprofessor på University of California har undersøgt, hvordan 

multitasking påvirker vores evne til at lære. Han mener, at selvom man lærer, mens man 

multitasker, vil indlæringen være mindre fleksibel og mere specialiseret, hvorved det kan 

være sværere at genfinde informationen i hjernen. Hans forskning har påvist, at folk benytter 

forskellige dele i hjernen ved indlæring og opbevaring af ny information, når de bliver 

distraheret. Hjerneskanninger har påvist aktivitet i striatum, et område involveret i indlæring 

af nye færdigheder hos folk, der bliver distraheret eller multitasker. Skanningerne har også 

påvist aktivitet i hippocampus hos personer, der ikke blev distraheret, hvilket er et område 

involveret i opbevaring og genkaldelse af information. Undersøgelsen viste hermed, at folk, 

der blev distraheret ved indlæringen, havde en mindre fleksibel læring samt havde sværere 

ved at fremdrage hukommelse (Foerde et al. 2006). Poldrack fastslår, at vore hjerner ikke er 

skabt til at multitaske, men derimod til at fokusere, når det gælder indlæring. Han 

konkluderer, at selvom det virker mere effektivt, når man multitasker, vil det i det lange løb 

være mindre effektivt (Rosen 2008). Poldrack mener dog ikke, at al multitasking er dårligt, 

f.eks. kan musik virke energisk og forøge årvågenheden. Skal man derimod lære noget nyt, 

som skal inddrages i hukommelsen, vil distraktion virke hæmmende på indlæringen. Visse 

undersøgelser har ligeledes brugt hjerneskanninger til at demonstrere hjernens reaktion på at 

håndtere flere forskellige opgaver. Her har det vist sig, at når hjernen er tvunget til at reagere 

på forskellige stimuli på samme tid, opstår der ”flaskehalse” i hjernen, hvilket resulterer i en 

længere svartid (Rosen 2008). Dette fænomen kaldes ”psycological refractory period”, der 

refererer til den ekstra tid, der er behøvet for at svare på stimuli, der er præsenteret tæt på 

anden stimuli. Hjerneforskning har ligeledes påvist, at aktivitetsvolumen i hjernen er 

væsentlig mindre, når to opgaver udføres simultant, end hvis de var udført individuelt. Derved 

kan det konkluderes, at en af omkostningerne ved multitasking er forbundet med hjernens 

ressourcer. En forklaring på dette kan være, at der er en øvre grænse for andelen af hjernevæv, 
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der kan aktiveres på en gang. Det vil sige, når to opgaver udføres simultant, bruges der færre 

ressourcer på begge opgaver. En anden forklaring påpeger, at der er grænser for, hvor meget 

opmærksomhed en person kan rette mod en opgave. (Just et al. 2001) Nyere forskning har 

dog påvist, at vi kun kan administrere maksimalt to opgaver ad gangen, da hver hjernehalvdel 

kun kan varetage en opgave ad gangen. Venstre medial frontal cortex (MFC) varetager den 

ene opgave, samtidig med at højre MFC varetager den anden opgave, hvorved de to opgaver 

koordineres af anterior prefrontal cortex, når der multitaskes. Forklaringen på, at det kan være 

svært at udføre mere end to opgaver på samme tid, kan være på grund af denne fordeling 

mellem hjernehalvdelene (Charron et al. 2010 & Foghsgaard 2010). 

 

3.4  Markedsføring ift. tweens kognition 
Tweens-alderen er karakteriseret ved, at der sker en stor udvikling i især den venstre 

hjernehalvdel. Der bliver derved mere fokus på logik, intellekt og ræsonnement, hvilket 

resulterer i en anderledes adfærd, hvor der tænkes mere logisk, rationelt og abstrakt. 

Videreudviklingen af den venstre hjernehalvdel giver ligeledes evnen til at differentiere en 

ting fra en anden samt være opmærksom på og påskønne detaljer. Af denne grund begynder 

mange børn i denne alder at tage afstand fra de mere barnlige aktiviteter og genstande og 

derimod udforske og reflektere over andre ting. Det er i denne alder, at børn begynder at 

undre sig over virkeligheden og udforske denne. Her undersøger de, hvilke regler samfundet 

og verdenen er bygget op om, og hvordan man agerer indenfor disse. Der sker her en stor 

social udvikling, hvor tweens begynder at se på sig selv udefra og definere sig selv i forhold 

til omverdenen. Her forsøger tweens at finde deres rolle og betydning i samfundet. For 

markedsføringsindustrien betyder dette, at børn i denne alder ikke kun er lege- og 

fantasiorienteret. De er hurtigt udviklende med en begyndende logisk og ræsonnerende 

tankegang. Denne overgang til ungdommen er ligeledes præget af et behov for at skubbe 

barndommen væk, så tweens kan etablere sig selv som værende forbi det barnlige stadie.  

Udviklingen af neurologiske strukturer og kognitive evner tillader tweens at få nogle mere 

sofistikerede præferencer inden for legetøj, teknologi, udseende og forbrugsgoder. Børn i 

denne alder begynder at tillægge detaljerne mere værdi og kunne differentiere og evaluere de 

forskellige mærker. Desuden er det her, at mærkeloyalitet begynder at opstå, ikke kun pga. de 

neurologiske og kognitive fremskridt, men især fordi tweens bliver mere socialt sensitive 

overfor, hvad der er ”in” blandt jævnaldrene. Alle disse faktorer er med til at påvirke tweens 
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selvudvikling, da de her begynder at definere sig selv og danne deres egen personlighed. I 

denne fase af deres liv, er det specielt det sociale aspekt, der påvirker deres liv. De 

jævnaldrenes meninger, værdier og præferencer tillægges stor betydning, og det er ofte andres 

evalueringer og vurderinger, der driver og bestemmer den enkelte tweens smag og 

præferencer. Denne opmærksomhed og sensitivitet overfor de jævnaldrene er kendetegnet ved 

tweens og en vigtig styrke, når de skal passe ind og være vellidte. Tweens har behov for at 

føle sig anderkendt og accepteret af de mest betydningsfulde mennesker i deres liv, da det er i 

denne periode, de bliver mere opmærksomme på sig selv og deres selvværd. Dog har de ofte i 

denne periode af deres liv ikke nok selvværd til at ”være sig selv” og have deres helt egen 

personlighed. De er derfor tit fokuserede på rollemodeller, hvilket markedsføringsindustrien 

derfor ofte drager nytte af. Det er også i denne periode, tweens bliver bevidste om, hvad der 

skal til for at overleve og lykkes i den virkelige verden. I denne søgen på succes i verden 

begynder de at stille spørgsmålstegn ved, hvad der er godt og dårligt, hvilke regler, der findes, 

og hvordan man skal indordne sig under disse. Meget af deres læring omkring dette foregår 

via erfaringer med inspiration fra deres rollemodeller. Grundet videreudvikling af den venstre 

hjernehalvdel hos tweens, som gør dem i stand til at ræsonnere, udvikler de en mere 

sofistikeret moralsk mening, hvor de begynder at stille spørgsmålstegn ved autoriteter og ikke 

bare acceptere alle andres synspunkter. Af denne grund begynder de også at tvivle på 

markedsføringens hensigt og motiver. Denne moralske stillingstagen giver dem mulighed for 

at udforske reglerne ved den sociale verden, hvor deres primære mål er at passe ind. I 

aldersgruppen, hvor tweens befinder sig, besidder de næsten de samme tanke- og 

erkendelsesværktøjer som voksne. Den eneste betydningsfulde færdighed, de mangler at 

udvikle, er evnen til avanceret abstrakt tænkning. Denne færdighed er også vigtig for den 

metakognitive evne for selvrefleksion, hvor man kan observere og tænke over ens egne tanker 

(Acuff 1997). 

 

3.5 Kognitiv kontrol hos multitaskere  
Afhandlingens problemstilling har taget udgangspunkt i denne artikel af Ophir et al., der 

konkluderede, at niveauet af mediemultitasking er forbundet med koncentrations- og 

indlæringsevnen. Dog fandt forskerne ikke frem til nogen årsagssammenhæng mellem 

mediemultitasking og de kognitive evner. Her gives en kort gennemgang af artiklen. 
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Undersøgelsen fra Stanford University viste, at folk, der mediemultitasker meget, har sværere 

ved at koncentrere sig, er dårligere til at skelne mellem relevant og irrelevant information, er 

dårligere til at huske samt har sværere ved at skifte mellem forskellige opgaver. Resultaterne 

demonstrerede, at mediemultitasking kan associeres med den måde, vi behandler information 

i hjernen. Det chokerende ved undersøgelsens resultat er, at de folk, der multitasker meget, er 

dårlige til det, der er nødvendigt for at multitaske. Forfatterne ville undersøge tre aspekter, 

som de mente, bidrager til de evner, en multitasker besidder. Det første aspekt undersøgte 

personer, der både multitasker lidt og meget, for deres evne til at ignorere irrelevant 

information. Det andet aspekt omhandlede organisering af korttidshukommelsen og det tredje 

personernes evne til at skifte mellem opgaver. For alle tre aspekter viste det sig, at personer, 

der mediemultitasker meget, var dårligere til at udføre de pågældende opgaver. Forfatterne 

mener, at et væsentligt spørgsmål, der relaterer sig til denne undersøgelse er, om personer 

med mangel på multitasking-evner er draget mod en livsstil præget af multitasking, eller det 

kan være livsstilen med multitasking, som sløver evnerne (BBC 2009). En anden 

problemstilling som undersøgelsen frembragte var, om personer, der multitasker meget, er 

født med en manglende evne til at koncentrere sig, eller om de beskadiger deres kognitive 

kontrol ved frivilligt at indtage så meget information på en gang. Forfatterne af artiklen havde 

en mistanke om, at mediemultitasking byder på øjeblikkelig belønning, der forstærker en 

eksplorativ adfærd på bekostning af evnen til at koncentrere sig om en enkelt opgave (Holden 

2009).  

Artiklens forfattere forsøger at forklare den stigende tendens i mediemultitasking ved, at det 

kan give en kortvarig lykkefølelse i og med, at det giver en fornemmelse af at være i centrum 

af begivenhederne ved at blive oversvømmet med information. Tendensen kan også skyldes, 

at folk tror, at de kan downloade den megen stimulus og information i hjernen og derved få en 

slags superhjerne, hvilket, forskerne mener, er urealistisk (Engelhardt 2010). En ting 

forskerne er enige om er, at hjernerne på de personer, der multitasker meget, ikke fungerer 

optimalt (Gorlick 2009). 

Med udgangspunkt i denne artikel vil det være interessant at belyse om samme sammenhæng 

mellem mediemultitasking og de kognitive færdigheder er gældende for tweens, hvorfor 

afhandlingens kvantitative undersøgelse baseres på dette. 
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3.6 Delkonklusion 
Kapitel 3 har taget udgangspunkt i hjernens udvikling samt den kognitive udvikling for at 

give indblik og forståelse i børn og unges adfærd. Dette er en forudsætning for at forstå, 

hvordan børn og unge lærer og forstår omverdenen. Herefter er det beskrevet, hvordan 

multitasking påvirker hjernen og hvilke konsekvenser multitasking kan have for 

indlæringsevnen og den kognitive udvikling hos børn og unge. Størstedelen af undersøgelser 

inden for multitasking har påvist negative effekter, hvor kvaliteten af outputtet og 

effektiviteten forværres, når der multitaskes. Desuden er der opstået debat om, hvilken 

indvirkning multitasking har på indlæring, herunder om multitasking medfører større 

overfladiskhed og mindre fokusering og fordybelse. Påvirkningen af multitasking hos børn og 

unge er dog et nyere forskningsområder uden tilstrækkelig dokumentation til at kunne 

konkludere endeligt på konsekvenserne herved. Kapitel har desuden belyst markedsføring ift. 

tweens kognition for at give indblik i, hvordan tweens opfatter og forstår markedsføring ud 

fra den kognitive udvikling. Afslutningsvist er undersøgelsen fra Stanford University blevet 

belyst, hvor det viste sig, at niveauet af mediemultitasking er negativt forbundet med 

koncentration og indlæring hos voksne. 

Med udgangspunkt i den sekundære data har mange undersøgelser allerede belyst visse af 

afhandlingens forskningsspørgsmål og hypoteser. Dog er det af stor betydning for 

afhandlingen at teste værdien af hypoteserne ud fra den kvantitative analyse. 

KAPITEL 4 
I dette kapitel behandles primære data, der benytter sig af den kvantitative analyse for at 

kunne undersøge sammenhængen mellem mediemultitasking og kognitive færdigheder hos 

tweens. Med udgangspunkt i denne analysemetode er det formålet at kunne af- eller bekræfte 

de opstillede hypoteser. 

 

4.1 Kvantitativ undersøgelse 

4.1.1 Formål og metode 

Med udgangspunkt i de sekundære data og den teoretiske referenceramme er rammerne for 

den kvantitative analyse skabt. Formålet med den kvantitative analyse er at kunne klarlægge 

problemstillingen samt hypoteserne om, hvilken sammenhæng der eksisterer mellem 

mediemultitasking og tweens kognitive færdigheder.  
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Ved at anvende den kvantitative metode er det muligt at skabe indsigt i tweens kognitve 

færdigheder herunder deres hukommelses-, koncentrations- og indlæringsevne.  

Ulempen ved at benytte en kvantitativ metode er, at man ikke opnår en dyberegående 

forståelse af de enkelte individer, der deltager i undersøgelsen. Dog betragtes dette ikke som 

et problem, eftersom det ikke er målet med undersøgelsen, selvom det kunne være interessant 

ift. problemstillingen.  

 

4.1.2 Undersøgelser med børn og unge 

Når man arbejder med børn og unge, er det vigtigt at se dem som informanter, der er en form 

for sparringspartner i en proces, hvor de er med til at udvikle ny viden. Det er af stor 

betydning, at de ikke føler sig ”brugt”, men derimod på lige fod med intervieweren, så der 

ikke opstår et ubalanceret magtforhold. De skal opfattes som subjekter og ikke objekter. 

Et problem man skal tage højde for ved undersøgelser med børn og unge er, at de via 

skolesystemet har lært at svare ”rigtigt” for at forsøge at gøre den voksne tilpas ved at svare 

så rigtigt, som de tror, at den voksne forventer. Andre faktorer, der skal fokuseres på, er 

troværdighed, fortrolighed, anonymitet samt tavshedspligt. Her er det essentielt, at 

intervieweren opfattes som troværdig, således der opnås fortrolighed. Desuden skal 

intervieweren sikre anonymitet og understrege, at denne har tavshedspligt (Tufte 2007). 

Inden selve undersøgelsen foretages, er der nogle faktorer, som er væsentlige at overveje først 

(jf. bilag 6). Intervieweren skal i dette tilfælde fortælle forældrene og respondenterne om 

formålet med undersøgelsen, og hvordan de kan bidrage til denne undersøgelse (disclosure). 

Det er her af betydning at finde en balance, så respondenterne ikke føler sig pressede til at 

deltage. Desuden skal der foretages instruktion i undersøgelsen om, hvordan denne foregår. 

Der skal sikres anonymitet samt motiveres for undersøgelsen, dvs. den skal gerne komme 

respondenterne og forældrene til gode, således de også får noget ud af det. I det indledende af 

undersøgelsen har det meget stor betydning at få forældrene til at føle sig trygge, så 

respondenterne også bliver det. Dette kan dog være en udfordring, da mange forældre kan 

være skeptiske overfor undersøgelser, der involverer deres børn. Derfor kan det også være 

svært at få forældernes samtykke, hvilket er nødvendigt ved undersøgelser med børn og unge 

under 18 år. Det er derfor ofte en fordel at lave en undersøgelse, som giver forældre eller 

skolen/fritidsordningen værdi, så de har lettere ved at samtykke (consent). Det er 
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betydningsfuldt at overveje, hvordan indgangen til undersøgelsen skal være, og hvordan man 

får adgang til de unge (access). I dette tilfælde vil det være forældrene og 

fritidsordningen/skolen, der fungerer som gatekeepers, der skal give respondenterne lov til at 

være med i undersøgelsen (gatekeepers). Ud fra modellen i bilag 6 er ”additional information” 

beskrevet i brevet til forældrene og fritidsordningen (jf. bilag 2 & 3), hvor formålet med 

undersøgelsen samt forløbet er beskrevet. ”Location of study” er i denne undersøgelse blevet 

foretaget på to fritidsklubber efter skoletid, så det ikke forstyrrede elevernes skolegang. 

Desuden blev undersøgelsen foretaget på en skole i skoletiden, hvilket var indforstået med 

skolen og forældrene. ”Sampling” dækker over, hvem der skal udvælges til at deltage i 

undersøgelsen. Her vil det være tweens mellem 10-13 år, da dette er det valgte segment. 

Gennem forløbet af undersøgelsen vil der formentlig ske ændringer eller uforudsete 

hændelser, der ikke er taget højde for (contingencies). Disse er beskrevet i afsnit 4.6 om kritik 

af undersøgelsen. Når undersøgelsen er færdigbehandlet, vil det være naturligt, at deltagerne 

modtager en form for belønning, hvor forskeren forpligter sig til at fortælle resultatet af 

undersøgelsen, som på den måde gerne skal virke som en motivationsfaktor for både 

deltagerne, forældrene samt fritidsordningen/skolen (Tinson 2009). I dette tilfælde bliver der 

sendt et brev ud til fritidsordningen/skolen, hvor resultaterne fra undersøgelsen bliver 

beskrevet samt betydningen af disse (jf. bilag 13). 

 

4.1.3 Operationalisering af spørgeskemaet 

Når der udformes spørgeskemaer til børn og unge, er det vigtigt at tage hensyn til deres alder. 

I dette tilfælde, hvor de er mellem 10 og 13 år, forudsættes det, at de selv er i stand til at 

udfylde spørgeskemaet, da det ikke er vanskelige spørgsmål, der er svære at svare på. Dog vil 

undertegnede være til stede for at besvare eventuelle spørgsmål. Man skal være opmærksom 

på, at spørgeskemaet ikke må være for langt, da deltagerne skal kunne holde koncentrationen, 

eftersom de har en kortere koncentrationsevne end voksne. Spørgeskemaet udfyldes 

individuelt lige inden undersøgelsen, således deltagerne ikke påvirker hinanden til at svare 

ukorrekt eller svarer uærligt pga. forældres tilstedeværelse (Tufte 2007). Det vil være vigtigt 

at få testet spørgeskemaet på testpersoner fra målgruppen, inden spørgeskemaet tages i brug, 

således det er forståeligt og på målgruppens niveau, hvilket ligeledes er gjort for denne 

undersøgelse. 
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Det spørgeskema, der blev benyttet, har indgået i Birgitte Tuftes nylige undersøgelse af 6. 

klasses elever vedrørende deres medieforbrug og –vaner. Det oprindelige spørgeskema var på 

46 sider, hvorfor dette blev for omfattende, samt mange af spørgsmålene var irrelevante. 

