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Útdráttur:

Í þessari ritgerð verður skoðuð tengsl á milli ákveðinna sjónvarpsstöðva og hvað börn-

og unglinga velja sér til tómstundarstarfs. Fjallað verður almennt um fjölmiðla, eigendur 

þeirra, styrk og vald þeirra og áhrif þeirra. Verður farið hratt yfir sögu tómstundastarfs á 

Íslandi og skoðað hvað börn- og unglingar hafa helst sótt í. Gögnin sem stuðst verður við 

eru úr rannsókninni Börn og sjónvarp frá árinu 2003. Voru lagðir spurningalistar fyrir 

nemendur úr 5.- 10. bekk í sjö grunnskólum í Reykjavík, fjórum á Akureyri og tveim í 

Vestmannaeyjum. Skoðuð verða tengsl sem að myndast á milli tómstundastarfs eftir því 

hvort að börn- og unglingar séu í líkamlegri hreyfingu, tónlist eða í annarskonar 

félagsstarfi í frístundum sínum og hvort að þau horfa á Sýn, Popptíví eða á RÚV.  Stuðst 

verður við niðurstöðurnar út frá Ræktunarkenningu George Gerbners. 

Í niðurstöðunum virðast tengsl eiga sér stað. Allt bendir til þess að þeir sem að eru í 

líkamlegri hreyfingu eru líklegri til að horfa á Sýn, þeir sem að fást við tónlista 

tómstundir eru líkleg til að horfa á Popptíví og þeir sem að eru í annarskonar 

tómstundum eru líkleg til þess að horfa á RÚV. 
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1. Kafli

Inngangur

Í þessari rannsókn verður skoðuð tómstundariðja barna- og unglinga á Íslandi. 

Tómstundaiðja er það starf sem að einstaklingurinn tekur sér fyrir hendur þegar hann er 

ekki í skóla eða vinnu. Trúlega hefur ungmennum aldrei boðist jafnmargir og jafn 

fjölbreytilegir möguleikar til þess að nota frítíma sinn, eins og nú til dags. Tölvur og 

aðrir tæknilegir þættir spila stórt hlutverk í þessari þróun. Til þess að skoða þetta 

fyrirbæri sem kallast tómstundariðja í þessari ritgerð verður litið í átt að fjölmiðlum. 

Rannsóknarspurningin er hvort að sjónvarpsstöðvar sem að börn og unglingar velja sér 

að horfa á, myndi tengsl með því sem að þau velja sér að gera í tómstundum sínum. 

Verða svo niðurstöðurnar ræddar með hliðsjón af þeirri hugmynd sem liggur á bakvið 

ræktunnarkenningu  George Gerbners, en ræktunarkenningin byggist á þeirri hugmynd 

að sjónvarp hafi í áhrif á hugmyndir fólks um veruleikann. Verður leitað eftir því hvort 

að tengsl myndist á milli tómstundastarf barna og hvaða sjónvarpsstöðvar þau velja sér 

að horfa á. 

Fjölmiðlafræðin er ungt fag sem er sífellt að þróast vegna endalausrar tækni 

þróunnar. Á Íslandi var fyrsta rannsókn um fjölmiðla notkun gerð árið 1968 af Þorbirni 

Broddasyni. Kallast sú rannsókn Börn og Sjónvarp. Núna fjörtíu og einu ári síðar er 

Þorbjörn að gera þessa rannsókn í sjöunda skiptið. Á þessum árum hefur margt breyst og 

ólíkur tíðarandi speglast í rannsóknum hans. Líklegast sést það best á fjölmiðlunum 

hversu mikil þróun og breyting á sér stað í heiminum.

Í öðrum kafla verður rætt um fjölmiðla almennt. Þar verða teknir fyrir ýmsir þættir 

sem að snerta fjölmiðla eins og áhrif, styrkur og vald þeirra. Skoðað verður einnig 
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hvernig eigendur fjölmiðlanna nálgast og notfæra sér þá. Einnig verður 

Ræktunnarkenning Gerberns skoðuð ítarlega í þessum kafla.

Í þriðja kafla verður tekin fyrir saga tómstundarstarfsins á Íslandi og rakin saga þess 

alveg aftur til seinni hluta 19. aldar. Þar verður rætt um hvernig tómstundarstarf hefur 

orðið stór hluti af  íslensku þjóðfélagi og hvernig börn og unglingar hafa nálgast þetta 

starf í gegnum tímans rás. Hér verður sagt frá helstu félagasamtökum sem hafa einbeitt 

sér að því að bjóða ungu fólki þátttöku í tómstundastarfi og skoðuð er hugmyndafræðin 

sem liggur á bakvið starf félagasamtakana.

Í fjórða kafla verður tekin fyrir aðferðarfræðin sem notuð er í þessari ritgerð. Sagt 

verður frá þeim gögnum sem notast er við og frá rannsóknarverkefninu sjálfu sem þau 

koma úr. Rætt verður um úrtakið og hvernig rannsóknin var framkvæmd.

Í fimmta kafla verða settar fram niðurstöður sem er snúa að sjónvarpsstöðvum og 

tómstundarstarfi ungs fólks á aldrinum 10-15 ára í Reykjavík, Akureyri og í 

Vestmannaeyjum árið 2003. Einkum verður litið á hvort það séu merki um ákveðin 

tengsl á milli ákveðinna sjónvarpsstöðva sem ungmennin velja sér og hvaða 

tómstundarstarf þau taka sér fyrir hendur í frítíma sínum. 

Í sjötta og síðasta kaflanum verður dregin upp heildarmynd í samantekt á efni 

ritgerðinnar. Athugað er hvernig þessar niðurstöður um tengsl á milli sjónvarpsstöðva og 

frístundaiðkun ungs fólks geta stuðst við ræktunnarkenningu George Gerbners.
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2. Kafli 

 Fjölmiðlar og ræktunarkenningin

Á síðustu áratugum hefur samfélagið þróast á þann hátt að við verðum sífellt háðari 

fjölmiðlum og því sem að þeir hafa upp á að bjóða. Fjölmiðlar snerta líf okkar hvern 

einasta dag á einn eða annan hátt. Fjölmiðlafræði sem fræðigrein er ekki ýkja gömul 

borið saman við aðrar fræðigreinar. Má segja að á árunum í kringum síðari heimstyrjöld 

hafi fræðimenn úr ýmsum greinum, en þó aðallega úr félagsvísindum, tekið sig til og 

farið að rannsaka það fyrirbæri sem að nefnist fjölmiðlar. Í gegnum tíðina hafa 

fræðimenn gjarnan greint á um það hvort áhrif fjölmiðla séu umtalsverð eða hverfandi. 

Fjölmiðlar eru gjarnan sagðir endurspegla mynd samfélagsins á hverri stundu. Allir 

telja sig vita hvað fjölmiðill er en fátt erum svör þegar þarf að útskýra það í fáum orðum. 

Í skýrslu fjölmiðlanefndar (Skýrsla fjölmiðlanefndar, 2005) hefur hugtakið fjölmiðill 

verið skilgreint sem stofnun eða fyrirtæki, lögaðili, sem safnar, metur og setur reglulega

fram upplýsingar í því skyni að dreifa þeim til umtalsverðs fjölda fólks á tilteknu svæði. 

Varhugavert er þó að tala um fjölmiðil sem eitthvað eitt skýrt og afmarkað fyrirbæri þar 

sem þeir eru margþátta, margbreytilegir og afar ólíkir. Það er þó enganveginn auðvelt að 

útfæra þetta hugtak í núverandi umhverfi og örum breytingum samtímans. 

Fjölmiðlar notast við ólíkar leiðir til að dreifa þeim upplýsingum sem þeir hafa 

aflað sér til neytenda sinna. Þeir notast við pappír við útgáfu dagblaða og tímarita, 

rafbylgjur (ljósvakann) og þá sem útvarp eða sjónvarp, og svo nýjasta tæknin sem er um 

internetið. Líklega er hægt að fullyrða að fjölmiðlar séu orðnir eitt mikilvægasta 

upplýsingartæki almennings í lýðræðissamfélögum samtímans. Almenningur gerir þær

kröfur til fjölmiðlanna að greina satt og rétt frá atburðum og málefnum sem að eiga sér 

stað í samfélaginu. Fjölmiðlar þurfa á hverjum degi að sigta út hvað þeim finnst vera 
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nægilega merkilegt til að fá fréttaumfjöllun. Það er misjafnt hversu mikið sannleiksgildi 

er á bakvið fréttina, sumir fjölmiðlar skoða bara eina hlið málsins, en það segir sig sjálft 

að öll málefni hafa fleiri en eina hlið. Aðrir fjölmiðlar virðast hinsvegar dreifa 

umfjölluninni á fleiri daga, eins og framhaldssögu, þar sem hver hlið er tekin fyrir sig, í 

stað þess að leiða saman hin mismunandi sjónarhorn í sömu umfjölluninni. Fjölmiðlar 

birta ekki aðeins hreina og tæra endurspeglun viðburða, heldur velja þeir þá atburði sem 

að þeim finnast fréttnæmir hverju sinni. Þá taka fjölmiðlarnir sig til og túlka atburðina í 

vissum mæli fyrir neytendur sína, en þessi túlkun upplýsinga getur verið umdeild, því 

ólíklegt er að hver einstaklingur túlki upplýsingarnar á sama hátt. En eitt er víst, að hjá 

öllum fjölmiðlum þá felur miðlun þeirra á upplýsingum í sér mat á fréttagildinu. Hér má 

líta í áttina að pólitískum fjölmiðlum sem ýmist eru í eigu einstaklinga eða 

stjórnmálaflokka. Þeir hafa margvísleg tækifæri til þess að draga fram þær upplýsingar 

sem þeir telja sínum málstað hagstæðastan en gera lítið úr þeim málstað sem fylgir ekki 

þeirra hugmyndum (Gunnar Helgi Kristinsson, 2006, bls. 74). Í því sambandi er ekki úr 

vegi að minnast á að starfsmenn fjölmiðla sinna því hlutverki að ákveða hvað er fjallað 

um og á hvaða hátt er fjallað um umræðuefnið. Oft er vísað til þessara starfsmanna sem 

nokkurskonar dyravarða eða hliðvarða (gatekeepers). Starf þessara hliðvarða er að 

ákveða hvaða fréttir séu nægjanlega mikilvægar til að frá þeim sé sagt og hverjar eru það 

ekki. Með hliðsjón af þessu verða fréttir dagsins endilega ekki mikilvægustu atburðir 

þess dags heldur það sem tilteknir starfsmenn fjölmiðlanna telja vera það mikilvægasta 

sem að gerðist í dag (Kjartan Ólafsson, 2000, bls 26).

Þegar hugtakið fjölmiðill er notað, þá er það fyrsta sem kemur upp í huga flestra 

„fréttamiðill“. En fjölmiðlar eru mun víðtækara fyrirbæri  en bara það að dreifa 

fréttaboðum um allan heim þó svo að það sé stór hluti af starfsemi þeirra. Eitt stærsta 

hlutverk þeirra er að sinna bæði frétta- og afþreyingar þorsta neytenda á einn eða annan 

hátt. Ekki fara þó allir fjölmiðlar sömu leiðir til þess að ná athygli okkar. Með misjafnar 
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þarfir, þá sækjum við í þann fjölmiðil sem að seður hungur okkar best. Við förum í bíó, 

horfum á DVD, skoðum sjónvarpsdagskrána, förum á internetið, spilum tölvuleiki og 

lesum blöð, allir þessir þættir eru fjölmiðlar. Við notum þessa miðla bæði til að auka 

þekkingu okkar og til að stytta okkur stundir í skóla, vinnu eða frítíma. Allt eru þetta 

ákveðnar tegundir af fjölmiðlum sem eru að fullnægja frétta- og afþreyingarþörf okkar. 

