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Útdráttur 
 

Í þessari ritgerð er fjallað um viðhorf unglinga til frétta í fjölmiðlum landsins. 
Auk þess verður litið til með hvaða hætti þeir móttaki þær upplýsingar sem felast í 
fréttum. Litið er til margvíslegra þátta er snerta ábyrgð uppeldisaðila gagnvart 
unglingum, skyldur uppeldisaðila og réttindi unglinga. Fjallað er um þau áhrif sem 
aukið magn og form frétta geta haft á unglinga og hvort, hverjir og hvernig hægt sé að 
bregðast við þeim breytingum.  
 Gerð var könnun meðal nemenda í 8. 9. og 10. bekk í grunnskólum á 
Akureyri. Þetta var gert til að geta alhæft um skoðanir og hugmyndir þeirra er 
fréttaflutning varðar. Sérstök áhersla var lögð á að athuga meðvitund þeirra er varðar 
það sem fram kemur í fréttum. 
 Niðurstöður könnunarinnar sýna að betur þarf ef duga skal. Nemendur fylgjast 
lítið með fréttum, hafa takmarkaðan áhuga á þeim og meðtaka ekki nægjanlega vel 
það sem þar kemur fram. Athygli vekur að unglingar virðast ekki leggja nægilega 
gagnrýnið mat á fréttir og virðist tíðni samskipta við foreldra hafa áhrif þar á. Þá 
vekur athygli að unglingar ræða mjög sjaldan um efni frétta við kennara sína, þrátt 
fyrir þau jákvæðu áhrif er samskipti við fullorðna virðast hafa. 
 Þeir aðilar er sinna uppeldi og menntun barna og unglinga mega og ættu að 
bregðast við þessum niðurstöðum. Ríkið getur t.a.m. boðið upp á fræðslu til handa 
foreldrum í samstarfi við kennara í grunnskólum. Skólakerfið getur brugðist við, með 
kennslu í siðfræði þar sem áhersla er lögð á gagnrýna hugsun, bættu samstarfi heimilis 
og skóla og að siðferðisuppeldi sé haft að leiðarljósi í öllu starfinu. Ríkisvaldið getur 
þar að auki tekið skýrari stefnu hvað varðar fréttir Ríkissjónvarpsins, sérstaklega hvað 
varðar skyldu þess gagnvart börnum og unglingum. Foreldrar geta dregið þá ályktun 
af þessum niðurstöðum, auk fjölda annarra kannana, að samskipti við börn þeirra 
skipta verulegu máli fyrir alla velferð þeirra. 
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Summary 
 

This treatise discusses teenagers’ views towards this country’s media. In 
addition it will deal with how they perceive the information which consists in the 
news. Many issues that deal with the responsibilities of parties involved in the 
upbringing of teenagers, their duties and teenagers rights. The increased quantity and 
the news form will be discussed. How it affects the adolescent and if, who and how 
one can react toward teenagers view´s. 
 A survey was done amongst teenagers in elementary schools in Akureyri, 8th 
9th and 10th grades. It was done in order to generalize on their views and ideas 
concerning news delivery. Emphasis was placed on examining their conscience 
concerning reportage. 
 There is a reason to respond to the survey’s results. Students spend little time 
observing news, they have limited interest in them and they don’t seem to take in 
amply what it propounds. Attention is drawn to that teenagers don’t seem to use 
critical assessment in observing news and frequent communications between 
teenagers and parents concerning news, seems to be relevant. Also is interesting that 
teenagers rarely discuss news reportage with their teachers even though it shows that 
it has positive influence.  
 Those who are responsible for the upbringing and education of children and 
teenagers can and ought to respond to these results. The government can, for an 
example, provide information to parents in cooperation with elementary school 
teachers. The school system can respond by teaching philosophy with emphasis on 
critical assessments, improved cooperation between home and school and ethical 
upbringing in the forefront. The government can also make a more definite policy 
concerning news reportage in Ríkisútvarpið RUV - The Icelandic National 
Broadcasting Service, especially when it comes to its duty towards children and 
teenagers. Parents can conclude from these results, like many other surveys have 
revealed that communicating with their children is essential for their children’s 
wellbeing.  
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1. Inngangur 
Viðfangsefni þessarar rannsóknar er að kanna hvort unglingar á Akureyri meðtaki 

þær upplýsingar sem fást í fréttum fjölmiðla landsins með gagnrýnum hætti. Er 

ástæða til að kennarar fjalli sérstaklega um upplýsingarnar og hvernig unglingarnir 

geti umbreytt upplýsingum í þekkingu með gagnrýnni hugsun og skilningi? Forsendur 

rannsóknarspurningarinnar eru því aukið upplýsingastreymi t.a.m. í fréttaflutningi, 

magn og form, sem og vangaveltur um gildi gagnrýnnar hugsunar fyrir líf einstaklinga 

og líf í lýðræðissamfélagi. 

Íslenskt samfélag hefur tekið miklum breytingum síðustu áratugi. Við höfum 

samskipti við fjölmarga einstaklinga á hverjum degi, í umferðinni, í síma, um Netið, í 

fjármálastofnunum, og menntastofnunum. Aukin samskipti leiða til fleiri stærri og 

smærri ákvarðana. Flestar eru teknar án mikillar umhugsunar en aðrar krefjast meiri 

hugsunar og vangavelta. Við hugsum á tiltekin hátt oft á tíðum nánast ósjálfrátt, 

persónulegar og samfélagslegar siðareglur hafa áhrif, langanir, þarfir, skyldur og lög í 

landinu. Stundum er staldrað við, og valmöguleikar skoðaðir sérstaklega þegar um 

veigamiklar ákvarðanir er að ræða s.s. barneignir, íbúðarkaup, makaval, skólagöngu, 

atvinnu. Valmöguleikar eru fjölmargir og um ótal leiðir að velja í flestum málum, 

enda er frelsið einstaklinganna, að stórum hluta. Frelsið fer oft eftir lífsskoðunum og 

viðhorfum ásamt því hvernig hver og einn sér tilgang lífsins.  

En hvernig eru unglingar þá í stakk búnir til að takast á við frelsi sitt, sjálfræði, 

valmöguleika og allar þær ákvarðanir sem þeim fylgja? Hvernig nýta þeir þær 

upplýsingar sem liggja fyrir til að mynda sér skoðanir? Hæfileikinn til að geta hugsað 

á gagnrýninn hátt verður sífellt mikilvægari eftir því sem áreitið eykst og 

ákvarðanirnar verða fleiri og viðameiri. Í menntunarfræðum nú til dags stangast á 

viðhorf þess að kenna tiltekin þekkingarbrot sem síðar muni mynda rökrétta heild og 

uppeldisfræðilegar hugmyndir um að menntun eigi að fjalla um færni til að búa í 

lýðræðisþjóðfélagi  
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Hvarvetna , allan ársins hring, búa unglingar við áreiti fjölmiðla sem þar af 

leiðandi hafa talsverð áhrif á líf þeirra, lífsskoðanir, gildi og viðhorf. Fréttir óma allan 

daginn og segja frá því sem á sér stað í samfélaginu og heiminum öllum. Hægt er að 

sjá með eigin augum það sem væri ellegar ófært að sjá, lesa um áhugaverða hluti sem 

eiga sér stað hinu megin á hnettinum og hægt er að fylgjast með þýðingarmiklum 

breytingum alþjóðasamfélagsins. Fréttamenn og fréttastofur frá ólíkum 

menningarsvæðum túlka það sem gerist. Ómótaðir einstaklingar s.s. börn og unglingar 

verða, líkt og fullorðnir einstaklingar þurfa, að ákveða hvort frétt er trúverðug 

ótúlkuð, efast um gildi hennar eða skoðun mynduð á grunni ólíkra frétta. Oft er trúin á 

því sem gerist eða því sem er byggð á ógrunduðum upplýsingum sem flæða frá 

fjölmiðlum og verða að „sannleika“ án gagnrýnnar hugsunar.  

Til að geta svarað rannsóknarspurningunni verður bent á lög og reglugerðir um 

uppeldisrétt barna sem og umfjöllun um uppeldisskyldur annarra gagnvart þeim til að 

reyna að glöggva sig á hverjir beri ábyrgð á uppeldi barna og unglinga. Þá verður 

kynnt könnun sem höfundur gerði í grunnskólum á Akureyri, en í henni felast 

niðurstöður sem sýna skoðanir og hugmyndir unglinga bæjarins um fréttaflutning í 

fjölmiðlum landsins. Að lokum er athugað hvort hægt sé með einhverjum hætti að 

styðja unglinga við gagnrýna meðtöku frétta, hvers vegna, hverjir ættu að styðja þá og 

með hvaða hætti.

Áður en lengra er haldið er rétt að líta á þau grunnhugtök sem fjallað er um, til að 

það fari ekki milli mála hvað þau merkja.  

 

2. Uppeldisréttur - Uppeldisskylda 
 

Hér á eftir kemur umfjöllun um þýðingar hugtaka, umfjöllun um áhrifavalda og 

hverjir bera uppeldisskyldur gagnvart börnum og unglingum sem og hver 

uppeldisréttur þeirra er. 

2.1 Uppeldi og menntun 

Hugtakið uppeldi er skýrt í orðaskrá úr uppeldis- og sálarfræði sem „áhrif, sem 

fólgin eru í handleiðslu og kennslu og valda smám saman æskilegri breytingu á þeim 

sem nýtur“1, Gruhe-Sörensen skýrir uppeldi þannig að „uppeldi er fólgið í þeim 

 
1 Orðaskrá úr uppeldis- og sálarfræði. (1986);182 
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áhrifum sem höfð eru á börn og ungmenni í því skyni að móta þau með ákveðnum 

hætti, temja þeim ákveðna hegðan, ákveðin skapgerðareinkenni, ákveðinn dugnað, 

þekkingu og færni, afstöðu og álit, geðslag og lífsafstöðu, í stuttu máli alla þá 

eiginleika sem álitnir eru nauðsynlegir og æskilegir fyrir það líf sem þau eiga að 

lifa.“2 Menntun á hinn bóginn er skýrð sem „sá fróðleikur og sá þroski, sem æðri 

skólaganga á að veita.“3

Skilgreining R.S Peters, sem hefur skrifað um hugtakið menntun, er á þann veg að 

ef menntun á sér stað þá hefur eitthvað sem er einhvers virði, verið komið vísvitandi 

til skila með siðferðilega ásættanlegum hætti.4 Skilgreining hans er nær því sem um er 

rætt í íslensku þjóðfélagi í dag þegar rætt er um menntun. Menntun sem er einskis 

virði er varla hægt að kalla menntun þar sem hún nýtist illa og það sem ekki nýtist á 

neinn hátt er vissulega ekki menntun að mínu mati. Ef einhverju er ekki komið til 

skila vísvitandi flokkast það líklega undir önnur hugtök til dæmis reynslu, þekkingu 

eða Því sem ekki er komið til skila með siðferðislega ásættanlegum hætti ekki hægt að 

flokka sem menntun, líklega frekar hugtök líkt og ítroðslu, innrætingu eða heilaþvott. 

Menntun takmarkast ekki við það sem á sér stað í þar tilgerðum stofnunum líkt og 

grunnskóla, heldur er hún samfellt ferli færni, leikni og þekkingar. Þessa skilgreiningu 

R.S.Peters á hugtakinu mun ég nýta.  

 Uppeldi og menntun er partur af þroskun sem samkvæmt orðaskrá úr uppeldis- og 

sálarfræði er skilgreind sem „vaxtarferli einstaklings, sem leiða til kerfisbundinna 

atferlisbreytinga.”5 Ef við nýtum okkur hugtakið þroskun sem ferli sem leiðir til 

menntunar skv. skilgreiningu R.S Peters sem leiðir síðan til þroska eða menntunar 

einstaklings. R.S. Peters skilgreinir menntun þannig að ekki er nóg að kunna tiltekið 

verklag heldur verður líka að hafa þekkingu og hugtök sem tengja þekkingarbrotin 

svo þau myndi heild. Þekkingin hefur áhrif á skoðanir og breytni hún skiptir máli sem 

og að nota lærðar aðferðir og viðmið á réttan hátt. Þekking þarf að tengjast lífskoðun 

og lífsmynstri á öllum sviðum.6 Þá höfum við komist nær því sem fjallað er um þegar 

einstaklingur vex úr grasi. Í daglegu tali er menntun það sem á sér stað innan 

menntastofnana, uppeldi, það sem á sér stað innan veggja heimila og þroski það sem á 

sér stað vegna þeirrar reynslu sem einstaklingurinn verður fyrir. Sameining 

 
2 Gruhe-Sörensen (1974);245 
3 Orðaskrá úr uppeldis- og sálarfræði.(1986);106 
4 Barrow. Robin og Ronald Woods.(1975);8 
5 Orðaskrá uppeldis- og sálarfræði. (1986);200 
6 Barrow, Robin og Ronald Woods. 1988;14-15 



6

hugtakanna gefur heildarmynd á það sem um er rætt því án allra þriggja þátta má 

búast við því að einstaklingur fái ekki það sem hann þarfnast, í þróun sinni að 

fullmótuðum einstaklingi. 
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2.2. Foreldrar 

Í lýðræðisþjóðfélögum er gengið út frá þeirri grundvallarreglu að forræði barna sé 

í hendi foreldra og það tryggt í lögum7 og jafnvel stjórnarskrá, jafnvel þó þessum rétti 

séu takmörk sett. Í alræðisríkjum er þessu öfugt farið og gengið er út frá frumrétti 

samfélagsins. Frumréttur foreldra er t.a.m. rökstuddur með náttúrurétti, þ.e. að 

ákveðið náttúrulegt lögmál, óbreytanlegt og óháð tíma og aðstæðum þar sem það á sér 

rætur í óbreytanlegu eðli mannsins.8 Þá má nefna pósitífan rétt, sem notaður til 

stuðnings frumréttar foreldra til uppeldis barna sinna. Með pósitífum rétti er átt við að 

skírskotað sé til gildandi laga og reglna í viðkomandi þjóðfélagi sem eru forsenda 

þess að þegnarnir geti leitað réttar síns.9 Þá er hægt hugsa sér að þrátt fyrir 

rómantískar hugmyndir um fjölskylduformið sé það einnig einfaldlega ódýrast að láta 

foreldra bera ábyrgð á börnum sínum, þrátt fyrir að það sé vissulega hvergi nefnt. 