Derfor blev spørgeskemaet forkortet til kun at opfatte de spørgsmål, der er relevante for 

afhandlingens undersøgelse for at gøre det tidsmæssigt overskueligt for respondenterne, så de 

ikke skulle miste interessen undervejs. Spørgeskemaet blev ligeledes suppleret af spørgsmål 

angående mediemultitasking, og hvordan de unge selv opfatter deres mediemultitasking for at 

få deres eget synspunkt (jf. bilag 4). 

Spørgeskemaet er konstrueret således, at de indledende spørgsmål ikke er komplicerede for 

respondenterne at besvare, så de er motiverede fra starten. I spørgeskemaet er der anvendt 

flest lukkede spørgsmål med forholdsvis samme svarkategorier for ikke at forvirre 

respondenterne. I enkelte spørgsmål er der benyttet åbne svarmuligheder i form af ”andet” for 

at få et andet svar, hvis svarmulighederne ikke var fyldestgørende nok. Desuden er de sidste 

to spørgsmål åbne spørgsmål omhandlende mediemultitasking, da fordelen her er, at 

respondenten kan uddybe sig, og derved kan der opnås en mere præcis viden om emnet. 

Størstedelen af spørgsmålene er dog lukkede spørgsmål, da dette er med til at sikre 

ensartethed i svarerne og gør det muligt at måle statistisk på stikprøven. Det er især en fordel 

at benytte lukkede spørgsmål, når respondenterne er mindreårige, da en liste med 

svarmuligheder kan hjælpe på respondentens hukommelse, hvorfor mange respondenter i 

dette tilfælde formentligt havde undladt at svare eller afkrydset ”ved ikke”. Størstedelen af 

spørgsmålene har dog ”ved ikke” som svarmulighed, så respondenterne ikke er tvunget til at 

give et misvisende svar eller undlade at svare, hvilket kan resultere i, at resultaterne mister 

validitet. Derimod kan denne svarkategori fungere som en nem løsning, hvis respondenterne 

ikke er motiverede til at svare på grund af usikkerhed. Der kan derfor både være fordele og 

ulemper ved svarkategorien ”ved ikke”, men da nogle af spørgsmålene kan anses for at være 

komplekse for specielt respondenterne af denne undersøgelse, kan det være fordelagtigt at 

medtage denne kategori. 

I spørgeskemaet er der anvendt fire typer af skalaer: nominal, ordinal, interval og ratio. 

Nominal- og ordinalskalaen er kategoriskalaer, hvorimod interval- og ratioskalaen er metriske 

skalaer, hvor talværdierne kan anvendes til at beregne gennemsnit og standardafvigelser, 

hvorfor man her kan benytte flere dataanalyser. Nominalskalaen er det laveste niveau, der kan 

måles på og kan bruges til at optælle, kategorisere samt klassificere svarene. Hver kategori 



 

 

45 

 

repræsenteres af én talværdi, hvorfor kategorierne ikke kan rangordnes indbyrdes. De første 

spørgsmål på spørgeskemaet måles på nominalskalaen for at kunne inddele respondenternes 

svar i kategorier. Ordinalskalaen inddeler som nominalskalaen observationerne i kategorier, 

men udtrykker desuden en rangordning af de objekter, der måles. Dette skalaniveau kan enten 

være ikke-komparativt eller komparativt, hvor sidstnævnte giver mulighed for, at 

respondenten kan foretage en sammenligning af det målte objekt med et referencepunkt ved 

afgivelse af svar. Ordinalskalaen kan anvendes ved spørgsmål om kendskab, adfærd og 

holdninger. Intervalskalaen indeholder samme karakteristika som ordinalskalaen, dog ved at 

have den egenskab, at afstanden mellem alle kategorier er den samme, hvilket er en 

forudsætning for beregning af gennemsnit og standardafvigelse og giver derved mulighed for 

flere statistiske analyser. Intervalskalaen bruges ligeledes ofte til adfærds- og 

holdningsspørgsmål. Ratioskalaen opererer på en intervalskala med et fast nulpunkt, hvorved 

der kan beregnes relative forskelle (Jensen et al. 2006). 

Eftersom spørgeskemaet er blevet udfyldt skriftligt med undertegnedes tilstedeværelse er 

størstedelen af spørgsmålene blevet kontrolleret for missing data i form af ikke-besvarede 

spørgsmål, hvorfor dette forekom sjældent. 

 

4.1.4 Gennemførelse af undersøgelse 

Der blev foretaget en pilottest på spørgeskemaet og de kognitive tests på to personer inden for 

målgruppen, inden de rigtige undersøgelser gik i gang. De to testpersoner havde ingen 

nævneværdige problemer med at besvare spørgeskemaet samt gennemføre de kognitive tests. 

Der blev sendt breve ud til 22 fritidsklubber i København, hvoraf undersøgelsen fandt sted tre 

forskellige steder. Det første sted var Bryggens Børne- og ungdomscenter på Amager, hvor 

der blev uddelt 30 samtykkeerklæringer til målgruppen, som derefter havde en uge til at få 

dem underskrevet. Ugen efter var der blevet afleveret én samtykkeerklæring underskrevet. Af 

denne grund blev jeg nødt til at kontakte forældrene per telefon for at få samtykke, hvilket der 

blev givet tilladelse til af fritidsklubben samt af vejleder. På tre eftermiddage blev der 

foretaget ni undersøgelser, da det tog længere tid end beregnet at få testpersoner til at deltage i 

undersøgelsen. Undersøgelsen blev udført i et lukket lokale, hvor deltagerne først skulle 

besvare spørgeskemaet, og derefter blev testen gennemført, hvilket i alt varede ca. en halv 

time per person. 
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Det andet sted, undersøgelsen fandt sted, var på fritidsklubben Dronen i København K. Her 

var samtykkeerklæringerne blevet uddelt af en af medarbejderne i fritidsklubben nogle uger 

inden undersøgelsen. Her havde 18 børn indvilliget i at deltage samt afleveret 

samtykkeerklæringen. De 18 interviews blev fordelt over tre dage med seks undersøgelser per 

dag. Her blev undersøgelserne også gennemført i et lukket lokale, hvor deltagerne først 

udfyldte spørgeskemaet og derefter gennemførte testen, hvilket også tog omkring en halv time 

i alt per person. 

Det tredje sted var Amagerfælled Skole, hvor undersøgelsen fandt sted i skoletiden. Her var 

det klasselæreren, der havde taget kontakt til forældrene for at få samtykke, hvoraf 17 

undersøgelser fandt sted over fire dage. Personerne, der deltog i undersøgelsen var en 4. 

klasse, hvor størstedelen var to-sprogede elever. På skolen blev undersøgelsen også foretaget i 

et lukket lokale af en halv times varighed per person. 

Ud over de tre ovennævnte steder, blev der endvidere lavet tests og 

spørgeskemaundersøgelser med personer fra målgruppen i de resterende tilfælde. 

Det testbatteri, deltagerne skulle gennemføre i undersøgelsen, var sammensat af forskellige 

kognitive tests med hjælp fra vejleder, som havde til formål at give et alsidigt og retvisende 

billede af de unges kognitive færdigheder. I nedenstående tabel er de kognitive tests og de 

kognitive funktioner, testene undersøger, opstillet (jf. bilag 5). 
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TEST KOGNITIV FUNKTION 

California Verbal Learning Test (CVLT) Indlæring over tid 

CVLT recall I (free & cued) Genkaldelse ud fra spontan hukommelse og 

via hjulpet genkaldelse 

CVLT recall II Genkendelse 

Verbal Fluency (dyr & s-ord) Mobilisering, opmærksomhed & 

koncentration 

Kontinuerlig Subtraktion Mobilisering, opmærksomhed & 

arbejdshukommelse 

Talspændvidde Arbejdshukommelse & spændvidde 

Auditory Motor Attention (AMA) Reaktionstid & koncentration 

WAIS Generel IQ 

Stroop Color and Word Test Opmærksomhed, koncentration & eksekutive 

funktioner (impuls kontrol) 

 

4.1.5 Validitet 

Validitetsbegrebet kan opdeles i ekstern og intern validitet. Den interne validitet omhandler, 

hvorvidt forskeren anvender de rette spørgsmål til at undersøge de givne forhold, samt om de 

fundne resultater stemmer overens med virkeligheden. Det er dog individuelt, hvordan 

informanterne opfatter de forskellige spørgsmål, da dette afhænger af deres livsverden. 

Ekstern validitet omhandler i hvor høj grad, man kan generalisere ud fra resultaterne. Det kan 

være svært at generalisere ud fra denne undersøgelse pga. det lave antal af respondenter. 

Desuden kan validiteten defineres ud fra målingsvaliditet, der dækker over, i hvilken grad der 

er overensstemmelse mellem begrebet og målingen deraf. Validiteten i de foretagne 

undersøgelser vurderes som værende høj, da alle respondenter havde indsigt i 

undersøgelsesfeltet medieforbrug og -vaner, samt der var en bred fordeling af respondenter i 
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de forskellige samfundslag. Desværre har respondenterne ikke været repræsentative 

geografisk, eftersom alle kom fra Storkøbenhavn. Det skal dog nævnes, at respondenterne 

kom fra forskellige områder i Storkøbenhavn, hvilket derved kan øge repræsentativiteten.  

 

4.1.6 Reliabilitet 

Reliabilitet dækker over målingens pålidelighed, hvilket er et udtryk for, hvor stabile 

målingerne er, dvs. om målingerne er fri for tilfældige målefejl, hvilket vil gøre det lettere at 

opnå signifikans i de statistiske analyser. Eftersom spørgeskemaet er udformet af professor 

Birgitte Tufte, vurderes reliabiliteten som værende høj, selvom spørgeskemaet er udformet 

med andre formål for øje. Dog har begge undersøgelser haft til formål at belyse tweens 

medieforbrug og –vaner. Det oprindelige spørgeskema var oprindeligt tiltænkt 6. klasses 

elever, hvorimod det i denne afhandling blev besvaret af 4. og 5. klasses elever. Der blev dog 

ikke fundet nogen grunde til, at dette skulle mindske reliabiliteten, eftersom respondenterne 

ingen problemer havde med at udfylde spørgeskemaet, hvilket blev observeret af 

undertegnede. Det skal derimod nævnes, at én af de to-sprogede respondenter havde 

læsevanskeligheder, hvorefter spørgsmålene blev læst op for denne. I få tilfælde har nogle 

respondenter ikke udfyldt alle svarkategorier, hvilket kan skyldes manglende forståelse. Dette 

kan være en faktor, der har indflydelse på en forringelse af reliabiliteten. Dog har ingen af de 

59 respondenter været ord- eller farveblinde, hvilket ville have haft stor indvirkning på 

udførelsen af de kognitive tests.  

Et fåtal af respondenterne er rekrutteret ud fra undertegnedes netværk, hvilket kan være med 

til at påvirke pålideligheden af undersøgelsen, dog er langt størstedelen rekrutteret uden for 

netværket, hvorfor pålideligheden stadig synes høj. Desuden er alle respondenter blevet gjort 

opmærksom på, at undersøgelsen er anonym, hvilket endvidere er med til at højne 

reliabiliteten. 

Reliabiliteten refererer desuden til et måleredskabs evne til at reproducere målinger. 

Undersøgelsen siges at være pålid, når undersøgelsen kan producere samme resultat på 

forskellige tidspunkter for samme respondent. Reproduktion henviser endvidere til, om 

resultaterne kan reproduceres af andre, hvilket i dette tilfælde burde være muligt, således 

reliabiliteten sikres. 
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4.2 Databearbejdning 
Efter en indsamlingsperiode på en måned, er der opnået 59 besvarelser, hvor målet var at opnå 

60, hvilket derfor anses som tilfredsstillende. Eftersom alle spørgeskemaer er blevet besvaret 

ved observation af undertegnede, er der ingen spørgeskemaer, der ikke er blevet besvaret fuldt 

ud.  I de spørgsmål, hvor svarkategorien ”ved ikke” indgår, er disse blevet omkodet til 

missing values.  

Ved spørgsmål om forbruget af multitasking er svarkategorierne blevet sammenlagt til 

”multitasker lidt” og ”multitasker meget”. Dette er ligeledes blevet gjort for spørgsmål om 

medieforbrug, der indeholder kategorierne ”lavt”, ”medium” og ”højt” medieforbrug. Inden 

for spørgsmål om multitasking-evner er der også foretaget sammenlægning af kategorier til at 

omfatte ”multitasker ikke”, ”god til at multitaske” og ”ikke god til at multitaske”. Den sidste 

variable, der er blevet reduceret til kategorier er spørgsmålet om distraktion, der indbefatter 

kategorierne ”multitasker ikke”, ”ikke distraheret”, ”lidt distraheret”  og ”meget distraheret”. 

 

4.2.1 Analysemetode 

Indledningsvist anvendes frekvens- og krydstabeller for at skabe et overblik over stikprøvens 

sammensætning. For at teste undersøgelsesdesignet, herunder hypotese 1-5, benyttes lineær 

regressionsanalyse, der har til formål at teste sammenhængen mellem en afhængig 

intervalskaleret variabel og en eller flere uafhængige variable.  
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Analyseoversigt 

Forskningsspørgsmål Hypoteser Analyseteknik Anvendte spørgsmål & 

tests 

Skala-

niveau 

Hvordan hænger 

niveauet af 

mediemultitasking 

hos tweens sammen 

med deres kognitive 

færdigheder? 

H1:Tweens, der har 

et højt forbrug af 

mediemultitasking, 

har sværere ved at 

koncentrere sig. 

Lineær 

regression  

Medieforbrug 

Multitasking 

Verbal fluency (dyr & s-

ord) 

Kontinuerlig subtraktion 

Auditoty motor attention 

 

Interval 

 H2:Tweens, der har 

et højt forbrug af 

mediemultitasking, 

har en dårligere 

indlæringsevne/ 

sværere ved at 

gemme information 

i hukommelsen. 

 

Lineær 

regression  

 

Medieforbrug 

Multitasking 

CVLT-indlæring (1-5) 

 

Interval 

 

H3: Tweens, der 

har et højt forbrug 

af  

mediemultitasking, 

har en dårligere 

hukommelse. 

 

Lineær 

regression  

 

Medieforbrug 

Multitasking 

CVLT recall 

Interval 

 

H4:Tweens, der har 

et højt forbrug af 

multitasking, har 

sværere ved at 

udelukke 

uvedkommende 

stimuli. 

Lineær 

regression  

 

Medieforbrug 

Multitasking 

Stroop  

 

Interval 

 H5:Der er en 

sammenhæng 

mellem niveauet af 

mediemultitasking 

og tweens 

kognitive 

udvikling. 

Lineær 

regression  

 

Medieforbrug 

Multitasking 

WAIS 

 

Interval 
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4.2.2 Beskrivende statistik 

Dataanalysen tager udgangspunkt i en beskrivende analyse, hvor der benyttes frekvens- og 

krydstabeller. Disse har til formål at give en kort beskrivelse af respondenterne i stikprøven 

samt at rense og skabe overblik over den indsamlede data for derved at sikre validitet og 

reliabilitet af den efterfølgende analyse.  

 

4.2.2.1 Frekvenstabeller 

Frekvenstabellerne er en simpel analyseform, der ikke stiller krav til skalaniveau, som viser 

fordelingen af en variabels kategorier i en tabel. Frekvenstabeller er fokuseret på test af 

variablene enkeltvist og er ideel til at skabe overblik over fordelingen i de forskellige variable 

i datasættet (Jensen et al. 2006 & Andersen et al. 2004). Frekvenstabellerne er først blevet 

undersøgt for ugyldige svar og fejlindtastninger. Her blev der fundet fejl i variablen 

subtraktionstid, hvor systemet har reageret på en fejlindtastning. Denne fejl blev rettet, da der 

skulle indtastes et nul og betragtes ikke som et problem for opgavens validitet eller 

reliabilitet. 

 

Baggrundsvariable. 

Undersøgelsen er besvaret af 59 respondenter, 24 drenge og 35 piger. Der skal derfor i 

analysen tages højde for denne fordeling.  Aldersfordelingen er spredt fra 10-13 år, heraf er 

størstedelen 11 år med 50,8 %. Desuden er der forskelle på fordelingen af køn i 

aldersgrupperne, hvilket betyder, at man skal være opmærksom på køn, når der ses på 

alderseffekter (jf. bilag 9).  

 

Sammenholdning af variable. 

Ved CVLT testen er det interessant at se, at for hver gang listen med ord oplæses, husker 

respondenterne flere ord, hvilket også er den “normale” svarfordeling på denne test. For 

CVLT 1 husker de fleste respondenter mellem fem og seks ord, for CVLT 2 gentager de fleste 

mellem seks til otte ord, for CVLT 3 & 4 er det mellem ni og ti ord og for CVLT 5 nævner 

størstedelen elleve til tretten ord. Denne udvikling er repræsentativ for den generelle 

besvarelse af testen, hvor indlæringskurven bør være stigende. I CVLT free og cued test er 

besvarelserne forholdsvis blandede med et resultat på mellem seks til tolv ord med 

fejlresultater på nul til to ord. I CVLT recall testen husker hovedparten af respondenterne 

mellem 13-16 ord med et fejlresultat på nul til tre ord. Ud fra Fluency testen med dyr vises en 
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udvikling, hvor respondenterne i starten af testen har nævnt flere ord end i slutningen af 

testen, hvilket desuden er normalt for besvarelsen af denne test, eftersom respondenternes 

koncentration er mest optimal i starten. Generelt har respondenterne kunnet nævne mellem 

15-19 ord i denne test. Fluency testen med s-ord viser samme tendens, hvor benævnelsen af 

ord er faldende gennem testen. Her har respondenterne kunnet nævne mellem 5-10 ord. For 

subtraktion testen har størstedelen med 44,1 % fået nul point, hvilket indikerer et lavt niveau 

for mobiliseringen, koncentrationen og arbejdshukommelsen hos tweens. Tidshorisonten for 

testen viser ikke en klar tendens, da besvarelserne er meget blandede, dog har 8,5 % ikke 

været i stand til at gennemføre testen. For talspændvidde testen forfra har de fleste 

respondenter fået mellem 11-13 point, og for bagfra har størstedelen fået 7 point. AMA, 

WAIS og Stroop-testen viser ingen klare tendenser, da pointfordelingen er forholdsvis 

blandet. 