Strax við ungaaldur reyna fjölmiðlar að ná til einstaklingsins. Á dagskrá fjölmiðlanna er 

barnaefni sem er sett á dagskrá sem afþreying fyrir yngstu kynslóðina. Á Íslandi hefur 

verið morgunsjónvarp fyrir börnin í mörg ár. Stöð 2 byrjaði með þennan dagskrárlið 

fljótlega eftir að hún hóf starfsemi árið 1986. Fljótlega á eftir kom RÚV með sitt 

morgunsjónvarp sem var mjög sniðugt mótsvar við Stöð 2 þar sem það eru ekki allir sem 

hafa opinn aðgang að dagskrá Stöðvar 2. Barnatíminn er alltaf á sínum tíma í íslensku 

sjónvarpi og hefur oftar en ekki verið mjög fjölbreyttur og skemmtilegur. Íslenskir 

leikarar hafa tekið sig til og þýtt og talsett erlendar teiknimyndir til þess að ná til allra 

yngstu áhorfendanna. Í sjónvarpsmiðlunum er boðið upp á ýmsar tegundir af barnaefni, 

en sá þáttur sem hefur þó starfað lengst undir sama nafni er líklegast Stundin okkar. Með 

tilkomu Fjölvarpsins, Skjásins og gervihnattadiska hafa íslensk ungmenni komist í 

snertingu við erlendar stöðvar sem að bjóða upp á teiknimyndir eða annarskonar 

barnaefni. Hafa stöðvar eins og Cartoon Network, Boomerang og Disneystöðvarnar allar 

orðið mjög vinsælar hjá börnum og unglingum. Þetta hefur hnattvæðingin fært 

íslendingim og íbúum annara þjóða, við getum nálgast sjónvarpsefni sem er á dagskrá 

hjá öðrum löndum.

Viðsvegar um heim allan eru starfrækt fyrirtæki sem að sérhæfa sig í mælingum á 

viðhorfum almennings. Fylgjast þau grannt með almennri notkun á hinum ýmsu sviðum 

og þar á meðal taka þau púlsinn á því sem er að gerast á fjölmiðlamarkaðinum. 

Reglulega eru gerðar mælingar á eftirspurn eftir efni fyrirtækja á fjölmiðlamarkaði með 

því að mæla hlustun, áhorf og lestur þeirra. Eru þessar rannsóknir gerðar með því að 
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senda neytendum spurningar í pósti eða sem rafbréf sem þeir eiga að svara, í gegnum 

spurningaform á vefsíðu eða þá að hringt er í neytendur. Líklega er síðasta aðferðin mest 

notuð við almennar kannanir. Hver fjölmiðill fyrir sig getur látið gera fyrir sig könnun til 

þess að sjá hvernig staða hans er á fjölmiðlamarkaði. Nota þeir svo niðurstöðurnar í 

auglýsingum sínum. Þetta er þeirra leið til þess að sýna fram á hversu sterk staða þeirra 

er á fjölmiðlamarkaðnum.

Í nútímasamfélagi hafa fjölmiðlar almennt stækkað og gefið okkur nýja möguleika 

til þess að nálgast upplýsingar samfélagsins. Við fáum ýmsar upplýsingar eða 

annarskonar boð víðsvegar að úr heiminum á nokkrum sekúndum, hvar sem við erum 

stödd. Það sem hefur opnað fyrir þennan möguleika er gríðarlega aukin hnattvæðing. En 

hvernig kom hnatt-væðingin til? Með tilkomu öflugs samskiptanets og mikilli þróun á 

tölvutækni og tækni til að ferðast á milli fjarlægra staða, þá hefur heimurinn minnkað í 

óeiginlegri merkingu og er eiginlega orðin að einu stóru þorpi þó svo að hann sé alltaf 

jafn stór þegar að horft er á landakortið. Stærsta þróunin hefur orðið í kringum Internetið 

þar sem við getum sent hverskyns skilaboð og upplýsingar frá Íslandi til hvaða afkima 

heimsins sem er, en hefur netsamband,  á nokkrum sekúndum. Fyrsta símtalið yfir 

Atlantshafið var hringt árið 1926 (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005, bls 

48). Sjötíu árum síðar voru menn svo farnir að eiga samskipti milli allra heimsálfa eins 

og ekkert væri sjálfsagðara. Með ýmsum samskiptamöguleikum er hægt að ræða við 

aðra einstaklinga hvar sem er í heiminum. Tæknin er orðin það öflug og vel þróuð að við 

getum sent hljóð og myndbrot fram og tilbaka á milli tölva. Þessi eiginleiki internetsins 

hefur opnað þann möguleika að geta t.d. stundað fjarfundi og fjarkennslu. Kom Kenichi 

Ohmae með góða lýsingu á internetinu með því að kalla það hina ósýnilegu heimsálfu 

(Stefán Ólafsson, 1996). Með því á hann við hina nýju heima sem internetið hefur opnað 

fyrir almenning og hvernig ýmiss konar hindranir hafa verið yfirstignar. Almenningur 

getur núna sinnt fjölmiðlaþorsta sínum oftar en ekki í gegnum Internetið.
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Eigendur

Í bók McQuil´s, Mass Communication talar hann um þrjár mismunandi gerðir af 

fjölmiðlaeigendum. Sagt er frá því að vald eigandans geti verið misáhrifaríkt á starf 

fjölmiðilsins. Fyrsta gerð eigenda eru fjölmiðlakeðjur, sem eru í eign svo kallaðra 

,,fjölmiðla viðskiptajöfra“ (tycoon) eða annarskonar ,,stórlaxa“ (mogul). Þessir 

viðskiptajöfrar og stórlaxar nota eignarvald sitt til þess að ýta undir beinan persónulegan 

áhuga sinn varðandi ristjórnarstefnu fjölmiðilsins. Önnur gerð fjölmiðlaeigenda eru 

ýmsir hagsmuna- og félagshópar sem gefa út fjölmiðil sinn án þess að leita eftir hagnaði. 

Dæmi um þessa eigendur eru hópar með félagslega starfsemi svo sem stjórnmálaflokkar 

og trúarfélög. Hugmynd þeirra er að tryggja sjálfstæði starfseminnar og að dreifa 

boðskap sínum án þess að þurfa að taka tillit til skoðana annarra. Þriðja gerð fjölmiðla 

eignarhalds er „almenningseign“ í gegnum ríkisvaldið (dæmi: RÚV). Þar lítur hið 

opinbera á hlutverk sitt að sjá til þess að almenningur hafi aðgang að fjölmiðlaefni sem 

hætt er við að einkastöðvar myndu ekki vilja dreifa t.d. vegna lítilla tekjumöguleika. Í 

þessu sambandi má nefna menningartengt efni, fræðsluefni og því að fréttamiðill sé ekki 

háður tekjum frá t.d. auglýsanda sem hugnast ekki ákveðinn fréttaflutningur og gætu því 

kúgað fjölmiðilinn með hótunum um að hætta viðskiptum við hann sé ekki látið að vilja 

auglýsandans. (McQuail, 2005, bls 227). 

Það eru ekki aðeins eigendurnir sem stjórna fjölmiðlum sínum. Oftar en ekki er 

stóra spurningin sú hverjir það séu í raun og veru sem borga fyrir afurðir fjölmiðlanna? 

Eigendur fjölmiðlanna borga fyrir þann forgang að geta haft áhrif á efni þeirra. Flestir 

eigendur vilja bara sjá hagnað og eru því flestir fjölmiðlar fjármagnaðir af mismunandi 

aðilum. Þessir eigendur eru einkafjárfestar, auglýsingafyrirtæki, neytendur, almennings-
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eða einka fjárframlög. Þetta fylgir því að tengsl frá eigendum eru oft óbein og 

margslungin(McQuail, 2005, bls. 227).

Vald, styrkur og áhrif fjölmiðla

Mikið hefur verið rætt um hversu stórir og miklir fjölmiðlarnir eru. Aukin tækniþróun 

eykur möguleika almennings til að nálgast upplýsingar fjölmiðlanna. Vald þeirra og 

styrkur eru mikill og sífellt að aukast. Hugmyndin (McQuil. Bls 50) um vald fjölmiðla

var upphaflega byggð á athugunum vegna þess versu góð og augljós nálgun þeirra var 

við almenning, sérstaklega í sambandi við hin ný vinsælu dagblöð. Samkvæmt DeFleur 

og Ball-Rokeach (1989) náði útbreiðsla dagblaða í USA hámarki árið 1910, í Evrópu 

nokkuð seinna og síðar í öðrum hlutum heimsins(McQuil, 2005, bls 50-51). Menn hafa 

jafnvel gengið svo langt að kalla fjölmiðlana hið fjórða óskráða vald lýðræðisins. Eins 

og áður hefur komið fram þá nota eigendur fjölmiðlanna sér það óspart að vera með 

forgang inn í sinn miðil. Það er mikið vald sem þeir fá upp í hendurnar með eignaraðild 

sinni. Eigandi fjölmiðils er með gríðarlega sterk völd og getur notað þau á þann hátt sem 

að hann vill. Stundum hefur þó verið deilt um störf ýmissa fjölmiðla, talað er um að 

eigendurnir notfæri sér miskunnarlaust vald fjölmiðilsins til þess að birta fréttir sem snúa 

þeim í hag og gæti mögulega aukið hagnað þeirra. Fjölmiðlar hafa þann styrk að geta 

náð til allra landsmanna með fréttaflutningi sínum. Fjölmiðlar geta dæmt menn án dóms 

og laga í miðlum sínum þannig að þeir verða hreinlega stimplaðir sem glæpamenn af 

samfélaginu. Frægt dæmi er um atburð hér á Íslandi ekki fyrir nokkrum árum þegar að 

DV birti grein um meintan barnaníðing. Enginn er sekur fyrr en sekt er sönnuð fyrir 

dómi, en samt sem áður birti DV grein um þennan meinta barnaníðing. Sama dag og 

þessi grein var birt þá svipti maðurinn sig lífi. Mikil umræða spannst í kringum þetta mál 

í kjölfarið. Þessi maður bjó á Ísafirði sem er ekki stór bær og í svona fámennu samfélagi 
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þá þekkjast allir. Hefur verið bent  á þennan atburð  og þess mikla valds sem fjölmiðlar 

búa yfir.

Áhrif:

Fjölmiðlafræðin gengur útfrá því að fjölmiðlar hafi töluverð áhrif á einstaklinga og hópa. 

Áhrif fjölmiðla eru breytileg hverju sinni og eru ávallt háð þeim sögulegu, 

menningarlegu, félagslegu, efnahagslegu og pólitísku kringumstæðum sem fyrir finnast 

á hverjum stað og hverri stund. Sérhver tegund fjölmiðlaáhrifa kallar á beitingu 

ákveðinnar tegundar af aðferðafræði til þessa að geta skoðað þau. Við þurfum að sjá 

hvort þau eru bein eða óbein áhrif jafnframt að finna út á hvaða hátt og í gegnum hvaða 

fjölmiðil verða þessi áhrif. 

Talað er um að fjölmiðlar hafi bein áhrif á samfélagið og á sama tíma hefur 

samfélagið gríðarlega sterk áhrif á fjölmiðlana sjálfa. Það sem gerist í samfélaginu hefur 

bein áhrif á okkur sem neytendur og samtímis höfum við bein áhrif á fjölmiðlanna með 

gjörðum okkar. Þetta er stanslaus keðjuverkun sem á sér stað í þessu samhengi. Það að 

fjölmiðlar viðhaldi einhverju ástandi eða komi í veg fyrir að eitthvað eigi sér stað er jafn

mikilvægt og þegar fjölmiðlarnir breyta einhverju ástandi. Geta því áhrif fjölmiðlanna 

verið á mjög ólíkum sviðum innan samfélagsins. Mismunandi efni fjölmiðla hefur 

mismunandi áhrif á fólk. Geta áhrifin bæði verið á míkró og makró stigi samfélagsins. 

Með míkró áhrifum fjölmiðlanna er átt við, að þá eru þau mjög bundin við einstaklinga 

t.d. áhrif á tilfinningar, viðhorf, hegðun og skoðanir einstaklinganna. Makró áhrif 

fjölmiðlanna eru hinsvegar áhrif þeirra á t.d. á heilu menningarsamfélögin. Þegar horft er 

á það sem getur aukið eða dregið úr um áhrifum fjölmiðla á einstaklinga þá er horft á: 

Menntun, þeim mun meira sem neytandinn er menntaður þá hefur hann frekar myndað 

sér sína eigin skoðun og lætur ekki fjölmiðlana stjórna sér. Efnahagur, þetta er eitthvað 
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sem að hefur snert okkur íslendinga mikið síðustu mánuði í þessari miklu efnahagslægð 

sem að hefur riðið yfir þjóðina. Fjölmiðlarnir færa okkur sífelldar fréttir af ástandinu og 

með hinu mikla óvissu ástandi sem ríkti hér í janúar. Ýtti þessi mikla óvissa af stað 

búsáhaldabyggingunni sem varð til þess að ríkisstjórnin féll. Kynferði, karlar og konur 

verða fyrir misjöfnum áhrifum fjölmiðla. Aldur, þeir sem eru eldri eru mun líklegri til að 

vera menntaðri og hafa safnað sér meiri reynslu í gegnum lífiðsem að minnkar 

möguleikana að þeir verði fyrir áhrifum frá fjölmiðlum. 