Íslendingar eru aðilar að ýmsum alþjóðasáttmálum s.s. barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna, í 9. grein hans segir m.a. að börn eigi rétt á báðum foreldrum sínum og rétt 

til að alast upp í öruggu fjölskylduumhverfi. Aðeins í einstökum tilvikum eiga 

yfirvöld að geta skilið barn frá foreldrum, ef velferð barnsins verður ekki tryggð með 

öðru móti.10 Í 18. grein segir ennfremur að báðir foreldrar beri höfuðábyrgð á uppeldi 

barnsins, en ríkin eiga að styðja foreldrana og leggja sitt af mörkum til umönnunar 

barnsins.11 Hvernig foreldrar standa að uppeldi barna sinna er því látið foreldrum eftir 

og í lýðræðisríki ákvarðar ríkið ekki hvernig börn eru innrætt þegar kemur að 

skoðanamyndun eða mati á þeim upplýsingum sem flæða um umhverfið, í 

fjölmiðlum, í samræðum manna eða í skóla. Engu að síður má telja líklegt að sýn 

foreldra og gildismat séu börnum fyrirmynd og þar af leiðandi meti þeir í upphafi 

gildi þess sem er að gerast í umhverfinu út frá gildismati foreldranna. Umræður 

foreldra eða aðstandenda yfir fréttatíma sjónvarps hafa eflaust áhrif á börnin og 

skoðanaskipti um dægurmál sýna þeim hvernig má fjalla um það sem er að gerast í 

samfélaginu.  

Smám saman með auknum aldri og þroska fara börn að búa til eigin gildi og á 

unglingsárum geta gildin jafnvel verið í andstöðu við gildi foreldranna einungis til að 

 
7 Sigurður Pálsson (1978);7 
8 Sigurður Pálsson (1987);7 
9 Sigurður Pálssin (1987);7 
10 Barnaheill, http://www.barnaheill.is/barnasattmali.html, (Tekið af Netinu 11. júní 2002) 
11 Barnaheill, http://www.barnaheill.is/barnasattmali.html, (Tekið af Netinu 11. júní 2002) 

http://www.barnaheill.is/barnasattmali.html
http://www.barnaheill.is/barnasattmali.html


8

tryggja sjálfstæði sitt frá foreldrum. Séu tíð skoðanaskipti á heimili æfa börn fremur 

gagnrýna hugsun og skoðanamyndun sem byggist á því sem er að gerast í samfélaginu 

í kringum þau. Séu foreldrar afskiptir gagnvart því sem er að gerast í samfélaginu og 

ræða ekki þau mál sem eru í brennidepli læra börn síður hvernig foreldrar vinna með 

upplýsingar í því upplýsingasamfélagi sem við búum í. 

Flestar lagasetningar er fjalla um uppeldisrétt foreldra fela í raun í sér vernd 

fjölskyldu frá ríki t.a.m. í 9. grein samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

frá árinu 1992 kemur m.a. fram að aðildarríki skulu tryggja að barn sé ekki skilið frá 

foreldrum sínum gegn vilja þeirra, nema þegar lögbær stjórnvöld ákveða samkvæmt 

viðeigandi lögum og reglum um málsmeðferð að aðskilnaður sé nauðsynlegur með 

tilliti til hagsmuna barnsins enda sé sú ákvörðun háð endurskoðun dómstóla. Slík 

ákvörðun kann að vera nauðsynleg í ákveðnum tilvikum, svo sem ef barn sætir 

misnotkun eða er vanrækt af foreldrum sínum, eða þegar foreldrar búa ekki saman og 

ákveða verður hver skuli vera dvalarstaður þess.12 Þess er því í raun ekki krafist að 

börn fái besta mögulega uppeldi heldur að vanræksla sé ekki á háu stigi. Í þessum 

alþjóðasáttmálum er bæði rætt um rétt barnsins, sem og réttindi og skyldur foreldra, 

þessi réttindi og skyldur eru þar að auki tryggð í íslenskri löggjöf.  

Íslensk réttarstaða barna er tryggð með ýmsu móti og er barnalögum ætlað það 

hlutverk að koma á glöggum reglum um réttarstöðu barna, tengslum foreldra og 

barna.13 Í fyrstu grein barnaverndarlaga kemur m.a. fram um réttindi barna og skyldur 

foreldra að börn eigi rétt á vernd og umönnun. Þau skulu njóta réttinda í samræmi við 

aldur sinn og þroska. Foreldrum ber að sýna barni sínu umhyggju og nærfærni og 

gegna forsjár- og uppeldis skyldum við börn sín svo sem best hentar hag og þörfum 

þeirra. Þeim ber að búa börnum sínum viðunandi uppeldisaðstæður og gæta 

velfarnaðar þeirra í hvívetna.14 Í íslenskum barnaverndarlögum er því nánar rætt um 

þarfir barnsins þannig að börn eigi rétt á bestum uppeldisaðstæðum í samræmi við 

þarfir þeirra, það er í raun þeirra skylda, þannig komumst við í raun nær því að sjá 

raunverulegt hlutverk fjölskyldunnar. Þó er einnig kveðið á um í annarri grein 

barnaverndarlaga að börn verði hjá foreldrum sínum eftir fremsta megni, það eru því í 

raun engar refsingar, heldur einungis siðferðileg skylda að ala börn upp í samræmi við 

 
12 Alþingi, vefslóð http://www.althingi.is/lagasofn/126b/1992018.2c5.html (Tekið af Netinu 11. júní 
2002) 
13 Rödd barnsins.(1991);66 
14 Alþingi, barnaverndarlög, 1.grein, 2001. 
http://www.althingi.is/leit.php4?stofn1=true&texti1=barnavernd (Tekið af Netinu 11. júní 2002) 

http://www.althingi.is/leit.php4?stofn1=true&texti1=barnavernd
http://www.althingi.is/lagasofn/126b/1992018.2c5.html
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þarfir þeirra. Þar segir m.a. að leitast skuli við að ná mark miðum laganna með því að            

styrkja uppeldishlutverk fjölskyldunnar og beita úrræðum til verndar einstökum 

börnum þegar það á við. Þrátt fyrir þennan gríðarlega rétt foreldra og barna til hvors 

annars er á Íslandi heimilt að krefjast þess fyrir dómi að foreldrar, annar eða báðir 

skuli sviptir forsjá telji Barnaverndarnefnd að uppeldi sé alvarlega ábótavant.15 

Jafnframt er þó tekið fram að kröfu um sviptingu forsjár skal því aðeins gera að ekki 

sé unnt að beita öðrum og vægari úrræðum til úrbóta eða slíkar aðgerðir hafi verið 

reyndar án viðunandi árangurs.16 Það sýnir berlega að foreldrar skulu eftir fremsta 

megni ala upp sín börn en neyðarúrræði sé hægt að beita. Í stjórnarskrá íslenska 

lýðveldisins er uppeldisréttur foreldra tryggður, í 76.grein segir að börnum skal tryggð 

í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst og í lögum er uppeldisréttur 

foreldra tryggður.17 

Upp úr stendur í raun lög um barnavernd þar sem kveðið er ekki einungis á um að 

börn eigi að vera hjá foreldrum sínum án afskipta yfirvalda nema að aðstæður þeirra 

séu með öllu óviðunandi. Þau ganga skrefinu lengra og samkvæmt lagasetningunni 

eiga foreldrar að gegna forsjár- og uppeldis skyldum sínum þannig að það henti best 

hag og þörfum barna.18 Það orðalag sem notast er við í lagasetningunni er sterkt, 

efstastig lýsingarorðsins góður felur í sér talsverða skyldu foreldra til að sinna hag og 

þörfum barna. Það sem flestir hafa líklega eingöngu verið talið siðferðileg skylda er 

einnig lagaleg. En líkt og flestir vita þá er líklega enginn kærður t.a.m. fyrir að sýna 

barni sínu ekki umhyggju, líkt og fram kom í yfirferð íslenskra laga hér að ofan. Ríkið 

bregst því ekki við sínum eigin lagasetningum né aðstoðar það nægjanlega, að mínu 

viti, foreldra við að sinna þessari lagalegri skyldu sinni.  

Af ofangreindum upplýsingum má glöggt sjá að lögin kveða skýrt á um að 

foreldrar (eða forráðamenn) bera ábyrgð á uppeldi barna sinna og því eru það þeir sem 

þurfa og geta fjallað um hvernig unglingar meðtaka upplýsingar úr fréttum 

fjölmiðlanna. 

15 Alþingi, barnaverndarlög, 2001, http://www.althingi.is/leit.php4?stofn1=true&texti1=barnavernd
(Tekið af Netinu 11. júní 2002) 
16 Alþingi, barnaverndarlög, 2001, http://www.althingi.is/leit.php4?stofn1=true&texti1=barnavernd
(Tekið af Netinu 11. júní 2002) 
17 Stjórnarskrá íslenska lýðveldisins, nr 3317 17.júní, heimasíða alþingis, www.althingi.is (Tekið af 
Netiun 11. júní 2002) 
18 Alþingi, barnaverndarlög, 1.grein, 2001, 
http://www.althingi.is/leit.php4?stofn1=true&texti1=barnavernd (Tekið af Netinu 11. júní 2002) 

http://www.althingi.is/leit.php4?stofn1=true&texti1=barnavernd
http://www.althingi.is/
http://www.althingi.is/leit.php4?stofn1=true&texti1=barnavernd
http://www.althingi.is/leit.php4?stofn1=true&texti1=barnavernd
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2.3.  Menntun 

En hvaða rétt eiga börn á menntun? Mikilvægt er að athuga að hvaða leyti börn 

eiga rétt á menntun og hvaða skyldur menntunaraðilar hafa gagnvart þeim til að 

athuga hvort, hverjir og hvernig ætti að bregðast við því hvernig unglingar meðtaka 

upplýsingar fengar úr fréttum fjölmiðlanna. 

Réttur barna hvað varðar menntun er skýr. Samkvæmt 28.-29. grein barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna eiga börn rétt á skólagöngu og á menntunin að búa barnið undir 

lífið, efla virðingu þess fyrir mannréttindum og ala það upp í anda skilnings, friðar og 

umburðarlyndis.19 Í lögum um mannréttindasáttmála Evrópu, annarri grein, segir 

einnig að engum manni skuli synjað um rétt til menntunar og að hið opinbera skuli í 

öllum ráðstöfunum sínum er miða að menntun og fræðslu, virða rétt foreldra til þess 

að tryggja það að slík menntun og fræðsla sé í samræmi við trúar- og lífsskoðanir 

þeirra. 20 Þannig skírskotar samningurinn til réttar foreldra. Þá segir í 28. grein laga um 

mannréttindasáttmála Evrópu að aðildarríki viðurkenni rétt barns til menntunar og 

skulu þau til þess að réttur þessi nái fram að ganga stig af stigi og þannig að allir njóti 

sömu tækifæra.21 Í stjórnarskrá íslenska lýðveldisins kemur fram í 76. grein að öllum 

skal tryggður í lögum réttur til almennrar menntunar og fræðslu við sitt hæfi.22 

Í lögum um grunnskóla frá árinu 1995, 2. grein kemur fram að hlutverk 

grunnskólans, í samvinnu við heimilin, er að búa nemendur undir líf og starf í 

lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun og að grunnskólinn skuli leitast við að haga 

störfum sínum í sem fyllstu samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða 

þroska, heilbrigði og menntun hvers og eins, sem og að veita nemendum tækifæri til 

að afla sér þekkingar og leikni og temja sér vinnubrögð sem stuðli að stöðugri 

viðleitni til menntunar og þroska. Skólastarfið skal því leggja grundvöll að sjálfstæðri 

hugsun nemenda og þjálfa hæfni þeirra til samstarfs við aðra.23 Menntamálaráðherra 

setur grunnskólum aðalnámsskrá samkvæmt 29. grein laga um grunnskóla, í henni er 

m.a. kveðið nánar á um uppeldishlutverk grunnskólans og meginstefnu í kennslu og 

 
19 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 28-29 grein. www.althingi.is (Tekið af Netinu 11. júní 2002) 

20 Samningsviðauki nr. 11, 2. gr., Lög um mannréttindasáttmála Evrópu 1994 nr. 62 19. maí 
http://www.althingi.is/lagasofn/126b/1994062.html 11.júní 2002. (Tekið af Netinu 12. júní 2002) 
21 Mannréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 28.gr. www.althingi.is (Tekið af Netinu 11. júní 2002) 
22 Stjórnarskrá íslenska lýðveldisins, www.althingi.is (Tekið af Netinu 11. júní 2002) 
23 Alþingi, lög um grunnskóla, 1995, nr 66 8.mars, 2.grein www.althingi.is (Tekið af Netinu 12. júní 
2002) 

http://www.althingi.is/
http://www.althingi.is/
http://www.althingi.is/
http://www.althingi.is/lagasofn/126b/1994062.html 11.j�n�
http://www.althingi.is/
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kennsluskipan í samræmi við hlutverk grunnskólans, sbr. 2.gr.24 Í Aðalnámskrá 

grunnskóla frá árinu 1999, almennum hluta segir m.a. að frumábyrgð á uppeldi og 

menntun hvíli á foreldrum. Hlutur grunnskólans felst einkum í því að sjá nemendum 

fyrir formlegri fræðslu og taka þátt í félagslegri mótun þeirra.25 

Menntamálaráðuneytið í gegnum aðalnámsskrá, auk flest allra grunnskóla leggja 

mikið tengslum við foreldra og að góð samskipti séu milli heimilis og skóla. Foreldrar 

bera líkt og áður segir frumábyrgð á menntun barna sinna, þá hvílir sú skylda á þeim 

að börn sæki skóla og að þau séu eins móttækileg fyrir þeirri menntun sem skólinn 

annast og framast er unnt. Þá aðstoðar skólinn foreldra í uppeldishlutverkinu og býður 

fram menntunartækifæri.26 Skólakerfið og hlutverk ríkisins er því í raun mest fólgið í 

því að styðja við það starf sem foreldrar bera ábyrgð á. Nánar verður rætt um skyldur 

skólanna til uppeldis barna í kafla 4 sem fjallar um siðfræði og siðferðisuppeldi í 

aðalnámsskrá. 

Aðalnámsskrá grunnskóla tekur sérstaklega á upplýsingalæsi en þar segir:  

Til að takast á við þennan síbreytilega heim tækni, upplýsinga og samskipta, er í vaxandi mæli 

lögð áhersla á upplýsingalæsi. Það er sú þekking og færni sem þarf til að afla, flokka, vinna úr 

og miðla upplýsingum á gagnrýninn og skapandi hátt. Þessi færni er undirstaða að ævilangri 

símenntun. Einstaklingur, sem býr yfir slíkri færni, á að geta aflað sér af sjálfsdáðum 

þekkingar og upplýsinga til að viðhalda og aðlaga færni sína og kunnáttu að síbreytilegum 

kröfum umhverfisins.27 

Hér kemur ótvírætt fram sú skoðun yfirvalda að sérstaklega eigi að fjalla um 

upplýsingalæsi í grunnskólum enda hefur aðalnámskráin reglugerðarígildi og leggur 

því skyldur á herðar. Í lokamarkmiðum 10. bekkjar varðandi upplýsingalæsi er 

skilgreint hvers er vænst en það er að nemandi: 

• geti skilgreint hvaða upplýsinga er þörf í tengslum við ákveðin 
viðfangsefni  

• geti nýtt sér flokkunar- og leitaraðferðir til að staðsetja og sækja 
upplýsingar  

• geti flokkað, metið og valið viðeigandi upplýsingar í samræmi við 
viðfangsefni  

• geti varðveitt upplýsingar á skipulegan hátt  

 
24 Alþingi, lög um grunnskóla, 1995, nr 66 8.mars, 29.grein www.althingi.is (Tekið af Netinu 13. júní) 
25 Aðalnámsskrá grunnskóla, almennur hluti. 1999;14 
26 Aðalnámsskrá grunnskóla, almennur hluti. 1999;44 
27 Aðalnámsskrá grunnskóla, upplýsinga- og tæknimennt. 1999;17 

http://www.althingi.is/
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• geti metið, túlkað og hagnýtt upplýsingar til að svara ákveðnum 
spurningum eða leysa ákveðin vandamál  

• geti sett upplýsingar fram í samræmi við inntak og markmið 
viðfangsefnisins og miðlað þeim til annarra28

Þar með fjallar löggjafinn sérstaklega um upplýsingalæsi, það að geta meðhöndlað 

mikið magn upplýsinga, fundið upplýsingar við hæfi og metið þær sér til gagns.  