Med udgangspunkt i spørgeskemaet er det interessant at se, at 49,2 % har svaret, at de ikke 

bliver distraheret, når de bruger flere medier simultant. I forlængelse af dette har over 

halvdelen 59,3 % svaret, at de selv mener, at de er gode til at multitaske. Ud fra spørgsmål 12 

om mediemultitasking er niveauet af multitasking blevet kategoriseret i meget og lidt 

multitasking, hvor frekvenstabellerne viser en næsten ligelig fordeling mellem 

respondenterne. Medieforbruget er ligeledes blevet kategoriseret i lavt, medium og højt 

medieforbrug. Her ligger lidt over halvdelen (55,9 %) inden for kategorien medium 

medieforbrug.  

 

4.2.2.2 Krydstabeller 

Til forskel fra frekvenstabeller sammenholder krydstabeller to variable og finder dermed 

sammenhæng. Ligesom i frekvenstabeller stilles der ingen krav til skalaniveau i krydstabeller. 

Krydstabeller anvendes til at analysere, hvordan to variable samvarierer, hvilket henviser til 

deres statistiske afhængighed. Krydstabeller beskriver desuden to eller flere variable 

samtidigt, hvilket afspejler en fælles fordeling af to eller flere variable med et begrænset antal 

kategorier. Fordelen ved at benytte denne analysemetode er, at alle typer variable kan benyttes 

uanset skalaniveau, derved er der ingen forudsætninger, der skal opfyldes.  

Til analyse af krydstabellernes sammenhæng benyttes Chi-square til at teste sandsynligheden 

for, at to variable er u/afhængige. Som oftest er sammenhængen i krydstabeller kun 

interessant, hvis den er statistisk signifikant. For at opnå dette skal signifikansværdien være 
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mindre end 0.05, hvor der er 95 % sandsynlighed for sammenhæng (Malhotra et al. 2006). 

Der bliver i krydstabellerne taget udgangspunkt i de mest relevante sammenhænge. 

 

Hvilken betydning har køn sammenholdt med multitasking? 

Ud fra krydstabuleringen er det interessant at se, at der er en væsentlig forskel mellem 

kønnene inden for multitasking-forbruget. Inden for multitasking-kategorier er der en 

væsentlig større andel af drenge som ”multitasker meget”, hvorimod pigerne har en større 

andel af ”multitasker lidt”. Her viser Pearsons Chi-sqaure (5.428) en signifikans på 0.019, 

hvilket betyder, at man kan afvise, at de to variable er uafhængige af hinanden, dvs. der er en 

sammenhæng mellem multitasking-forbrug og køn. Størstedelen af drenge og piger mener 

generelt, at de er gode til multitasking, dog mener lidt flere piger end drenge, at de er dårlige 

til at multitaske. Pearson Chi-square (2.286) signifikansværdi er på 0.319, hvilket betyder, at 

man ikke kan afvise, at de to variable køn og multitasking-evner er uafhængige af hinanden.  

 

Hvilken betydning har alder sammenholdt med multitasking? 

Krydstabuleringen for alder og multitasking viser en sammenhæng, hvor tweens i alderen 10-

11 år multitasker mere end tweens mellem 12-13. Sammenhængen er tilnærmelsesvis 

signifikant med en værdi på 0.053 og Pearsons Chi-square på 7.686.  

 

Er der sammenhæng mellem distraktion og multitasking-evner? 

Ud fra krydstabellen ses en tydelig sammenhæng mellem respondenter, der har svaret, at de 

ikke bliver distraheret og samtidig mener, at de har gode multitasking-evner. Her er Pearsons 

Chi-square 103.346 med en signifikans 0,00, hvilket betyder, at det kan afvises, at de to 

variable er uafhængige af hinanden.  

 

Hvordan hænger niveauet af medieforbrug sammen med multitasking? 

Medieforbrug-kategorier sammenholdt med multitasking-kategorier viser, at respondenter, 

der har svaret, at de har et lavt medieforbrug, multitasker ikke ret meget, hvorimod 

respondenter, der har et højt medieforbrug, multitasker meget. Pearsons Chi-square (2.727) 

viser et signifikansniveau på 0.256, derfor kan det ikke afvises, at variablene er uafhængige af 

hinanden. 
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Hvilken betydning har køn sammenholdt med medieforbrug. 

Indenfor medieforbrug-kategori viser krydstabellerne den samme tendens for drenge og piger. 

Generelt for kønnene har størstedelen et medium forbrug af medier. Her er Pearsons Chi-

square 0.450 med en signifikanssandsynlighed på 0.799, hvorfor det ikke kan afvises, at de to 

variable er uafhængige af hinanden.  

 

Ud fra krydstabellerne vil det være fornuftigt at tage alder og køn med som parametre i 

analyserne, da de virker til at have en effekt på medieforbruget og multitasking. 

 

4.2.3 Kontrol af data 

Som en modelkontrol vil det være nødvendigt at kontrollere data, således der tages højde for 

andre variable, der muligvis kan forklare den observerede sammenhæng, så resultaterne kan 

bekræftes. Her antages følgende: 

 - der vil være en aldersrelateret forbedring på de fleste tests. 

 - der vil være en kønseffekt, hvor piger generelt er bedre til de sproglige opgaver, og                                                                                                                     

drenge generelt er bedre til rumlige opgaver (Gerlach 2008). 

Er der en generel effekt af alder og køn på generel IQ? 

Der er en generel effekt af alder ud fra WAIS testen med en signifikans p=0.0492, t=2.01, 

men ingen effekt af køn (t=0.22, p=0.8292). 

Er der en effekt af alder og køn på indlæring og hukommelse? 

Der er ingen effekt af alder ud fra CVLT testen. Der er en generel effekt af køn på CVLT-5         

(t=-2.02, p=0.0478), men på de andre stadier af indlæring eller hukommelse er der ingen 

effekt af køn. 

Er der en effekt af alder og køn på opmærksomhed? 

Fluency-dyr 

Der er en generel effekt af alder på total score (t=2.08, p=0.0423), hvilket indikerer, at 

performance bliver bedre med alderen. Der er ligeledes en generel effekt af køn, hvor drenge 

er dårligere (t=-2.73, p=0.0084). Desuden er drenge generelt dårligere i de to første perioder 
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(t=-2.32, p=0.024, t=-2.9, p=0.0054), hvilket kan tyde på, at de generelt er dårligere til at 

mobilisere sig til opgaven. Dette forklarer endvidere kønseffekten i total score. 

Fluency-s 

For s-ordmobilisering sker der tilsvarende, dog er resultaterne ikke lige så stærke. 

Subtraktion 

Der er ingen effekt af alder og køn på total score, dog klarer drenge generelt opgaven 

hurtigere (t=-1.98, p=0.0527). 

Talspændvidde 

Der er ingen effekt af alder og køn. 

AMA 

Her er der både en effekt af alder og køn, hvor performance bliver bedre med alderen (t=3.13, 

p=0.0028) og er generelt dårligere hos drenge (t=-2.09, p=0.0416). 

Er der en effekt af alder og køn på koncentration og impulshæmning? 

Der er effekt på både alder og køn ud fra Stroop testen, hvilket indikerer, at performance 

generelt bliver bedre med alderen (t=2.35, p=0.0224), og drenge klarer sig generelt dårligere 

(t=-2.06, p=0.0443). 

 

Konklusion på kontrol af data. 

Ud fra modelkontrollen kan det fastsættes, at der generelt er forventede effekter af alder på 

performance på en række tests. Desuden er der effekter af køn på en række tests. Derfor kan 

det udledes, at performance generelt bliver bedre med alderen, når der tages højde for 

kønseffekter, samt drenges performance generelt er dårligere end pigers, når der tages højde 

for aldersforskelle. 
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4.3 Regressionsanalyse 

4.3.1 Formål, metode og forudsætninger 

Regressionsanalysen benyttes som metode til at teste undersøgelsesdesignet, da denne synes 

mest velegnet til at teste de opstillede hypoteser. Regressionsanalysen har den egenskab at 

kunne teste sammenhængen mellem variable, og bygger endvidere på en antagelse om 

kausalitet. For at kunne benytte regressionsanalyse er der følgende forudsætninger, der skal 

være opfyldt: Det er et krav, at sammenhængene mellem den afhængige variabel og de 

uafhængige variable skal være lineære, samt at alle variable er på kontinuerligt skalaniveau. 

Desuden skal variablene være tilnærmelsesvis normalfordelte (jf. bilag 9), og der skal være 

varianshomogenitet, dvs. at der ikke er forskel i populationernes spredning. Disse betingelser 

er et krav for at gøre analyserne valide (Andersen et al. 2004).  

Hypoteserne bliver testet ud fra lineær regression, hvorefter der foretages eksplorative 

analyser ud fra Stepwise-metoden, der har til formål at finde frem til de variable, der bedst 

kan forklare den afhængige variabel mediemultitasking. I metoden bruges Backward 

elimination proceduren, hvor alle variable er inkluderet, men bliver herefter fjernet en ad 

gangen, når de ikke viser signifikans. Til sidst er de variable tilbage, som kan forklare en 

sammenhæng mellem de effekter, der påvirker det kognitive mål. Stepwise-metoden er her en 

god model til at påvise de effekter, som påvirker performance på en given test mest.      

 

4.3.2 Resultater 

Når de opstillede hypoteser skal testes via regressionsanalysen, kan mediemultitasking testes 

ud fra to mål: medieforbrug (antal medier brugt) og multitasking (hvor meget der skiftes 

mellem medier). Det vil være interessant at belyse interaktionseffekter mellem disse, hvor det 

antages, at de respondenter, der er sværest påvirket af de kognitive test, også vil være de 

respondenter, som både bruger mange medier og samtidig multitasker meget mellem disse. I 

analysen testes der både på medieforbrug og multitasking for at måle, hvordan de begge 

påvirker kognitive evner samt om der opstår interaktionseffekter. 
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Emne Hypotese Test 

1 sværere ved at koncentrere sig Fluency (dyr + s-ord), AMA, spændvidde, 

subtraktion 

2 en dårligere indlæringsevne / sværere ved at gemme 

information i hukommelsen 

CVLT indlæring (1-5) 

3 dårligere hukommelse CVLT recall 

4 sværere ved at udelukke uvedkommende stimuli Stroop 

5 der er en sammenhæng mellem niveauet af 

mediemultitasking og tweens kognitive udvikling. 

WAIS 

 

Hypotese 1: Tweens, der har et højt forbrug af mediemultitasking, har sværere ved at 

koncentrere sig. 

Fluency-dyr 

Ud fra den lineære regressionsanalyse ses det, at der ikke er en overordnet sammenhæng 

mellem medieforbrug/multitasking og fluency performance (total score). Opdeles testen på 

tidsperioder, ses det, at medieforbrug ingen effekt har på de to første tidsperioder i fluency. 

Men ved den tredje periode vises en signifikant sammenhæng (F=10.579, p=0.002). Denne 

sammenhæng indikerer, at større medieforbrug er forbundet med bedre performance på 

fluency i denne periode, hvilket kan fortolkes som, at tweens med lavere medieforbrug er 

dårligere til at holde fast i koncentrationen om opgaven. Ved den sidste tidsperiode er der 

ligeledes ingen forskel. 

Eftersom hypotesen ikke kan bekræftes, foretages en eksplorativ analyse, hvor alder og køn 

drages ind i analysen, da det viste sig, at disse variable fandt effekter under modelkontrollen. 

Her benyttes Stepwise regression med backward elimination procedure for at finde en 

sammenhæng mellem de effekter, der påvirker det kognitive mål. 

For den første tidsperiode er der kun en effekt af køn på medieforbrug (t=-1.02, p=0.048), 

hvor piger kan nævne flere ord end drenge. Sammenhængen er dog ikke særlig signifikant. 

Desuden vises en effekt af multitasking (F=6.032, p=0.017), hvor tweens som multitasker 

meget klarer sig dårligere for denne periode. For anden tidsperiode ses der effekter af alder 

(t=-1.94, p=0.0573), køn (t=-3.08, p=0.0033) samt en interaktionseffekt mellem medieforbrug 
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og alder (t=-2.41, p=0.0195). Tredje periode viser en effekt af medieforbrug (t=-2.75, 

p=0.0081), hvilket indikerer, at et højere medieforbrug giver bedre performance på denne del 

af testen (jf. figur bilag12).  

På den sidste tidsperiode er der ingen forskel på effekter, hvorimod der på total score er en 

effekt af køn (t=-2.59, p=0.0122), hvor drenge viser en dårligere performance samt en 

interaktionseffekt mellem medieforbrug og køn (t=-2.03, p=0.0476). Her vises en positiv 

sammenhæng på pigers medieforbrug, hvorimod der hos drenge ikke er forskelle på tværs af 

medieforbruget (jf. figur bilag 12).  

Fluency-s-ord 

Der findes ingen overordnet effekt for denne test, hverken for total score eller for de enkelte 

tidsperioder. Dette kan dog skyldes, at flyency s-ordtesten generelt er sværere end fluency-

dyr, hvilket skaber mindre variation i resultaterne, og hvilket bevirker, at der er for få data til 

at køre testen. Man kan dog benytte Stepwise backward elimination proceduren, hvor der 

herved findes en effekt af medieforbrug (t=3.08, p=0.0033), en interaktionseffekt mellem 

medieforbrug og multitasking (t=-2.35, p=0.0226) samt en trevejs interaktion mellem køn, 

medieforbrug og multitasking (t=-2.52, p=0.0151) for den anden periode. Det ser ud til, at der 

er en generel forskel på, hvordan drenge og piger påvirkes af multitasking (jf. figur i bilag 

12). Drenge ser generelt ud til at have bedre performance, hvis de multitasker lidt og har et 

lavt medieforbrug. For piger ses den omvendte tendens, hvor de generelt klarer sig bedre, når 

de multitasker meget. Dog ser det ikke ud til, at piger påvirkes synderligt af medieforbrug.  

For tredje periode findes ligeledes forskellige sammenhænge. Her viser analysen en generel 

positiv sammenhæng mellem medieforbrug og performance (t=3.50, p=0.0012), når der er 

taget højde for alder og køn. Dvs. performance bliver bedre ved et højere medieforbrug. 

Derimod er der en negativ sammenhæng mellem multitasking og performance, hvor 

performance bliver dårligere ved et større forbrug af multitasking. Der er ligeledes en 

interaktionseffekt mellem medieforbrug og multitasking, hvor et lavt medieforbrug indikeres 

ved lidt mediemultitasking og et højt medieforbrug ved meget mediemultitasking (jf. figur 

bilag 12).  
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For s-ord total score findes en sammenhæng mellem køn og multitasking (t=-2.28, p=0.0265). 

Her ser det ud til, at drenge, som multitasker lidt, har bedre performance, hvor det ser ud til at 

være omvendt for piger (jf. figur bilag12). 

AMA 

Denne test viser heller ingen generel forskel, men inddrages køn, vises en effekt herpå (t=-

2.02, p=0.0482), hvor drenge er dårligere end piger. Desuden findes en effekt på alder, hvor 

performance bliver bedre med alderen (t=-3.17, p=0.0024). 

Her viser Stepwise-metoden med backward elimination proceduren, at drenge generelt har en 

dårligere performance (t=-3.37, p=0.0015), men bliver dog bedre med alderen. Desuden vises 

en positiv effekt af multitasking, hvorved performance bliver bedre ved meget multitasking. 

Endvidere viser analysen en interaktionseffekt mellem medieforbrug og køn (t=-2.14, 

p=0.0380). 

Talspændvidde 

Her er der ligeledes ingen generelle forskelle, hverken på forfra eller bagfra testen. På forfra 

testen vises ingen effekter af køn eller alder, hvorimod der på bagfra testen findes flere 

effekter.  Her viser testen en interaktionseffekt mellem alder og køn (t=2.20, p=0.0327) og en 

trevejs interaktion mellem køn, alder og medieforbrug (t=2.55, p=0.014). 

Her viser Stepwise-metoden, at der ved spændvidde bagfra ses en interaktionseffekt mellem 

køn og medieforbrug, hvor drenge har en bedre performance ved lavt eller medium 

medieforbrug, mens piger er bedst ved medium medieforbrug. 

Kontinuerlig Subtraktion 

Kontinuerlig Subtraktion viser ingen signifikante sammenhænge, heller ikke når alder og køn 

inddrages i analysen. Dog er der en kønseffekt på tidsmålet (t=-2.14, p=0.0368), hvor drenge 

generelt er hutigere end piger. 

Benyttes Stepwise backward elimination på total score findes desuden en interaktionseffekt 

mellem medieforbrug og multitasking, der viser, at et optimalt niveau ved lidt multitasking er 

medium medieforbrug, mens det optimale for meget multitasking er lavt medieforbrug (jf. 

figur bilag 12). 
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Konklusion: Der kan ud fra hypotese 1 ikke bekræftes en sammenhæng i, at 

mediemultitasking giver større koncentrationsbesvær. Dog antyder analyser, at der er en 

positiv sammenhæng mellem medieforbrug og koncentrationsevnen, især for pigers 

vedkommende. Her er det vigtigt at påpege, at det kun er en sammenhæng og ikke en 

årsagsforklaring. Forklaringen heri ligger, at det lige så godt kan være en god 

koncentrationsevne, der resulterer i et højt medieforbrug, da man herved bedre kan overskue 

flere medier, som det kan være medieforbruget, der har en positiv effekt på 

koncentrationsevnen. Desuden har de eksplorative analyser vist, at der er køns- og 

aldersforskelle i denne sammenhæng. 

 

Hypotese 2: Tweens, der har et højt forbrug af mediemultitasking, har en dårligere 

indlæringsevne/sværere ved at gemme information i hukommelsen. 

Der er ingen effekt af medieforbrug eller multitasking på CVLT, hvorfor hypotesen forkastes.  

 

Hypotese 3: Tweens, der har et højt forbrug af mediemultitasking, har dårligere 

hukommelse. 

CVLT free recall 

Der er ingen generel effekt af medieforbrug på denne test, men trækkes alder og køn ind i 

analysen, vises en interaktionseffekt mellem køn og medieforbrug (t=2.18, p=0.0339). Denne 

effekt viser, at der ved lavt og især højt medieforbrug er en stor kønsforskel, hvor piger 

husker flere ord end drenge, specielt piger med et højt medieforbrug (jf. bilag12). Dette 

angiver, at der er en positiv sammenhæng mellem medieforbrug og hukommelse. 

Benyttes Stepwise backward elimination procedure, vises en interaktionseffect mellem køn, 

medieforbrug og multitasking (t=-2.23, p=0.0302). Her ser det ud til, at piger generelt har 

gavn af et højt medieforbrug, hvorimod det omvendte er gældende for drenge, hvor de husker 

mere ved et moderat medieforbrug (jf. figur bilag 12). 
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Hypotese 4: Tweens, der har et højt forbrug af mediemultitasking, har sværere ved at 

udelukke uvedkommende stimuli. 