Hefur komið upp sú umræða í gegnum tíðina að eigendur stórfyrirtækja notfæri sér 

auglýsingar í gegnum fjölmiðla til þess að ná til barna. Börnin eru þau sem hafa áhrif á 

að foreldrarnir kaupi eitthvað fyrir þau sem að þau langar í. Í siðareglum íslenska 

auglýsingasambandsins er sagt í 13.gr að ekki skuli misnota hina eðlilegu trúgirni barna 

né reynsluskort yngri kynslóðarinnar (Siðareglur Sambands Íslenskra auglýsingastofa). 

Víðsvegar um heiminn hafa verið sett t.d. bönn á auglýsingar frá skyndibitastöðum í 

kringum þann tíma þegar að barnaefni er í sjónvarpinu og um kvöldmatarleitið.  

Bent hefur verið á að aldur sé eitthvað sem dregur úr áhrifum fjölmiðla. Þegar við 

erum yngri þá er mun auðveldara fyrir auglýsendur að beyta auglýsingum í fjölmiðlum 

til þess að freista barna. Þær kynslóðir sem hafa alist upp við sjónvarp frá blautu 

barnsbeini muna örugglega eftir mörgum auglýsingum sem voru snemma á morgnana 

þegar að morgunsjónvarp barnanna var í fullum gangi. Einnig er talað um að menntun sé 

eitthvað sem að dregur úr áhrifum fjölmiðla á okkur. Má líka horfa á það að með því 

meira sem börn eldast þeim mun meiri menntun hafa þau fengið.

Auðveldara er þó að meta þau skammtímaáhrif sem að fjölmiðlarnir hafa á 

samfélagið heldur en langtímaáhrifin. Gott dæmi um skammtímaáhrif fjölmiðlanna er 

t.d. að ef veðurspáin er slæm þá er það líklegra að við séum undirbúin fyrir slæmt veður 

og við klæðum okkur þá vel. Ekki má þó ofmeta áhrifamátt fjölmiðlana. Stundum koma 

fjölmiðlar hvergi nærri því sem er að gerast í samfélaginu. Aðrir félagslegir þættir geta 
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alveg haft jafnmikil ef ekki meiri áhrif á fólk en fjölmiðlarnir. Þegar að persónuleg 

reynsla manna endar, þá fer máttur fjölmiðlanna að aukast. 

Ræktunarkenningin:

Í fjölmiðlafræði endurspegla kenningarnar þann tíma þegar þær voru settar fram. Má 

eiginlega segja að fjölmiðlafræðikenningar séu börn síns tíma. Snemma á 7. áratugnum 

var ræktunnarkenningin sett fram af George Gerbner sem að vann við Pennsylvaníu 

háskólann í Bandaríkjunum. George Gerbner var Ungverji sem að fæddist í Budapest 

höfuðborg Ungverjalands árið 1919. Hann flúði heimalandið árið 1939 vegna fasismans 

sem var þá ríkjandi í Ungverjalandi. Lagði hann stund á blaðamennskunám og 

útskrifaðist með BA gráðu frá Berkleys háskólanum árið 1943. Ekki lét hann BA 

gráðuna duga en fór í meistara- og doktorsnám við Háskólann í Suður Kaliforníu og lauk 

meistaranáminu árið 1951 og doktorsnáminu árið 1955. Þá fór hann að starfa á sínu sviði 

og varð rektor í Annenberg fjarskiptaskólanum í 25 ár frá 1964-1989. Árið 1990 stofnaði 

Gerbner Cultural Enviroment hreyfinguna, til þess að auka varkárni af því afhverju 

,,vistfræði hugans“ skipti máli í miðlunum. Gerbner lést á aðfangadag árið 2005 85 ára 

að aldri.

Ræktunarkenningin var þróuð til að skoða hlutverk sjónvarpsins hjá 

bandaríkjamönmnum á 7. og 8. áratug síðustu aldar. Kenningin var sett fram af Gerbner 

og fékk hann til liðs við sig samstarfsmann sinn úr Pennsilvaníu háskólanum, Larry 

Gross. Unnu þeir þetta verkefni saman frá 1971-1991 og var Gross meðstjórnandi 

Gerbners í verkefninu Cultural Indicators Project, þar sem var verið að einbeita sér að 

venjulegu sjónvarpi og áhrifum þess á á viðhorf og hegðun áhorfenda. Á þessum tíma 
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kom fram hugmyndin á bakvið ræktunarkenninguna. Ræktunarkenningin var ekki sett 

fram til að rannsaka ákveðin né sérstök áhrif, heldur til að afmarka smávaxandi og 

aukinn áhrif sjónvarps á það hvernig einstaklingurinn sér heiminn sem að við lifum í. 

Ræktunnarkenningin skoðar miðla til langstíma og hefur óvirk áhrif á áhorfendur. Til að 

byrja með er þetta mjög smátt en svo hefur þetta samsett áhrif með tímanum. Árið 1986 

fengu Gross, Gerbner til liðs við sig Morgan og Signorelli. Settu þau fram eitt frægasta 

verk sitt í hugmyndum varðandi ræktunnarkenninguna. Þar ræddu þau um það hvernig 

menntun og trúabrögð hefðu alltaf haft mikil áhrif á stefnu samfélagsins en núna virtust 

vera kaflaskipti í sögunni. Þeim virðist sjónvarpið vera helsta forsenda fyrir því að koma 

myndum og skilaboðum til almennings. Sjónvarpið ræktar frá blautu barnsbeini mikla 

tilhneigingu og ívilnun sem var ávinningur frá öðrum grundvallar uppsprettum. Sí 

endurtekið mynstur sjónvarpsins á mikilli framleiðslu af skilaboðum og myndum mynda 

ríkjandi stefnu sameiginlegra tákna umhverfisins. Ræktunarkenningin í sinni einföldustu 

mynd, stingur upp á því að afhjúpa sjónvarpið, sjá hvort áhorfendurnir skynji veruleikan 

fyrir utan sjónvarpið. Þessi ræktun getur einnig haft áhrif á þá sem horfa lítið á sjónvarp, 

vegna þess að áhrifin hafa áhrif á alla stóráhorfendur svo þetta hefur áhrif á alla 

menningu okkar. Gerbner og Gross (1976) segja að sjónvarp er miðja félagsmótunnar 

fyrir flest fólk varðandi staðlað hlutverk og hegðun. Gerbner vill halda því fram að áhrif 

sjónvarpsins á áhorfendur sé ekki bara einstefnu áhrif. Áhrifin vegna gegnsýrðrar 

fjölmiðlunnar séu ofar samsetningu og byggingu fyrir táknrænt skilgreint umhverfi, 

margslungin sem blandast við annarskonar áhrifavalda. Þetta samhengi ætlast til  

samverkunar á milli fjölmiðla og almennings. Ræktunarkenningin er upp niður, línulegt, 

lokað fjarskiptalíkan. Undirliggjandi ferli er aðlögun, sem þýðir að skref fyrir skref 

kemur fólk til með að samþykkja að horfa á heiminn, dreginn upp í gegnum sjónvarpið, 

sem sanna lýsingu af raunveruleikanum. Taka áhorfendurnir til sín vonir þeirra og ótta. 

Ein helsta aðferðin í rannsóknum ræktunarkenningannar er að setja fram skýra ríkjandi 
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mynd á sjónvarpsáhorfi raunveruleikans bæði með skáldskap og fréttum. Það þarf síðan 

að bera saman við það álit sem er gefið af meðlimum í áhorfendahópi. Tilgátan er sú að 

því fleirri manneskjur sem horfa á sjónvarp, því fleiri hugmyndir eru í samræmi við 

sjónvarpsáhorfið (McQuils bls.552). Hagræði kenningarinnar er það að auðvelt er að 

sækjast eftir víðari uppröðun á texta og til að víkka áhorfendahópinn, það sem er 

óhagrætt er að kenningin skoðar ekki bakgrunn einstaklinganna hvorki kyn, aldur né 

þjóðerni áhorfenda. Könnun Gerbner færði sönnun á ræktunarkenninguna. Í niðurstöðum 

sínum setti hann sjónvarpsáhorfendur í 3 misjafna flokka. Það voru Litlir áhorfendur 

(Minna en 2 tímar á dag), meðal áhorfendur (2-4 tímar á dag) og miklir áhorfendur 

(meira en 4 tíma á dag). Hann fann það út að miklir áhorfendur héldu í átrúnað og 

skoðanir svipaðar þeim sem voru sýndar í sjónvarpinu frekar en að leita í 

raunveruleikann, sem sannaði samsetningu áhrifa á miðlanotkun.

Ræktunnarkenningin fjallar mikið um þau áhrif sem fjölmiðlar geta haft. Hún sýnir 

fram á það að fólk geti farið að lifa með áhrifum fjölmiðlanna t.d. sjónvarpsþáttum. Í 

þessari ritgerð verður skoðað hvort að notkun fjölmiðla geti haft einhver áhrif á 

tómstundariðju barna og unglinga miðað við gögn úr rannsóknum sem gerðar voru á 

árinu 2003. Síðast var þetta viðfangsefni skoðað hér á landi af Kjartani Ólafssyni í 

Mastersritgerð hans árið 2000. Notaðist hann þá við gögn úr rannsóknum frá árinu 1968-

1997.

Ræktunarkenningin heldur því fram að við hættum að skynja veruleikan á annan hátt  

en að fjölmiðlarnir segja okkur að hann sé. Þegar Gerbner lagði þessa könnun fram þá 

voru ekki sömu möguleikar fyrir börn og unglinga að komast í snertingu við fjölmiðla og 

staðan er í dag. Það þarf  að vitaskuld að taka því með smá fyrirvara að 

ræktunnarkenningin er komin til ára sinna. Einnig var hún upphaflega sett fram við allt 

annarskonar þjóðfélagsástand en var á Íslandi þegar að þessi könnun var gerð. Gebner 
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skoðaði aðallega sjónvarpið og er það enn í dag mjög sterkur miðill sem að börn og 

unglingar sækjast í. Það sem Gerbner hafði hinsvegar ekki var tölvan og fjölmiðilinn 

internetið. Börn eyða miklum tíma á internetinu og hafa netsamfélög eins og facebook 

og myspace ýtt undir netnotkun barna og unglinga á þvi. Tölvuleikir hafa komið fram og 

er hægt að spila þá bæði í gegnum netið við einhverja óþekkta mótherja eða bara einn 

heima með sjálfum sér. Í dag hafa komið upp dæmi og meira að segja á Íslandi um það 

að börn og unglingar séu komin með tölvufíkn. Líf þeirra snýst um tölvuleikina sem þeir 

eru að stunda í frítíma sínum. Hafa sögur borist að því að ungmennin séu að fá alltof 

lítinn svefn á næturnar vegna tölvuleikja, og jafnvel að  skólasókn þeirra hafi minnkað 

vegna mikillar ástundunnar tölvuleikja. Ekki eru mörg ár síðan tveir ungir breskir 

drengir urðu fyrir áhrifum kvikmyndarinnar Child´s play. Þeir fundu tveggja ára strák og 

drápu hann á sama hátt og hafði verið gert í þessari umræddu kvikmynd. Þó svo að þessi 

áhrif séu sýnileg er stóra spurningin í þessari ritgerð hvort að þessi notkun fjölmiðlanna 

sé að hafa einhver áhrif á tómstundariðju barna og unglinga. Hverskonar tómstundir taka 

börn og unglingar sér fyrir hendur? Hvað gera krakkar til að stytta sér stundir þegar þau 

eru ekki í skólanum? Leitast verður eftir tengslum á milli val á sjónvarpsstöðvum og 

hvað börn og unglinga gera í frístundum sínum. Verður ræktunnarkenningin notuð til 

þess að styðjast við tengsl ef að þau séu til staðar.
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3. Kafli 

Tómstundaiðja ungmenna  

Hugtakið tómstundaiðja tilheyrir nútímanum ásamt hugmyndinni um æsku- eða 

unglingsár. Áður fyrr voru börn talin vera fullorðin í kringum 7-9 ára aldurinn, og farin 

að vinna fyrir sér. Viðhorf mannsins hefur breyst með tímanum og í dag eru unglingsárin 

talin vera einn mikilvægasti hlekkurinn í félagsmótun einstaklingsins. Ekki er langt síðan

að sett voru lög til þess að vernda hag barna og unglinga frá umhverfisálagi samtímans. 