Við höfum nú komist að því að foreldrar bera frumábyrgð á uppeldi barna sinna 

og ríkið tekur þátt í því uppeldi að mestu leyti í gegnum grunnskóla landsins. Þá er 

samstarf þessara tveggja mikilvægu uppeldisaðila mikilvægt og það viðurkennt að 

hálfu ríkisins. En ríkið kemur einnig að lagasetningum er varðar þriðja og einn 

mikilvægasta uppeldishóp barna og unglinga sem fjallað verður um. Bera fjölmiðlar, 

fréttafólk og ríki, sérstaklega er varðar fréttastofu Ríkissjónvarpsins, lagalegar skyldur 

eða ábyrgð í fréttaflutningi gagnvart börnum og unglingum?  

2.4.  Fréttaflutningur 

Til þess að benda á hversu samofnar fréttir eru manninum, hversu miklar 

breytingar hafa orðið á magni þeirra og formi síðustu áratugi, sem og stærri hlutdeild 

fjölmiðla í lífi fólks, mun hér á eftir koma stutt samantekt er varðar þróun frétta á 

Íslandi, frá fyrstu heimildum til nútímans. Ástæða þess að það er mikilvægt fyrir 

viðfangsefni þessarar ritgerðar er að útskýra hvers vegna það skiptir máli núna að 

athuga með hvaða hætti ómótaðir einstaklingar móttaka það áreiti sem fram kemur 

t.a.m. í fréttum. Fréttir hafa alltaf verið til staðar. Hvað er breytt, hvað gefur ástæðu til 

þess að bregðast við áhrifum frétta á börn og unglinga nú? 

Fjölmiðlar, þ.e. tjáningartæki sem nær til mikils fjölda manna í senn29 og áhrif 

þeirra hafa verið mikið í umræðunni hin síðustu ár, sérstaklega er varðar sjónvarp. 

Fram hafa komið hugmyndir um að fjölmiðlar hafi áhrif á hæfileika barna og unglinga 

til að einbeita sér og gaumgæfa umhverfið, að þeir hefti þroska athyglisgáfunnar, að 

fjölmiðlar innræti ákveðið gildismat með einstefnumiðlun og að börn og unglingar 

séu ekki færir um að sjá innrætinguna vegna áhrifagirni þeirra.30 Ofbeldi í sjónvarpi 

hefur t.a.m. vakið áhyggjur uppeldisaðila vegna þess magns sem sýnt er og 

 
28 Aðalnámsskrá grunnskóla, upplýsinga- og tæknimennt. (1999);20 
29 Orðaskrá úr uppeldis- og sálarfræði. (1986);43 
30 Einar Már Guðvarðarson. (1980);21-23 
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eftirhermutilhneigingar barna og unglinga.31 Ýmsir fræðimenn, t.d. dr. Sigríður 

Þorgeirsdóttir hafa bent á að með tilkomu ofbeldismynda, þurfi að fylgja aukin 

siðferðileg umræða.32 En lítum nú til þróunar fréttaflutnings á Íslandi. 

Fréttaflutningur er ekki eins nýr af nálinni og margir myndu gera sér í hugalund. 

Fólk hefur alltaf spurt tíðinda og fengið jafnvel laun fyrir. Í Njálu má t.a.m. benda á 

fréttafólk þess tíma, en það var förufólk sem ferðaðist um með fregnir um hvað væri 

að gerast „Þar komu konur fátækar og kváðust komnar að langt. Þeir spurðu þær 

tíðinda. Þær kváðust engin tíðindi segja, „en segja kunnum vér nýlunda nokkurra.“ 

Þeir spurðu hverja nýlunda þær segðu og báðar þær eigi leyna. Þær sögðu svo vera 

skyldu: „Vér komum að ofan úr Fljotshlíð og sáum vér Sigfússonu alla ríða með 

alvæpni…”” Flökkulýður ýmiskonar gegndi því mikilvægu hlutverki í þjóðfélaginu, 

sem fréttafólk.33 Svipuðu hlutverki gegndu tveir hrafnar Óðins í Gylfaginningu Snorra 

Sturlusonar, þegar þeir flugu út á hverjum morgni, snéru aftur að kveldi og sögðu 

Óðni það sem þá var títt.34 Síðar komu fram önnur fréttaform sem voru sendibréf en 

þeirra er getið t.a.m. í Sturlungu á 13.öld.35 Handskrifuð fréttablöð, flugrit, 

veggjablöð, tilkynningar og auglýsingar sem innihéldu fréttir, komu fram löngu á 

undan prentlistinni. Einnig eru gamlir samtíðaannálar og árstíðarskrár í ætt við 

fréttablöð.36 Prentlistin kom ekki til sögunnar fyrr en um 1400, en það var ekki fyrr en 

á 15. til 16 öld sem blómatími margs konar flugurita í líkingu við æsifréttablöð 

nútímans komu fram. Talið er að fyrsta prentaða blaðið sem uppfyllti þau skilyrði að 

vera kallað blað í nútímaskilningi hafi komið út í Antwerpen 1605. Með 

iðnbyltingunni fóru loks að skapast tæknilegar, efnalegar og félagslegar forsendur 

fyrir fjöldaútbreiðslu blaða. Tími dagblaða á Íslandi rann þó ekki upp fyrr en 1910 og 

nefndist eitt fyrsta fréttablaðið sem gefið var út á íslensku Minnisverð tíðindi, þrátt 

fyrir það voru þó nokkur blöð sem komu sjaldnar út.37 Árið 1850 hafði einn maður á 

Íslandi lifibrauð sitt af blaðamennsku, árið 1991 voru um 2000 manns sem taldir eru 

hafa haft tekjur sínar af fjölmiðlun.38 

31 Berry, Gordon L og Joy Keiko Asamen. (1993);13 
32 Sigríður Þorgeirsdóttir. 1999:72-73 
33 Guðjón Friðriksson, Nýjustu fréttir.(2000);9 
34 Guðjón Friðriksson, Nýjustu fréttir (2000);9 
35 Einar Laxness:Íslandssaga 1-ö, 25 
36 Guðjón Friðriksson, Nýjustu fréttir.(2000);9 
37 Guðjón Friðriksson, Nýjustu fréttir.(2000);10 
38 Guðjón Friðriksson, Nýjustu fréttir.(2000);148 
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Fyrstu útvarpsstöðvarnar tóku til starfa í Bandaríkjunum og Bretlandi árið 192039 

og breiddust næstu ár út með miklum hraða. Það leið þó um áratugur frá því að 

reglulegar útsendingar voru hafnar vestanhafs þar til íslensk útvarpsstöð var starfrækt 

með reglubundnum hætti, sem er tiltölulega langur tími miðað við önnur lönd. Fyrsta 

útvarpsútsendingin á Íslandi fór í loftið árið 1926, en það var ekki fyrr en 1930 sem 

Ríkisútvarpið fór fyrst í loftið og þar með var byrjun á raunverulegu íslensku 

útvarpi.40 

Byrjað var að sýna kvikmyndir á Íslandi árið 1906, BBC hóf fyrstu 

sjónvarpsútsendingar árið 1936 og árið 1941 hófust sjónvarpsútsendingar í 

Bandaríkjunum.41 Danskt sjónvarp fór tók til starfa árið 1951. Árið 1955 fékk 

bandaríski herinn á Keflavíkurflugvelli leyfi til að reka litla sjónvarpsstöð fyrir 

hermenn, en ekki mátti beina sendinum í átt til Reykjavík, en áður höfðu verið 

reifaðar hugmyndir um íslenskt sjónvarp sem stjórnvöld höfuð ekki gefið mikinn 

hljómgrunn.42 Það tók Íslendinga þó nokkurn tíma að koma íslenskri sjónvarpsstöð á 

laggirnar, en það var ekki fyrr en árið 1966 með tilkomu Ríkissjónvarpsins.43 Það var 

tveimur árum síðar sem fréttatími komst í það horf að geta veitt öðrum fjölmiðlum 

samkeppni, sjónvarpað var þrjú kvöld í viku, 1967 fjölgaði útsendingardögum í fjóra 

og 1968 í sex daga vikunnar en fimmtudagar voru sjónvarpslausir til ársins 1987.44 

Fréttaflutningur í íslensku sjónvarpi var mjög formlegur hin fyrstu ár og það varð 

ekki fyrr en á árunum 1970-1975 sem þéringar voru aflagðar og fréttamennska fór að 

vera harðari, ef svo má að orði komast. Árið 1986 hófust svo sjónvarpsútsendingar hjá 

Stöð 2, en með tilkomu hennar fór samkeppni harðnandi á sviði fréttaflutnings á 

Íslandi.45 Þar mætti segja að fari að koma að siðferðislegum vangaveltum á sviði 

fréttaflutnings á Íslandi, þegar samkeppni og gróði er farin að verða að leiðarljósi, en 

slíkt var bæði til góðs og ills. Það var upp úr 1965 að fyrstu siðareglur 

Blaðamannafélags Íslands litu dagsins ljós, það var þó ekki fyrr en 1996 að Alþingi 

setti lög um upplýsingaskyldu stjórnvalda eftir allmargar atrennur.46 Siðareglur og 

sanngirni í fréttamennsku eru sífellt í umræðunni og er þessi rannsókn e.t.v. einn 

 
39 Guðjón Friðriksson, Nýjustu fréttir.(2000);152 
40Guðjón Friðriksson, Nýjustu fréttir.(2000);154 
41 Guðjón Friðriksson, Nýjustu fréttir.(2000);225 
42 Guðjón Friðriksson, Nýjustu fréttir.(2000);225 
43 Guðjón Friðriksson, Nýjustu fréttir.(2000);226 
44 Guðjón Friðriksson, Nýjustu fréttir.(2000);226 
45 Guðjón Friðriksson, Nýjustu fréttir.(2000);293 
46 Guðjón Friðriksson, Nýjustu fréttir.(2000);277 
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þáttur í því gagnrýna mati sem lagt er á fréttaflutning, en sú umræða er að flestra mati 

nauðsynlegur. 

Í þessu örstutta yfirliti um þróun fjölmiðla á Íslandi má glöggt sjá að 

fréttaflutningur hefur verið í stöðugri þróun, samfara samfélagslegri þróun og þrátt 

fyrir að flestir telji að þessi þróun hafi átt sér stað í stökkum, var hún nokkuð stöðug 

leið til framfara.  

Nú eru starfandi 6 íslenskar sjónvarpsstöðvar, fjöldi blaða, útvarpsrása og síðast 

en ekki síst Netið, sem er að verða mjög öflugur fréttamiðill sem tengir bæ við bæ, 

þjóð við þjóð og heiminn saman í eitt net með gagnvirkum hætti. Útsendingar eru alla 

daga ársins, allan sólarhringinn hjá útsendingarmiðlum, fjöldi blaða kemur út á degi 

hverjum og er áreitið óstöðvandi. Flestir eru líklega sammála um að áhrif fjölmiðla 

eru mikil, sérstaklega á ómótaða einstaklinga s.s. börn og unglinga. En hafa fjölmiðlar 

einhverjum lagalegum skyldum að gegna gagnvart börnum og unglingum? 

Um fjölmiðla segir í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 17.grein, 

að aðildarríki viðurkenni mikilvægi fjölmiðla og að þau skulu sjá um að barn eigi 

aðgang að upplýsingum og efni af ýmsum uppruna frá eigin landi og erlendis frá,

einkum því sem ætlað er að stuðla að félagslegri, andlegri og siðferðislegri velferð 

þess, og líkamlegu og geðrænu heilbrigði. Þess vegna eiga aðildarríki að hvetja 

fjölmiðla til að dreifa upplýsingum og efni sem börn njóta góðs af félagslega og 

menningarlega og stuðla að því að notaðar verði viðeigandi leiðbeiningareglur um 

vernd barns fyrir upplýsingum og efni sem skaðað getur velferð þess,47 svo eitthvað sé 

nefnt. Í lögum um ríkisútvarpið frá árinu 2000 segir m.a. að það skuli m.a. veita 

almenna fréttaþjónustu og vera vettvangur fyrir mismunandi skoðanir á þeim málum 

sem efst eru á baugi hverju sinni eða almenning varðar, sérstaklega á að gæta þess að 

hafa á boðstólum fjölbreytt efni við hæfi barna, þá á það að veita almenna fræðslu og 

gera sjálfstæða dagskrárþætti er snerta Ísland eða Íslendinga sérstaklega.48 Engar 

sérstakar fréttir eru þó fyrir börn og unglinga og mætti segja með sanni að fréttir séu 

einfaldlega ekki ætlaðar börnum, en um það verður nánar fjallað í þriðja kafla. Þess 

má einnig geta að Blaðamannafélag Íslands hefur sérstakar siðareglur sem samþykktar 

 
47 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 1992 nr. 18 2. nóvember, www.althingi.is
(Tekið af Netinu 11. júní 2002) 
48 Alþingi, lög um ríkisútvarpið 2000 nr 122 30.Júní. www.althingi.is (Tekið af Netinu 11.júní 2002) 

http://www.althingi.is/
http://www.althingi.is/
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voru árið 1991, í þeim reglum er ekki minnst sérstaklega á skyldur blaðamanna 

gagnvart sérstökum hópum s.s. börnum og unglingum.49

Nú eru fréttir og upplýsingar í auknum mæli aðgengilegar frá Netinu, dagblöð 

setja fréttir sínar jafn óðum á Netið og þegar til dæmis Morgunblaðið 

(http://www.mbl.is ) kemur út þá hafa þær fréttir sem birtast á síðum blaðsins þegar 

verið á vefsíðum jafnvel allt að sólarhring. Hinsvegar birtist þar ekki allt sem kemur í 

blaðið endurgjaldslaust. Kaupa þarf aðgang að greinum og pistlum. Skólar geta keypt 

aðgang að greinasafni og þar með geta nemendur aflað sér upplýsinga um hvað hefur 

staðið í blaðinu fyrir einhverjum árum. Þar með er dagblað komið með meira 

varðveislugildi þannig að frétt eða grein sem birtist í blaðinu í dag hverfur ekki þegar 

blaðinu er hent út í ruslatunnu heldur er aðgengilegt nemanda sem er t.d. að afla sér 

þekkingar um málefni Palestínumanna, virkjanir og annað. Sjónvarpsstöðvar miðla 

fréttatímum sínum á Netinu en hafa ekki sett upp eins öflugt kerfi og Morgunblaðið 

þannig að ekki er t.d. hægt að fletta upp á öllum fréttum um eitt tiltekið efni. 