Analysen viser ingen overordnede sammenhænge mellem medieforbrug/multitasking og 

Stroop (t=0.12, p=0.9056) kun effekter af alder (t=-2.99, p=0.0041), hvorfor hypotesen må 

afvises. 

 

Hypotese 5: Der er en sammenhæng mellem niveauet af mediemultitasking og tweens 

kognitive udvikling. 

Analysen viser ingen overordnede sammenhænge mellem medieforbrug/multitasking og 

WAIS, dog viser analysen en alderseffekt (t=-3.05, p=0.0035), hvilket burde forventes, 

eftersom testen undersøger tweens generelle IQ, som derfor skal vise en positiv sammenhæng 

med alderen. Da analysen ikke viste nogen generelle effekter, må hypotesen forkastes. 

 

4.4 Delkonklusion 

Resultaterne fra den lineære regressionsanalyse viser, at de opstillede hypoteser ikke kan 

bekræftes, eftersom ingen af dem viste signifikans. Derimod viste analyserne andre tendenser 

ud fra stepwise metoden, hvorfor hypoteserne kan nuanceres, så der tages højde for alders- og 

kønseffekter. Resultaterne viste herved, at der er en sammenhæng mellem tweens 

medieforbrug/multitasking og kognitive færdigheder, dog er sammenhængen ikke entydig 

positiv eller negativ. Det var de tests, der havde til formål at undersøge tweens koncentration 

og hukommelse, der viste de fleste effekter. I de analyser der påviste alderseffekter, vil dette 

være forventet, eftersom testsresultaterne forbedres med den kognitive udvikling, som tweens 

gennemgår. Det er dog svært at konkludere noget ud fra alderseffekterne, eftersom der i 

undersøgelsen ikke er en reel aldersfordeling. 

Kønseffekten viste sig ved, at drenge generelt har en negativ sammenhæng mellem 

medieforbrug/multitasking og kognition, hvorimod resultaterne for piger viste det modsatte. 

Dette kan betyde, at mængden af medieforbrug/multitasking hos drenge er en indikator for 

relativt svækkede kognitive funktioner, men at mængden af medieforbrug/multitasking hos 

piger er en indikator for kognitive ressourcer. 
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4.5 Kritik af undersøgelsen 
Segmentet for undersøgelsen var beregnet til at være mellem 10-13 år, men i de 

fritidsklubber, der blev benyttet til undersøgelsen, var det svært at få fat på de 12-13-årige, da 

mange af dem ikke var til stede eller ikke havde lyst til at deltage i undersøgelsen. På Amager 

Fælledskole var det desværre kun muligt at bruge en 4. klasse i undersøgelsen. Derfor har 

størstedelen af svarpersonerne været mellem 10-11 år. Denne aldersgruppe ligger midt i 

tweens-segmentet, hvorfor besvarelserne betragtes som værende valide. Dette bevirker dog, at 

det ikke bliver hele tweens-segmentet, der undersøges, hvorfor aldersgruppen ikke er 

repræsentativ for hele tweens-segmentet. Der har desuden været en større andel af piger end 

drenge i undersøgelsen, eftersom pigerne har været mere interesserede i at deltage. 

Det har været svært at få børn i denne alder til at huske at få underskrevet 

samtykkeerklæringerne, specielt på fritidsklubben på Amager, hvor jeg selv uddelte 

samtykkererklæringerne, hvilket muligvis har fået børnene til at tage undersøgelsen mindre 

seriøst. Visse børn havde alle tre steder givet udtryk for, at de ikke ville deltage i 

undersøgelsen og indgik derfor ikke i denne. Derimod var der ingen forældre, der havde stillet 

sig kritiske overfor undersøgelsen. 

De fleste undersøgelser fandt sted om eftermiddagen efter skoletid, hvorfor nogle af 

personerne kan have været trætte og derfor ikke har kunnet udføre de kognitive tests optimalt. 

Undersøgelserne på Amagerfælled skole blev derimod foretaget i skoletiden om 

morgenen/formiddagen, hvor eleverne måske har været lidt mere motiverede, da de i forvejen 

her er mere modtagelige for indlæring. 

Der skal ligeledes tages højde for, at næsten en tredjedel af respondenterne var to-sprogede, 

hvilket kan give en anden svarfordeling i de kognitive tests, da deres ordforråd ikke er så 

omfattende som børns af danske forældre.    

 

4.6 Interview med tweens. 
For at få et indblik i tweens syn på resultaterne af undersøgelsen, er to personer fra 

målgruppen, en af hvert køn, blevet interviewet. Begge personer var ikke overraskede over 

kønseffekten af undersøgelsen, da de begge gav udtryk for, at piger generelt multitasker mere 

end drenge. Det blev her udtrykt, at piger bruger flere medier, især sociale på samme tid så 

som mobil, chat og TV, hvorimod drengene er mere fokuserede på ét medie, nemlig 
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computerspil. Desuden gav interviewet det indtryk, at begge køn bruger mobilen meget i 

flæng sammen med andre medier konstant og har et meget stort forbrug af sms. 

Eftersom der i undersøgelsen blev skelnet mellem medieforbrug og multitasking, blev 

personerne spurgt, om deres mediemultitasking beror mest på at have mange medier i brug, 

eller om det i stedet handler om at skifte meget mellem medierne simultant. Begge svarede, at 

de bruger medierne simultant, hvor de skifter mellem dem. Begge gav ligeledes udtryk for, at 

de sagtens kan være koncentrerede og fokuserede, mens de bruger flere medier samtidig og 

fandt heller ikke noget problem i at lave skolearbejde, mens de brugte andre medier på samme 

tid.  

I interviewet blev der spurgt ind til deres forhold til markedsføring på Internettet, 

mobilentelefonen og TV. Her var der derimod en forskel, hvor drengen fandt reklamer på alle 

medier irriterende og helst ville undgå dem. Pigen viste derimod mere interesse for reklame, 

der er henvendt til denne målgruppe. Det er især inden for tøj, hvor hun og hendes 

omgangskreds bruger tid på reklame og ”shoppe” på Internettet. Begge køn mente desuden, at 

de lægger mindre mærke til reklame, når de multitasker mellem medierne, end hvis de var 

fokuseret på ét medie. Disse resultater stemmer endvidere overens med Birgitte Tuftes 

undersøgelser (Tufte 2007) af tweens medieforbrug.  

Der kan ikke drages nogen endegyldige konklusioner ud fra interviewet, eftersom kun to 

personer fra målgruppen blev interviewet. Dog giver det et mindre indblik i tweens syn på 

resultaterne af afhandlingens undersøgelse samt deres omgang med medier. 

KAPITEL 5 

5.1 Diskussion 
I afsnittet sammenholdes de fundne resultater fra den kvantitative undersøgelse med sekundær 

data og den teoretiske referenceramme, hvor disse faktorer diskuteres i forhold til 

afhandlingens problemstilling og de tre forskningsspørgsmål. 

Den kvantitative analyse påviste ikke som antaget ud fra hypoteserne, at mediemultitasking 

ville svække tweens kognitive funktioner så som indlæring, hukommelse og koncentration. 

Resultaterne af undersøgelsen var overraskende, eftersom Stanford undersøgelsen påviste en 

negativ sammenhæng mellem multitasking og voksnes kognitive evner, hvorfor denne 

sammenhæng var forventet for tweens. Analysen viste dog, at der er en sammenhæng mellem 
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medieforbrug/multitasking og tweens kognitive evner, men sammenhængen er ikke entydig 

positiv eller negativ, hvorfor det kan være svært at konkludere på resultaterne. Desuden viste 

de eksplorative analyser, at der er en kønseffekt, hvor der er en generel forskel på, hvordan 

drenge og piger påvirkes af mediemultitasking. Drenge viste generelt en negativ 

sammenhæng mellem medieforbrug/multitasking og kognition, hvorimod piger viste den 

omvendte tendens. Dette betyder, at drenge generelt klarede testene bedre, hvis de multitasker 

lidt eller har et lavt medieforbrug, hvorimod pigerne klarede sig bedre, hvis de multitasker 

meget og har et højt forbrug af medier. Det tyder derfor på, at drenge bliver påvirket mere af 

at multitaske og bruge mange medier og derved viser en større sårbarhed overfor dette. Det 

kan dog være problematisk at konkludere noget ud fra disse resultater, eftersom man ikke ved, 

om det er, fordi piger i forvejen har bedre kognitive evner end drenge, og at de af den grund 

bedre kan overskue multitasking, eller om det er multitasking, der bevirker, at de udfører 

testene bedre. Endvidere var stikprøven på 59 personer, hvorfor undersøgelsen ikke var 

synderlig repræsentativ for segmentet, og der derfor ikke kan konkluderes noget endeligt. 

Diskussionsafsnittet vil tage udgangspunkt i denne kønsforskel i forhold til kognitive 

funktioner, og hvilken betydning det kan have for eksponering af markedsføring over for 

tweens. Kønsforskelle sættet ligeledes i sammenhæng med medie- og 

forbrugersocialiseringen. 

Der bliver desuden i afsnittet sat fokus på diskussionen om den moderne teknologis 

indvirkning på kognition generelt, hvilket er et populært debateret emne for tiden. Denne 

diskussion tager udgangspunkt i alle aldersgrupper, men har særlig betydning for børn og 

unge, da det er dem, der er mest sarte og mest eksponerede for teknologien. 

 

5.1.1 Forskningsspørgsmål 1: Hvordan hænger niveauet af mediemultitasking hos tweens 

sammen med deres kognitive færdigheder? 

Der har længe eksisteret debat om kønsforskelle vedrørende de kognitive evner. 

Kønsforskelle i kognition er indtil videre bevist meget beskedne, hvor man i dag kun ved lidt 

om, hvordan kønforskellene i hjernens udvikling er relateret til adfærd og kognition. Der kan 

derfor ikke drages nogen konklusioner med sikkerhed om, hvad kønsforskellene betyder i 

praksis. Den største og mest veldokumenterede kønsforskel, der er observeret er, at 

drenge/mænd har større hjernevolumen end piger/kvinder. Det antages dog ikke, at dette er 

forbundet med forskelle i kognition mellem kønnene. Der er derimod forskel på kønnene i 
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hjernens udvikling, hvor piger udvikler sig tidligere end drenge; dog accelererer drenge 

udvikling hurtigere, hvorfor forskellen mellem kønnene indhentes i teenageårene. Der er 

ligeledes fundet beskedne kønsforskelle i kognition, hvor det hævdes, at det kvindlige køn 

klarer sprogopgaver bedre, hvorimod det mandlige køn bedre klarer opgaver, der kræver 

rumlig forståelse. (Gerlach 2008)  

Inden for debatten, om der eksisterer kønsforskelle i forhold til multitasking-evner, er der 

forskere, der både taler for og imod. Visse undersøgelser har ud fra hjerneskanninger påvist, 

at corpus callossum hos kvinder er større end hos mænd. Dette område i hjernen behandler 

kommunikation mellem de to hjernehalvdele og er ansvarlig for at skabe syntese mellem 

information fra begge hjernehalvdele. Eftersom corpus callossum er større hos kvinder, går 

hypotesen på, at kommunikationen mellem de to hjernehalvdele er bedre hos kvinder, hvorfor 

disse derfor også er bedre til at multitaske end mænd. Dette er kun en teori om, at kvinder er 

mere effektive end mænd til at multitaske. Der er dog også andre teorier, der tager 

udgangspunkt i, at der ikke er kønsforskelle vedrørende multitasking. Forskere, der har 

undersøgt forskellige kognitive opgaver i forhold til multitasking hos begge køn, har ikke 

fundet nævneværdige forskelle. Hvis kvinder viser sig at være bedre til at multitaske, er dette 

så et spørgsmål om biologiske eller sociale forhold? Det biologiske aspekt ligger i teorien om, 

at corpus callosum er større hos kvinder, hvorfor de muligvis er mere effektive til at 

multitaske. På den anden side kan det vise sig at være socialt betinget, hvis kvinder er bedre 

til at multitaske, eftersom der stilles større krav til den moderne kvinde mht. karriere, 

husholdning samt børnepasning på samme tid, hvorfor disse evner udvikles bedre hos kvinder 

(Criss 2006). Der er dog behov for mere forskning inden for kønsforskelle i forhold til 

multitasking for at kunne fastslå, om denne forskel er biologisk eller socialt betinget. Det 

tyder dog på, at kønsforskelle i kognitiv funktion ikke kun er genetisk bestemt, eftersom en 

del undersøgelser har vist, at observerede kønsforskelle har været aftagende gennem de sidste 

100 år. Derfor kan de kognitive kønsforskelle også være kulturelt betingede, især fordi 

hjernen er plastisk og kan formes af det miljø, den udvikles i. (Gerlach 2008)  

Forskning inden for kønsforskelle og multitasking har primært undersøgt tendenser hos 

voksne, hvorfor der inden for området hos tweens stadig mangler forskning for at kunne 

konkludere på kønsforskelle. 
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Resultaterne fra afhandlingens kvantitative undersøgelse viste en kønsforskel vedrørende 

multitasking, hvor piger generelt viste bedre kognitive færdigheder i forbindelse med 

mediemultitasking. Denne forskel kan muligvis skyldes, at piger i denne aldersgruppe er mere 

udviklede rent kognitivt (Gerlach 2008). Dette kan derfor være en forklaring på, at de bedre 

kan overskue at multitaske mellem medier samt have et højt forbrug af medier. En anden 

forklaring kan være, at tweens-piger er mere vant til at multitaske mellem medier, hvorfor de 

viser bedre kognitive færdigheder end tweens-drenge. 

Forskning har påvist, at hjernen udvikler sig efter, hvad den bliver påvirket af, dvs. hvis 

hjernen stimuleres, udvikles flere hjerneceller. Dette kan muligvis være en forklaring på, at 

tweens, som multitasker meget, ikke har dårligere kognitive færdigheder end tweens, der 

multitasker lidt. Det er blevet undersøgt, at prefrontal cortex er området i hjernen, der er 

ansvarlig for kognitiv fleksibilitet. Det kan derfor tænkes, at denne del af hjernen ved et højt 

forbrug af multitasking herved bliver mere veludviklet på bekostning af andre dele i hjernen 

(Foehr 2006). Vil dette betyde, at hjernen for fremtiden både vil kunne klare at multitaske 

samtidig med at være fokuseret og koncentreret, hvis den trænes til dette og derved tilpasser 

sig? En anden forklaring på, at analysens resultater ikke stemmer overens med undersøgelsen 

fra Stanford kan være, at prefrontal cortex ikke er fuldt udviklet hos tweens, hvorfor deres 

kognitive funktioner påvirkes anderledes end hos voksne.  

Det vil for fremtiden være interessant at undersøge, hvordan den menneskelige hjerne og især 

børn og unges hjerner vil udvikle sig, når hjernen i større grad påvirkes af multitasking. Hvis 

hjernen kan tilpasse sig de forandringer, som de nye teknologiske medier medfører, skal der 

stadig tages forbehold for de konsekvenser, som et overdrevet og konstant forbrug af medier 

kan medføre. Her kan blot nævnes stress-faktoren og en afhængighedslignende adfærd, som 

især kan udløses ved multitasking mellem medier, hvilket kan frigive mere dopamin i hjernen, 

som kan vise sig at blive vanedannende. (Small et al. 2008) 

Et interessant spørgsmål for fremtiden vil ligeledes være, om tweens hjerner bliver formet til 

at bearbejde information i stedet for at kunne forstå og huske information? Multitasking kan 

herved vise sig at være et paradoks, da formålet med multitasking burde være at få gjort mere 

på kortere tid. Derimod har en stor del af forskning inden for kognitiv fleksibilitet påvist, at 

bivirkingen ved multitasking er en sløvere kognition, hvor fejlmargin er større, kvaliteten af 

outputtet forringes samt en betydelig forsinkelse i informationsbehandlingen, kaldet ”dual 



 

 

67 

 

task interference”. Multitasking burde udmunde i en form for synergi, men 

forskningsresultater viser derimod, at udbyttet ved multitasking ikke er lige så optimalt som 

ved fokuseret opmærksomhed. Størstedelen af kritikken overfor multitasking forbindes med 

en mindre fleksibel indlæring, hvor multitasking resulterer i en større overfladiskhed, hvor vi 

bliver dårligere til at fokusere og fordybe os. Her er spørgsmålet så, om ulempen ved 

multitasking også er gældende for tweens, hvis hjerner i høj grad er vant til multitasking og 

måske også er tilpasset hertil. 

 

5.1.2 Den moderne teknologis indvirkning på kognition 

Der har i den senere tid været meget fokus og debat omhandlende, om Internettet gør os 

dummere. Meget af denne debat tager udgangspunkt i Nicolas Carr‟s artikel ”Is Google 

Making Us Stupid?” og bog ”The Shallows”, hvor forfatteren konstaterer, at overudbuddet af 

information har en negativ effekt på vores evner til refleksion, fordybelse og tålmodighed. 

Desuden hævder han, at vores onlinevaner kan ændre selve strukturen i hjernen. Ydermere 

mener Carr, at Internettet har været medvirkende til at fremme kursorisk læsning, adspredt 

tænkning og overfladisk indlæring. Carr tager afsæt i begrebet neuroplasticitet, der 

omhandler, hvordan vore vaner og erfaringer præger strukturen i hjernens kredsløb. Han 

mener herved, at det stigende forbrug af Internettet er medvirkende til en dårligere indlæring 

samt en mere overfladisk forståelse af sammenhænge. Da vi qua Internettet konsumerer små 

bidder af information, hvor vi ikke får opfattet hele sammenhængen, bliver læringen mere 

overfladisk. Den overfladiske og konstante søgning på Internettet bunder i, at vores hjerne 

helt naturligt søger efter ny stimuli konstant. Søgningen efter ny information er med til at 

frembringe dopamin i hjernen, som er et stof, der medfører velbehag og lykke, hvilket er det, 

der driver os til konstant at søge ny information, tjekke e-mails eller lave statusopdateringer 

på sociale netværk, hvorfor man distraheres og ender med en adfærd præget af multitasking 

(Rosen 2009). Denne distraktion på Internettet sætter yderligere grænser for eksponeringen af 

markedsføring over for alle målgrupper. Det har dog størst betydning over for tweens, da det 

lader til, at denne målgruppe har et meget højt forbrug af multitasking. Det er derfor vigtigt, 

når der skal eksponeres reklame over for tweens på Internettet, at reklamen med det samme 

fanger deres opmærksomhed og vækker en interesse, eftersom den overfladiske søgen 

bevirker, at de hurtigt zapper væk. Debatten om, at Internettet gør os dummere, belyser 

endvidere problemstillingen om, at vores evner til refleksion, fordybelse og tålmodighed 

formindskes grundet den overfladiske informationssøgning. Der er dog forskellige opfattelser 
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af, om Internettet påvirker hjernens struktur i en negativ retning. Der argumenteres ligeledes 

for, at brugen af de nye teknologiske medier kan medføre en ny form for fordybelse og 

koncentration, hvor f.eks. computerspil giver anledning til denne form for adfærd (Harris 

2010). Det kan derfor ikke entydigt konkluderes, om Internettet har en positiv eller negativ 

indvirkning på menneskets kognition, eftersom hjernen kan tilpasse og omstrukturere sig. Det 

kræver derfor yderligere forskning inden for området, da dette er et nyere fænomen, der ikke 

tidligere er blevet studeret dybdegående. 