Sett var skólaskylda á öll ungmenni sem í dag nær til 16 ára aldurs á Íslandi. Á sama 

tíma eru ákveðnar vinnureglur um það að börn megi ekki vinna nema 40 stundir á viku 

ef barnið hefur náð 15 ára aldri (Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á 

vinnustöðum – 63. gr nr 46/1980 (vinna barna)).

Skipulagt félags- og tómstundastarf fyrir börn og unglinga á sér ekki lengri sögu en 

til seinni hluta 19. aldar. Hægt er að rekja upphaf tómstundaiðjunnar til þriggja þátta sem 

tengdust ungmennum. Í fyrsta lagi voru miklar þjóðfélagsbreytingar sem stuðluðu að því 

að unglingsárin fengu nýja skilgreiningu, sem sjálfstætt æviskeið fyrir sig. Í öðru lagi 

hefur formlegt tómstundastarf fyrir ungt fólk öðlast fastan sess í nútíma þjóðfélagi vegna 

þeirra uppeldislegu gilda sem tómstundirnar eru taldar hafa í för með sér. Í þriðja og 

síðasta lagi hefur skipulagt tómstundastarf mikilvægt skemmtanagildi bæði fyrir 

þátttakendur og áhorfendur, þá er verið að tala um kappleiki (fótbolta, körfubolta) eða 

tónleika. Tómstundastarf hefur einnig mjög góð áhrif á til dæmis líkamsrækt og andlega 

rækt. Hugmyndir manna um uppeldislegt gildi íþrótta eiga rætur sínar að rekja til 

Frakklands og Englands og bárust til Íslands í kringum aldamótin 1900. Um það leyti 

hófu mörg félagasamtök skipulagt tómstundastarf fyrir börn og unglinga. Má þar helst 
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nefna íþróttahreyfinguna, góðtemplararegluna, K.F.U.M og K, sem og ungmennafélögin, 

skátahreyfinguna og lúðrasveitir (Kjartan Ólafsson 2000. bls. 19).

Fyrsta stúka góðtemplarareglunnar var stofnuð 10. janúar árið 1884. Þeir sem gengu 

til liðs við þennan hóp voru bindindismenn sem skynjuðu böl vínsins og töldu að ógæfan 

ætti oftar en ekki rætur sínar að rekja til bikars Bakkusar. Stofnun barnastúku 

góðtemplara er einn af upphafspunktum tómstundaiðju fyrir börn. Var hún stofnuð árið

1886 og fékk hún nafnið Æskan. Góðtemplarar stóðu á bakvið útgáfu barnablaðsins 

Æskunnar. Gegndi það ákveðnu uppeldishlutverki fyrir börn þjóðarinnar í tæp 100 ár 

(Hilmar Jónsson, 1984).

Íslendingar þekktu ekki mikið af erlendum íþróttagreinum og lærðu nýjar íþróttir af 

erlendum aðilum sem að komu til landsins, eða íslenskum námsmönnum sem snéru 

tilbaka í heimahaga sína eftir nám erlendis. Íslendingar áttu ekki neina þjóðaríþrótt að 

frátalinni glímunni. Samt sem áður höfðu Íslendingar stundað ýmiss konar 

íþróttir/kappleiki í gegnum árin. Landnámsmenn Íslands fluttu vitaskuld með sér íþróttir 

þess tíma til landsins. Voru þetta leikir sem byggðust mikið upp á líkamlegum styrk eins 

og fangbrögð, sund, knattleikir, aflraunir, skylmingar, kastfimi og bogfimi svo eitthvað 

sé nefnt. Má þar minnast á að í Gísla sögu Súrssonar er talað um kappleik sem á sér stað. 

Íþróttirnar sem menn þekktu á þessum tíma voru stundaðar sem líkamsþjálfun og til 

undirbúnings fyrir bardaga en þó einnig til alþýðlegrar skemmtunar á mannamótum eins 

og enn þann dag í dag. Íþróttir landnámsmanna og Íslendinga á miðöldum bera það 

þannig með sér að vera nánast sjálfsprottnar úr lífsmáta þess tíma enda urðu litlar sem 

engar breytingar á íþróttaiðkun landsmanna frá landnámi og til upphafs nítjándu aldar.

Í lok 19. aldar áttu sér stað miklar hræringar í íslensku þjóðfélagi. Uppbygging í 

kringum Reykjavík var mikil, var þá að hefjast myndum þéttbýlis svo að heita gæti. Hin 

ýmsu félagasamtök fóru að skjóta rótum. Á þessum tíma fóru einnig að spretta upp 

íþrótta- og ungmannafélög víðsvegar. Athygli vekur þó að sömu einstaklingarnir voru 

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



22

með puttana á fleirri stöðum en einum við stofnun margra þessara félaga. Með reynslu 

og áhuga sínum styrktu þeir félagslíf Íslendinga mikið á nýrri öld. Skotfélagið hafði 

verið stofnað í Reykjavík árið 1866. Elsta íþróttafélag landsins er Glímufélagið Ármann, 

það var stofnað árið 1888 og er í fullri starfsemi enn þann dag í dag og má segja Ármann 

hafi leyst af hólmi Glímufélag Reykjavíkur sem var stofnað árið 1873 af frumkvæði 

Sverris Runólfssonar steinhöggvara (Saga KR, sótt af heimasíðu KR).  

James B. Ferguson var Skoti sem hóf störf sem prentari við Ísafoldarprentsmiðjuna á 

sinni hluta 19. aldar. Að hans frumkvæði  var stofnaður fimleikahópur ungra pilta 

"Reykjaviks Gymnastics Club" árið 1895. Flokkurinn sýndi nokkrum sinnum í 

Reykjavík veturinn 1895 – 1896. Eftir að Ferguson yfirgaf landið lagðist hópurinn fljótt 

niður. 

James B. Ferguson kom ekki aðeins af stað fimleikastarfi utan skólatíma heldur 

þekkti hann vel leik sem stundaður hafði verið sem keppnisíþrótt á Bretlandseyjum um 

nokkurra áratuga skeið, knattspyrnu. Þá hafði verið spilaður einhverskonar knattleikur 

þar um slóðir um aldir, en um miðja 19. öld skiptist sá leikur upp í tvennt, annarsvegar 

ruðning og hins vegar knattspyrnu. Ferguson smitaði unga íslenska drengi af 

knattspyrnuáhuga sínum. Ekki voru það aðeins ungu drengirnir sem féllu fyrir þessari 

nýju íþrótt heldur varð Ólafur Rósinkranz íþróttakennari við Lærða skólann 

(Menntaskólinn í Reykjavík í dag) einn af áhugamönnum knattspyrnunnar. Sem 

íþróttakennari náði hann að dreifa þessari nýju íþrótt ennþá lengra til þeirra pilta sem 

hann var að kenna. Ekki voru aðstæðurnar eins glæsilegar eins og þær bjóðast börnum 

og unglingum í dag. Þurftu leikmenn að taka sig til og grjóthreinsa melana þar sem 

leikið var áður en þeir gátu hafið leik. Þarna var hinn fornfrægi Melavöllur svo síðar 

meir, en má segja að í Melahverfinu í Vesturbænum sé upphaflegur vettvangur 

knattspyrnuiðkunar á Íslandi. Árið 1899 var svo stofnað fyrsta knattspyrnufélag Íslands, 
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og var það skýrt Fótboltafélag Reykjavíkur , en var því síðar meir breytt yfir í 

Knattspyrnufélag Reykjavíkur. (Saga KR sótt af heimasíður KR) 

Í kjölfarið fóru fleiri íþróttafélög að spretta upp í Reykjavík eins og Fram, Víkingur 

og Valur. Stofnandi Vals var séra Friðrik Friðriksson og setti hann mark sitt á upphaf 

tómstundastarfsemi fyrir börn og unglinga. Eftir að hann kom heim til Íslands frá námi í 

Kaupmannahöfn þá stofnaði hann kristilegt félag ungra manna á Íslandi. Hugmynd 

KFUM hafði hann kynnst á námsárum sínum út í Kaupmannahöfn og var hann búinn að 

einsetja sér að stofna slíkt félag er hann kæmi tilbaka úr námi sínu. Stofnaði hann 

K.F.U.M. formlega 2. janúar árið 1899. Upphaflega var Friðrik búinn að hugsa sér félag 

sem væri fyrir unga menn en þar sem að stelpurnar vildu líka fá að vera með og sóttu 

fast á þá stofnaði hann þann 29. apríl 1899 K.F.U.K. Til að byrja með var þetta bara 

deild fyrir eldri stelpur en árið 1910 var stofnuð sérstök smámeyjudeild innan K.F.U.K. 

þar sem 10-15 ára gamlar stelpur gátu sótt (Kjartan Ólafsson, 2000, bls. 19).

Árið 1907 kom út bókin Scouting for boys eftir Bretann Robert Baden Powell. 

Powell er sá maður sem lagði grunninn að skátahreyfingunni. Í bók sinni kynnir Powell 

fyrir drengjun hvernig þeir geta varið tómstundum sínum í útilegum, við leiki ásamt því 

að þroskast og læra margt nytsamlegt og skemmtilegt. Var bók hans íslenskuð og gefin 

út á Íslandi árið 1948 (Baden Powel, 1948). Ekki var skátastarfið lengi að berast alla leið 

til Íslands, eins og oft áður kynntust íslendingar þessari tómstundaiðju þegar þeir voru 

við nám í Danmörku. Ingvar Ólafsson kynntist skátastarfinu í Danmörku er hann var við 

nám og stofnaði fyrsta íslenska skátaflokkinn árið 1911 þegar hann kom heim úr námi. 

Ári síðar var Skátafélag Reykjavíkur stofnað (Vefsíða Bandalags íslenskra skáta). 

Skátastarfið er ekki aðeins gert fyrir börn og unglinga heldur er slagorð þeirra eitt sinni 

skáti, ávallt skáti.

Ekki er margt til um upphaf ungmannafélagsstarf á Íslandi. En þó er talað um að upp 

úr aldamótum 1900 væru starfrækt nokkur félög sem sinntu þeim málefnum sem 
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ungmannafélögin tóku síðar meir að sér. Eins og oft áður þá höfðu Íslendingar sem sóttu 

nám erlendis áhrif á stofnun slíkra félaga hér á landi. Árið 1906 var rætt á fundi hjá 

Ungmennafélagi Akureyrar að það þyrfti að stofna ungmannafélag sem að myndi ná yfir 

allt landið. Guðstrú og bindindi voru helstu áherslurnar í þessum félagsskap en annars 

snérust hugmyndirnar um innblásna ættjarðarást og sjálfstæðisbaráttu (Viðar Hreinsson, 

Jón Torfason og Höskuldur Þráinsson, 1992, bls. 10). Í ágústmánuði 1907 var svo 

stofnfundur haldinn á Þingvöllum fyrir Ungmennafélag Íslands (Gunnar Kristjánsson, 

1983, bls. 7). Skorað hafði verið á öll ungmennafélög landsins að senda fulltrúa frá sér á 

þennan fund sem og voru þingfulltrúar hvattir til þess að sækja þing í litklæðum að 

fornum sið. Á fundinum voru sett sambandslög og einnig sett fram stefnuskrá um 

markmið ungmannafélagana sem var samþykkt. Hljóðaði stefnuskrá samtakanna svona 

(sjá Gunnar Kristjánsson, 1983, bls. 31-32):

1. Að reyna af alefli að vekja löngun hjá æskumönnum til þess að starfa fyrir 

sjálfa sig, land sitt og þjóð

2. og að temja sér að beita starfskröftum sínum í félagi og utan félags.

3. að reyna af fremsta megni að styðja, viðhalda og efla allt það sem þjóðlegt er 

og ramm-íslenskt og horfir til gagns og sóma fyrir hina íslensku þjóð. 

Sérstaklega skal leggja stund á að fegra og hreinsa móðurmálið.