Sjónvarpsfréttir eru enn “rennsli” þ.e. ekki í gagnagrunni á Netinu þannig að ekki er 

hægt að fá fram með leit alla fréttabúta um virkjanir og renna yfir þær. Horfa þarf á 

fjölmarga fréttatíma til að fá upplýsingarnar. 

Fréttamenn tala oft um upplýsingaskyldu sína, þeir þurfi að láta koma fram það 

sem mönnum finnst og helst öll sjónarmið. Sé þetta gert á hlutlægan hátt má segja að 

það sé léttara fyrir ungmenni að læra að skoða mál frá mörgum hliðum.  

2.5  Samábyrgð 

Af framansögðu þykir ljóst að ábyrgð á uppeldi barna er einna helst í höndum 

foreldra og því næst ríkis í gegnum skóla, samábyrgð virðist vera lykilhugtak í þeim 

lagalegu forsendum sem liggja að baki uppeldi. Fréttastofa Ríkisútvarpsins hefur 

lagalegar skyldur gagnvart börnum og unglingum, en ekki er sérstaklega mikið rætt 

almennt um hver réttur barna er í sambandi við fréttaflutning á Íslandi. Þó getum við 

sagt að auðvitað verði fjölmiðlar almennt að fylgja lögum og reglum í landinu. Þrátt 

fyrir að ríki geti ekki lagt beinar skyldur á herðar fjölmiðla um hvað er gert þá mega 

þeir ekki brjóta reglur sem eru fyrir hendi. Til dæmis endurspeglast þetta í mati á því 

hvaða aldurshópar megi sjá ákveðnar kvikmyndir sem er fylgt á öllum 

sjónvarpsstöðvum.  

 
49 Blaðamannafélag Íslands, http://www.press.is/sidan.htm (Tekið af Netinu 13. júní 2002) 

http://www.press.is/sidan.htm
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Eftir það yfirlit sem hér er að ofan þykir ljóst að ábyrgð á uppeldi og menntun er í 

höndum foreldra og/eða forráðamanna sem og skólans. Einnig er ljóst að skólar hafa 

skyldur varðandi upplýsingalæsi og þar með umfjöllun um það sem gerist í íslenskum 

fjölmiðlum. Að gefnum þeim forsendum er nú hægt að kanna skoðanir og hugmyndir 

unglinga á Akureyri um fréttir.  

 

3. Hugmyndir unglinga á Akureyri um fréttaflutning 
 

Í þriðja kafla verður litið til könnunar sem höfundur lagði fyrir unglinga á 

Akureyri. Markmið, tilgátur, rannsóknaraðferð, úrtak og þýði sem og niðurstöður 

verða settar fram. En eins og áður hefur komið fram var talið nauðsynlegt að gera 

slíka könnun til að geta svarað þeirri rannsóknarspurningunni, þ.e. að kanna hvort 

unglingar á Akureyri meðtaki þær upplýsingar sem fást í fréttum fjölmiðla landsins 

með gagnrýnum hætti og hvort ástæða sé til að kennarar fjalli sérstaklega um 

upplýsingarnar og hvernig unglingarnir geti umbreytt upplýsingum í þekkingu með 

gagnrýnni hugsun og skilningi. 

3.1  Markmið 

Til að prófa þá tilgátu sem fyrir lá í upphafi, þ.e. hvort unglingar á Akureyri 

meðtaki þær upplýsingar sem fást í fréttum fjölmiðla landsins með gagnrýnum hætti. 

Hvort ástæða sé til að bregðast við því hvernig unglingar meðtaka þær upplýsingar og 

hverjir og þá með hvaða hætti hægt sé að bregðast við. Var ráðist í að gera könnun 

meðal unglinga á Akureyri. Markmið hennar var að athuga hugmyndir nemenda um 

fréttaflutning, almennt viðhorf þeirra til frétta, hversu miklum tíma þau verja við að 

fylgjast með fréttum, hvort þau ræði við aðra um fréttir og réttmæti hugmynda þeirra 

um það sem fram kemur í fréttum. Út frá tilgangi ritgerðarinnar voru 

rannsóknarspurningarinnar byggðar.  

3.2 Tilgátur 
 

Grunnforsenda þess að þessi rannsókn var gerð var í raun tilkomin vegna þeirrar 

tilgátu höfundar að unglingar hefðu skekkta mynd af því sem fjallað er um í fréttum, 

fylgist ekki nægilega mikið með þeim, sérstaklega vegna þess að fréttir séu ekki 

ætlaðar börnum. Ástæða þessara fyrirframgefnu hugmynda er í raun reynsla af starfi 
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höfundar s.s. í kennslu, forvörnum meðal unglinga sem og í fréttum. Umræður við 

unglinga hafa gefið höfundi sérstaka ástæðu til þess að athuga hugmyndir þeirra um 

fréttir nánar, með faglegum hætti.  

3.3 Rannsóknaraðferð 
 

Ákveðið var að nota megindlega rannsóknaraðferð (magnbundna, quantitative) 

við upplýsingaöflun. Þessi ákvörðun var tekin til að geta alhæft um skoðanir unglinga 

á Akureyri og hugmyndir þeirra um fréttaflutning. Megindleg rannsókn er í raun eina 

aðferðin sem hægt er að nota til að geta alhæft um skoðanir hóps. Marktækni 

könnunarinnar er í raun ekki til frekari umræðu, enda eru vikmörk nánast ekki nein 

vegna hve hátt svarhlutfall. Vegna þessa mikla svarhlutfalls er því næst um að ræða 

þýðisrannsókn, en svarhlutfall var 92% hjá öllum þeim hópi sem um er rætt. Aftur á 

móti ber að hafa í huga að einungis er verið að alhæfa um þennan tiltekna hóp 

nemenda í 8. 9. og 10 grunnskóla á Akureyri og með vissu er ekki hægt að yfirfæra 

niðurstöðurnar á aðra árganga eða önnur svæði. Þrátt fyrir það ætti þessi könnun að 

gefa nokkra vísbendingu um aðra hópa á öðrum stöðum, þar sem svipaðar 

viðhorfskannanir hafa sýnt að munur milli svara í einstökum liðum er ekki mjög 

mikill milli svæða eða árganga.50 

Vissulega eru þó nokkrir annmarkar á að rannsaka viðhorf og skoðanir með 

spurningakönnun sem ber að hafa í huga, dýpt svaranna er ekki mikil, hægt er að túlka 

spurningarnar á mismunandi vegu og svör geta verið misjöfn vegna þeirra merkinga 

sem þau hafa í hugum fólks, s.s. orðin „frekar“ og „mjög“. Þess vegna var leitast við 

að hafa spurningar vel orðaðar, skýrar og einfaldar. Af þeim fjórtán spurningum sem 

lagðar voru fyrir voru helmingur þeirra sem innihéldu fullyrðingar sem nemendur áttu 

að gefa svar við hvort þau væru sammála eða óssamála, ekki var gefinn kostur á að 

vera hlutlaus, en þetta var gert til að fá fram þau svör sem næst eru hugmyndum 

unglinganna, valmöguleikarnir voru; algerlega sammála, frekar sammála, frekar 

ósamála og mjög ósamála. (sjá fylgiskjal1).  

 

50 Þórólfur Þórlindsson, Kjartan Ólafsson, Viðar Halldórsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir. 
(2000);Félagsstarf og frístundir íslenskra unglinga. Kjartan Ólafsson. (2000). Tómstundastörf og 
fjölmiðlanotkun íslenskra ungmenna 1968-1997.  
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3.4 Úrtak og þýði 
 

Þátttakendur í könnuninni voru nemendur í 8. 9. og 10. bekkjum grunnskóla á 

Akureyri og var hún lögð fyrir í maí árið 2002. Grunnskólarnir sem um ræðir eru 

Brekkuskóli, Giljaskóli, Síðuskóli, Glerárskóli, Lundarskóli og Oddeyrarskóli. Þess 

ber að geta að Hlíðarskóli er með nemendur búsetta á Akureyri, en sá skóli var ekki 

með í könnuninni, þar sem hann er ekki starfræktur á Akureyri. Forsvarsmenn 

skólanna í samstarfi við kennara ákváðu þann tíma sem best væri að leggja könnunina 

fyrir. Spurningarlistinn innihélt 14 krossaspurningar á 3 blöðum, enda talið besti 

kosturinn að hafa spurningarnar fáar og hnitmiðaðar til að líklegra væri að fá að leggja 

hann fyrir, enda tími af skornum skammti. Þeir sem svöruðu spurningarlistunum voru 

þeir nemendur sem voru mættir í skólann þann dag sem þær voru lagðar fyrir. Ekki 

svöruðu allir bekkir skólanna spurningalistunum á sama tíma. Það gerir það að 

verkum að nemendur geta hafa talað sína á milli um listann áður en allir höfðu svarað 

spurningunum, ekki er gert ráð fyrir slíkum áhrifum í úrvinnslunni.51 Nemendur sem 

stunduðu nám við grunnskóla Akureyrar í 8. 9. og 10 bekk á þeim tíma sem könnunin 

er lögð fyrir voru samtals 656, samtals svöruðu 603 nemendur spurningalistunum og 

er svarhlutfall því 92% sem verður að teljast mjög gott og í samræmi við það 

svarhlutfall sem þekkt er í könnunum sem lagðar eru fyrir grunnskólanemendur 

almennt.52 

3.5 Niðurstöður 
 

Niðurstöður könnunarinnar koma fram hér á eftir, vissulega eru möguleikar á 

úrvinnslu fjölmargir og hægt að benda á mýmargar aðrar niðurstöður en nú verður 

gert. Áhersla verður lögð á að benda á þau atriði sem skipta máli fyrir 

heildarniðurstöður rannsóknar þessarar. Jafnframt því sem niðurstöður eru kynntar eru 

umræður sem og samanburður við niðurstöður annarra rannsókna eftir því sem við á. Í 

lok kaflans er örstutt samantekt á því helsta sem könnunin leiddi í ljós. Þess má geta 

að þær myndir sem fram koma eru tölusettar, en sumar eru inn í skjalinu sjálfu, en 

 
51 Margar kannanir eru lagðar fyrir nemendur grunnskóla á ári hverju og ekki er talin ástæða til þess að 
nemendum hafi fundist þessi könnun fréttnæmari en aðrar, til að ræða hana sérstaklega við aðra 
nemendur.  
52 Venjulega eru 8-12% nemenda fjarverandi vegna veikinda eða annarskonar forfalla á venjulegum 
skóladegi. 
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aðrar í viðauka, þar sem þær eru í viðauka er þess minnst í sviga á eftir tölusetningu 

hverrar myndar.  

3.5.1. Tíma varið til að fylgjast með fréttum 

Fjölmiðlar á Íslandi eiga mikla hlutdeild í lífi fólks í dag, ekki síst unglinga, og er 

sjónvarpið langöflugasti miðillinn sé miðað við tímanum sem eytt er í að horfa á það. 

Árið 1997 horfðu t.a.m. 14-15 ára unglingar á sjónvarpið í 11 klukkustundir og 

fjörutíu mínútur á viku hverri og rúmur helmingur þeirra átti sjónvörp sjálf.53 Athygli 

vekur að strákar horfa rúmum tveimur klukkustundum lengur á sjónvarp á dag en 

stúlkur og þeir eiga sjónvarp í meira mæli en stúlkur sem svarar um 9%.54 Samkvæmt 

þeirri könnun sem hér er til umfjöllunar segjast 55,7% nemenda á Akureyri í 8. 9. og 

10. bekk t.a.m. eyða innan við hálfri klukkustund á hverjum degi að fylgjast með 

fréttum yfirleitt og 40,3% þeirra segjast eyða hálfri til einni klukkustund á dag í að 

fylgjast með fréttum. 96% þeirra segjast ekki eyða meira en einni klukkustund á dag í 

að fylgjast með fréttum almennt, sem gæti verið í allra mesta lagi 7 klukkustundir á 

viku hverri í að fylgjast með fréttum í sjónvarpi, þó er líklegt að það sé mun minna en 

það, nær 3 og hálfri klukkustund á viku. En það er ekki mikið hlutfall þess tíma sem 

varið er í að fylgjast með fjölmiðlum almennt sé áfram vitnað til þess líkt og fyrr í 

kaflanum að 14-15 ára unglingar eyði að meðaltali 11 klukkustundum og fjörutíu 

mínútum á degi hverjum í að horfa á sjónvarp,55 en fréttir má vissulega finna í öðru 

formi en sjónvarpi. Fréttatímar í sjónvarpi eru tæplega 11 klukkustundir á viku hjá 

RÚV, stöð 2 og Aksjón, bæjarsjónvarpi, en í könnuninni er rætt um þann tíma sem 

varið er í að fylgjast með fréttum í hvaða formi sem er s.s. dagblöðum, Netinu, 

sjónvarpi, textavarpi, útvarpi o.s.frv. Einnig má benda á að það gæti verið tilhneiging í 

könnunum sem þessari að svara líkt og einstaklingurinn vildi haga sér fremur en 

hvernig hann framkvæmir í raun. Mjög lítill tími af fjölmiðlanotkun unglinga á viku 

hverri fer í að fylgjast með fréttum, þrátt fyrir að sjónvarpseign sem og sjónvarpsáhorf 

hafi verið að aukast síðustu ár.56 Það er í samræmi við sjónvarpsáhorf unglinga 

 
53 Kjartan Ólafsson, tómstundastörf og fjölmiðlanotkun íslenskra ungmenna 1968-1997, M.A. ritgerð í 
félagsfræði (vor 2000);82 
54 Kjartan Ólafsson, tómstundastörf og fjölmiðlanotkun íslenskra ungmenna 1968-1997, M.A. ritgerð í 
félagsfræði (vor 2000);82 
55 Kjartan Ólafsson, tómstundastörf og fjölmiðlanotkun íslenskra ungmenna 1968-1997, M.A. ritgerð í 
félagsfræði (vor 2000);82 
56 Kjartan Ólafsson, tómstundastörf og fjölmiðlanotkun íslenskra ungmenna 1968-1997, M.A. ritgerð í 
félagsfræði (vor 2000);83 
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yfirleitt að strákar segjast fylgjast meira með fréttum. Rúmlega helmingur, eða 52% 

drengja segist fylgjast með fréttum í meira en hálfa klukkustund á dag, en eingöngu 

35% stúlknanna segist gera slíkt hið sama. (mynd 1) 
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Mynd 1. Tíma varið í að fylgjast með fréttum í viku hverri 

En unglingar hafa einnig hugmyndir eða skoðanir um fréttaflutning sem vert er að 

skoða, til að geta komist að niðurstöðu hvað varðar rannsóknarspurninguna sem lagt 

var upp með. 