 

5.1.3 Forskningsspørgsmål 2: Hvordan kan mediemultitasking påvirke eksponeringen af 

markedsføring overfor tweens?  

Der kan i dag være mange udfordringer forbundet med markedsføring overfor tweens, 

eftersom de er et kritisk segment, der er i konstant forandring. Det gør det endvidere sværere 

at eksponere markedsføring overfor tweens, idet de multitasker mellem medier en stor del af 

deres tid. Ud fra afhandlingens undersøgelse viser det sig, at der yderligere er en kønsforskel 

at tage højde for, hvorfor det vil være af stor betydning at benytte forskellige medier afhængig 

af køn. 

Hvordan kan tweens blive eksponeret for markedsføring, hvis de bliver nødt til at have delt 

opmærksomhed pga. multitasking, og vil det være tilstrækkeligt at lave synergi mellem 

medier for at kunne overkomme den delte opmærksomhed? Dette er et essentielt spørgsmål i 

dag, hvor størstedelen af tweens multitasker, mens de bruger forskellige medier. Den bedste 

måde at få tweens opmærksomhed rettet mod markedsføring, er ved at få dem i tale 

eksempelvis via e-mail, chat, tekstbeskeder eller i egen person, hvor der skabes et dialogisk 

forhold omkring markedsføringen. Før i tiden var markedsføring kun fokuseret på at trænge 

igennem til de unge, hvorimod det i dag handler om at blive inviteret inden for. Tweens er i 

dag selv med til at skabe medierne og selve mediekulturen, da de præger indholdet. Det er 

derfor vigtigt at få skabt en dialog med dem for at få deres holdning og mening omkring 

markedsføring, og hvordan denne kan forbedres, så den rammer det rette segment på rette 

tidspunkt. Samtidig er det vigtigt, at eksponeringen sker på et tidspunkt, hvor tweens er 

modtagelige overfor markedsføringen, og her er Internettet et ideelt medie. Her er information 

tilgængelig for tweens, når de selv søger det; dog er der stadig risiko for multitasking, 

hvorved markedsføringen ikke bliver opfattet. Undersøgelser inden for multitasking hos unge 

har vist, at offline medier så som TV fungerer som et baggrundsmedie, hvorimod online 
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medier som Internettet, bruges som et forgrundsmedie, der tillægges engagement og 

opmærksomhed, hvilket yderligere taler for markedsføring via dette medie. (Rohm et al. 

2009) Markedsføring på mobiltelefonen er et oplagt medie til at få tweens opmærksomhed, 

eftersom de har mobiltelefonen på sig hele tiden og er helt afhængig af denne. Det indtryk der 

blev givet ud fra undersøgelsen var, at alle tweens havde deres egen mobiltelefon og havde 

den som regel på sig hele tiden. Selvom tweens multitasker meget mellem medierne, har jeg 

fået det indtryk, at mobiltelefonen altid har førsteprioritet, hvilket yderligere taler for 

markedsføring på dette medie. Det bliver desuden nemmere at eksponere sig overfor tweens i 

og med, at smartphones bliver mere almindelige, hvor flere medier kombineres, hvilket giver 

adgang til øget markedsføringseksponering. 

Når man skal markedsføre sig overfor tweens, skal der ligeledes tages højde for, at deres 

forbrug og adfærd i dag ofte er situationsbestemt, og hvor de spiller forskellige roller i 

forskellige sammenhænge, især fordi de befinder sig imellem barndommen og ungdommen. 

Dette gælder både i forhold til brands og kommunikation. For mange tweens er det vigtigt at 

kunne eksponere sig selv og selviscenesætte sig gennem forbrug og medier. Der vil ligeledes 

her være en stor forskel på kønnene i de forskellige roller, de påtager sig. 

Markedsføringseksponering overfor tweens må derfor tage udgangspunkt i, hvilke medier 

tweens bruger, når de påtager sig de forskellige roller. Det er især via Internettet, at de unge 

kan spille forskellige roller, hvorfor markedsføringen skal tilpasses de medier, der hænger 

sammen med de respektive roller. Eksempelvis kan tweens-piger skifte mellem rollen som 

”lille” pige, hvor hun søger efter legetøj på Internettet eller som ”ung” pige, hvor hun søger 

efter teenagetøj. Her kræves der vidt forskellige markedsføringsbudskaber alt efter situation 

og rolle. 

For drengenes vedkommende vil det være mere optimalt at fokusere på markedsføring via 

medier, hvor de skal fokusere mere og koncentrere sig for at kunne registrere og huske 

reklamen. Medier så som outdoor og mobiltelefonen, som ofte benyttes samtidig med andre 

aktiviteter vil ikke være at foretrække, da drenge formentlig ikke vil huske markedsføringen 

eller overhovedet registrere den. Det vil ligeledes ikke være en fordel at benytte 

markedsføring, hvor drenge surfer på Internettet, da dette heller ikke vil fange deres 

opmærksomhed. For at få drengenes opmærksomhed vil medier som computerspil, andre 

spillekonsoller og trykte medier være mere ideelle, hvor drengene er nødt til at fokusere og 

koncentrere sig. I visse computerspil er der benyttet product placement, hvor der herved 
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reklameres for produkter i selve computerspillet. Denne form for skjult reklame kan være 

yderst effektiv, da forbrugeren her ikke har reklameparaderne oppe og derved lettere kan 

manipuleres. Der har ligeledes været tale om, at skjult reklame opfattes i underbevidstheden, 

hviket yderligere taler for brugen af product placement. Reklamer kan også udgøre en del af 

spiluniversets naturlige udsmykning. Her kan reklamen f.eks. tilpasses den enkelte forbruger 

på baggrund af information om denne. Mht. skjult reklame i spil skal man dog være 

opmærksom på, at det kan være i strid med god markedsføringsskik. Virksomheder kan 

ligeledes benytte sig af spil på deres hjemmeside, hvor brugerne kan afprøve virksomhedens 

produkter eller reklamefigurer, som kan skabe engagment og involvering. Grænsen mellem 

reklamer, information, underholdning og spil bliver herved mere flydende, og hvor de levende 

billeder, lyd og interaktivitet kan medføre en mere intens og direkte påvirkning af brugeren. 

Tweens-piger viser derimod den omvendte tendens, da de formodentlig vil have nemmere ved 

at registrere og huske markedsføring end drenge, når de har et højt medieforbrug og 

multitasker. Pigerne vil derfor sagtens kunne koncentrere sig samt give markedsføring 

opmærksomhed, hvor de har et højt forbrug af medier og multitasker imellem disse. Her vil 

markedsføring via mobiltelefonen, outdoor, sociale netværk og andre aktiviteter på Internettet 

kunne benyttes til markedsføring, da der er en større chance for, at pigerne vil huske det. 

Virksomheder kan ligeledes oprette chat fora på deres hjemmesider, hvor pigerne skal oprette 

en profil, hvorved der her kan benyttes markedsføring. Birgitte Tuftes undersøgelse med 

tweens mediebrug konkluderede, at tweens-piger benytter de sociale netværk og surfer mere 

på Internettet end drenge, hvorimod drenge spiller mere spil, hvilket endvidere taler for 

markedsføringseksponering via disse medier.  

Den mest optimale form for markedsføring overfor begge køn vil formodentlig være, hvor 

tweens selv er med til at forme og påvirke markedsføringen. F.eks. kan det være en historie, 

de selv skal bygge videre på, hvilket skaber engagement og involvering. Markedsføring kan 

ligeledes foregå ved, at tweens afprøver produkter i virtuelle verdener, eller via viral 

markedsføring, hvor kampagnerne kan videresendes i omgangskredsen. Desuden er det 

essentielt, at der skabes omtale omkring markedsføringen, hvilket kan have en betydelig 

konsekvens, fordi tweens i dag benytter de sociale medier i høj grad, og hvorved der kan 

skabes word of mouth. Markedsføring gennem events kan her være oplagt, hvor tweens bliver 

engagerede i form af konkurrencer. Overordnet er det desuden vigtigt at mediebrugen 
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fragmenteres, således markedsføringseksponeringen bliver spredt og herved kan ramme 

tweens i forskellige situationer, eftersom de mediemultitasker en stor del af deres tid. 

 

5.1.4 Forskningsspørgsmål 3: Hvilke faktorer har betydning for medie- og 

forbrugersocialiseringen hos tweens i det moderne forbrugersamfund? 

Medie- og forbrugersocialisering har vist sig at have en stor indvirkning på tweens rolle som 

forbrugere, hvorunder der ligeledes eksisterer kønsforskelle. I denne sammenhæng har 

mediemultitasking endvidere en vigtig betydning, da det i høj grad påvirker den måde, tweens 

bruger medierne. Herunder eksisterer debatten om beskyttelse og læring af mediernes 

betydning for tweens medie- og forbrugersocialisering. 

Undersøgelser inden for den nyere kønsforskning viser, at der eksisterer kønsspecifikke 

forskelle i børn og unges mediebrug samt i deres forbrugsmønstre. Birgitte Tufte har ud fra 

sine undersøgelser om mediebrug i familier konstateret, at piger er mere orienteret mod 

medier, der kan bruges til at etablere sociale relationer til andre som f.eks. chatrooms på 

Internettet og mobiltelefonen. Drenge interesserer sig derimod mere for computerspil. Tufte 

konkluderer ud fra undersøgelsen, at medierne spiller en betydningsfuld rolle i forhold til 

begge køns identitet og selvopfattelse. Der er således en tæt kobling mellem forbrug og 

mediebrug, eftersom mediernes påvirkning kommer til udtryk via f.eks. tøjstil og musiksmag. 

Tufte pointerer endvidere, at tweens-piger i langt højere grad end de jævnaldrende drenge er 

orienteret mod forbrug og materialistiske værdier, hvilket bevirker, at piger fra tweens-

segmentet er en yderst interessant målgruppe set med markedsføreres og virksomheders øjne. 

Ligeledes har pigerne såvel som drengene en stor indflydelse på familiens forbrug, men er 

dog stadig afhængige af forældrene, da de endnu ikke tjener deres egne penge.  

Det, der sætter nutidens tweens i en anden situation end tidligere er, at både piger og drenge 

er underlagt et større kommercielt pres grundet en stigende indflydelse fra medierne. Det er 

især pigerne, der føler et pres med hensyn til krop og udseende i forhold til mediernes 

forbilleder. Det handler i dag derfor for mange tweens om at iscenesætte sig ud fra 

materialistiske goder så som tøj og elektronisk udstyr. Den usikkerhed som mange tweens 

oplever grundet et stigende pres skal ses i relation til de samfundsmæssige forhold. Begrebet 

”risikosamfund” kan benyttes til at betegne nutidens samfund, der udvikler sig med stor 

hastighed, flygtighed og kompleksitet. Her kommer det enkelte individ under pres både på det 

ydre og indre plan. Dette gælder især for tweens, da de er i en fase af deres liv, hvor de er i 
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færd med at opbygge deres egen identitet. I denne søgeproces henter de ofte inspiration 

gennem medier og forbrug, som kommer til udtryk via stil og smag gennem 

selviscenesættelse. Der eksisterer derfor i dag en ambivalens mellem muligheder og risici hos 

tweens, hvor de tager udgansgpunkt i sig selv og individet, men samtidig søger efter 

fællesskab og relationer i forhold til omverdenen. Denne ambivalens forstærkes ligeledes af 

søgeprocessen, som de gennemgår. Sættes denne søgeproces i relation til nutidens 

markedsøkonomiske samfund, hvor mange tweens er underlagt et pres, hvilket i høj grad 

skyldes omgivelserne og især mediernes rolle, kan det konstateres, at især tweens-pigerne er 

let påvirkelige, da der er meget at leve op til i det moderne samfund. (Tufte 2007) Der er 

derfor brug for mere beskyttelse i forhold til mediernes indvirkning, således presset 

formindskes. I denne forbindelse er fænomenet KGOY opstået, hvor presset fra samfundet og 

medierne resulterer i en adfærd stærkt præget af selveksponering, hvor børn og unge konstant 

kan selviscenesætte sig grundet mediernes uendelige muligheder for eksponering. Medierne 

giver desuden nemmere adgang til brands, hvor tweens opfatter disse som rekvisitter til 

identitet i selviscenesættelsen for at skabe sociale relationer eller for at blive mere bevidste 

om deres egen position i samfundet og kan derfor bruges som et positioneringsværktøj. 

Brands, der benyttes som rekvisitter, bygger tit bro mellem barndom og ungdom og benyttes 

ligeledes som en indikator for tweens selvforståelse (Gjødesen 2009). 

Sammenholdes mediernes indvirkning med resultaterne fra den kvantitative analyse, viser det 

sig, at pigerne generelt er bedre rustede til at klare et større medieforbrug samt 

mediemultitasking, uden at det går ud over deres kognitive evner. Så i denne sammenhæng er 

det især drengene, der har brug for beskyttelse mod et stigende medieforbrug og 

mediemultitasking. 
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5.2 Konklusion 

Medieforbruget blandt tweens er stigende, hvor medierne fungerer som en integreret del af 

deres hverdag. Grundet det høje forbrug af medier er tweens nødsaget til at bruge medierne 

simultant. Mediemultitasking har derfor vist sig at være en betydelig del af tweens hverdag, 

hvor det påvirker den måde de læser, skriver, lærer og interagerer. Tweens karakteriseres som 

”digitale natives”, som har defineret en ny kultur af kommunikation, hvor de ikke er bundet af 

tid og sted. Derfor er tweens storforbrugere af de digitale medier, hvorfor de ofte er 

målgruppe for markedsføring via disse medier. Tweens er ligeledes en interessant målgruppe 

for markedsføring, da de i høj grad påvirker hele familiens forbrug. Undersøgelser blandt 

tweens har vist, at computeren og mobiltelefonen er de mest anvendte medier. For pigers 

vedkommende benyttes de sociale medier i højere grad, hvorimod drenge gør mere brug af 

computerspil og andre spillekonsoller.  

Det stigende forbrug af medier hos dette segment giver flere muligheder for eksponering af 

markedsføring. Der stilles dog høje krav til udformningen af markedsføringen overfor denne 

målgruppe, hvorfor markedføringen er blevet mere kreativ. Tweens har en høj grad af 

bevidsthed omkring kommerciel kommunikation, og vækker reklamen ikke interesse, zapper 

tweens hurtigt væk. Det er her vigtigt, at markedsføringen skiller sig ud fra mængden og 

samtidig identificerer sig med målgruppen.  

Tweens betegnes som en købestærk forbrugergruppe, dog mangler de ofte voksnes kritiske 

sans, og de kan have svært ved at gennemskue markedsføringens intentioner. Derfor er det 

vigtigt, at de etiske forhold bliver overholdt. I denne forbindelse er der opstået debat om det 

kompetente, reflektivt forbrugende barn med egne meninger og holdninger til forbrug. Her 

diskuteres det, hvorvidt børn og unge skal beskyttes mod markedsføring og i hvilken grad, de 

skal undervises omkring forbrug og mediebrug. Diskussionen om forbrugersocialiseringen af 

børn bunder desuden i, at det moderne samfund og især markedsføringen har været 

medvirkende til at frembringe fænomenet KGOY, hvor forbrugerbarndommen og tweens-

begrebet radikaliseres og forvandler børn til voksnegjorte forbrugere.  

Grundet et større udbud af medier, er mediemultitasking hurtigt blevet allestedsnærværende, 

hvilket stiller større krav til vores kognitive processer, især inden for allokering af 

opmærksomhed. Den kognitive overbelastning, som et stigende forbrug af medier kan 

resultere i, har i et stykke tid været et omdiskuteret emne i medierne. Her hævdes det, at de 
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”nye” medier, herunder især Internettet, har en betydelig påvirkning på vores kognition. 

Størstedelen af litteratur og forskning inden for multitaskings indvirkning på de kognitive 

funktioner beskriver en negativ sammenhæng mellem multitasking og de kognitive 

funktioner. Her lægges der vægt på, at mediemultitasking skaber en vis overfladiskhed i vores 

indlæring, hvorved evnen til at fordybe sig og reflektere forringes. Der fokuseres ligeledes på 

de negative konsekvenser af et overdrevent medieforbrug samt multitasking i form af øget 

stress og en afhængighedslignende adfærd. Desuden har meget af forskningen inden for 

multitasking vist, at effektiviteten og produktiviteten af outputtet forringes. Ny forskning har 

ligeledes konkluderet, at hjernens to halvdele angiveligt fordeler opgaver imellem sig, hvilket 

kan være forklaringen på, at mennesket kan have svært ved at multitaske. 

Undersøgelsen fra Stanford University, som afhandlingen har taget udgangspunkt i, viste 

således  en negativ sammenhæng mellem mediemultitasking og de kognitive færdigheder. 

Afhandlingens analyse fandt dog ikke entydigt en sammenhæng mellem mediemultitasking 

og tweens kognititive evner, hvorfor der ikke kan fastslås en årsagsforklaring. Forskellen på 

de to undersøgelsers resultater kan muligvis forklares ved, at tweens ikke er kognitivt fuldt 

udviklet, hvorfor de måske af denne grund bedre er i stand til at overskue mediemultitasking. 

Afhandlingens analyse påviste dog en sammenhæng, der var drevet af kønseffekter. Her viste 

tweens-drenge en generel negativ sammenhæng mellem medieforbrug/multitasking og 

kognition, hvorimod tweens-piger viste en generel positiv sammenhæng. Dette kan betyde, at 

mængden af medieforbrug/multitasking hos drenge er en indikator for svækkede kognitive 

fuktioner, hvor det hos piger er en indikator for kognitive ressourcer. Det er dog svært at 

fastslå noget generelt for tweens-segmentet, eftersom undersøgelsen kun tog udgangspunkt i 

59 personer.  

Fastsættelsen af årsag/effekt af sammenhængen mellem mediemultitasking og kognitive evner 

samt implikationerne herved er kritiske for at forstå kognition i den moderne digitale verden. 