Höfðu félögin hugsað sér að halda fundi, þar sem fram færu fyrirlestrar sem fluttir væru 

af félagsmönnum eða öðrum þar til fengnum mönnum. Einnig væri söngur og annað það 

sem líkamlegri og andlegri eflingu og atgerfi lýtur. Reglulega í gegnum árin hafa verið 

haldin landsmót UMFÍ og taka þá öll ungmannafélög landsins þátt í því. Í dag eru 

landsmótin orðinn reglulegur liður um verslunarmannahelgina. Eru landsmótin 

vímuefnalaus fjölskylduhátið þar sem að börn og unglingar á aldrinum 11-18 ára reyna 
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með sér í fjölmörgum íþróttagreinum. Samhliða er boðið upp á fjölbreyta afþreyingu, 

leiki og skemmtun fyrir alla fjölskylduna (sjá umfi.is). 

Árið 1912 var Íþróttasamband Íslands stofnað en árið 1997 sameinaðist það við 

Ólympíunefnd Íslands. Við stofnun félagsins voru 12 aðildarfélög sem stóðu á bakvið 

sambandið. ÍSI eru einu heildarsamtök íþróttahreyfingarinnar á Íslandi og æðsti aðili 

frjálsrar íþróttastarfsemi á landinu samkvæmt íþróttalögum. Meginverkefni ÍSÍ er að 

samræma og skipuleggja íþróttastarfsemi á Íslandi. Samkvæmt iðkendaskýrslu ÍSÍ frá 

árinu 2007 voru 23.455 stúlkur og 27.228 drengir 15 ára og yngri sem að stunduðu 

íþróttir á Íslandi. Þó verður að taka því með fyrirvara að sumir eru skráðir í t.d. 2-3 

íþróttagreinar og eru taldir því oftar upp heldur en einu sinni. Hjá stúlkum eru fimleikar 

vinsælasta íþróttin og voru 4886 stúlkur skráðar en hjá drengjunum eru 8.602 skráðir 

sem að æfðu knattspyrnu (Starfsskýrslur ÍSÍ 2007). 

Nauðsynlegt er að minnast á starfsemi íslenskra lúðrasveita í þessum kafla. Mikil 

tómstundaiðja hefur verið í kringum þær í rúmlega 100 ár. Fyrsta íslenska lúðrasveitin 

var stofnuð árið 1875 og fékk nafnið Lúðurþeytarafélag Reykjavíkur. Var þetta fyrsta 

hljómsveitin sem var stofnuð Íslandi (Atli Magnússon, 1982). Til að byrja með voru 

þetta eldri karlar sem voru flestir úr iðnaðar- eða verslunarmannastétt. Sumardaginn 

fyrsta árið 1912 var formlega stofnuð lúðrasveit K.F.U.M. Var hún skýrð Sumargjöf og 

dró hún nafn sitt af stofndeginum. Sama ár stofnaði Hjálpræðisherinn lúðrasveit en hún 

leið fljótt undir lok. Árið 1916 var hún endurvakin og voru ungir menn fengnir til liðs 

við hópinn. Árið 1914 fóru  Góðtemplarar af stað með lúðrasveit barnastúkunnar. Fékk 

sú lúðrasveit nafnið Svanir en var áhugi góðtemplara ekki lengi að slokkna og var þessi 

sveit lögð niður.. Árið 1915 þá stofnuðu fyrrverandi meðlimir Svansins Lúðrafélagið 

Gígja (Atli Magnússon, 1982). Árið 1954-1955 hófu skólalúðrasveitir störf. Hefur 

barna- og unglingastarf verið mjög gott í kringum þessar skólahljómsveitir sem að enn 
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þann dag í dag eru í fullu fjöri og sífellt eru nýir ungir og efnilegir hljóðfæraleikarar að 

bætast við hóp eldri og reyndari.

Eftir að lúðrasveitirnar náðu fótfestu á Íslandi hófst tónlistarkennsla á Íslandi í 

kjölfarið. Ekki var hún þó mikil til að byrja með en hægt og rólega fóru hjólin að snúast. 

Þarna komu fram auknir möguleikar til þess að læra á hljóðfæri sem og að fólk kynntist 

nýjum hljóðfærum. Í flestöllum bæjarfélögum landsins er í dag boðið upp á tónlistarnám 

þar sem að fólk getur lært að spila á hin ýmsu hljóðfæri, frá píanói yfir í allskonar 

blásturs- eða strengjahljóðfæri. Ungir krakkar læra á hljóðfæri og stofna svo hljómsveitir 

með félögum sínum. Þessar hljómsveitir taka síðan þátt í keppnum eins og 

Músíktilraunum. Tónlist er án vafa sá þáttur sem vegur einna þyngst í menningu ungs 

fólks. Tónlistin hefur mjög mikil áhrif á skemmtanagildi ungs fólks. Einnig má segja að 

tónlist geti að stórum hluta mótað einstaklinginn alveg eins og vinahóparnir. Börn og 

unglingar taka sér oft einhverjar fyrirmyndir sem að eru stórstjörnur á sínu sviði í 

tónlistarheiminum. Ungt fólk notar tónlist til þess að undirstrika persónueinkenni sín, 

móta jafningjatengsl og rómantísk sambönd. Í gegnum tónlistina læra þau um hluti sem 

hvorki foreldrar né skólinn fjalla um. Má horfa á það þannig að unglingar noti tónlistina 

til þess að lýsa yfir sjálfstæði sínu gagnvart foreldrum sínum (Kjartan Ólafsson 2000, 

bls. 23)

Börnum og ungu fólki standa til boða ýmiss konar félags- og tómstundarstörf sem 

hafa uppeldis- og menntunargildi. Megináherslan í þessu starfi er virk þáttaka, 

reynslunám, lýðræði og jafnræði. Er hugað sérstaklega að því að virkja þátttöku þeirra 

einstaklinga sem eiga undir högg að sækja vegna fötlunar eða félagslegra aðstæðna til 

þess að gefa þeim jöfn tækifæri við þau sem aðrir hafa. Æskulýðsstarf er í eðli sínu 

forvarnarstarf þar sem unnið er að því að auka þekkingu og hafa áhrif á viðhorf og atferli 

barna og ungmenna á þann veg að þau kjósi sér heilbrigðan lífsstíl (Skýrsla um 

meginstefnu og áherslu ÍTR). Öll bæjarfélög eru með íþrótta- og tómstundaráð sem 
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hefur yfirumsjón með æskulýðs- og tómstundastarfi í bæjarfélagi sínu. Félagsmiðstöðvar 

og frístundarheimili eru fyrirbæri sem íþrótta- og tómstundaráðin halda gangandi ár 

hvert. Þangað sækja börn og unglingar til að eyða frítímanum með félögunum. Eru 

þessar Félagsmiðstöðvar starfræktar í samvinnu við skólana í því hverfi sem 

félagsmiðstöðin er starfrækt í. Það var ekki fyrr en við stofnun Æskulýðsráðs 

Reykjavíkur árið 1956 að fyrsta tómstundarheimilið kom við Lindagötu. Hafði komið í 

ljós að einhverskonar afdrep fyrir unglinga vantaði. Fór þar fram mjög svipuð starfsemi 

og fer fram í dag í félagsmiðstöðvum landsins. Komu félagsmiðstöðvarnar sem við 

þekkjum í dag ekki til sögunnar fyrr en á sjöunda áratugnum. Árið 1985 voru stofnuð 

samtök félagsmiðstöðva Íslandi sem fékk nafnið Samfés. Stofnaðilar voru 11 

félagsmiðstöðvar í Reykjavík og á höfuðborgarsvæðinu. Voru sett fram skýr markmið 

með samtökunum og samþykkt lög en ákveðið var í byrjun að flækja hlutina ekki of 

mikið og hafa þetta skýrt og greinilegt, þannig að lögin og markmiðin voru ekki lengri 

en ein blaðsíða (Heimasíða Samfés).

Einn meginhvatinn að öllu tómstundastarfi er skemmtanagildi þess. Ýmsar

tómstundir eins og íþróttir og tónlist draga að sér ungt fólk vegna þess að því finnst 

gaman að taka þátt í starfinu. Hinsvegar vill fólk um allan heim fylgjast með þegar aðrir 

sýna hvað í þeim býr. Í dag eru stór fyrirtæki með augun opin fyrir hæfileikaríkum 

einstaklingum í skemmtanaiðnaðnum. Einnig eru þekkt dæmi  úr heimi íþróttanna að 

stór félög víðsvegar um heiminn séu farin að sjá börn og unglinga sem söluvörur 

félagsins. Það er draumur allra ungra knattspyrnumanna að verða atvinnumenn í 

knattspyrnu og spila fyrir stærstu lið Evrópu. Eru stóru knattspyrnufélögin eins og 

Manchester United farin að notast við vefsíðuna youtube.com til þess að leita eftir 

hæfileikaríkum framtíðar stjörnum. Það eru til dæmi um það í knattspyrnuheiminum að 

börn allt niður í 9 ára aldur hafi verið keypt til liðs vegna þeirra gríðarlegu hæfileika sem 
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þau hafa upp á að bjóða með með knöttinn (sótt af heimasíðu Fox 

sjónvarpsstöðvarinnar). 

Í mastersritgerð Kjartans Ólafssonar er minnst á rannsóknir sem  Þórólfur 

Þórlindsson framkvæmdi fyrir Rannsóknastofu uppeldis- og menntamála árið 1993 og 

aftur árið 1998. Bendir Kjartan á að í niðurstöðum Þórólfs væri hægt að greina 

tómstundaiðkun 13-15 ára unglinga niður í 4 ólíka þætti um lífstíl. Í fyrsta lagi er það 

lífsstíll skemmtana, í öðru lagi mátti greina menningarlegan lífsstíl, í þriðja lagi lífstíl 

afþreyingar og í fjórða lagi lífsstíl félagsstarfs. (Kjartan Ólafsson, 2000, bls 25) Með því 

að skoða þessar niðurstöður má gera ráð fyrir því að þátttaka unglinga í tómstundarstarfi 

og fjölmiðlanotkun hafi ákveðin tengsl. Þar sem tiltekin notkun fjölmiðla eða þátttaka í 

einhverskonar tómstundastarfi geti verið vísbending um einhverskonar lífsstíl sem að 

ungmennið hefur ákveðið að tileinka sér.

.
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4. Kafli 

Rannsóknin Börn og sjónvarp á Íslandi

Niðurstöðurnar byggja á rannsókn Þorbjörns Broddasonar Börn og Sjónvarp á Íslandi. 

Rætur þessa verkefnis teygja sig alveg aftur til ársins 1968 þegar að Þorbjörn Broddason 

var að vinna að meistaraprófsritgerð sinni frá Lundi í Svíþjóð. Tilgangur hans með 

þessari rannsókn var að safna gögnum fyrir meistararitgerð sína sem fjallaði um tilkomu 

sjónvarps í íslensku samfélagi. Þá var íslenskt sjónvarp búið að vera í loftinu í rétt 

tæplega 2 ár og náði ekki til allra landsmanna. Lagði Þorbjörn spurningarlista fyrir 601 

nemenda í völdum grunnskólum í Reykjavík, á Akureyri og í Vestmannaeyjum. Þegar 

Þorbjörn gerði rannsóknina árið 1968 voru engin áform uppi um að nota rannsóknina 

sem grundvöll áframhaldandi gagnasöfnunnar í framtíðinni. Var hún því fyrst og fremst 

sniðin að þessu sérstaka viðfangsefni að rannsaka tilkomu sjónvarpsins. Fljótlega varð 

ljóst að gögnin sem safnað hafði verið árið 1968 veittu einstæðar upplýsingar um 

viðfangsefni sem sífellt meiri áhugi var að rannsaka. Árið 1979 var önnur könnun 

framkvæmd þar sem að sambærilegt úrtak var spurt um svipaða hluti og hafði verið gert 

11 árum áður. Markmiðið var að komast að því hvort einhverjar breytingar hefðu átt sér 

stað á þessum tímabili (Kjartan Ólafsson, 2000, bls 37). 