3.5.2 Hugmyndir unglinga um fréttir 
 
Við höfum að framansögðu (sjá kafla 2) komist að þeirri niðurstöðu að foreldrar 

og/eða forráðamenn, skólar og fjölmiðlar hafa ákveðnum uppeldisskyldum að gegna 

gagnvart börnum samfélagsins og að börn eigi rétt á því að þessum skyldum þeirra sé 

fullnægt og að þessi réttindi og skyldur séu staðfestar í lögum. Með þeirri gríðarlegu 

breytingu sem orðið hefur á íslensku þjóðfélagi á síðustu öld, hefur a.m.k. hlutdeild 

fjölmiðla í lífi fólks, þ.m.t. unglinga aukist svo um munar (sjá kafla 2.4). Deilt er um 

áhrif og þ.a.l. völd fjölmiðla, en flestir eru sammála um að áhrif þeirra hljóti að vera 

til staðar. Sumir segja að heimurinn sé orðinn minni, hnattvæðing eigi sér stað o.s.frv. 

Nokkuð ljóst þykir að áreiti, fjöldi ákvarðana sem tilkomnar eru t.a.m. með auknu 

frelsi einstaklinga, setur meiri ábyrgð í hendur nýrra þjóðfélagsþegna til að geta tekið 

sjálfstæðar ákvarðanir, með skynsamlegum hætti og nýta til þess gagnrýna hugsun.  



22

En eru börn og unglingar færir um að takast á við þessa ábyrgð? Eitt af 

markmiðum rannsóknarinnar var að komast að því hvort unglingar hefðu rétta mynd 

af fréttaflutningi í íslenskum fjölmiðlum. Til þess að komast að niðurstöðu í máli 

þessu voru nemendur spurðir hversu hátt hlutfall viðmælenda í fréttum þeir töldu vera 

konur. Ástæða þess að þessi málaflokkur var valinn var vegna þeirra fyrirliggjandi 

upplýsinga sem fyrir hendi eru, en allnokkrar rannsóknir eru til á sviði kynjaskiptingar 

í fréttum landsins, ólíkt öðrum málaflokkum. Niðurstöðurnar sýna berlega að 

unglingar á Akureyri hafa mjög skekkta mynd af hlutfalli kvenna sem viðmælenda í 

fréttum, að meðaltali töldu þeir konur vera um 47% viðmælenda í fréttum, eins og 

fjallað verður nánar um á eftir er raunverulegt hlutfall nær fjórðungi viðmælenda. 

Athygli vekur að helmingur þeirra segir að jafnt sé talað við konur og karla í fréttum 

og einungis 42% segja að konur séu sjaldnar viðmælendur í fréttum en karlar. Strákar 

eru líklegri til að segja að jafnt sé talað við konur og karla í fréttum en 57% þeirra 

halda því fram að jafnt sé talað við konur og karla í fréttum samanborið við 45% 

stúlkna telja að svo sé. Rúmlega helmingur stúlknanna telur að sjaldnar sé talað við 

konur en karla í fréttum.(mynd 2) 
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Mynd 2. Hlutfall kvenna og karla sem viðmælendur í fréttum 

 

Samkvæmt rannsókn sem unnin var fyrir nefnd skrifstofu jafnréttismála og 

Menntamálaráðuneytis um fjölmiðla og konur, voru kvenkynsviðmælendur í fréttum á 

tveimur stærstu sjónvarpsstöðvum landsins, þ.e. Stöð 2 og Ríkisútvarpinu (RÚV) 
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einungis um 21% hjá RÚV og um 27% hjá stöð 2.57 Svipað var uppi á teningnum í 

rannsókn nefndar um konur og fjölmiðla, en hlutfall þeirra sem viðmælendur í fréttum 

var 24% hjá sömu sjónvarpsstöðvum.58 Þess ber þó að geta að rætt er um sérstakt 

viðfangsefni er varðar jafnrétti, sem á sér langa sögu og unnið er markvisst að 

breytingum á því sviði af hálfu yfirvalda og mikil umræða um jafnrétti kynjanna getur 

skapað jafnrétti í hugum ómótaðra einstaklinga, jafnvel þó svo að það sé ekki til 

staðar í raun. Ef við lítum fram hjá þessari sérstöðu á málaflokki, þykir munurinn á 

því hvað þátttakendur telja að fram fari í fréttum og því sem í raun fer fram, er það 

stór að hægt sé að hugsa sér yfirfærslu á aðra málaflokka.  

Önnur hlið sama máls vekur einnig athygli. Því eldri sem nemendur eru, því 

líklegri eru þeir til að telja að jafnt sé talað við konur og karla í fréttum, nemendur í 

10. bekk eru því líklegastir til að telja að jafnt sé rætt við konur og karla í fréttum eða 

rúmlega 56%, en einungis 46% nemenda í 8.bekk telja slíkt hið sama.(mynd 3) 

Unglingar eru því fjær veruleikanum eftir því sem þeir eldast, sem hljómar nokkuð 

þversagnarkennt. Þrátt fyrir þetta virðist sá tími sem fer í að fylgjast með fréttum ekki 

minnka með aldrinum (mynd 4, sjá fylgiskjal nr.2), unglingarnir tala ekki minna við 

t.a.m. foreldra sína um fréttir (mynd 5, sjá fylgiskjal nr.2), en umræða við félaga eða 

vini virðist aukast með aldrinum (mynd 6, sjá fylgiskjal nr.3), en virðist það ekki vera 

það afdrifaríkt, né aðrar niðurstöður sem styðja að ástæða breytinganna gæti verið 

fólgið í auknum umræðum við jafningja. Ekki er því hægt með einföldum hætti að 

benda á mögulegar ástæður þess að þessi þróun á sér stað. 

 
57 Margrét Guðmundsdóttir og Þórhildur Þórhallsdóttir, konur og karlar í íslensku sjónvarpi.  
58 Hilmar Thor Bjarnason, konur og karlar í íslensku sjónvarpi í maí 2000. 
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Mynd 3. Hlutfall kvenna og karla sem viðmælendur í fréttum 

 
En gæti verið að í fréttum sé skilaboðum komið til leiðar með siðferðislega 

óásættanlegum hætti? Eða gæti einfaldlega verið að ómótaðir einstaklingar geti ekki 

brugðist við því áreiti sem fréttir fela í sér. Við vitum að þau hafa skekkta mynd af því 

sem fram fer í fréttum, en af hverju og hvernig er hægt að bregðast við? Því þarf að 

velta fyrir sér til að mögulegt sé að svara rannsóknarspurningunni.  

 

3.5.3.Innræting 
 

Innræting felur í sér samskipti hlaðin merkingu sem getur verið tilfinningaþrungin 

eða dæmandi. Samskipti þar sem verið er að skapa skoðun og/eða gildi sem ekki má 

eða ekki er hægt að véfengja.59 Innræting er að mörgu leyti talin vera andstæð 

menntun og aðhyllist ég þá skoðun út frá skilgreiningu R.S. Peters á menntun sem 

fram kom í 2. kafla. Hvað þá með fréttir og fjölmiðla almennt? 

Þegar undirbúið var að koma á laggirnar íslensku sjónvarpi gerði Sjónvarpsnefnd 

skýrslu sem fól í sér tillögur um, með hvaða hætti verði efnt til sjónvarps á vegum 

Ríkisútvarpsins. Í henni var m.a. kafli sem fjallaði um skólasjónvarp á þeim 

forsendum að hún gæti bætt upp skort á sérmenntuðum kennurum og sérstökum 

kennslustofum s.s. í eðlis- og efnafræði, sem og að bæta aðstöðu landsbyggðarinnar.60  

Kennslumáttur sjónvarpsins var augljós frá byrjun, aftur á móti vantaði og vantar enn 
 
59 Barrow. Robin, Ronald Woods, An introduction to philosophy of education.(1975);5.kafli 
60 Sjónvarpsnefnd. Íslenskt sjónvarp. (1964) 
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þá staðreynd að sama hvort tiltekið viðfangsefni eigi að skila upplýsingum til ungs 

fólks eða ekki, þá skilar það sér til þeirra. Nú fyrst er það að verða að veruleika það 

sem kalla mætti skólasjónvarp á þeim forsendum sem sjónvarpsnefnd ræddi um, en 

ekki fyrr en hægt var með gagnkvæmum hætti hægt að nýta sér það með fjarnámi 

svokölluðu.  

Fréttir eru fræðandi efni, þær gefa áhorfendum hugmyndir um samfélagið sem 

þeir búa í sem og heiminn allan, pólitík, menningu, menntamál, íþróttir o.s.frv. 

Sjónvarp er ekki gagnvirkur miðill, sem gerir það nokkrum vandkvæðum bundið að 

halda siðfræðilegum hliðum starfsins í hávegi. Vægi auglýsinga er ótvírætt í 

nútímasamfélagi, en eru auglýsingar innræting? Ef við lítum til skilgreiningarinnar þá 

hlýtur svarið að vera jákvætt. Auglýsingar eru samskipti hlaðin merkingu sem eru 

tilfinningaþrungin eða dæmandi, hlaðin skoðun eða gildum sem ekki er hægt að 

véfengja með einföldum hætti. Markmið auglýsinga er að innræta fólki ákveðið 

viðhorf, hugmyndir eða staðreyndir um veruleikan, oftast í þeim tilgangi að láta 

áhorfendur langa til að eyða fjármunum sínum í það sem um er rætt. „Látið okkur fá 

peningana ykkar, þið fáið eitthvað frábært í staðinn!“ svipað og predikunarsjónvörp 

sem oft hafa verið gagnrýnd á þeim forsendum að verið sé að blekkja fólk.  

En hvað þá með fréttir? Flestir telja líklega að innræting ætti ekki að eiga sér stað í 

fréttaflutningi, að innræting í fréttum sé siðferðilega röng. Fréttaflutningur á Íslandi, 

líkt og annarsstaðar hefur sína annmarka. Fréttir eru iðulega stuttar, sérstaklega í 

sjónvarpi, líklega á bilinu ein mínúta og tíu sekúndur og upp í eina mínútu og þrjátíu 

sekúndur hver í hefðbundnum sjónvarpsfréttum og gefur sá tími ekki mikið svigrúm 

til að koma á framfæri öllum staðreyndum málsins. Sjónvarpsstöðvar á Íslandi hafa að 

stórum hluta tekjur sínar af auglýsingum og þrátt fyrir að auglýsendur eigi ekki að 

hafa áhrif á efnisinnihald frétta, getur vissulega verið erfitt að birta neikvæða stórfrétt 

um aðalauglýsenda stöðvarinnar. Þá gæti það haft áhrif á fréttaflutning að stærstu 

auglýsendur stöðvanna eru líklega karlmenn á aldrinum 30-55 ára og þ.a.l. gæti 

málefni sem frekar höfðar til þeirra talist mikilvægara eða merkilegra en það sem 

höfðar til gamalla kvenna, t.a.m. er sérstök sjónvarpsstöð helguð íþróttum, mest karla 

hópíþróttum og bardagaíþróttum, og ljósbláum myndum á Íslandi og hvaða hópur ætli 

horfi einna helst á það? Fréttamenn og fréttastjórar bera gríðarlega ábyrgð í 

samfélaginu, þeir velja hvað er frétt og hvað er ekki frétt, hvað er fyrsta frétt í 

fréttatíma og hver er sú síðasta, oftast eftir því sem talið er mikilvægast. Þeir velja 

meginatriði fréttarinnar og birta það og draga fram innganga eða fyrirsagnir sem 
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innihalda að þeirra mati mikilvægasta fréttapunktinn og við hverja á að tala við hverju 

sinni. Þeir velja í stuttu máli það sem er mikilvægt í samfélaginu og hvað er það ekki 

og hvernig á að segja frá því, við hverja er talað og hvaða myndir eru sýndar á meðan 

fréttin stendur yfir. Sem dæmi má nefna að menning og listaviðburðir eru oftast aftast 

eða mjög aftarlega í fréttatímum, en stærsta hlutdeild kvenna í fréttum er einmitt á því 

sviði en af þeim viðmælendum sem teljast listamenn í fréttum stærstu stöðvanna, stöð 

2 og RÚV eru konur rúm 51%61 Þá eru fréttir oftast ætlaðar fullorðnum, ekki eru til 

sérstakar barna eða unglingafréttir, sem dæmi um það má nefna að viðmælendur 19 

ára eða yngri í aðalfréttatímum stærstu stöðvanna eru tæplega 5%.62 Í umræddri 

könnun, sem lögð var fyrir unglinga á Akureyri, segja 47% unglinganna að þau séu 

frekar eða mjög sammála því að oft sé eitthvað sem þeir hafi áhuga á í fréttum, en 

53% eru frekar eða mjög ósamála því. (mynd 7). Stúlkur eru oftar frekar ósammála 

því að í fréttum sé eitthvað sem þær hafa áhuga á en rúmur helmingur þeirra er frekar 

ósamála fullyrðingunni á meðan tæplega 40% drengjanna eru frekar ósamála því. Ein 

ástæða þess að þessi munur á kynjunum kemur fram gæti verið íþróttaumfjöllun í 

fréttum, íþróttafréttir eru algengar og svo virðist sem oftar sé rætt um íþróttir sem 

höfða frekar til drengja en stúlkna.  

Þá eru 38% unglinganna frekar eða mjög ósamála því að þau skilji alltaf það sem 

fjallað er um í fréttum, 55% þeirra eru mjög sammála því. (mynd 9, sjá fylgiskjal nr. 

3), sem gefur einnig til kynna að fréttir séu ekki ætlaðar unglingum, en svo má deila 

um það hversu margir fullorðnir einstaklingar telji sig alltaf skilja fréttir á Íslandi. Í 

þessu samhengi má þess þó geta að ósjálfráða einstaklingar á Íslandi eru 78162 eða 

28% þjóðarinnar og 16% þjóðarinnar er á grunnskólaaldri, þetta er allstór hópur sem 

fréttaflutningur virðist ekki ná nægjanlega vel til.  