Der kræves derfor yderligere forskning inden for området for at kunne konkludere samt 

fastsætte en decideret sammenhæng mellem mediemultitasking og tweens kognitive evner. Jo 

større forståelse og indsigt vi får i de kognitive evner og begrænsninger hos tweens i 

forbindelse med mediemultitasking, des nemmere vil det være at hjælpe dem med at navigere 

rundt i de digitale omgivelser.  
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Eftersom problemstillingen ses i et markedsføringsmæssigt perspektiv, blev der i 

diskussionen taget udgangspunkt i kønsforskellen hos tweens, der multitasker, og som sættes i 

forbindelse med markedsføring. Det vil her være af betydning at benytte medier henvendt til 

drenge, hvor de er mere fokuserede, og som ikke forudsætter et højt forbrug af multitasking. 

Her vil computerspil og andre spillekonsoller være at foretrække, da der kræves en vis form 

for fokusering og opmærksomhed. Dette stemmer ligeledes overens med at være tweens-

drenges generelt foretrukne medie, eftersom 92 % bruger computeren til spil (Mindshare 

2009). Markedsføring overfor tweens-piger behøver ikke at tage forbehold for multitasking, 

hvorfor der kan benyttes stort set alle medier, forudsat at de bruger disse medier. Størstedelen 

af tweens-piger benytter generelt flest sociale medier. Markedsføringen kan derfor tage 

udgangspunkt i medier, hvor pigerne multitasker, som f.eks. mobiltelefonen, sociale medier 

som Facebook, Twitter eller TV, som ofte bruges i flæng med andre medier. I det moderne 

samfund og især overfor dette segment er det dog vigtigt at markedsføre sig via flere 

platforme samtidigt, således der opstår en synergieffekt og en større chance for eksponering. 

Det kan ligeledes være nyttigt at benytte Permission Marketing, hvor markedsføringen bliver 

rettet direkte mod forbrugeren, således markedsføringen er relevant for denne. Her benytter 

mange virksomheder sig af ”fanklubber”, hvor medlemmerne modtager relevant 

markedsføring. 

Mediemultitasking er et fænomen, der helt sikkert ikke vil forsvinde, hvorfor vi må prøve at 

forstå, hvilke konsekvenser det kan have for den kognitive udvikling. For den fremtidige 

forskning vil det være interessant at undersøge, om hjernen vil tilpasse sig den digitale 

udvikling og herved påvirke hjernens plasticitet og struktur. 

 

5.3 Perspektivering 

I afsnittet perspektiveres der til et syn på fremtiden inden for medieforbrug og -multitasking 

hos børn og unge. Desuden betragtes de forskellige fordele og ulemper ved et stigende 

forbrug af medier og mediemultitasking hos børn og unge ud fra et markedsføringsperspektiv.  

Grundet et stigende forbrug af medier især fra børn og unges side, er der opstået en debat om, 

at medieforbruget og herunder mediemultitasking kan være skadeligt for børn og unge. Det er 

dog ikke blevet videnskabeligt bevist, om mediemultitasking har en negativ effekt på børn og 

unge, eftersom det endnu er et nyere fænomen, der skal undersøges nærmere. 
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Af de skadelige virkninger, som et højt medieforbrug samt mediemultitasking kan resultere i, 

kan nævnes både fysiske, sociale og kognitive. Ud fra de fysiske virkninger kan det vise sig, 

at specielt de digitale medier kan give anledning til høre-, syns- og vægtproblemer, eftersom 

der oftest benyttes høretelefoner, blikket er fokuseret på en skærm, samt at det er en 

stillesiddende aktivitet. Tages der udgangspunkt i de sociale virkninger kan det vise sig, at 

børn og unge får vanskeligheder med at kommunikere socialt, da de via et højt medieforbrug 

er vant til at kommunikere elektronisk gennem e-mail og tekstbeskeder. Dette er medvirkende 

til, at den ikke-verbale kommunikation, som foregår ved personlig interaktion, forsvinder 

samtidig med, at de elektroniske medier giver begrænset eller ingen adgang til den 

følelsesmæssige side af kommunikation. Dette bevirker desuden, at kvalitetstid med venner 

og familie bliver forringet, hvis kommunikationen foregår elektronisk. Der er således mange 

børn og unge i dag, som bruger mere tid på elektroniske medier end sammen med deres 

familie og venner (Coyl 2009). I denne forbindelse kan der endda være tale om social 

isolering, hvor børn og unge går glip af ”det virkelige liv” i deres barndom, hvis de f.eks. 

sidder foran computeren størstedelen af tiden. På den anden side kan medieforbruget ses som 

en fordel, hvor folk bliver mere socialt forbundet, da de bruger meget tid på at kommunikere 

med hinanden. 

Fokuseres der på de kognitive virkninger, kan det vise sig, at brugen af mediemultitasking og 

forstyrrende medier giver problemer med indlæringen. Det kan her tænkes, at børn og unge 

bliver mere rastløse og får sværere ved at koncentrere og fordybe sig, når de skal benytte 

traditionelle indlæringsmetoder så som akademisk læsning af bøger og artikler, da de qua 

Internettet er vant til at læse korte passager. Endvidere kunne man forestille sig, at dybde og 

intensitet af tænkning, som de traditionelle indlæringsmetoder besidder, bliver skiftet ud med 

hurtighed, hvor kun dele af teksten skimmes, hvilket ofte er den læsemetode, der bruges på 

Internettet. På den anden side kan det vise sig, at der via de elektroniske medier opstår nye 

former for læring, hvor børn og unge måske kan lære mere effektivt. Det har f.eks. vist sig, at 

video- og computerspil har været med til at forbedre den visuelle opmærksomhed hos børn og 

unge (Levine 2007). Desuden kan brugen af elektroniske medier i undervisningen i skolen 

bevirke, at indlæringen går fra at være udenadslære til at blive mere problemløsende.  

En helt anden problemstilling, som det stigende medieforbrug og mediemultitasking åbner op 

for, er afhængighed. Mange børn og unge er i dag vant til at være online og tilgængelige hele 

tiden, hvor de skriver beskeder, e-mails og chatter konstant. Man kan derfor spekulere på, om 
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børn og unge kan blive afhængige af at være online og tilgængelige, hvilket kan være 

medvirkende til at blive en stress-faktor i deres liv. Dette kan endvidere åbne op for endnu en 

problemstilling, hvor det antages, at der vil komme flere tilfælde af ADD  og ADHD hos børn 

og unge grundet et stigende behov for at være på hele tiden og ikke blive rastløs. Dette 

kommer til udtryk ved, at børn og unge får sværere ved at fastholde opmærksomheden og 

koncentrationen samt udviser en hyperaktiv opførsel. 

De nævnte problemstillinger for børn og unges fremtidige medieforbrug og -multitasking har 

stor betydning for markedsføringsindustrien, hvor der kan være fordele og ulemper forbundet 

med et højere medieforbrug og -multitasking. Fordelene kan vise sig ved, at børn og unge 

bliver mere vant til at kommunikere via de elektroniske medier og derfor finder det naturligt, 

at markedsføringen også kommunikerer via disse. Derimod kan det blive sværere at nå børn 

og unge med markedsføring via trykte medier. Desuden kan det stigende udbud af medier 

præget af markedsføring resultere i, at børn og unge hurtigt bliver mætte af reklamer, da de er 

omgivet af dem hele tiden, hvorfor de formentlig oftere vil have reklameparaderne oppe. 

Fremtidig forskning inden for mediemultitasking hos børn og unge vil vise, om multitasking 

kan have en negativ eller positiv effekt på deres kognitive færdigheder, og som kan have 

betydning for eksponeringen af markedsføring overfor dette segment.  
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Bilag 2: Brev til fritidsklub 

Til Fritidsklubben.                   Juni 2010 

Jeg er i gang med at skrive speciale på Copenhagen Business School under vejledning af 

neuropsykolog og PhD Thomas Zoëga Ramsøy. Emnet omhandler, hvordan unges 

medieforbrug hænger sammen med deres kognitive færdigheder, dvs. hvilken sammenhæng 

har medieforbruget med deres hukommelse, koncentration og indlæring. 

Jeg skal lave en undersøgelse med unge i alderen 11-13 år, hvor de får et kort spørgeskema 

om deres medievaner, f.eks. hvor meget bruger de medier, hvor mange ad gangen, hvor ofte 

og med hvilket formål bruger de disse. Herefter får de forskellige tests med varierende 

sværhedsgrad, der maksimalt tager en halv time at udføre. 

Jeg vil meget gerne udføre denne undersøgelse i jeres fritidsklub. Det eneste jeg har brug for 

er et tomt lokale, hvor testen kan udføres. Jeg beder derfor venligst om tilladelse til at lave 

denne undersøgelse i jeres fritidsklub med unge i alderen 10-13 år. 

Når man laver undersøgelser med børn og unge, er det et lovkrav at have forældrenes accept, 

hvorfor de skal have en seddel med hjem, som deres forældre skal underskrive, hvis de er 

indforstået med deltagelse i undersøgelsen. Se venligst vedlagte kopi af skrivelse til 

forældrene. 

 Jeg håber på jeres velvillige indstilling til mit projekt, og jeg giver naturligvis en 

tilbagemelding på undersøgelsen, når specialet er færdigt omkring november 2010. 

 

Med venlig hilsen 

Louise Maagaard  Thomas Zoëga Ramsøy  

E-mail: ise@pc.dk  E-mail: tzramsoy@gmail.com  

Mobiltlf. 29264706  Mobiltlf. 21811945 

 

Bilag 

mailto:ise@pc.dk
mailto:tzramsoy@gmail.com


 

 

86 

 

Bilag 3: Brev til forældre 

Kære forældre,     April 2010 

Jeg er i gang med at skrive speciale på Copenhagen Business School under vejledning af 

neuropsykolog og PhD Thomas Zoëga Ramsøy. Emnet omhandler, hvordan unges 

medieforbrug hænger sammen med deres kognitive færdigheder, dvs. hvilken sammenhæng 

har medieforbruget med deres hukommelse, koncentration og indlæring. 

Jeg skal lave en undersøgelse med unge i alderen 11-13 år, hvor de får et kort spørgeskema 

om deres medievaner, f.eks. hvor meget bruger de medier, hvor mange ad gangen, hvor ofte 

og med hvilket formål bruger de disse. Herefter får de forskellige tests med varierende 

sværhedsgrad, der maksimalt tager en halv time at udføre. 

Undersøgelsen bliver udført i fritidsklubben efter skole, så det vil ikke være noget, der 

påvirker børnenes skolegang. Undersøgelsen vil være anonym, hvorfor der ikke vil være 

nogen sammenhæng mellem deltagernes navn og resultat. Der er ikke tilknyttet nogle gener 

ved undersøgelsen. 

Når man laver undersøgelser med børn og unge, er det et lovkrav at have forældrenes accept, 

hvorfor jeg venligst beder jer om at underskrive nedenstående samt påføre jeres barns navn, 

såfremt I er indforstået med barnets deltagelse. 

Jeg vil give en tilbagemelding på undersøgelsen, når specialet er færdigt omkring november 

2010. 

Med venlig hilsen 

Louise Maagaard  Thomas Zoëga Ramsøy 

E-mail: ise@pc.dk  E-mail: tzramsoy@gmail.com   

Mobiltlf. 2926 4706  Mobiltlf. 2181 1945 

__________________________________________________________________________ 

Samtykkeerklæring: 

Dato: _________________ 

Barnets navn:______________________________________________ 

Underskrift:_________________________________________ 

mailto:ise@pc.dk
mailto:tzramsoy@gmail.com
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Bilag 4: Spørgeskema 

Spørgeskema til tweens vedrørende medieforbrug og -vaner. 
 

BAGGRUND 

 

Er du en dreng eller en pige? 

(1)  Dreng 

(2)  Pige 

 

Hvor mange år er du? 

________ 

 

KORTLÆGNING AF FAMILIENS MEDIEUDSTYR 

 

Har du din egen mobiltelefon? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

 

 

Internetadgang 

 

Har du adgang til internettet der hjemme? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

(3)  Ved ikke 

 

 

BRUG AF MEDIEUDSTYR 

 

Hvad bruger du i FRITIDEN? 

 

Sæt gerne flere krydser 
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(1)  Mobiltelefon 

(2)  iPhone 

(3)  TV 

(4)  Stationær computer 

(5)  Bærbar computer 

(6)  Nintendo DS 

(7)  PSP 

(8)  Nintendo Wii 

(9)  Playstation 3 

(10)  X Box 360 

(11)  Andre spillekonsoller __________ 

(12)  MP3 afspiller / iPod 

(13)  Digitalt Videokamera 

(14)  Digitalt kamera 

(15)  Andet __________ 

(16)  Jeg bruger ikke noget af ovenstående 

 

 

Brug af mobiltelefon 

 

Hvad bruger du mobiltelefonen til? 

 

Tænk på det du bruger den mest til og sæt gerne flere krydser. 

(1)  Snakker med venner 

(2)  Snakker med forældre 

(3)  Sender og modtager SMS'er 

(4)  Spiller spil 

(5)  Deltager i konkurrencer 

(6)  Sender og modtager billeder 

(7)  Tager billeder med kameraet i mobilen 
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(8)  Surfer på nettet 

(9)  Lytter til musik/radio 

(10)  Andet __________ 

(11)  Jeg bruger ikke mobiltelefon 

 

Brug af computer i FRITIDEN 

 

Hvad bruger du computeren til i FRITIDEN? 

 
Sæt gerne flere krydser 

(1)  Er på nettet 

(2)  Ser film (DVD eller hjemmevideoer) 

(3)  Ser videoklip (f.eks. på Youtube) 

(4)  Skiver egne tekster/mail/SMS’er 

(5)  Laver eller redigerer billeder, film, animationer 

(6)  Laver egne programmer eller redigere programmer, spil, musik 

(7)  Spiller online spil 

(8)  Spiller off-line spil 

(9)  Hører musik 

(13)  Hører lydbøger 

(10)  Installerer programmer  

(14)  Organiserer / bruger regneark 

(11)  Andet __________ 

(12)  Jeg bruger ikke computeren i fritiden 

 

Hvor tit bruger du computere i SKOLEN? 

(1)  Hver dag eller næsten hver dag 

(2)  Flere gange om ugen 

(3)  En gang om ugen 

(4)  1-3 dage om måneden 

(5)  Aldrig eller næsten aldrig 
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(6)  Ved ikke 

 

Hvor tit bruger du computere i FRITIDEN? 

(1)  Hver dag eller næsten hver dag 

(2)  Flere gange om ugen 

(3)  En gang om ugen 

(4)  1-3 dage om måneden 

(5)  Aldrig eller næsten aldrig 

(6)  Ved ikke 

 

 

Hvor meget tid bruger du i din FRITID på computeren i løbet af en dag? 

(8)  Ingen tid 

(1)  Mindre end ½ time 

(2)  ½-1 time 

(3)  1-2 timer 

(4)  2-4 timer 

(5)  4-6 timer 

(6)  Mere end 6 timer 

(7)  Ved ikke 

 

 

Dit internet brug 

 

  Hvad bruger du internettet MEST til i FRITIDEN? 

 
Sæt gerne flere krydser 

(1)  Jeg bruger ikke internettet andet end til skolearbejde 

(2)  Surfer / søger information 

(3)  Betaler for ting (SMS-spil, ringetoner, regninger etc.) 

(4)  Chatter, for eksempel med MSN messenger, skype 
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(5)  Kigger på videoklip på, f.eks. Youtube.com 

(6)  Lægger selv videoklip/billeder ud (f.eks. på Youtube) 

(7)  Downloader musik, film, spil, programmer 

(8)  E-mailer / organiserer aftaler i kalenderen 

(9)  Spiller små internetspil 

(10)  Spiller onlinespil, f.eks World of Warcraft eller CounterStrike 

(11)  Spiller om penge 

(12)  Er på sociale netværks, f.eks. Facebook 

(13)  Laver egne hjemmesidder eller blogger 

(14)  Surfer på pornografiske sidder 

(15)  Andet __________ 

(16)  Jeg bruger ikke internettet i fritiden 

 

 

Hvor ofte gør du følgende medieaktiviteter samtidig?  

 

 

 
Flere gange 

om dagen 

Hver dag 

eller næsten 

hver dag 

Flere dage 

om ugen 

Én dag om 

ugen 

1-3 gange pr. 

måned 

Aldrig eller 

næsten aldrig 
Ved ikke       

Ser TV og bruger mobil (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)        

Ser TV og chatter/blogger (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)        

Ser TV og surfer på nettet (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)        

Ser TV og spiller 

computerspil 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)        

Spiller computerspil og bruger 

mobil 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)        

Ser TV & læser/skriver e-mail (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)        
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Flere gange 

om dagen 

Hver dag 

eller næsten 

hver dag 

Flere dage 

om ugen 

Én dag om 

ugen 

1-3 gange pr. 

måned 

Aldrig eller 

næsten aldrig 
Ved ikke       

Surfer på nettet og bruger 

mobil 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)        

Chatter/blogger og bruger 

mobil 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)        

 

 

Tidsforbrug for udvalgte medieaktiviteter 

 

Hvor ofte gør du følgende medieaktiviteter i FRITIDEN? 

 
Tænk på den seneste måned og sæt et kryds på hver linie 

 

 

Flere 

gange om 

dagen 

Hver dag 

eller 

næsten 

hver dag 

Flere dage 

om ugen 

Én dag om 

ugen 

1-3 gange 

pr. måned 

Aldrig eller 

næsten 

aldrig 

Ved ikke 

Bruger mobiltelefonen (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Ser TV/film (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Spiller computerspil (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Skriver eller læser e-mail (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Surfer på internettet 

(information, køb, salg) 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Laver min egen 

hjemmeside/blog 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Digital billed/videobehandling (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  
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Flere 

gange om 

dagen 

Hver dag 

eller 

næsten 

hver dag 

Flere dage 

om ugen 

Én dag om 

ugen 

1-3 gange 

pr. måned 

Aldrig eller 

næsten 

aldrig 

Ved ikke 

Er på Facebook/Twitter (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Chatter (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

 

 

 

Hvor meget tid synes du, at du bruger på medieaktiviteter? 

 Rigtig meget Meget Tilpas Lidt Meget lidt 

Ved ikke / 

kan ikke 

svare 

Bruger mobiltelefonen (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Ser TV/film (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Spiller computerspil (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Skriver eller læser e-mail (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Surfer på internettet (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Blogger/twitter (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Chatter (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
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Mange tak for din hjælp med at besvare spørgeskemaet. 

 

Hvis du har nogle kommentarer må du meget gerne skrive dem i feltet nedenfor. 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

_______________________________________ 

 

Hvor meget føler du, at du bliver distraheret, hvis du bruger flere medieaktiviteter ad 

gangen? 