Upphaf rannsóknarinnar má því rekja til meistaraprófs-verkefnis sem svo síðar meir 

hefur orðið mun viðfangsmeira og verið lagt fyrir sjö sinnum (árið 1968, 1979, 1985, 

1991, 1997, 2003 og 2009). Spurningakönnunin er lögð fyrir nemendur í 5.-10. bekk í 

völdum grunnskólum í Reykjavík, Vestmannaeyjum og Akureyri. Í dag er Þorbjörn 

Broddason ekki sá eini sem að vinnur hörðum höndum við þessa rannsókn. Hefur hann 

fengið til liðs við sig félagsfræðinginn Kjartan Ólafsson og marga aðra góða 

aðstoðarmenn.
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Æskilegt er að spurt sé með sama hætti um þau fyrirbæri sem ætlunin er að bera 

saman milli ára. Þó er það ekki alltaf hægt að halda alveg sama sniði í gegnum tímans 

rás án nokkurra breytinga og  verður að taka helst tvö þætti í þetta. Fyrra lagi breytast 

ytri aðstæður þannig að orðalag spurninga missir merkingu sína í tímans rás. Í seinna 

lagi geta áherslur breyst þannig að spurningar sem áður þóttu áhugaverðar missa gildi 

sitt. Þetta á sérstaklega við um þær rannsóknir sem eru gerðar á fjölmiðlum þar sem að 

tæknin er sífellt að breytast. Í fyrstu könnuninni var sjónvarpsmyndin í svart hvítu og 

líklega hafa flestir aðeins haft aðgang að ríkissjónvarpinu ólíkt því sem var árið 2003 þar 

sem mikið úrval sjónvarpsrása er hægt að velja um auk þess sem netið er komið til 

sögunnar. Orð sem voru ekki til árið 1968 bætast við spurningalistann og orð sem voru 

notuð árið 1968 eiga ekki við lengur. Breyttir tímar og gjörbreyttur tíðarandi enda 41 ár 

síðan að Börn og sjónvarp var fyrst lögð fyrir grunnskólanemendurna.

Hér verða skoðuð tengsl á milli notkunar á fjölmiðlum og á tómstundariðju barna- og 

unglinga. Byggja niðurstöðurnar á þeim gögnum sem safnað var saman við gerð 

rannsóknarinnar Börn og sjónvarp árið 2003. 

Um rannsóknina 2003:

Þátttakendur:

Sjötta rannsóknin um Börn og sjónvarp var framkvæmd vorið 2003. Eins og í áður 

framkvæmdum rannsóknum sem gerðar höfðu verið voru spurningakannanir lagðar fyrir 

grunnskólanemendur í 5.-10. bekk í ellefu grunnskólum í Reykjavík, Vestmannaeyjum 

og Akureyri. Dregið var einfalt slembiúrtak úr nemendaskrám þeirra skóla sem valdir 

voru til þátttöku. Bréf var sent á 1008 nemendur sem að lentu í úrtakinu og svöruðu 786 

könnuninni og voru 322 sem voru í leyfi, veik eða mættu ekki í könnunina að einhverri 

ástæðu. Var því svarhlutfallið úr spurningakönnuninni 78%. Í 5. bekk voru 126 

svarendur, í 6. bekk voru 113 svarendur, í 7. bekk voru 137 svarendur, í 8. bekk voru 
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135 svarendur, í 9. bekk voru það 139 svarendur og í 10. bekk voru það 136 sem að 

svöruðu spurningarkönnuninni. Í heildina skiptist þetta í 48% svarenda voru stúlkur og 

52% voru drengir.

Könnunin var framkvæmd með sama hætti og verið hafði í fyrri rannsóknum. Bréf 

var sent til forráðamanna þeirra sem valdir voru til þátttöku þar sem könnunin var kynnt 

fyrir þeim. Ungmennin eru ekki skylduð til þess að svara könnuninni og er þeim ásamt

foreldrum gefinn sá kostur að neita þátttöku í rannsókninni. Lögð var áhersla á 

spurningalistinn væri ekki próf og börnin ættu að svara honum samviskusamlega. Þá var 

áhersla lögð á að svör nemenda væru trúnaðarmál og einnig að börnin þyrftu ekki að 

skrifa nafn né kennitölu þannig að hvorki kennarar né foreldrar myndu sjá hvernig þau 

svöruðu, slíkt brottfall að nemendur neiti að taka þátt í könnuninni er afar fátítt. Síðan 

voru viðkomandi nemendur boðaðir í tiltekna stofu eða sal í skólanum þar sem 

umsjónarmenn könnunarinnar lögðu hana fyrir. Í ljósi fyrri reynslu af 

dagbókarskráningu var sú leið farin aftur árið 2003 eins og hafði verið gert í 

rannsókninni árið 1997. Var spurningarlistanum skipt upp í tvennt. Annars vegar var

hefðbundinn listi og hins vegar dagbók þar sem þátttakendur voru beðnir um að skrá 

sjónvarpsáhorf sitt síðastliðna viku. Flestir umsjónarmenn voru nemendur í 

fjölmiðlafræði við Háskóla Íslands og höfðu fengið nákvæmlega leiðbeiningar um 

hvernig standa skyldi að framkvæmdinni. Gagnaöflunin fór fram í mars 2003 (sjá nánar 

www.btvi.hi.is 2004). Gott samstarf á milli skólayfirvalda og kennara hefur skipt miklu 

máli í þessari rannsókn. Þar sem að könnunin er lögð fyrir nemendur á skólatíma og 

brotin er upp hin hefðbundna kennsla sem á að eiga sér stað á þeim tíma. 

Í Reykjavík tóku sjö skólar þátt, Breiðagerðiskóli, Hagaskóli, Hólabrekkuskóli, 

Ölduselsskóli, Foldaskóli, Réttarholtsskóli og Melaskóli. Alls voru 485 svarendur úr 

þessum skólum eða um 62% allra svarenda (sjá töflu 4.1). Í Vestmannaeyjum tóku þátt 

báðir grunnskólarnir á staðnum, það er Barnaskóli Vestmannaeyja og Hamarsskóli í 
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Vestmannaeyjum. Úr þessum tveimur skólum voru 105 svarendur eða um 13% af 

svarendum í rannsókninni. Á Akureyri tóku 4 grunnskólar þátt í því að leggja 

spurningarkönnunina fyrir. Þessir skólar voru Oddeyrarskóli, Síðuskóli, Glerárskóli og 

Lundarskóli. Voru 196 svarendur á Akureyri eða 25% af heildarhópnum. Eins og sjá má 

þá eru langflestir svarendur úr Reykjavík enda bjuggu þar 113.366 íbúar árið 2003 á 

meðan á Akureyri bjuggu 16.071 og í Vestmannaeyjum bjuggu 4.351 (samkvæmt 

Hagstofu Íslands, 2003).

Tafla 4.1  Svarendur eftir bæjarfélagi

          Fjöldi Prósent
Reykjavík 485 62

Akureyri 196 25

Vestmannaeyjar 105 13

Samtals: 786 100

Úrvinnsla:

Við úrvinnslu gagnanna verða fyrst og fremst settar upp einfaldar greiningaraðferðir sem 

byggjast á tíðnidreifingu einstakra breyta eða á tengslum tveggja breyta í krosstöflum. Í 

flestum tilvikum verða niðurstöður birtar með hlutfallstölum. Þessar hlutfallstölur eru í 

öllum tilvikum námundaðar að heilli tölu á þeirri forsendu að nákvæmni niðurstaðna sé 

aldrei meiri en 2-3 prósent. Þannig að þær tölur sem að eru lægri en 0,5% eru táknaðar 

sem 0 í niðurstöðunum. Til að meta hvort marktækur munur sé á milli hópa er notað 

marktæktarprófið kí-kvaðrat, það er síðan gefið til kynna með stjörnum. Ein stjarna 

merkir að p<0,05 en þá er hægt að segja með 95% vissu að sá munur sem kemur fram sé 

einnig til staðar í þýði. 

Fylgibreytan í þessari rannsókn er félagsstörf ungmennana. Þátttakendur í 

rannsókninni voru spurðir: ,,Tekur þú þátt í einhverju félags-, íþrótta-, eða 

tómstundarstarfi ef svo er hvaða?“. Af 786 svarendum sögðust 70% sinna félagsstörfum 
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og voru þeir spurðir hvaða félagsstörf þeir fengjust helst við. Kom í ljós að ungmennin 

voru að leggja stund á ýmisskonar störf frá því að vera í íþróttum yfir í allskonar 

félagsstörf sem tengust ýmsum félögum eða skólanum. Búnar voru til þrjár breytur til 

þess geta flokkað félagsstörfin niður þar sem svörin voru margvísleg og ólík. Sú fyrsta 

greinir að þá svarendur sem sögðust stunda líkamlega hreyfingu og þá sem gerðu það 

ekki. Önnur breytan greinir að þá sem sögðust leggja stund á tónlist og þá sem gerðu það 

ekki. í tómstundum og þá sem gera það ekki. Þriðja breytan greinir að þá sem að voru í 

annarskonar félagsstarfi og þá sem voru ekki. Í flokkinn fyrir líkamlega hreyfingu voru 

settar inn allar þær tómstundir sem ýttu undir líkamleg átök eins og knattspyrna, 

handbolti, fjallganga, dans og skíði. Í flokkinn fyrir tónlist sem tómstundariðn voru settir 

allir þeir sem t.d. voru að læra á hljóðfæri, eru í hljómsveit eða eru á 

plötusnúðanámskeiðum. Í þriðja og síðasta flokknum annarskonar tómstundariðn var 

þeim raðað sem að voru í Æskulýðsstarfi, K.F.U.M og K, myndlist, skák, keilu eða 

tungumálanámi. Frumbreyturnar mínar eru svo Sjónvarpsáhorf á Sýn, Popptíví og RÚV, 

kyn, aldur og búseta. Rannsóknarspurningin er sú hvort séu tengsl á milli sjónvarpsefnis 

og þess sem að börn- og unglinga gera í frístundum sínum. Verður hér skoðað hvort að 

það séu einhver tengsl á milli tómstundariðju barna og ákveðinna sjónvarpsstöðva, má 

taka dæmi af því hvort að þeir sem að horfa á Sýn séu líklegri til þess að vera í 

einhverskonar líkamlegri hreyfingu í frístundum sínum. Á sama tíma verður skoðað 

hvort tengsl séu á milli þeirra sem að horfa á tónlistastöðvar eins og Popptíví og þeirra 

sem að æfa eða læra á hljóðfæri í frímtíma sínum. Einnig verður skoðað hvort að tengsl 

séu á milli þeirra sem að horfa á RÚV og þeirra sem eru í annarskonar tómstundum. 

Erfitt er að rökstyðja það hvort kom á undan hænan eða eggið, en að öllum líkindum fer 

þetta saman að einhverju leyti.
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5. Kafli

Tengsl fjölmiðla við tómstundariðju barna- og unglinga

Í daglegu lífi einstaklingsins verða fjölmiðlar sífellt stærri þáttur af lífi hans með 

daglegum tengslum hans við þá. Hann hlustar á útvarp,  les blöð, fer á internetið, hlustar 

á tónlist og horfir á sjónvarp. Allir þessir þættir eru fjölmiðla tengdir og kemst 

einstaklingurinn í snertingu við þá á hverjum degi. Börn- og unglingar eru alls engin 

undatekning og er sá hópur mjög stór fjölmiðla neytandi. Eru þau jafnvel líklegri til þess 

að nota sér  þá möguleika sem að fjölmiðlarnir bjóða upp á en þeir sem fullorðnir eru. 

Fjölmiðlar hafa orðið stór þáttur í lífi barna frá því á seinni hluta 20. aldar. Hægt er að 

gera sér upp hugmynd hvernig tómstundaval ungmenna verður fyrir áhrifum frá frítíma 

þeirra. Þannig getum við spurt hvort að fjölmiðla notkun barna og unglinga passi inn í 

frístundir þeirra með því að greina á hvaða hátt þau finni sér tíma fyrir miðla sem eru 

hugsanlega í samkeppni við aðra ráðstöfun frítíma þeirra. Við getum einblínt á hvernig 

fjölmiðlar eru notaðir og hvernig þeir koma við sögu þegar frítíminn er skipulagður. Við 

getum einnig séð hvernig börn og unglingar njóta fjölmiðlanna. Fyrsta tilhneiging þeirra 

er oftast tengd tómstundum með félögunum. Það er hið félagslega- og efnahagslega 

ástand barnæskunnar frekar en ívilnun barnanna sem gera oft fjölmiðla að hentugasta 

vali þeirra til að eyða frístundum sínum (Livingstone, S., 2005, bls. 79).

En með þessum tengslum á milli barna og fjölmiðla geta skapast ákveðnar hættur. 