 

61 Margrét Guðmundsdóttir, Þórhildur Þórhallsdóttir. 2002. Konur og karlar í íslensku sjónvarpi.  
62 Margrét Guðmundsdóttir, Þórhildur Þórhallsdóttir. 2002. Konur og karlar í íslensku sjónvarpi.  
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Mynd 7 Í fréttum er oft fjallað um eitthvað sem ég hef áhuga á 

3.5.4.Skoðanir unglinga á fréttum 
 

Í rannsókninni var þó nokkuð um viðhorfaspurningar til frétta, 33% unglinganna 

eru frekar eða mjög sammála því að fréttir fjalli bara um það vonda eða slæma í 

heiminum, en 66% eru frekar eða mjög ósammála því. (mynd 10, sjá fylgiskjal nr. 4) 

59% eru frekar eða mjög sammála því að það sem sagt er í fréttum sé alltaf satt, en 

41% eru frekar eða mjög ósammála því. (mynd 11, sjá fylgiskjal nr. 4). Helmingur 

unglinganna er frekar eða mjög sammála því að í fréttum sé sagt frá öllu sem skiptir 

máli í samfélaginu. (mynd 12, sjá fylgiskjal nr.5), sem er í raun ótrúleg niðurstaða þar 

sem flestir geta sjálfsagt verið sammála um að aldrei sé hægt að segja frá öllu sem 

skiptir máli í samfélaginu, né er fólk sammála um hvað það er sem skiptir máli í 

samfélaginu. Unglingar virðast þó vel átta sig á áhrifum frétta því 84% þeirra eru 

frekar eða mjög sammála því að fréttir hafi mjög mikil áhrif á skoðanir fólks. Stúlkur 

eru líklegri til að segjast vera frekar sammála fullyrðingunni en þeir sem segjast vera 

algjörlega sammála fullyrðingunni eru oftar drengir en stúlkur (mynd 13, sjá fylgiskjal 

nr.5). Vera má að ástæða þessa sé ekki eindreginn skoðanamunur kynjanna heldur 

einfaldlega að stúlkur séu ekki eins líklegar til að taka eins afgerandi afstöðu og 

drengir. Þessu til stuðnings má þess geta að í bæklingi sem nefnist konur og fjölmiðlar 

kemur fram í minnispunktum fyrir fjölmiðlafólk að konur séu varkárari og tregari til 

stórra fullyrðinga í fjölmiðlum en karlar.63 

63 Sigrún Stefánsdóttir. Konur og fjölmiðlar 
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Mynd 13. Fréttir hafa mjög mikil áhrif á skoðanir fólks 

3.5.5. Samantekt  
 

Helstu niðurstöður þessarar könnunar gefa til kynna að unglingar fylgist ekki 

mikið með fréttum. Þeir hafa ákveðinn áhuga á því að ræða um fréttir enda gera þeir 

það í nokkru mæli við foreldra, (sjá mynd 5, fylgiskjal 2) vini og félaga (sjá mynd 6, 

fylgiskjal 3). Það vekur athygli hversu sjaldan þau segjast ræða um efni frétta við 

kennara sína (sjá mynd 7,fylgiskjal 3) en telja mætti að sá fróðleikur sem fram kemur 

í fréttum auk áhuga barnanna gæti verið ágætis kveikja64 að fróðleik í ýmsum 

námsgreinum. Fréttir eru að takmörkuðu leyti ætlaðar börnum og unglingum, þeir eru 

sjaldan viðmælendur í fréttum, hafa ekki mikinn áhuga á því sem fram kemur í 

fréttum en segjast þó í flestum tilfellum skilja ágætlega það sem þar kemur fram. 

Skoðanir þeirra á fréttaflutningi er misjafn, þau telja ekki að miklu marki að fréttir 

fjalli eingöngu um það slæma eða vonda í heiminum (sjá mynd 9, fylgiskjal 4) en telja 

þó mjög neikvæða umræðu um unglinga í fréttum(sjá mynd 15, fylgiskjal 6). Þau trúa 

vel því sem fram kemur í fréttum og telja það í flestum tilfellum vera satt sem þar 

kemur fram, sem sýnir okkur vel hversu mikilvægt er að það standist. Þau virðast 

ákaflega meðvituð um þann áhrifamátt sem fréttaflutningur getur haft í för með sér, en 

langflestir telja fréttaflutning hafa mjög mikil áhrif á skoðanir fólks. Athygli vekur 

reyndar hversu margir telja að í fréttum sé sagt frá öllu því sem skiptir máli í 

 
64 Ingvar Sigurgeirsson. (1999);19 
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samfélaginu, en slíkt hljómar mjög ótrúverðugt þar sem það er líklega ekki hægt og 

fer að stóru leyti eftir skoðunum og hugmyndum einstaklinga um mikilvægi atburða. 

Aftur á móti getur fréttaflutningur skapað hjá unglingum það sem þau telja að eigi að 

vera mikilvægt og þ.a.l. er mat þeirra byggt á skoðanamyndun þeirra, fréttir geta haft 

áhrif á skoðanir unglinga. Þetta enn og aftur sýnir fram á hversu mikilvægt starf 

fjölmiðlafólk vinnur og hversu mikilvægt er að fleiri komi að því að leggja mat og 

fylgja eftir reglum er þá varðar.  

Mesta athygli vekur e.t.v. sú skekkta mynd sem unglingar virðast hafa af hlutfalli 

kvenna sem viðmælenda í fréttum. Munurinn er gríðarlegur á raunverulegu hlutfalli 

kvenna sem viðmælenda í fréttum og raunverulegu hlutfalli þeirra sem viðmælenda í 

fréttum. Eins og áður hefur verið minnst á er þetta tiltekna viðfangsefni sérstakt, en þó 

er hægt að gera ráð fyrir ákveðinni yfirfærslu málaflokka. Niðurstaðan er sú að 

unglingar hafa skekkta mynd af því sem fram kemur í fréttum, sem gefur vísbendingu 

um að þau meðtaki ekki þær upplýsingar sem fást í fréttum fjölmiðla, með gagnrýnum 

hætti. Þá má draga þá ályktun að þessi mikli munur á skoðunum og raunveruleika gefi 

uppeldisaðilum tilefni til að bregðast við.  

 
4. Umræða: Hvað er að, hvað er hægt að gera? 

 
Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með hljóðaði þannig; Meðtaka unglingar 

á Akureyri þær upplýsingar sem fást í fréttum fjölmiðla landsins með gagnrýnum 

hætti. Er ástæða til að bregðast við því hvernig unglingar meðtaka þær upplýsingar, af 

hverju, hverjir og með hvaða hætti ætti þá að bregðast við. Með niðurstöðu þeirrar 

könnunar sem um var rætt í 3. kafla má leiða að því líkum að unglingar á Akureyri 

meðtaki ekki þær upplýsingar sem fást í fréttum fjölmiðla landsins með gagnrýnum 

hætti, ástæða sé til að bregðast við. Við höfum þegar sýnt fram á að foreldrar og 

skólar eru veigamestu uppeldisaðilar barna og unglinga og því þeirra skylda að 

bregðast við (sjá kafla 2.2. og 2.3). Einnig virðast fjölmiðlar hafa einhverjum skyldum 

að gegna, þó sérstaklega Ríkissjónvarpið (sjá kafla 2.4). En eftir er að svara því með 

hvaða hætti slíkt sé gerlegt og af hverju það er mikilvægt.  

 
4.1. Fræðsla til foreldra 
 

Líkt og rannsóknin gefur til kynna þá er hætta á því að ómótaðir einstaklingar líkt 

og börn og unglingar fái ekki rétta mynd af því samfélagi sem við búum við í gegnum 
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fréttir. Samkvæmt kafla 2.1. um uppeldisskyldur foreldra þá bera þeir frumábyrgð á 

uppeldi barna sinna og ættu að sinna því hlutverki sínu eins vel og hægt er. Þrátt fyrir 

að líklega ætli allir foreldrar sér að sinna uppeldishlutverki sínu eins vel og þeim er 

kleift, þá er færni, leikni og þekking á sviði uppeldismála ekki meðfæddur eiginleiki 

uppeldisaðila. Í 17. grein barnaverndarlaga segir að barnaverndarnefnd sé skylt að 

aðstoða foreldra að gegna foreldraskyldum sínum.65 Þrátt fyrir það sinnir 

barnaverndarnefnd engri fræðslu, né aðrar nefndir eða ráð slíkri fræðslu fyrir foreldra, 

þrátt fyrir ofangreind lög, er þá ekki litið svo á að fræðsla sé aðstoð við foreldra að 

sinna foreldraskyldum sínum, jafnvel þó svo að ekki sé um að ræða hræðilegar 

aðstæður eða misnotkun á börnum. Líklega er litið svo á að skólinn eigi að vera fær 

um það sem og starfsemi heilsugæslustöðva í kringum meðgöngu og eftirlit fyrstu 

fimm æviár einstaklinga. En ætti ríkið að koma að viðameiri fræðslu til uppalenda, 

um foreldrahlutverkið? Samfélagið er í örri framþróun og sú þekking sem er til staðar 

um uppeldi, s.s. hugmyndafræði, rannsóknir o.s.frv getur reynst foreldrum erfitt að 

greina kjarnann frá hisminu í því flóði uppeldisfræða sem á markaðnum er. Frelsi 

uppalenda er m.a. fólgið í því að þekkja alla valmöguleika sína og vera fær um að 

velja þá. Hvernig eiga þeir foreldrar að þekkja valmöguleika sína og ætti ríkið að 

bjóða uppá kynningu á bestu valmöguleikum uppeldisstarfsins? 

Hver á þá að kenna foreldrum að sinna skyldum sínum sem sett eru fram í lögum. 

Vissulega má deila um það með hve stórum hluta ríkið hefur afskipti af 

uppeldisskyldum foreldra, en ef ríkið setur lög þess efnis að skyldur foreldra séu 

fyrrgreindar, verður þá ríkið ekki að koma á móts við foreldra og deila með þeim 

upplýsingum um uppeldi? Fræðsla um uppeldi af hálfu ríkisins ætti að vera til staðar, 

t.a.m. kenna foreldrum að leiðbeina börnum sínum í notkun gagnrýninnar hugsunar. 

Þá virðist skipta miklu máli að foreldrar ræði einfaldlega um efnisinnihald frétta 

við börn sín, þetta má styðja með þeirri könnun sem hér er um rætt en sá 

misskilningur sem virðist vera til staðar er varðar hlutfall kvenna sem viðmælenda í 

fréttum er minni hjá þeim börnum sem ræða oft um efni frétta við foreldra sína. Flestir 

eða rúmlega 55% þeirra unglinga sem ræða oft um efni frétta við foreldra sína, telja 

að karlar séu oftar viðmælendur í fréttum en konur og rúmlega 56% þeirra unglinga 

sem ræða nær aldrei um efni frétta við foreldra sína telja að jafnt sé rætt við konur og 

karla í fréttum.(sjá mynd 14) 

 
65 Alþingi, barnaverndarlög, 17. grein, 2001. www.althingi.is (Tekið af Netinu 11. júní 2002) 

http://www.althingi.is/
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Þessar niðurstöður gefa til kynna að það skipti verulegu máli að foreldrar ræði við 

börn sín um fréttir. Í fjölmörgum rannsóknum kemur fram að samband foreldra og 

barna skipti miklu máli s.s. er varðar fíkniefnaneyslu, tómstundaiðkun, niðurstöður á 

samræmdum prófum, gott samband foreldra og barna skiptir máli er varðar velferð 

barna og unglinga. Eins og sjá má á myndinni kemur ákveðin niðursveifla hjá þeim 

nemendum sem segjast ræða mjög oft um efni frétta við foreldra sína og ein skýringin 

gæti verið að þrátt fyrir mikilvægi þess að foreldrar ræði við börn sín þá þurfa þau 

einnig á annars konar félagslegu samneyti að halda. Þau sem ræða mjög oft um efni 

frétta við foreldra sína gætu t.a.m. verið frekar félagslega einangraðir en aðrir og því 

er heildarumhverfið ekki það besta fyrir börnin, en vissulega er þetta aðeins hugmynd 

sem velt er upp. Hvað þá með skólakerfið? Ætti umræða um fréttaflutning og kennsla 

í að vinna úr þeim upplýsingum sem einstaklingarnir fá, að fara fram í skólum á 

vegum ríkisins, til að gera nemendur færari að takast á við þjóðfélagið?  

4.2. Skólar 

Af hverju og með hvaða hætti ætti ríkið í gegnum skóla að bregðast við þessum 

upplýsingum? Í þessum kafla verður lögð áhersla á af hverju á að bregðast við og slíkt 

rökstutt með hugmyndum um borgaralega menntun og forsendum þarfa 

lýðræðisþjóðfélags. Í framhaldinu verður rætt um með hvaða hætti skólakerfið getur 
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brugðist við, forsendur þess í aðalnámsskrá skoðaðar og lítillega rætt um með hvaða 

hætti er hægt að framkvæma þessar breytingar með gildandi forsendum 

aðalnámsskrár. 

Borgaraleg menntun er áframhaldandi lærdómur á grunnhugtökum og gildum sem 

liggja að baki lýðræðislegu, pólitísku samfélagi og stjórnarskrárbundinni reglu þess. 

Borgaraleg menntun inniheldur einnig aukna kunnáttu til að mynda eigin skoðanir um 

opinber málefni og stuðla þannig að þátttöku í þeim. Borgaraleg menntun er að 

margra mati ein forsenda þess að lýðræðisþjóðfélag geti virkað, því grundvöllur 

lýðræðisins felur það í sér að einstaklingar taki þátt í því. Lýðræði án þátttöku 

almennings er vissulega ekkert lýðræði. En hversu mikið lýðræði er gildandi ef 

máttarstólpar framtíðarþjóðfélags gleypa við hráum upplýsingum án gagnrýninnar 

hugsunar? Til að mynda í fréttaflutningi fjölmiðlanna, gera einstaklingar sér þá grein 

fyrir valmöguleikum sínum t.a.m. í pólitík og ef þeir gera það ekki þá ríkir ekki frelsi 

og ef frelsi er ekki til staðar deyr þá lýðræðið? Lýðræði felur í raun í sér upplýst 

samþykki þegnanna, á ríkjandi stjórnfyrirkomulagi og hverjir fara með völdin. 

Líta verður til heildarmyndarinnar til að svara fyrrgreindum spurningum um 

lýðræði og þeirra áhrifa sem það getur haft í för með sér kunni þegnar þjóðarinnar 

ekki að hugsa á gagnrýninn hátt. Til þess að almenningur geti gefið upplýst samþykki 

sitt fyrir ríkjandi stjórnarfyrirkomulagi og hverjir fara með völdin, verða einstaklingar 

einfaldlega að geta hugsað á gagnrýninn hátt. Framangreindar niðurstöður 

könnunarinnar gefa til kynna að einstaklingar sem senn verða lagalega sjálfráða, leggi 

ekki gagnrýnið mat á þann veruleika sem þeir búa við. 

Til þess að ríkið megi sinna skyldum sínum gagnvart ósjálfráða einstaklingum í 

landinu og til að snúa þessari þróun við, er besta leiðin líklega í skólakerfinu og 

forsendur til þess í lagasetningum vissulega til staðar, líkt og áður hefur komið fram. 

En hvað er hægt að gera? Með þekkingu í siðfræði er að leið til þess að ná því 

markmiði sem þarf til að börn og unglingar geti tekið þátt í lýðræðissamfélagi þar sem 

frelsið er orðið svo mikið að til þarf gagnrýna hugsun til að takast á við þá gríðarlegu 

valmöguleika sem til staðar eru og vera nýtir þjóðfélagsþegnar. Með kennslu siðfræði 

í grunnskólum, framkvæmd siðferðisuppeldis og með því t.a.m. að kenna gagnrýna 

hugsun, tel ég að við séum líklegri til að leiðbeina einstaklingum í átt skynsemi. En 

um hvað fjallar þessi grein siðfræði, eru forsendur siðfræðikennslu og 

siðferðisuppeldis í grunnskólum til staðar og hvernig má kenna gagnrýna hugsun? 