 

Hvordan mener du selv, at du er i stand til at skifte mellem de forskellige medieaktiviteter og 

stadig være koncentreret om det, du laver? 
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Bilag 5: Kognitivt testbatteri 

TWEENS BATTERI 

       Thomas Zoëga Ramsøy, Decision Neuroscience Research Group, CBS & DRCMR 

 

 

FORNAVN  

LOGNR.  

DATO  

TESTER  

 
 

 

 

 

 

 

SKAL ALTID PRINTES UD I FARVER!!! 

 

Generel instruktion: 

“Vi skal nu lave nogle forskellige opgaver. Der vil være nogle opgaver som er lette, og andre 

som er svære. Og så er der nogle opgaver, som starter med at være lette, og bliver gradvis 

sværere.  

Du skal kun gøre det så godt, som du kan”
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California Verbal Learning Test 

Introduktion og administration: “Jeg vil nu læse en liste med 16 ord. Jeg læser hele listen igennem en 

gang. Herefter vil jeg bede dig om at gentage så mange af ordene som du kan huske. Det behøver ikke 

være i samme rækkefølge som jeg læste dem. Når du ikke kan huske flere, læser jeg hele listen op 

igen. Så skal du forsøge at sige alle ord igen. Dette gør vi i alt 5 gange.” 
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Verbal fluency (ordmobilisering) 

 

Instruktion og administration: ”Jeg vil bede dig om at sige så mange dyrenavne, som du kan komme i 

tanker om i løbet af 1 minut. Altså, så mange forskellige dyr som muligt, så hurtigt du kan. Du kan 

godt gå i gang nu.” 

 

Fluency - dyr  

 1-15 sek.  

 15-30 sek.  

 30-45 sek.  

 45-60 sek.  

Gentagelser: Regelbrud:  

 
 

Scoring: Der gives 1 point for hvert forskelligt dyrenavn eller dyreart. 

 

Instruktion: “Nu vil jeg gerne høre, hvor mange ord, der begynder med s, du kan sige på 1 minut. Du 

kan bruge alle slags ord, undtagen egennavne – dvs. ord som „Søren‟ og „Spanien‟, der skrives med 

stort bogstav. Du må heller ikke bruge det samme ord med forskellige endelser. Ellers kan du bruge 

alle slags danske ord. Er du klar?”. 

Fluency - ord med begyndelsesbogstavet s  

 1-15 sek.  

 15-30 sek.  

 30-45 sek.  

 45-60 sek.  

Gentagelser: Regelbrud:  
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Scoring: Der gives 1 point for alle danske ord, der ikke er egennavne eller gentagelser. 

Kontinuerlig subtraktion (100-7) 

 

Instruktion: "Du skal nu tælle baglæns fra 100 ved hele tiden at trække 7 fra. Du starter altså med 100 

og trækker 7 fra og bliver ved med at trække 7 fra, indtil du når 0 eller i nærheden af 0". 

 

Hvis personen har problemer med at komme i gang, er det tilladt at hjælp ved f.eks. at supplere med: 

"Hvad er 7 fra 100?" (93) "Ja, 93, og hvad er så 7 fra 93?" etc.  

 

Kontinuerlig subtraktion (100-7) 

  100 - 7:   

  Tid: 

60 sek.: 10 point; pr. ekstra 10 sek og hver fejl - 1 point Fejl: Score: 

 
 

Scoring: En korrekt serie af subtraktioner på 60 sek. og derunder gives10 point. For hver ukorrigeret 

fejl og for hver påbegyndt 10 sek. udover 60 sek. fratrækkes 1 point. 

 

Talspændvidde 

Instruktion forfra: “Nu vil jeg læse nogle tal op, og så skal du sige dem i samme rækkefølge som jeg 

har læst dem op.” 

Instruktion bagfra: “Nu gør vi det samme igen, men nu skal du sige tallene i den omvendte rækkefølge 

af det jeg læser dem i” 
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 Forfra  +2 Bagfra  +2 

2 2-4   2-5   

 5-8   6-3   

3 6-2-9   5-7-4   

 4-1-5   2-5-9   

4 3-2-7-9   2-7-9-6   

 4-9-6-2   8-4-9-3   

5 1-5-2-8-6   4-1-3-5-7   

 6-1-8-4-3   9-7-8-5-2   

6 5-3-9-4-1-8   1-6-5-2-9-8   

 7-2-4-8-5-6   3-6-7-1-9-4   

7 8-1-2-9-3-5-6   8-5-9-2-3-4-2   

 4-7-3-9-1-2-8   4-5-7-9-2-8-1   

8 9-4-3-7-6-2-5-8   6-9-1-6-3-2-5-8   

 7-2-8-1-9-6-5-3   3-1-7-9-5-4-8-2   

  max:   max:  

 
Auditory Motor Attention 

 

Instruktion: “Jeg vil nu sige en serie bogstaver, og hver gang jeg siger bogstavet A, skal du 

banke i bordet med en blyant eller ding finger. Du skal banke så hårdt, at jeg kan høre det 

klart; du må kun banke ved bogstavet A, og du skal reagere hurtigt”  

 

Begynd oplæsningen i en jævn rytme. 

 

Scoring: Sæt streg ved hver overflødig eller udeladt respons. Scoren beregnes som 20 

minus antal fejl (såvel irrelevante som udeladte responser). 
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E K R A G  A F L U A  T B A N Y 

N A D J P  J O S F A  E K R A G 

A G M V A  U A H O S  A Y E K R 

J P A F L  A L T B H  B A M V A 

U D A O S  A Y E K R  A R A G A 

Udeladelser:  Tilføjelser:  Score  

(20-F): 

 

 
 

 

WAIS ordforråd  

 

Materiale: Liste med den ulige halvdel af ordene fra den danske udgave af WAIS ordforråd (næste side). 

 

Instruktion og administration: Læg listen foran personen. "Jeg vil gerne have dig til at fortælle mig, 

hvad nogle forskellige ord betyder. Lad os starte med....hvad betyder...?" Idet ordet udtales, peges der på 

det tilsvarende ord på listen. Hvis der ikke er læsevanskeligheder, lader man sædvanligvis personen 

fortsætte med at læse ordene selv, og man griber kun ind, hvis et ord læses forkert. I tilfælde, hvor der 

gives 1 point svar, og man er i tvivl, om personen kan levere en mere fyldestgørende definition af ordet, er 

det tilladt at udspørge yderligere. Det er imidlertid vigtigt, at den videre udspørgen er af neutral karakter - 

ex. "kan du siger mere?" 

 

Scoring: Det primære udgangspunkt for scoringen er retningslinierne i den danske udgave af WAIS. Ved 

eventuelle tvivlstilfælde følges fremgangsmåden, der er anvendt i Glostrup undersøgelsen. De følgende 

retningslinier for scoringen er et sammendrag af disse to retningslinier for scoring.  

 

1. En seng 2 points Et møbel, som man kan sove i eller hvile i. Til at sove i, 

sovemøbel. Til at ligge og hvile i. 

 0 point Når der tales om at sove, i stedet for en ting, som man sover 

i. 

3. Et søm 2 points Spiger, nagle eller forklaring ved brug af søm. 

Sammensyning. Det sted hvor to stykker tøj er syet sammen 



 

 

101 

 

 1 point  Sådan noget håndværkere bruger, Noget man syer. 

 0 point Af metal (uden forklaring). Det nederste på en kjole (uden 

forklaring) 

 
 

 

5. En parasol 2 points Solskærm af samme form som en paraply, en slags paraply, 

som man bruger for at beskytte sig mod solen. 

 1 point  Noget man bruger mod solen, paraply (uden nærmere 

forklaring) 

 0 point Til når det regner 

7. En vægter 2 points Vagtpost, personer, der fører opsyn, holder vagt, udkig, 

melder fremmede. Dem der før patruljerede i gaderne og 

overvågede gadeordenen, fortog anholdelser (især om 

natten) passede gadebelysning, udråbte klokkeslættene og 

sang vægterviser.  

Nattevagt ved vagtselskab 

 1 point  En slags politi (uden forklaring). En der passer på (uden 

forklaring). 

 0 point En slags vicevært, vægtløfter. 

9. Export 2 points Udførsel af varer, salg af varer til udlandet, fra et land til et 

andet. Det er når… udførselsartikler 

 1 point  Noget med varer og handel (uden forklaring). Noget med 

udlandet. 

 0 point Det er når vi exporterer (uden nærmere forklaring). Det 

modsatte af import (uden nærmere forklaring) 

11. Hingst 2 points Hanhest. 

 1 point  Dyr, husdyr, pattedyr hest etc. 

 0 point  
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13. En ilder 2 points Hermelin, lækat, væsel, dyr, når det – evt. først på 

opfordring forklares, f.eks. en slags mår – et lille rovdyr ; 

Spiser mus og fugleæg – ligner en rotte, men er det slet ikke 

(desuden i visse dialekter: Komfur, ildsted o.lign., samt en 

person af stor behændighed). 

 1 point  Dyr uden nærmere forklaring. 

 0 point Forveksling med andre dyr, f.eks. ræv, rotte. Misforståelse 

(f.eks. galsindet personer eller igle). De fleste svar med ild = 

flammer (se dog overfor) 

15. Et komplot 2 points Sammensværgelse, sammenslutning, sammenrotning af 

personer, hvis formål er af forbryderisk art eller arbejder 

sammen mod et mål, intriger og lignende 

 1 point  Konkret eksempel, slutte sig sammen 

 0 point Noget der er lavet af frugt 

17. Et mikroskop 2 points Forstørrelsesapparat (instrument). Instrument, som får 

tingene til at se større ud. 

 1 point  Et instrument, som man ser på bakterier i. Noget som 

forstørrer. 

 0 point Noget som bringer tingene nærmere, når man ser igennem 

det. Noget man ser igennem. 

 
 

 

19. Kronisk 2 points Vedvarende, langvarig (tidligere mere end 4 uger) 

 1 point  Uhelbredelig. En sygdom man altid har. 

 0 point  

21. Et dørslag 2 points Jernnål til at rense fænghul med. Si, sigte. Noget man bruger 

til at si, sigte med. Stempel til at slå huller igennem metal og 

drive nagler ud med, hulstempel. 

 1 point  Husholdningsredskab, stempel og mål (uden nærmere 

forklaring) 

 0 point  

23. Gelatine 2 points Husblas, noget man bruger til at lave lim af, lim. 
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 1 point  Noget man kommer i fromage for at få den stiv. Noget man 

bruger til madlavning. 

 0 point  

25. Sendrægtig 2 points Langsom, sen i vendingen, træg. 

 1 point  Konkret eksempel. Længe om at blive drægtig. 

 0 point Noget med kvæg, sent udviklet. 

27. Overbærende 2 points Tilgivende, langmodig, tålmodig, skånsom. Ser igennem 

fingre med ens fejl. 

 1 point  Rar, venlig. Eksemplificeren af ordet 

 0 point Overtroisk, opstemt 

29. Energi 2 points Kraft, kræfter, arbejds- og virkelyst. Evne til handling, 

handlekraft, arbejdevne 

 1 point  Oplagt, rask 

 0 point  

31. En ballast 2 points Last i et tomt skib, last i et skib, for at det ikke skal gå for 

højt i søen, stenbelægning på jernbom. F.eks. ekstra vægt i et 

tomt skib for at give bedre tyngde  for den rigtige ligevægt, 

en slags hjælpelast, for at skibet ikke skal rulle. Et tomt skib 

tanker vand, i en tom båd, store jernlodder. 

 1 point Et tomt skib, i et skib, på et skib nogen varer, der giver vægt 

i bagenden. Ligevægt, ekstra vægt, kontravægt, dødvægt, 

modvægt, balancevægt, tyngdevægt, bagvægt, tyngde, vægt, 

last. Overført betydning: Viden. 

 0 point  

33. En hykler 2 points En der forstiller sig, spiller komedie, simulerer, specielt i 

trossager, gudsfrygt, dyd, følelser – såvel positive som 

negative, smigre 

 1 point En, der gør sig bedre, end han er. 

 0 point Svar, der beskæftiger sig med begrebet hypokondi. 

 

35. Parodi 2 points Latterliggørende, latterlig, komisk, humoristisk efterligning, 

imitation eller gengivelse. Efterligning på en morsom måde. 



 

 

104 

 

 1 point Efterligne, efterabe, gengivelse af person, tale som en 

skuespiller, en slags gøren nar af, farce, satire, skuespil, 

underholdningsart. 

 0 point Pjank og pjat, kopi af et billede, helt til grin. 

37. En virtuos 2 points En der er dygtig på et eller andet område. Mester i en kunst, 

ekspert. Dygtighed, dyd, præget af kunstnerisk færdighed 

med dreven teknik. 

 1 point Konkret eksempel: Fremragende violinspiller, fremragende, 

talentfuld musiker, klaverspiller osv. 

 0 point  

39. En allegori 2 points Billedsprog, -tale hvormed der menes noget andet, 

fremstilling som helt igennem har billedlig betydning, 

gennemført lignelse, sindbillede 

 1 point Konkret eksempel. Sammenligning, omskrivning, noget 

symbolsk. 

 0 point  
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En seng 

 

Et søm 

 

En parasol 

 

En vægter 

 

Eksport 

 

Hingst 

 

En ilder 

 

Et komplot 

 

Et mikroskop 

 

Kronisk 

 

Et dørslag 

 

Gelatine 
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Sendrægtig 

 

Overbærende 

 

Energi 

 

En ballast 

 

En hykler 

 

Parodi 

 

En virtuos 

 

En allegori 
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Stroop Color and Word Test 

 

Instruktion 

(oversat fra: Golden & Freshwater, 2002) 

 

Ord 

Dette er en test af hvor hurtigt du kan læse ordene på denne side. Når jeg siger “start” skal du læse 

ordene nedad i den første kolonne startende med det første (peg) indtil du når ned til bunden (peg 

nedad kolonnen). Fortsæt uden at stoppe med de næste kolonner i rækkefølge (peg ned ad de næste 

fire kolonner). Hvis du bliver færdig med alle kolonnerne før jeg siger stop, så gå tilbage til den første 

kolonne og start forfra (peg på den første kolonne). Husk, fortsæt indtil jeg siger stop og læs ordene 

hørt så hurtigt du kan. Hvis du laver en fejl, siger jeg “nej”. Du skal så rette fejlen og fortsætte uden at 

stoppe.  

 

Er der nogle spørgsmål? Klar ... start (start stopur) Efter 45 sekunder sig “stop” 

 

Farver 

Dette er en test af hvor hurtigt du kan benævne farverne på denne side. Du skal gøre ligesom du gjorde 

med den anden side og starte med den første kolonne. Husk at sig farverne højt så hurtigt du kan. Klar 

... start (start stopur). Efter 45 sekunder sig “stop”. 

 

Farve-ord 

Denne side med ord er som den du lige gjorde færdig. Du skal benævne blækfarven som ordene er 

skrevet med uanset hvad der står skrevet. For eksempel (peg på første ord) dette er det første ord: hvad 

skal du sige? (hvis korrekt, fortsæt med instruktionen, hvis forkert sig: “Nej. Det er det ord der står 

skrevet. Du skal benævne den farve som ordet er skrevet med”. (Peg på ordet igen) “Hvad skal du sige 

her?”) 

 

Godt. Du skal gøre ligesom du gjorde med de tidligere sider og starte med første kolonne og så tage så 

mange kolonner som du kan. Husk, hvis du laver fejl, skal du bare rette dem og fortsætte. Er der nogen 

spørgsmål? Klar ...start (start stopur). Efter 45 sekunder sig “stop”. 
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CVLT recall 

 

Instruktion 1: “Kan du huske, de ord jeg bad dig om at lære i begyndelsen? Hvilke ord kan du huske?” 

 

Instruktion 2: “Kan du huske, om der var nogle ... (krydderier/urter; Frugter; Værktøj; Beklædning)?” 
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CVLT recall II 

 

Instruktion: “Nu vil jeg læse et og et ord op ad gangen, og så vil jeg bede dig om at sige „ja‟ eller „nej‟ 

til om ordet var blandt de ord du skulle lære” 

Liste A         

Long-Delay 

Recognintion   

        Falsk positive     

  A BS BN NP PS UN 

Trøje             

Oregano             

Skrubbe             

Tæppe             

Stigbøjle             

Peber             

Jakke             

Magnyl             

Køje             

Boremaskine             

Aprikoser             

Spatula             

Kirsebær             

Trommer             

Purløg             

Film             

Mejsel             

Mappe             

Roser             

Mandariner             
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Ur             

Sko             

Vindruer             

Laks             

Paprika             

Bakke             

Ingefær             

Bukser             

Bøger             

Persille             

Vest             

Æbler             

Barbermaskine             

Blommer             

Skruenøgle             

Citroner             

Gardiner             

Vitaminer             

Bidetang             

Skål             

Hammer             

Muskat             

Regntøj             

Sæbe             

Total             
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Bilag 6: Overvejelser ved undersøgelser med børn og unge 
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Bilag 7: Frekvenstabeller 

Køn 

 

Statistics 

k¿n 

N Valid 59 

Missing 0 

Mode 2,00 

 

 

k¿n 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Dreng 24 40,7 40,7 40,7 

Pige 35 59,3 59,3 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

 

 

 

Alder 

 

Statistics 

alder 

N Valid 59 

Missing 0 

Median 11,0000 

Std. Deviation ,86493 

Minimum 10,00 

Maximum 13,00 
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alder 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 10,00 14 23,7 23,7 23,7 

11,00 30 50,8 50,8 74,6 

12,00 10 16,9 16,9 91,5 

13,00 5 8,5 8,5 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

 

 

 

Medieforbrug-kategori 

 

medieforbrug-kategori 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid lavt medieforbrug 16 27,1 27,1 27,1 

medium medieforbrug 33 55,9 55,9 83,1 

højt medieforbrug 10 16,9 16,9 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

 

 



 

117 

 

 

Multitasking-kategori 

 

Multitasking-kategorier 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid multitasker lidt 28 47,5 47,5 47,5 

multitasker meget 31 52,5 52,5 100,0 

Total 59 100,0 100,0  
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Multitasking-evner 

 

Multitaske-evner 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid multitasker ikke 8 13,6 13,6 13,6 

god til multitasking 35 59,3 59,3 72,9 

ikke god til multitasking 16 27,1 27,1 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

 

 

 

 

Distraktion 

 

Distraheret 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid multitasker ikke 8 13,6 13,6 13,6 

ikke distraheret 29 49,2 49,2 62,7 

lidt distraheret 11 18,6 18,6 81,4 

meget distraheret 11 18,6 18,6 100,0 

Total 59 100,0 100,0  
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Bilag 8: Krydstabeller 

Køn/multitasking 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,428
a
 1 ,020   

Continuity Correction
b
 4,262 1 ,039   

Likelihood Ratio 5,553 1 ,018   

Fisher's Exact Test    ,033 ,019 

Linear-by-Linear 

Association 

5,336 1 ,021 
  

N of Valid Cases 59     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,39. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Køn/multitaking-evner 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,286
a
 2 ,319 

Likelihood Ratio 2,381 2 ,304 

Linear-by-Linear 

Association 

1,883 1 ,170 

N of Valid Cases 59   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,25. 
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Alder/multitasking 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,686
a
 3 ,053 

Likelihood Ratio 9,628 3 ,022 

Linear-by-Linear 

Association 

4,648 1 ,031 

N of Valid Cases 59   

a. 3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,37. 