Lítið hefur verið rannsakað á Íslandi hvort að öryggi barna á netinu sé alveg nægilegt. Þó 

hefur Ísland tekið þátt í mjög athyglisverðri könnunum í tengslum við verkefni sem 

heitir Öruggara Internet (SAFT-Project). Verkefnið Öruggara internet er unnið í 

samvinnu við t.d. Menntamálaráðuneytið, Capacent/Gallup, Iceland telecom Vodafone 

og Microsoft á Íslandi.  Upplýsingar um notkun barna á internetinu og mögulega hættu á 
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netinu er hægt að skoða í könnunum sem gerðar hafa verið um almenna fjölmiðla notkun 

barna frá öðru sjónarhorni heldur en  gert er í rannsókninni Öruggt internet. Þá hefur 

netnotkun barna frekar verið mæld en sú hætta sem börnin eiga möguleika á að lenda í 

(Starksrud, E.; Livingstone, S.; Haddon, L, 2007, bls. 21, 22). Ávallt er verið að vinna að 

öryggi barna og ætlast til að foreldrar eða aðrir ábyrðamenn þeirra hafi eftirlit með því 

sem börn þeirra eru að gera. Þrátt fyrir þá tækni að allskonar forrit geti lokað fyrir 

aðgang að efni sem er ekki talið henta börnum yngri en 18 ára, þá eiga þau ekki að 

skjótast undan hlutverki sínu sem foreldrar, heldur hafa eftirlit með börnum sínum. 

Tómstundariðja barna árið 2003 :

Samkvæmt þeim gögnum sem söfnuðust í rannsókninni Börn og Sjónvarp árið 2003, má 

sjá að börn og unglingar hafi margt gott og uppbyggilegt fyrir stafni til að verja  frítíma 

sínum í. Finna þau sér ýmsar tómstundir úr ólíkum áttum sem er merki um hversu ólíkt 

og fjölbreytt áhugasvið getur verið á milli einstaklinga.  

Tafla 5.1 Tómstundariðkun barna og unglinga

Fjöldi Strákar Stelpur
Líkamleg hreyfing 499 260 239
Tónlist 160 70 90
Annað 112 35 77
Samtals 771 365 406

Ef tafla 5.1 er skoðuð þá sést dreifingin á milli þriggja ólíkra tómstundaþátta. Flokkarnir 

þrír eru líkamleg hreyfing, tónlist og aðrar tómstundir. Verður þó að taka tillit til þess að 

sumir svarenda geta verið í mörgum tómstundum sem hver fer í sinn flokk. Hér verður 

öllum spjótum beint að íslensku sjónvarpi og stöðvarnar sem notast verður við eru RÚV,  

Popptíví og Sýn. Í fyrsta lagi þarf að finna tengsl á milli þeirra sem að eru í líkamlegri 
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hreyfingu og þeirra sem að horfa á Sýn. Ákveðið var að velja Sýn vegna dagskránnar 

sem að stöðin bíður upp á, mismunandi íþróttir sýndar en þó er knattspyrnan stærsti 

dagskráliðurinn þeirra. Í öðru lagi er leitað eftir tengslum á milli þeirra sem eru í tónlist 

tómstunda iðkun og áhorf þeirra á Popptíví. Sú sjónvarpsstöð var valin því hún sýnir 

tónlistamyndbönd allan sólahringinn. Í þriðja lagi er leitað á eftir tengslum á milli þeirra 

sem eru í annarskonar tómstundum og þeirra sem að horfa á Ríkissjónvarpið. Ástæðan 

fyrir því að Ríkissjónvarpið er boriða saman við aðrar tómstundir er vegna fjölbreyttrar 

dagskrár. Þessar þrjár íslensku stöðvar voru teknar fyrir þar sem auðveldara er aðgengi 

fyrir ungmennin til að komast í návist við þær. Stöðvar eins og Eurosport og MTV eru 

ekki jafn aðgengilegar þar sem að þær eru ekki í opinni dagskrá og þarf fólk að kaupa 

þær með sérstakri áskrift í gegnum Breiðband eða Fjölvarpið. 

Talað er um að tengsl geti myndast á milli einstaklingsins og þess sem hann horfir á í 

sjónvarpi. Niðurstöður rannsókna George Gebners og nemenda hans sýndu ítrekað að 

því meira sem fólk horfði á sjónvarp, því líklegra væri það til að óttast umhverfi sitt 

(Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2004, bls. 257). Þarna mynduðust tengsl á milli óttans í 

umhverfinu og þess sjónvarpsefnis sem að viðkomandi var að horfa á. Vakna því upp sú 

spurning hvort tengsl séu á milli sjónvarpsþátta og -stöðva sem börn og unglingar horfa 

á og þeirrar tómstundariðju sem þeir ákveða að nota frítíma sinn í.

Líkamlegar tómstundir:

Ekki er hægt að deila um þá staðreynd að líkamleg hreyfing er holl og góð. Á skólatíma 

eru börn og unglingar látin fara í leikfimi tvisvar í viku . Fá þau mikla útrás í leikfimi og 

geta nýtt sér alla þá orku sem að safnast hefur upp hjá þeim í þessum tímum. 

Leikfimistímarnir byggjast upp á mikilli fjölbreytni þar sem börn og unglingar fara í 

hefðbundnar íþróttir og ýmsa skemmtilega leiki sem að gera tímanna skemmtilegri. 

Hreyfigeta og þol skipta sköpum varðandi árangur í íþróttum. Í leikfimistímum taka börn 
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og unglingar ýmis próf sem tengjast styrk, þoli og liðleika. Misjafn árangur þeirra í 

þessum prófum má oft sjá í gegnum hvað þessi börn og unglingar gera sér til gamans í 

tómstundum. Þeir einstaklingar sem að nota frítíma sinn til líkamlegar hreyfingar eru 

þeir sömu og vænta má að nái árangri í leikfimisprófum í skólanum. 

Í gögnunum úr könnuninni Börn og sjónvarp árið 2003 kemur fram að 499 eða um 

64% svarenda í stunduðu líkamlega hreyfingu. Lang flestir sögðust stunda líkamlega 

hreyfingu í frítíma sínum. Sögðust 34% stráka stunda líkamlega hreyfingu á meðan 

stúlkurnar voru 239 eða 30%. Drengirnir voru mun líklegri að vera í íþróttum þar sem 

voru mikil átök í eins og box, handbolti og fótbolti á meðan stelpurnar voru meira í 

listtengdum íþróttum sem bjóða upp á liðugar og fínlegar hreyfingar eins og dans, 

skautar og fimleikar.

Tafl 5.2 Horfir þú á Sýn?
Mjög 
oft

Oft Stundum Sjaldan

Aldrei 
– nær 
aldrei

Stunda ekki líkamlega 
hreyfingu Strákur 5% 13% 13% 13% 54%

Stelpa 4% 3% 10% 15% 69%

Stunda líkamlega 
hreyfingu* Strákur 22% 21% 14% 11% 32%

Stelpa 3% 3% 17% 20% 57%
p<0,005

Eins og sjá má á töflu 5.2 þá kemur í ljós að þeir strákar sem að stunda líkamlega 

hreyfingu og horfa oft eða mjög oft á Sýn eru samtals 43%. Má líklegast skýra þennan 

fjölda með því að Sýn var með einkaleyfi fyrir Ensku knattspyrnuna og meistaradeild 

Evrópu árið 2003. Stærsti hluti þeirra stráka sem segjast vera í líkamlegri hreyfingu æfa 

knattspyrnu með einhverju íþróttafélagi. Aðeins 6% stelpna sem eru líkamlegri 

hreyfingu segjast horfa oft eða mjög oft á Sýn. Margar stelpur æfa knattspyrnu og finnst 

gaman að spila hana, en þó virðast þær ekki hafa sama áhuga og strákar á því að sitja 

fyrir framan sjónvarpið og horfa á erlenda leiki. Er hér því mögulegt samband á milli 
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þeirra stráka sem æfa knattspyrnu og þeirra sem að horfa oft eða mjög oft á Sýn. 

Merkilegt er að 14% drengja og 17% stúlkna sem stunda líkamlega hreyfingu segjast 

stundum horfa á Sýn. Má líklegast túlka þetta á þá vegu að þau horfi helst á Sýn þegar 

einhverjir stórleikir eru sýndir þar í beinni útsendingu. Þeir drengir sem eru í líkamlegri 

hreyfingu en segjast horfa sjaldan eða nær aldrei á Sýn eru 43%, á meðan stúlkur í sama 

hópi eru um 77%. Ef horft er á þá drengi sem stunda ekki líkamlega hreyfingu þá eru 

það 18% svarenda sem segjast horfa oft eða mjög oft á Sýn en stúlkurnar  7%. Einnig er 

athyglisvert, að 67% drengja og 84% stelpna, sem stunduðu ekki líkamlega hreyfingu, 

horfa sjaldan eða aldrei  á Sýn. Sýn er því augljóslega ekki að henta öllum nemendum úr 

5.-10 bekk. Miðað við 95% öryggi er marktækur munur á milli stráka og stelpna hvað 

varðar áhorf á Sýn ef þau stunda líkamlega hreyfingu. 

Strákar eru því líklegri að horfa á stöðina ef þeir stunda líkamlega hreyfingu í 

frístundum sínum. Sýn er sjónvarpsstöð sem byggist á íþrótta útsendingum og þá 

aðallega knattspyrnu, en hafa einnig verið með sýningarréttinn á NBA körfuboltanum, 

boxi og stóru erlendu deildunum í handbolta. Ólíklegt er þó að þessi börn og unglingar 

séu mikið að horfa á NBA körfuboltan og boxið þar sem það er sýnt frá Bandaríkjunum 

og er því alltaf sjónvarpað að nóttu til á Íslandi. Þó má ekki gleyma að taka það fram að 

Sýn er ekki sýnd í opinni dagskrá heldur þarf að kaupa sér áskrift fyrir hana. Þannig að 

það getur ekki hver sem er nálgast þessa stöð nema heimili hans sé með áskrift eða hann 

hafi greiðan aðgang að rásinni hjá frændfólki eða vinum. 

Tónlista tómstundir:

Tónlist er nokkuð sem að allir einstaklingar hafa skoðun á. Mismunandi tónlistasmekkur 

getur verið eftir því hvernig tónlist einstaklingurinn elst upp við. Vinir eða aðrir í 

kringum hann geta þó átt stóran þátt í því að móta tónlistarsmekk viðkomandi. Í 

rannsókninni Börn og sjónvarp sem gerð var árið 2003 var könnunin lögð fyrir börn- og 
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unglinga sem voru í 5.-10. Bekk. Eins og áður hefur komið fram, þá á þessum aldri 

þróast tónlistarsmekkurinn mikið og eru margir þættir í umhverfinu sem að hafa áhrif 

tónlistarsmekkinn. Útvarpið, félagarnir, sjónvarpið og internetið veita einstaklingunum 

miklar upplýsingar um tónlist og geta mótað smekk þeirra. Ákveðin menning fylgir svo 

gjarnan í kjölfarið eftir hinum tónlistarafbrygðum, eins og í rappinu þá voru margir 

hverjir í víðum buxum sem að fylgdu þeirri stefnu, þeir sem hlustuðu á rokk fóru að 

safna síðu hári o.s.frv. Tónlist er meira en bara eitthvað sem við hlustum á í gegnum 

útvarpið, fyrir suma mætti ganga svo langt að segja að tónlistin myndi lífssstíl þeirra. 

Tónlistarnám er frekar dýr tómstundariðja og geta því ekki allir þeir sem hafa áhuga á 

því stundað þannig nám. Til eru þó margskonar námsskeið sem að veita ákveðna 

grunnþekkingu á hljóðfærin og í tónfræðinni.

Börn og unglingar er sá hópur sem oftast verður fyrir mestum áhrifum frá tónlistinni. 