 



33

4.3. Hvað er siðfræði? 

Í gegnum aldirnar hefur mikið verið ritað um siðfræðileg efni og siðfræði hefur 

alla jafna verið talin ein grein vestrænnar heimspeki. Þegar talað er um siðfræði er 

oftast átt við skoðanir fólks á tiltekinni breytni eða lífsreglur manna í daglegu lífi. 

Hún fjallar líka um vandamál daglegs lífs og öll eiginleg siðfræði stefnir að því að 

gera menn færa um að komast að niðurstöðum um það hvað er rétt breytni og hvað er 

gott líferni.66 „Undir siðferði falla dómar um rétt og rangt, mannlegar dygðir og lesti, 

og reglur um rétta og ranga breytni...Skilin milli laga og siðferðis annars vegar og 

siðferðis og velsæmis hins vegar eru oft óglögg. Oft er þó litið svo á að siðferðið sé 

ávallt í einhverjum skilningi algilt...”67 Mannlegt eðli er því grunnurinn að 

viðfangsefnum siðfræðinnar. Í gegnum samskipti manna skapast siðferðileg verðmæti 

og njóta menn þeirra sem frelsis, velferðar, réttlætis og vináttu.68 Hagnýt siðfræði fæst 

við greiningu og mat á siðferðilegum álitamálum.69 „Siðferði er veruleiki sem við sjálf 

erum hluti af, en siðfræði er viðleitni til að lýsa þessum veruleika og skýra hann eftir 

því sem kostur er.”70 James Rachels segir: „siðferði felur í sér þá lágmarkskröfu að 

menn leitist við að haga breytni sinni í samræmi við skynsemi – það er að segja, að 

gera það sem hin bestu rök styðja að gert sé – um leið og jafnt tillit er tekið til 

hagsmuna sérhvers einstaklings sem athafnir manns snerta”71„Siðfræðin segir okkur 

hvað við eigum að gera, hvernig við ættum að vera, hvað sé rétt eða rangt, hvað sé 

gott og hvað sé illt. Hún gefur okkur forskriftir um mannlífið, hvernig okkur beri að 

haga okkur og um leið virkar hún sem tæki til að halda dómstól yfir sjálfum okkur og 

öðrum.”72 Siðfræðin er því fyrst og fremst umfjöllun um siði manna, lífsreglur og 

breytni.73 Siðferðileg hugsun er því fólgin í því að hugsa og taka mið af því sem hefur 

gildi fyrir alla aðila við tilteknar aðstæður. Með því að hugsa á siðferðislegan hátt og 

þar með taka tillit til þess sem rétt er, sama hver á í hlut og líta á hverja manneskju 

sem sjálfstæða persónu, leggur hver og einn sitt að mörkum við að bæta heiminn.74 

66 Páll Skúlason. (1987);195-197 
67 Framtíðarsýn ríkisstjórnar Íslands um upplýsingasamfélagið, 
http://www2.stjr.is/framt/syn05.htm#siðferði (Tekið af Netinu 13. júní 2002) 
68 Vilhjálmur Árnason. (2000);4 
69 Hreinn Pálsson. (2000);15, flestir eru sammála þessari staðhæfingu, Hreinn kemur ekki fram með 
nýjar hugmyndir í riti sínu.  
70 Páll Skúlason. (1990):51 
71 Rachels, James. (1997):30-31 
72 Páll Skúlason. (1987):196 
73 Páll Skúlason. (1990):52 
74 Páll Skúlason. (1991a):61-63 

http://www2.stjr.is/framt/syn05.htm#si�fer�i
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Lengi hefur verið deilt um hvað siðfræði og siðferðisuppeldi felur í sér. Sumir 

segja að siðfræðin eigi að kenna tiltekin siðalögmál til að einstaklingar geti brugðist 

við raunveruleikanum, á meðan aðrir telja að kenna eigi aðferðir við að komast að 

niðurstöðu um eigin siðareglur með gagnrýnum hætti. Höfundur telur að í siðfræði 

geti annað ekki verið án hins og því í raun verið að ræða um svipaða hluti. Gagnrýnin 

hugsun er æskileg forsenda siðferðilegra breytinga.Glöggt má sjá að siðfræðin felur í 

sér þær forsendur sem þarf til þess að bregðast við þeim brotalömum, sem ungt fólk 

glímir við í dag t.a.m. sem tengist því að leggja gagnrýnið mat á fréttaflutning og 

þ.a.l. samfélagið og mynda sér sjálfstæðar skoðanir um þjóðfélagið. En eru forsendur 

til staðar til kennslu siðfræði í grunnskólum og siðferðisuppeldis í grunnskólum 

landsins? 

 

4.4 Siðfræði og siðferðisuppeldi í aðalnámsskrá 

Ákveðið var með útgáfu nýrrar aðalnámsskrár grunnskólanna, 1999, að bæta við 

námsgrein sem nefnist lífsleikni. Fram kom tillaga frá undirbúningshópi 

menntamálaráðuneytisins sem fjallaði um þetta nýja fag. Í henni kom fram að gera 

ætti nemendur færa um að rækta hin persónulegu lífsgæði sem fylgja þeim ævina á 

enda og er grunnur að alhliða þroska þeirra. Leggja á megin áherslu á tvo grunnþætti, 

annars vegar andlega velferð; sjálfsþekkingu, sjálfsvirðingu, sjálfstraust og sjálfsstjórn 

og hins vegar siðvit og lífsgildi; trúar- og siðferðisgildi, tilgangur, markmið og lífssýn 

nemenda.75 Í riti sem menntamálaráðuneytið sendi frá sér og nefnist Enn betri skóli er 

nýja aðalnámsskráin kynnt. Þar er fjallað um þær samfélagslegu breytingar sem orðið 

hafa hin síðustu ár og þar segir m.a. „vegna breytinga á fjölskyldu og heimilislífi eru 

gerðar nýjar kröfur til skólanna. Sjálfstraust, vilji og hæfileiki til að geta tekið 

sjálfstæðar ákvarðanir og hæfileiki til að bregðast fljótt og skynsamlega við nýjum 

aðstæðum auðvelda glímuna við samtíma og framtíð.”76 

„Samfélagið gerir á hverjum tíma kröfur um að ákveðnum fræðsluþáttum sé 

skipaður sess í skólastarfi. Líf í nútímasamfélagi gerir sívaxandi kröfur um færni 

einstaklinga á ýmsum sviðum til undirbúnings virkrar þátttöku í atvinnulífi sem og á 

vettvangi fjölskyldunnar. Samskiptahæfni, umburðarlyndi, samvinna og skilningur á 

gangverki lýðræðisins eru meðal þeirra…Á síðari árum hefur sú krafa farið vaxandi 
 
75 Menntamálaráðuneytið.1998. Vefslóð http://www.ismennt.is/vefir/namskra/lifsleikni/thaettir.html.
(Tekið af Netinu 15.maí 2002) 
76 Menntamálaráðuneytið,(1999).Enn betri skóli. 

http://www.ismennt.is/vefir/namskra/lifsleikni/thaettir.html
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að skólinn taki þátt í þessari mótun með fræðslu um ýmsa þætti er lúta að lífi og starfi 

eða þeirri ábyrgð sem fullorðanárunum fylgja.“77 Þessi umræða undirstrikar það 

viðhorf sem fram hefur komið í umræðum þessarar ritgerðar er varðar breytingar á 

samfélaginu, nýjar forsendur og þörf á viðbrögðum skólasamfélagsins. 

Í útkominni aðalnámskrá frá árinu 1999, lífsleiknihluta, koma fram markmið sem 

tengjast siðfræði og siðferðisuppeldi í meira eða minna mæli. Í svo gott sem öllum 

námsgreinum er komið inn á eitthvað sem tengist siðferðisuppeldi. Það sýnir til hvers 

ætlast er af kennurum og mikilvægt er að átta sig á því vegna þess siðfræðikennsla og 

siðferðisuppeldi í skólum er ekki val sem hver og einn kennari tekur að sér að meta 

hvort vinna eigi með eður ei. Það má því ekki bara kenna siðfræði í grunnskólum og 

hafa siðferðisuppeldi að leiðarljósi, heldur á að gera það. En hverjar eru í raun 

forsendur þessara breytinga á áherslum í grunnskólum? 

 

4.5  Hvernig siðfræði og siðferðisuppeldi í grunnskólum? 

 

Af framangreindum kafla þykir ljóst að forsendur siðfræðikennslu og 

siðferðisuppeldis í grunnskólum landsins eru til staðar en með hvaða hætti er gerlegt 

að kenna siðfræði og nýta siðferðisuppeldi í skólakerfinu? Siðfræðin gefur nemendum 

tækifæri til þess að velta fyrir sér hvers konar manneskjur þeir vilja vera og vekur þá 

til umhugsunar um hvaða siðferðis- og lífsgildi þeir vilja hafa að leiðarljósi.”78 Páll 

Skúlason segir siðfræðina miða að því að gera mönnum kleift að rækta betur siðferði 

sitt og átta sig á skyldum sínum og ekki síst rækja þær.79 Hvort sem okkur líkar það 

betur eða verr, þá verðum við sem kennarar í sífellu að kenna siðfræði og sinna 

siðferðisuppeldi. Lífsleikni leysir ekki af hólmi kennara til að vera stöðugt að vinna að 

siðferðisuppeldi nemendanna. Nemendur læra einnig siðfræði utan skólans, líkt og 

áður hefur verið minnst á s.s. meðal jafningja, í tómstundum, hjá foreldrum, í 

fjölmiðlum og þá ekki síst fréttum.  

Eins og bent hefur verið á alloft í þessari ritgerð er samfélagið mjög breytt. 

Frelsið, áreitin, valmöguleikarnir og hætturnar eru gríðarlega margar og nú frekar en 

nokkru sinni fyrr er því nauðsynlegt að vera siðferðisvera og kunna að breyta út frá 

siðferðislegum gildum. Það er ekki nóg að kunna muninn á réttu og röngu er varðar 

 
77Menntamálaráðuneytið.(1999).Enn betri skóli. 
78 Sigríður Þorgeirsdóttir. (1999);87 
79 Páll Skúlason. (1990);57 
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lagasetningar og grunn umgengnisreglur. Heldur þurfa einstaklingar að vera mjög 

færir í muninum á siðferðislega réttu og röngu og samskipti gegna lykilhlutverki í öllu 

samfélaginu í dag, hvort sem um er rætt í vinahópi, ástarsamböndum, á vinnumarkaði 

eða í skóla. Sá sem er fremstur meðal jafningja er ekki endilega sá sem er gáfaðastur, 

heldur duglegur og fær í samskiptum við aðra. Nauðsyn siðfræðikennslu og 

siðferðisuppeldis er því gríðarlegt að mínu mati í grunnskólum landsins.  

Ein grunnforsenda þess að geta talist skynsamur maður og að breytni einstaklinga 

sé siðferðislega rétt er að geta lagt mat á upplýsingar og vega og meta ýmsar hliðar 

hvers máls t.a.m. réttmæti upplýsinganna. Til þess að geta hlotnast skilning og 

sjálfræði í víðum skilningi er nauðsynlegt að kunna að nýta sér gagnrýna hugsun.  

Eins og fyrr hefur verið bent á flokkast kennsla í gagnrýninni hugsun að einhverju 

leyti undir siðfræðikennslu. Það að komast að skynsamlegri niðurstöðu felur oftast í 

sér, eða ætti að fela í sér forsendur gagnrýnnar hugsunar. Vissulega er hægt að breyta 

skynsamlega án þess að nýta til þess gagnrýna hugsun, en áhættan er þó nokkur. Ef 

einstaklingar breyta tilviljunarkennt, eða ógagnrýnið í sífellu er ekki víst að 

niðurstaðan verði sú sem þeir ætluðu sér í raun. En hvað er gagnrýnin hugsun og með 

hvaða hætti er hægt að kenna hana? Næst kafli fjallar einmitt um það en það er gert til 

að svara nánar rannsóknaspurningunni sem fram kom í inngangi að því leyti með 

hvaða hætti hægt er að bregðast við skekktri mynd unglinga af því sem fram fer í 

fréttum. 

4.6  Gagnrýnin hugsun 

 

Gagnrýnin er sú hugsun sem fellst ekki á neina skoðun eða fullyrðingu nema hún 

hafi fyrst rannsakað hvað í henni felst og fundið fullnægjandi rök fyrir henni. Með 

öðrum orðum, gagnrýnin hugsun leitar að nýjum og betri rökum fyrir skoðunum 

sínum og hugmyndum og er þ.a.l. sífellt að endurskoða þær. Sá sem er gagnrýninn í 

hugsun hefur þörf fyrir að vita hvað það er sem gerir staðreynd örugglega að 

staðreynd, t.d. eru upplýsingarnar áreiðanlegar og skoðanir áhugaverðar eða 

hugsanlega réttar. Sá getur einnig lagt rökstutt mat á staðhæfingar og skilið lögmál 

rökstuðnings-fundið bestu rökin og farið eftir þeim. Það að geta fært rök fyrir skoðun 

sinni leiðir til skynsamlegrar niðurstöðu. Með skynsemi er átt við hæfileika til að 

leggja rökstutt mat á staðhæfingar og skilja þær. Skynsemi er fer eftir gæðum 

hugsunarinnar en ekki magni og þannig aflar skynsamur maður sér þekkingarinnar til 
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að vita hvað er rétt og rangt, og er varkár í dómum. Skynsamur maður kemst að 

niðurstöðu út frá gefnum forsendum og kann að afla sér upplýsinga, býr til gagnlega 

hluti, veit hvað hann á að gera, hvers konar markmið eru góð og eftirsóknarverð, hann 

velur leiðir, velur rétt og getur haldið aftur af skoðunum sínum. Skynsamur maður 

tekur ekki stórar áhættur, gerir ekki eitthvað að óhugsuðu máli og hefur góðar ástæður 

fyrir öllum niðurstöðum s.s. staðhæfingu, verki og breytni. 

Skynsemi og gagnrýna hugsun tel ég í raun vera óaðskiljanlega heild, þ.e. til að 

geta gert eitthvað skynsamlegt, eða ályktað skynsamlega þarf fyrst að fara af stað ferli 

sem felur í sér gagnrýna hugsun. Ég tel að ekki sé hægt að vera skynsamur án þess að 

nýta sér gagnrýna hugsun og öfugt.  