 

 

Distraktion/multitasking-evner 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 103,346
a
 6 ,000 

Likelihood Ratio 95,123 6 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

48,258 1 ,000 

N of Valid Cases 59   

a. 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,08. 

 

 

Medieforbrug/multitasking 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,727
a
 2 ,256 

Likelihood Ratio 2,777 2 ,249 

Linear-by-Linear 

Association 

2,677 1 ,102 

N of Valid Cases 59   

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,75. 



 

122 

 

 

 

Køn/medieforbrug 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,450
a
 2 ,799 

Likelihood Ratio ,444 2 ,801 

Linear-by-Linear 

Association 

,333 1 ,564 

N of Valid Cases 59   

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,07. 
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Bilag 9: Histogrammer 

Alder: 

 

 

 

 

Medieforbrug: 
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Multitasking: 
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Bilag 10: Modelkontrol 

Effekt af alder på WAIS: 

Term Estimate Std Error t Ratio Prob>|t| 

Intercept -3.201005 7.764046 -0.41 0.6817 

alder 1.3936348 0.692764 2.01 0.0492* 

køn[Drenge] 0.1304261 0.601894 0.22 0.8292 

(alder-

11.1017)*køn[Dre

nge] 

-0.726968 0.692764 -1.05 0.2986 

 

Effekter af alder og køn på AMA: 

Term   Estimate Std Error t Ratio Prob>|t| 

Intercept  6.8443904 3.142728 2.18 0.0337* 

alder  0.8782432 0.280417 3.13 0.0028* 

køn[Drenge]  -0.50819 0.243634 -2.09 0.0416* 

(alder-

11.1017)*køn[Dren
ge] 

 0.1784944 0.280417 0.64 0.5271 

 

Effekter af alder og køn på Stroop: 

Term   Estimate Std Error t Ratio Prob>|t| 

Intercept  11.023486 16.72446 0.66 0.5126 

alder  3.5074931 1.492277 2.35 0.0224* 

køn[Drenge]  -2.668219 1.296534 -2.06 0.0443* 

(alder-
11.1017)*køn[Dren

ge] 

 0.2939253 1.492277 0.20 0.8446 
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Bilag 11: Lineær regressionsanalyse 

Hypotese 1 

 

Model Summary
b
 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 ,396
a
 ,157 ,142 ,61295 2,019 

a. Predictors: (Constant), Multitasking 

b. Dependent Variable: fluency-dyr-3 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3,975 1 3,975 10,579 ,002
a
 

Residual 21,415 57 ,376   

Total 25,390 58    

a. Predictors: (Constant), Multitasking 

b. Dependent Variable: fluency-dyr-3  
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Hypotese 3 

 

Model Summary
b
 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 ,097
a
 ,009 -,008 2,77830 2,091 

a. Predictors: (Constant), Multitasking 

b. Dependent Variable: CVLT-free 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4,188 1 4,188 ,543 ,464
a
 

Residual 439,981 57 7,719   

Total 444,169 58    

a. Predictors: (Constant), Multitasking 

b. Dependent Variable: CVLT-free 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 9,744 ,923  10,561 ,000   

Multitasking -,161 ,218 -,097 -,737 ,464 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: CVLT-free 
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Hypotese 4 

 

Model Summary
b
 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 ,024
a
 ,001 -,017 7,98339 1,788 

a. Predictors: (Constant), Multitasking 

b. Dependent Variable: Stroop-udregnet 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2,112 1 2,112 ,033 ,856
a
 

Residual 3632,871 57 63,735   

Total 3634,983 58    

a. Predictors: (Constant), Multitasking 

b. Dependent Variable: Stroop-udregnet 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 26,461 2,651  9,981 ,000   

Multitasking -,114 ,627 -,024 -,182 ,856 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: Stroop-udregnet 
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Hypotese 5 

 

Model Summary
b
 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 ,081
a
 ,007 -,011 4,51294 1,860 

a. Predictors: (Constant), Multitasking 

b. Dependent Variable: WAIS-ord-tot 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7,677 1 7,677 ,377 ,542
a
 

Residual 1160,900 57 20,367   

Total 1168,576 58    

a. Predictors: (Constant), Multitasking 

b. Dependent Variable: WAIS-ord-tot 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 13,187 1,889  6,983 ,000 

Multitasking -,722 1,177 -,081 -,614 ,542 

a. Dependent Variable: WAIS-ord-tot 
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Bilag 12: Stepwise Regression 

Hypotese 1 

Fluency-dyr 2. periode 

Term Estimate Std Error t Ratio Prob>|t| 

Intercept 4.459291 0.246066 18.12 <.0001* 

alder{10&11-12&13} -0.414341 0.213154 -1.94 0.0573 

køn[Drenge] -0.596875 0.193662 -3.08 0.0033* 

medieforbrug-kategori{Lavt 

medieforbrug-Medium 

medieforbrug&Højt 

medieforbrug} 

0.103328 0.219021 0.47 0.6391 

medieforbrug-kategori{Medium 

medieforbrug-Højt 

medieforbrug} 

-0.212103 0.257905 -0.82 0.4146 

(alder{10&11-12&13}-

0.49153)*(medieforbrug-

kategori{Lavt medieforbrug-

Medium medieforbrug&Højt 

medieforbrug}+0.45763) 

-0.63214 0.262167 -2.41 0.0195* 

(alder{10&11-12&13}-

0.49153)*(medieforbrug-

kategori{Medium medieforbrug-

Højt medieforbrug}-0.38983) 

-0.950825 0.311929 -3.05 0.0036* 

 

Fluency-dyr 3. periode 

Term Estimate Std Error t Ratio Prob>|t| 

Intercept 3.1993982 0.265493 12.05 <.0001* 

alder{10-11&12&13} -0.419362 0.246098 -1.70 0.0940 

medieforbrug-kategori{Lavt 

medieforbrug-Medium 

medieforbrug&Højt 

medieforbrug} 

-0.679239 0.247238 -2.75 0.0081* 

medieforbrug-kategori{Medium 

medieforbrug-Højt 

medieforbrug} 

-0.569746 0.284573 -2.00 0.0502 
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Fluency-dyr total: 

Fluncy-s-ord 2. periode 

Term Estimate Std Error t Ratio Prob>|t| 

Intercept 2.2083333 0.287749 7.67 <.0001* 

køn[Drenge] 0.4658999 0.292294 1.59 0.1171 

medieforbrug-kategori{Lavt medieforbrug-Medium medieforbrug&Højt 
medieforbrug} 

0.8869048 0.287749 3.08 0.0033* 

køn[Drenge]*(medieforbrug-kategori{Lavt medieforbrug-Medium 

medieforbrug&Højt medieforbrug}+0.45763) 

0.5297619 0.287749 1.84 0.0714 

Multitasking-kategorier[Meget medie-multitasking-Lidt medie-multitasking] -0.186514 0.376296 -0.50 0.6223 

køn[Drenge]*Multitasking-kategorier[Meget medie-multitasking-Lidt medie-
multitasking] 

-0.898232 0.376296 -2.39 0.0207* 
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(medieforbrug-kategori{Lavt medieforbrug-Medium medieforbrug&Højt 

medieforbrug}+0.45763)*Multitasking-kategorier[Meget medie-multitasking-Lidt 
medie-multitasking] 

-0.96645 0.410923 -2.35 0.0226* 

køn[Drenge]*(medieforbrug-kategori{Lavt medieforbrug-Medium 

medieforbrug&Højt medieforbrug}+0.45763)*Multitasking-kategorier[Meget 
medie-multitasking-Lidt medie-multitasking] 

-1.03355 0.410923 -2.52 0.0151* 
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3. periode 

Term Estimate Std Error t Ratio Prob>|t| 

Intercept 19.052985 5.934597 3.21 0.0027* 

alder -1.281475 0.456311 -2.81 0.0077* 

køn[Drenge] 1.871499 0.640407 2.92 0.0058* 

(alder-11.1017)*køn[Drenge] -1.477246 0.455111 -3.25 0.0024* 

medieforbrug-kategori{Lavt medieforbrug-Medium medieforbrug&Højt 

medieforbrug} 

3.6120679 1.031689 3.50 0.0012* 

medieforbrug-kategori{Medium medieforbrug-Højt medieforbrug} 0.5749833 0.338786 1.70 0.0976 

(alder-11.1017)*(medieforbrug-kategori{Lavt medieforbrug-Medium 

medieforbrug&Højt medieforbrug}+0.45763) 

-1.795322 0.561928 -3.19 0.0028* 

(alder-11.1017)*(medieforbrug-kategori{Medium medieforbrug-Højt 

medieforbrug}-0.38983) 

0.7532532 0.331292 2.27 0.0286* 

køn[Drenge]*(medieforbrug-kategori{Lavt medieforbrug-Medium 
medieforbrug&Højt medieforbrug}+0.45763) 

3.7940304 1.052079 3.61 0.0009* 

køn[Drenge]*(medieforbrug-kategori{Medium medieforbrug-Højt medieforbrug}-

0.38983) 

0.4826965 0.197604 2.44 0.0192* 

(alder-11.1017)*køn[Drenge]*(medieforbrug-kategori{Lavt medieforbrug-

Medium medieforbrug&Højt medieforbrug}+0.45763) 

-0.880021 0.480082 -1.83 0.0744 

(alder-11.1017)*køn[Drenge]*(medieforbrug-kategori{Medium medieforbrug-

Højt medieforbrug}-0.38983) 

0.6149584 0.332235 1.85 0.0718 
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Multitasking-kategorier[Meget medie-multitasking-Lidt medie-multitasking] -1.761622 0.67878 -2.60 0.0133* 

(alder-11.1017)*Multitasking-kategorier[Meget medie-multitasking-Lidt medie-
multitasking] 

1.7895447 0.621842 2.88 0.0065* 

køn[Drenge]*Multitasking-kategorier[Meget medie-multitasking-Lidt medie-

multitasking] 

-2.039526 0.731691 -2.79 0.0082* 

(alder-11.1017)*køn[Drenge]*Multitasking-kategorier[Meget medie-multitasking-

Lidt medie-multitasking] 

1.999718 0.583293 3.43 0.0014* 

(medieforbrug-kategori{Lavt medieforbrug-Medium medieforbrug&Højt 
medieforbrug}+0.45763)*Multitasking-kategorier[Meget medie-multitasking-Lidt 

medie-multitasking] 

-3.790344 1.060936 -3.57 0.0010* 

(medieforbrug-kategori{Medium medieforbrug-Højt medieforbrug}-
0.38983)*Multitasking-kategorier[Meget medie-multitasking-Lidt medie-

multitasking] 

-1.023174 0.41951 -2.44 0.0194* 

(alder-11.1017)*(medieforbrug-kategori{Lavt medieforbrug-Medium 

medieforbrug&Højt medieforbrug}+0.45763)*Multitasking-kategorier[Meget 

medie-multitasking-Lidt medie-multitasking] 

1.991237 0.734821 2.71 0.0100* 

køn[Drenge]*(medieforbrug-kategori{Lavt medieforbrug-Medium 

medieforbrug&Højt medieforbrug}+0.45763)*Multitasking-kategorier[Meget 
medie-multitasking-Lidt medie-multitasking] 

-3.61943 1.23145 -2.94 0.0055* 
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Fluency-s-ord total: 

Kontinuerlig subtraktion: 

Term Estimate Std Error t Ratio Prob>|t| 

Intercept 3.8035307 0.765805 4.97 <.0001* 

køn[Drenge] 1.0306457 0.51277 2.01 0.0494* 

medieforbrug-kategori{Lavt medieforbrug-Medium medieforbrug&Højt 
medieforbrug} 

-1.491272 0.726655 -2.05 0.0450* 

Multitasking-kategorier[Meget medie-multitasking-Lidt medie-multitasking] -1.272838 1.023464 -1.24 0.2190 

(medieforbrug-kategori{Lavt medieforbrug-Medium medieforbrug&Højt 

medieforbrug}+0.45763)*Multitasking-kategorier[Meget medie-multitasking-
Lidt medie-multitasking] 

2.2597779 1.109432 2.04 0.0466* 

 

 

 



 

136 

 

 

AMA: 

Term Estimate Std Error t Ratio Prob>|t| 

Intercept -4.804439 4.585993 -1.05 0.3004 

alder 1.7865339 0.388896 4.59 <.0001* 

køn[Drenge] -1.542691 0.457297 -3.37 0.0015* 

(alder-

11.1017)*køn[Drenge] 

1.4262922 0.403126 3.54 0.0009* 

medieforbrug-kategori{Lavt 
medieforbrug-Medium 

medieforbrug&Højt 

medieforbrug} 

-0.281492 0.281557 -1.00 0.3228 

medieforbrug-

kategori{Medium 

medieforbrug-Højt 
medieforbrug} 

-0.284191 0.283579 -1.00 0.3216 

(alder-
11.1017)*(medieforbrug-

kategori{Lavt 

medieforbrug-Medium 
medieforbrug&Højt 

medieforbrug}+0.45763) 

-0.709778 0.327681 -2.17 0.0356* 

(alder-

11.1017)*(medieforbrug-
kategori{Medium 

medieforbrug-Højt 

medieforbrug}-0.38983) 

-0.18048 0.471089 -0.38 0.7034 

køn[Drenge]*(medieforbrug

-kategori{Medium 
medieforbrug-Højt 

medieforbrug}-0.38983) 

-0.588757 0.275396 -2.14 0.0380* 
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(alder-

11.1017)*køn[Drenge]*(me
dieforbrug-

kategori{Medium 

medieforbrug-Højt 
medieforbrug}-0.38983) 

-1.079318 0.417776 -2.58 0.0131* 

Multitasking-

kategorier[Meget medie-

multitasking-Lidt medie-
multitasking] 

1.9224584 0.547865 3.51 0.0010* 

(alder-

11.1017)*Multitasking-
kategorier[Meget medie-

multitasking-Lidt medie-

multitasking] 

-1.29935 0.693609 -1.87 0.0675 

køn[Drenge]*Multitasking-

kategorier[Meget medie-
multitasking-Lidt medie-

multitasking] 

0.9252464 0.556702 1.66 0.1035 

(alder-

11.1017)*køn[Drenge]*Mul
titasking-kategorier[Meget 

medie-multitasking-Lidt 

medie-multitasking] 

-2.045318 0.694561 -2.94 0.0051* 

 

Hypotese 3 

Term Estimate Std Error t Ratio Prob>|t| 

Intercept 9.7249476 0.650034 14.96 <.0001* 

køn[Drenge] -0.301828 0.569979 -0.53 0.5988 

medieforbrug-kategori{Lavt medieforbrug&Medium medieforbrug-Højt 
medieforbrug} 

-0.495927 0.453723 -1.09 0.2797 

medieforbrug-kategori{Lavt medieforbrug-Medium medieforbrug} -0.406944 0.592928 -0.69 0.4957 

køn[Drenge]*(medieforbrug-kategori{Lavt medieforbrug&Medium 

medieforbrug-Højt medieforbrug}-0.66102) 

0.9904622 0.453723 2.18 0.0339* 

køn[Drenge]*(medieforbrug-kategori{Lavt medieforbrug-Medium 

medieforbrug}+0.28814) 

0.0736111 0.592928 0.12 0.9017 

Multitasking-kategorier[Meget medie-multitasking-Lidt medie-
multitasking] 

-0.728761 0.736755 -0.99 0.3274 

køn[Drenge]*Multitasking-kategorier[Meget medie-multitasking-Lidt 

medie-multitasking] 

-0.068497 0.736755 -0.09 0.9263 

(medieforbrug-kategori{Lavt medieforbrug-Medium 

medieforbrug}+0.28814)*Multitasking-kategorier[Meget medie-
multitasking-Lidt medie-multitasking] 

0.7419399 0.832344 0.89 0.3771 

køn[Drenge]*(medieforbrug-kategori{Lavt medieforbrug-Medium 

medieforbrug}+0.28814)*Multitasking-kategorier[Meget medie-
multitasking-Lidt medie-multitasking] 

-1.85806 0.832344 -2.23 0.0302* 
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Bilag 13: Tilbagemelding på undersøgelse 

      Oktober 

2010 

Kære Dronen Fritidsklub 

 

Jeg var i foråret ude på jeres fritidsklub, hvor jeg foretog en undersøgelse af medieforbrug hos 

børn i alderen 10-13 år. 

Undersøgelsen indgår i mit speciale, som omhandler, hvordan tweens (10-13 år) 

medieforbrug/-multitasking hænger sammen med deres kognitive evner. Som lovet gives 

hermed en tilbagemelding på undersøgelsen. 

Undersøgelsen inkluderede 59 børn i alt fordelt på to fritidsklubber og en skole fra 

København. Jeg havde inden undersøgelsen antaget, at tweens, som havde et højt forbrug af 

medier og mediemultitasking, ville have en dårligere kognitive evner så som hukommelse, 

indlæringsevne, koncentrationsevne og kognitiv udvikling.  

Resultaterne af undersøgelsen viste imidlertid ikke denne tendens. De viste dog en 

sammenhæng mellem medieforbrug/multitasking og tweens kognitive evner, der var drevet af 

en kønseffekt. Dette betyder, at der hos drenge generelt viste sig at være en negativ 

sammenhæng mellem medieforbrug/multitasking og kognition, hvorimod der hos piger 

generelt viste sig det modsatte. Det viste sig, at drenge, der har et højt forbrug af medier og 

multitasker meget mellem disse, klarede de kognitive tests dårligere end piger, der har et højt 

medieforbrug og multitasker meget. Dette indikerer, at drenge bliver mere påvirket af 

mediemultitasking end piger, hvorimod pigerne bedre kan overskue at multitaske.  

Det var en meget stor hjælp for undersøgelsen, at den kunne foretages på jeres fritidklub, og 

jeg vil benytte lejligheden til at takke mange gange for jeres velvilje. 

 

Med venlig hilsen 

Louise Maagaard 