Ástæðan fyrir því að notkun gagnrýninnar hugsunar er svo mikilvæg til að komast 

að skynsamlegri niðurstöðu er sú að þegar að sjálfræðisaldri er náð, þ.e. fullum 18 

árum, er ábyrgð einstaklings orðin mikil í samfélaginu og frelsi hans er lagalega þó 

nokkuð. En til þess að vera í raun frjáls og sjálfráða þurfa einstaklingar að þekkja 

valmöguleika sína, vera fær um að leggja gagnrýnið mat á þá til að vera færir um að 

breyta rétt út frá gefnum forsendum. Ég tel að það sé of mikið álag fyrir einstaklinga 

að öðlast allt sitt sjálfræði með einum afmælisdegi og að í grunnskólum ætti að 

aðstoða börn og unglinga við að öðlast sitt sjálfræði smátt og smátt. Þetta sjálfræði má 

vinna með smátt og smátt t.d. með því að þau fari sjálf heim með bréf til foreldra, að 

þau fari að taka meiri og meiri ábyrgð á heimanámi sínu sjálf, að þau vinni að reglum 

í skólanum í samstarfi við starfsfólk, að þau ákveði sjálf hvernig haga eigi námi sínu 

o.s.frv. Þannig verður sjálfræði þróun frekar en lagalegur réttur við 18.ára aldur.  

En er hægt að kenna gagnrýna hugsun sem forsendu skynsemi og þ.a.l réttrar 

breytni, eða er þetta meðfæddur hæfileiki? Ég tel að vissulega sé ekki nægjanleg 

forsenda þess að gagnrýnin hugsun nái fótfestu í lífi einstaklinga að hún sé kennd í 

grunnskólum, en þó er líklega hægt að ná þó nokkrum árangri með þeirri kennslu. Til 

að hægt sé að kenna gagnrýna hugsun er nauðsynlegt að nýta hugmyndafræði 

gagnrýninnar hugsunar í öllum námsgreinum, ekki bara lífsleikni. Hana má kenna 

með ótal kennsluaðferðum. Í öllum námsgreinum er þörf á góðum umræðum þar sem 

rök eru vegin og metin og ólík sjónarmið reifuð, mál skoðuð frá ólíkum 

sjónarhornum, ályktanir dregnar, hugmyndir endurmetnar eða komist að niðurstöðu. 

Tilvalið er að nota sem fjölbreyttastar kennsluaðferðir til að koma til móts við ólíkar 

þarfir nemenda og viðhalda námsáhuga þeirra. Innan heimspekinnar rúmast allar 
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kennsluaðferðir og tilvalið fag til að nýta vel hugmyndafræðina, þar sem gagnrýnin 

hugsun er í raun grunnforsenda heimspekilegrar umræðu og umfjöllunar.  

Hægt er að nýta sér fréttaflutning í fjölmiðlum til að æfa gagnrýna hugsun, sem og 

að tengja fréttaefnið viðkomandi námsgrein. Kennari getur til að mynda leitt umræður 

um tiltekna frétt með opnum spurningum s.s. af hverju teljið þið þetta vera frétti? Var 

inngangur eða fyrirsögn misvísandi eða náði hún fram því sem máli skipti? Var talað 

við þá sem ættu að svara fyrir eða gagnrýna tiltekið viðfangsefni? Var öllum 

meginatriðum fréttarinnar komið á framfæri? Var hún á viðeigandi stað í fréttatíma, 

eða á réttri síðu miðað við mikilvægi? Teljið þið heimildir fréttarinnar marktækar? 

Voru viðeigandi myndir við tiltekna frétt? O.s.frv. Hægt væri að fylgja eftir 

spurningunum til að gera þær opnar með spurningum á borð við af hverju? Hvað áttu 

við? Getur þú útskýrt nánar? O.s.frv. Með slíkum umræðum væri auðveldlega hægt að 

benda unglingum á alla þá ótal vegu sem hægt er að gera misvísandi fréttir og kynna 

þeim þær spurningar sem gott væri að velta fyrir sér. Þar að auki væri hægt að láta 

nemendur gera raunverulega frétt og hinir leggja gagnrýnið mat á vinnuna s.s. 

undirbúning, heimildir, framsetningu, myndefni o.s.frv. Á þennan hátt geta nemendur 

fengið nýja sýn á fréttir og fá í hendurnar þær spurningar sem þarf að spyrja sig til að 

leggja gagnrýnið mat t.a.m. á fréttir. En ekki er nægjanlegt að kenna gagnrýna hugsun 

eingöngu er varðar fréttir, gagnrýnin hugsun er nauðsyn í miklu víðara samhengi og í 

raun nauðsyn á hvaða vettvangi sem er. Hún er enn nauðsynlegri nú á tímum vegna 

þeirra miklu samfélagslegu breytinga sem áður hefur verið fjallað um.  
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5. Að lokum 
 
Að lokum mun ég taka saman það helsta sem þessi ritgerð leiddi í ljós og hvers 

konar vinna væri æskileg eða möguleg í framhaldi af þessari rannsókn. 

Frumábyrgð á uppeldi og menntun barna hvílir á foreldrum, ríkisvaldið styður við 

foreldra í því hlutverki sínu t.a.m. í gegnum grunnskóla og hefur eftirfylgni með að 

foreldrar sinni því hlutverki sínu, a.m.k. að því leyti að barnið hljóti ekki varanlegan 

skaða af því uppeldi sem það hlýtur. Samfélagið hefur tekið miklum breytingum á 

síðustu áratugum og eru áhrif fjölmiðla á unglinga ótvíræð. Fréttaflutningur, sem að 

stórum hluta lýsir því samfélagi sem við búum í, er ekki óskeikull á Íslandi í dag og 

margir annmarkar á því fréttaumhverfi sem við búum við. Einstaklingar þurfa að 

leggja gagnrýnið mat á fréttaflutning sem og allt umhverfi sitt til að fljóta ekki með 

straumnum og gleypa hrátt við upplýsingum sem í fang þeirra kemur. 

Unglingar á Akureyri horfa ekki mikið á fréttir, enda eru þær í raun ekki ætlaðar 

þeim. Unglingar virðast hafa skekkta mynd af því sem fram fer í fréttum, sem gefur til 

kynna að unglingar leggi ekki gagnrýnið mat á þær. Ef unglingar fylgjast lítið með 

fréttum og leggja lítið gagnrýnið mat á þær er hætta á að þeir fái ranga mynd af því 

samfélagi sem þeir búa í og þekki ekki valmöguleika sýna t.a.m. er snýr að 

lýðræðislegri pólitík. Ef þeir fá ekki í hendurnar tækifæri til að læra að hugsa á 

gagnrýninn hátt, og  öðlast þ.a.l. skilning, skynsemi og hæfni til að bera ábyrgð á 

sjálfræði sínu eru forsendur lýðræðislegs stjórnskipulags bágbornar. Ríkisvaldinu ber 

að vernda lýðræðið og ætti því að leggja til handa uppeldisaðilum fræðslu til að þeir 

séu færir um að sinna hlutverki sínu og miðla þekkingunni í gegnum grunnskóla. Ein 

besta leiðin til þess að sporna við þessari þróun er kennsla í siðfræði með áherslu á að 

kenna unglingum að hugsa á gagnrýninn hátt og til þess eru fjölmargar mögulegar 

leiðir og forsendur til þess að hefjast handa eru til staðar t.a.m. í aðalnámskrá 

grunnskólanna frá árinu 1999. Þá þarf ekki eingöngu að kenna siðfræði og gagnrýna 

hugsun heldur hafa siðferðisuppeldi að leiðarljósi í öllu starfi skólans.  

Fjölmargar leiðir eru færar til að halda áfram að vinna með það viðfangsefni sem 

tæpt hefur verið á hér. Til að mynda er vert að skoða með hvaða hætti sé hægt að 

kenna gagnrýna hugsun í grunnskólum, með frekari áherslu á kennsluaðferðir, 

mikilsvert væri að skoða hver raunveruleg þekking unglinga er á því samfélagi sem 

það býr í, þekking sem t.a.m fæst með áhorfi á fréttir s.s. er varðar stjórnmál og hvort 

þeirri þekkingu sé ábótavant á því sviði. Sem og að ígrunda alvarlega skyldur 



40

ríkisfjölmiðla er varðar fréttaflutning til handa börnum og unglingum. Fjölmarga anga 

þessa viðfangsefnis væri hægt og ætti að skoða nánar, þetta viðfangsefni er 

mikilvægara en flestir gera sér grein fyrir.  

Máttur frétta er líklega mjög mikill, sem dæmi má nefna hið gróusaga þess efnis að 

risastóra fyrirtæki Coke Cola inc. hafi á sínum tíma farið af stað með herferð þar sem 

auglýsingar blikkuðu í bíómyndum í örstuttan tíma, þannig að maðurinn greindi það 

ekki. Aftur á móti komst áreitið til skila og fólk keypti meira kók en áður í bíói. 

Samkvæmt sögunni var þessi aðferð var bönnuð enda talin ósiðleg og í líkingu við 

heilaþvott. Slíkt dæmi má nýta til hliðsjónar um fréttaflutning þar sem ómótaðir 

einstaklingar geta eða kunna ekki að leggja gagnrýnið mat á þær, heldur meðtaka og 

bregðast við án þess að velta því beint fyrir sér. Veigamikið starf er fyrir hendi og 

hvaða tími er betri til að hefjast handa á góðu verki en einmitt núna? 
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Fylgiskjal 1 
 

Spurningalisti 

TRÚNAÐARMÁL 

Kæri nemandi. Hér á eftir eru nokkrar spurningar sem þú ert beðin(n) að svara.  Þær fjalla um 
skoðanir þínar á sumum málum er varða fjölmiðla.  Þessi könnun er hluti af lokaverkefni 
mínu við Kennaradeild Háskólans á Akureyri sem snýst um að skoða viðhorf unglinga á 
Akureyri til fjölmiðla og fréttaflutnings. 

Við flestum spurningunum eru gefin nokkur svör og þú þarf aðeins að velja eitt af þeim.  Þú 
ert beðin(n) að krossa í viðeigandi reit fyrir svarið sem þú velur hverju sinni. Ef enginn 
valmöguleiki er alveg fullnægjandi, merktu þá við það sem þér finnst vera næst þinni skoðun. 

Mikilvægt er að lesa spurningarnar vel, fara eftir öllum fyrirmælum og að þú svarir eins og 
þér finnst best og segir þínar skoðanir. Þetta er ekki próf og ekkert svar er réttara en annað.  
Það eina sem skiptir máli er að þínar skoðanir komi fram. 

Svörin þín verða trúnaðarmál, það er að segja, enginn sem þekkir þig, hvorki kennarinn þinn, 
foreldrar þínir, kunningjar eða vinir, munu nokkurn tímann fá að sjá svör þín eða fá að vita 
hvernig þú svaraðir. 

Samt sem áður vil ég að þú vitir að þér ber engin skylda til að taka þátt í þessari könnun, þú 
ræður því sjálf(ur) hvort þú svarar þessum spurningum eða ekki. 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna, 

Hilda Jana Gísladóttir, kennaranemi. 

 

1. Ert þú strákur eða stelpa? 

� Strákur 

� Stelpa 

2. Í hvaða bekk ert þú? 

� 8. bekk 

� 9. bekk 

� 10. bekk 

 



43

Áframhald á næstu síðu . . . 

3. Hve miklum tíma verð þú að jafnaði í að fylgjast með fréttum á hverjum degi?

� Nær engum tíma 

� Minna en ½ klst. 

� Um ½ - 1 klst. 

� Um 1 klst. 

� Um 2 klst. 

� Um 3 klst. 

� Um 4 klst eða fleiri 

4. Ræðir þú um efni frétta við einhvern af eftirtöldum aðilum? 

(Merktu aðeins í einn reit í hverjum lið) 

Nær    Mjög 
 aldrei Sjaldan Stundum Oft oft 
Foreldra � � � � �
Félaga eða vini � � � � �
Kennara minn/mína � � � � �

5. Ertu sammála eða ósammála eftirfarandi fullyrðingu? 

Í fréttum er oft fjallað um eitthvað sem ég hef áhuga á. 

� Algerlega sammála 

� Frekar sammála 

� Frekar ósammála 

� Mjög ósammála 

6. Ertu sammála eða ósammála eftirfarandi fullyrðingu? 

Fréttir fjalla bara um það slæma eða vonda í heiminum. 

� Algerlega sammála 

� Frekar sammála 

� Frekar ósammála 

� Mjög ósammála 

 

7. Ertu sammála eða ósammála eftirfarandi fullyrðingu? 

Það sem sagt er í fréttum er alltaf satt. 

� Algerlega sammála 

� Frekar sammála 
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� Frekar ósammála 

� Mjög ósammála 

8. Ertu sammála eða ósammála eftirfarandi fullyrðingu? 

Fréttir hafa mjög mikil áhrif á skoðanir fólks. 

� Algerlega sammála 

� Frekar sammála 

� Frekar ósammála 

� Mjög ósammála 

9. Ertu sammála eða ósammála eftirfarandi fullyrðingu? 

Ég skil alltaf það sem fjallað er um í fréttum. 

� Algerlega sammála 

� Frekar sammála 

� Frekar ósammála 

� Mjög ósammála 

 

10. Ertu sammála eða ósammála eftirfarandi fullyrðingu? 

Í fréttum er dregin upp mjög neikvæð mynd af unglingum. 

� Algerlega sammála 

� Frekar sammála 

� Frekar ósammála 

� Mjög ósammála 

11. Ertu sammála eða ósammála eftirfarandi fullyrðingu? 

Í fréttum er sagt frá öllu sem skiptir máli í samfélaginu. 

� Algerlega sammála 

� Frekar sammála 

� Frekar ósammála 

� Mjög ósammála 

12. Hver eftirfarandi fullyrðinga finnst þér vera næst veruleikanum? 

� Í fréttum er sagt jafnt frá því sem gerist á höfuðborgarsvæðinu og 

 því sem gerist á landsbyggðinni 

� Í fréttum er sagt meira frá því sem gerist á höfuðborgarsvæðinu 

en því sem gerist á landsbyggðinni 

� Í fréttum er sagt meira frá því sem gerist á landsbyggðinni en  

 því sem gerist á höfuðborgarsvæðinu 
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13. Hver eftirfarandi fullyrðinga finnst þér vera næst veruleikanum? 

� Í fréttum er talað jafnt við konur og karla 

� Í fréttum er meira talað við karla en konur 

� Í fréttum er meira talað við konur en karla 

Að þínu mati, hvað eru konur hátt hlutfall viðmælenda í fréttum? 

(skrifaðu töluna hér að neðan) 

Ég held þær séu um það bil ________ prósent viðmælenda. 
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Fylgiskjal 2 
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Mynd 4. Tíma varið í að fylgjast með fréttum 
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Mynd 5.Rætt um efni frétta við foreldra sína 
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Fylgiskjal 3 
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Mynd 6. Rætt um efni frétta við félaga eða vini 
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Mynd 8. Rætt um efni frétta við kennara sinn/sína 
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Fylgiskjal 4 
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Mynd 9. Ég skil alltaf það sem fjallað er um í fréttum 
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Mynd 10 Fréttir fjalla bara um það vonda eða slæma í heiminum 
 



49

Fylgiskjal 5 
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Mynd 11. Það sem sagt er í fréttum er alltaf satt 
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Mynd 12 Í fréttum er sagt frá öllu sem skiptir máli í samfélaginu 
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Fylgiskjal 6 
Myndir frh 
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Mynd 15. Í fréttum er dregin upp mjög neikvæð mynd af unglingum 
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