Þar sjá þeir fyrirmyndir sínar klæðast einhverjum ákveðnum fötum, greiða sér með 

ákveðnum hætti, segja eitthvað ákveðið eða gera eitthvað sem ungmennunum finnst vera 

rosalega flott. Á þessum aldri eru börn og unglingar gjarnan í tónlistarnámi og mjög 

líkleg til þess að stofna hljómsveit með félögunum. Strákar virðast vera meira í því að 

læra á gítar eða að vera á plötusnúðanámskeiðum, eitthvað sem þeir gætu notfært sér í 

hljómsveitum, á meðan að stelpur eru meira í því að læra á píanó, fiðlu eða á 

einhverskonar blásturshljóðfæri. Þegar talað er um tónlistariðju er ekki aðeins átt við þá 

sem að eru að læra á hljóðfæri, heldur alla þá sem eyða frístundum sínum í eitthvað sem 

að við kemur tónlist. Er verið að tala um þá sem eru í hljómsveitum, á námskeiðum, æfa 

á hljóðfæri, nema tónfræði, eru í lúðrasveit, söngnámi eða í kór. Þá verður að taka það til 

að oftast fylgir tónfræði því að læra á hljóðfæri.
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Tafla  5.3 Þeir sem nota frítíma sinn til tónlistar iðkunnar
Fjöldi Prósent

Stunda ekki tónlist 451 57
Stunda tónlist 160 20
Ósvarað/ónothæft 175 23
Samtals 786 100

Í rannsókninni sögðust 160 einstaklingar eða 20% af þeim sem að svöruðu könnuninni, 

nota frítíma sinn til tónlistar iðkunar (sjá töflu 5.3). Af þeim 410 strákum sem tóku þátt í 

rannsókninni voru það aðeins 69 sem að nota frítíma sinn til tónlistar iðkunnar eða um 

6% á meðan að 90 af 376 stelpum eða 24% notuðu frítíma sinn í tónlist. 

Sjónvarpsstöðin Popptívi sérhæfði sig í tónlistarmyndböndum og sýndi það nýjasta 

og ferskasta sem popptónlistarmarkaðurinn hafði upp á að bjóða. Voru útsendingar 

þessarar sjónvarpsstöðvar í gangi allan sólahringinn. Útsendingar stöðvarinnar voru ekki 

í lokaðri dagskrá og því náði stöðin inn á nánast hvert einasta heimili í Reykjavík, á 

Akureyri og í Vestmannaeyjum.

Eins og sjá má í töflu 5.4 þá horfa 30% stráka sem að stunda tónlistariðkunn oft og 

mjög oft á Popptívi. Stelpurnar í sama flokki horfa þó fleiri, eða 41% þeirra segjast  

horfa oft eða mjög oft á Popptívi. Var dreifingin frekar jöfn á milli kynja varðandi að 

stunda tónlista tómstundastarf og að horfa stundum á Popptíví. Sögðust 19% stráka horfa 

stundum á Popptíví á meðan að 18% stelpna sagðist gera það sama. Stærsti hluti 

svarenda sagðist þó sjaldan eða aldrei horfa á Popptíví,  43% stráka og 42% stelpna. Ef 

þessar tölur eru miðaðar við 95% öryggi þá er marktækur munur á milli þeirra sem 

stunda tónlistariðkun og horfa á Popptíví.
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Tafla 5.4 Horfir þú á Popptívi?
Mjög 

oft
Oft Stundum Sjaldan Aldrei 

- nær 
aldrei

Stundar ekki tónlist Strákur 22% 16% 13% 12% 37%
Stelpa 24% 16% 13% 14% 33%

Stundar tónlist* Strákur 23% 7% 19% 7% 36%
Stelpa 13% 28% 18% 16% 26%

*p<0,05

Ef tafla 5.4 er skoðuð nánar er hægt að sjá áhorf þeirra sem að stunda ekki tónlist í 

frítíma sínum. Sögðust 38% stráka og 40% stelpna sem voru í þeim flokki horfa oft eða 

mjög oft á Popptíví. Svarhlutfall þeirra sem að sögðust horfa stundum á Popptíví var 

jafnt á milli kynjanna eða 13% hvort. Þeir sem sögðust sjaldan eða aldrei horfa á 

Popptíví voru í miklum meirihluta eða um 49% stráka og 47% stelpna. 

Hjá þeim sem stunda ekki tónlista tómstundir er mjög jöfn dreifing hjá báðum 

kynjum. Hinsvegar má sjá, að þær stelpur sem eru í tónlistar tómstundum eru líklegri til 

að horfa oft eða mjög oft á Popptíví en strákar með sömu tómstund. Má hugsanlega 

draga þá ályktun af því, að þeir strákar sem eru í tónlistar tómstundum hlusti meira á 

allskonar jaðartónlist en þá sem að Popptívi bíður upp á. Músíktilraunir er 

hljómsveitakeppni fyrir upprennandi hljómsveitir, og haldnar eru ár hvert. Þar  koma 

fram oft á tíðum ungar hljómsveitir sem hafa orðið fyrir miklum innblæstri frá 

þungarokki. Þungarokk er ekki sú tegund af tónlist sem spiluð er á Popptíví. Um jólin 

2002 þá reið mikil hiphop bylgja yfir yngri kynslóðina eftir góðan árangur 

hljómsveitarinnar XXX-Rottweilerhunda á íslenskum tónlistamarkaði. Fyrir jólin 2002 

voru gefnir út  fjölmargir íslenskir rappdiskar en þó var það ekki nóg til þess að íslenska 

rappmenningin fengi nokkra athygli frá stjórnendum Popptíví. Þar sem að gögnin í 

þessari rannsókn eru frá árinu 2003 má því draga ályktun um þessi tengsl, að strákar 

hlustuðu ekki jafn mikið á popptónlist þá eins og stelpur. Þó svo að þessar stelpur í mjög 
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oft/oft flokknum horfi meira á Popptívi en strákarnir, þá eru stelpur líka í meirihluta 

þegar kemur flokknum sjaldan en strákarnir í hópnum aldrei.

Aðrar tómstundir:

Til að draga saman iðkendur annarar tómstundaiðju var útbúinn þriðji flokkurinn. 

Tómstundastarf barna- og unglinga er mjög fjölbreytt og í þennan flokk voru þeir settir 

sem að stunduðu annarskonar iðkun í tómstundum sínum  en tónlist eða líkamlega 

hreyfingu. Eins og sjá má í töflu 5.5 er þessi flokkur fyrir annarskonar tómstundir mjög 

stór og breiður. Þeir nemendur sem sögðust vera í annarskonar félagstörfum voru 112 

eða um 14,2%. Strákar í öðru félagsstarfi voru 35, eða 9% drengja sem að svöruðu 

könnuninni, á meðan 35 stelpur sögðust vera í annarskonar félagsstarfi eða 20% þeirra 

sem að svöruðu könnuninni.

Tafla 5.5 Félagsstörf þeirra sem að sögðust vera í annarskonar 

tómstundum.

Félagsmiðstöð Passa börn

Förðunarnámskeið Saumanámsskeið

Hestamennska Skák

K.F.U.M og K Skátarnir

Keila Tombólur

Leiklist Tungumálanám

Matreiðslunámsskeið Unglingahópur hjálpræðishersins

Myndlist Æskulýðsfélag þjóðkirkju

Þar sem að þessi hópur dreifist á margar mismunandi tómstundagreinar varð fyrir valinu 

að leita að tengslum á milli annarra tómstunda og þeirra iðkenda sem að horfa á 

Ríkissjónvarpið. Ástæðan fyrir því vali er sú að RÚV er með mjög fjölbreyta dagskrá 

þar sem flest allir geta fundið sér eitthvað sem fellur að áhugamáli þeirra. Börn- og 
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unglingar ættu ekki að eiga í erfiðleikum með að nálgast stöðina þar sem hvert heimili í 

landinu borgar afnotagjöld fyrir Ríkissjónvarpið.

Tafla 5.6 Horfir þú á Rúv?

Mjög 
oft Oft stundum sjaldan

Aldrei-
næstum 
aldrei

Eru ekki í 
annarskonar 
tómstundum Strákur

14% 24% 32% 18% 12%

Stelpa 16% 26% 31% 16% 11%

Eru í annarskonar 
tómstundum* Strákur 20% 29% 29% 14% 9%

Stelpa 19% 27% 35% 6% 12%
*p<0,05

Þeir sem stunda annarskonar tómstundir og horfa mjög oft eða oft á RÚV eru 49% stráka 

og  46% stelpna. Stelpurnar eru líklegri til að horfa stundum á RÚV eða 35% á meðan 

strákarnir eru 29%. Strákar horfa mun sjaldnar eða aldrei á RÚV eða um 23% á móti 

18% stelpna. Ef litið er yfir þann hóp sem stundar ekki annarskonar tómstundariðju þá 

eru það 38% stráka sem að horfa oft og mjög oft á RÚV og 42% stelpna. Strákarnir eru 

aðeins líklegri til þess að horfa stundum á RÚV eða um 32% á móti 31% stelpna, en  

27%  stelpna horfa sjaldan eða aldrei á RÚV á meðan að 30% strákanna segjast ekki 

horfa á þessa rás. Eins og sjá má í töflu 5.6 þá er ekki marktækur munur á milli þeirra 

sem eru í annarskonar tómstundum og þeirra sem eru ekki í annarskonar tómstundum og 

áhorf þeirra á RÚV, ef miðað er við 95% öryggi.  

Erfitt er að skýra þennan mun sem að liggur á milli kynjanna en þar sem fjölbreytnin 

í efnisvali er mikil hjá RÚV, sérstaklega á efni sem ekki er endilega sent út vegna 

vinsælda, má reikna með því að einstaklingar með fjölbreytt áhugamál eða óhefðbundnar 

tómstundir finni eitthvað við sitt hæfi þar. 
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Í töflunni má líka sjá, að stelpur og strákar í annarskonar tómstundum horfa álíka mikið 

á RÚV. Þau horfa aðeins meira á Ríkissjónvarpið heldur en þeir sem að eru ekki í 

annarskonar tómstundum. Mögulega er hægt að draga ályktun af því að fjölbreytileg 

dagskrá ýti undir áhuga þessara ungmenna til þess að horfa á þessa rás. 

Niðurstöður:

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar eru, að Ræktunnarkenning Gebners stenst enn 

þann dag í dag. Þó að kenningin sé komin til ára sinna þá virðist það enn vera til staðar, 

að sjónvarpsefni hafi einhverskonar áhrif á einstaklinginn. Augljós tengsl sjást á milli 

áhugamála ungmenna og vals þeirra á sjónvarpsefni. Þær tómstundir sem ungmennin 

taka sér fyrir hendur byggjast oftar en ekki á áhugamálum þeirra. Þegar börn og 

unglingar velja sér sjónvarpsefni þá er líklegt að þau velji sér sjónvarpsefni sem tengist 

áhugamáli þeirra. Aldrei er þó hægt að útiloka þann möguleika að börn- og unglingar 

hafi fundið sér áhugavert tómstundarstarf sem það hefur fræðst um í sjónvarpi. Ekki er 

þó aðeins möguleiki á áhrifum úr annarri áttinni heldur geta áhrifin komið úr báðum 

áttum. Þó er er alltaf erfitt að ákvarða hvort kom á undan, eggið eða hænan, þ.e. áhuginn 

sem leiddi til áhorfsins eða áhorfið sem vakti áhugann, þegar svona áhrif eru tekin til 

skoðunnar. Í rannsókninni var þó hægt að greina augljós tengsl á milli tómstunda barna 

og unglinga og val þeirra á sjónvarpsefni.
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6. Kafli

Samantekt

Hér hefur verið farið vel yfir fjölmiðlana, hvaða hlutverki þeir gegna, hverjir eiga þá, 

hvernig áhrif þeir geta haft, hveru mikið vald þeir hafa og hve mikill styrkur þeirra er. 

Einnig hefur verið farið vel yfir sögu tómstundastarfs á Íslandi, sem hófst á seinni hluta 

19. aldar. Til að styðja helstu niðurstöður þessarar rannsóknar var notast við 

ræktunarkenningu George Gebners. 

Í rannsókninni var leitast á eftir tengslum á milli ákveðinna sjónvarpsstöðva og hvað 

íslensk ungmenni í 5.-10. bekk gerðu í frístundum sínum. Var tómstundum barna og 

unglinga skipt upp í 3 flokka Líkamleg hreyfing, tónlista tómstundir og aðrar tómstundir. 

Var leitast á eftir tengslum við Líkamlegrar hreyfingar og þeirra sem að horfa á Sýn. 

Kom þar marktækur munur á meðal stráka sem að horfa á sjónvarpsstöðina Sýn og 

stunda líkamlega hreyfingu. Leitast var eftir tengslum á milli tónlista tómstunda og 

þeirra sem að myndu horfa á Popptíví og kom þar marktækur munur á milli þeirra sem 

að horfðu á Popptíví og voru að nota frístundir sínar til tónlista tómstunda. Að lokum var 

leitast eftir tenglsum á milli þeirra sem að voru í annarskonar tómstundariðju og þeirra 

sem að horfðu á RÚV. Kom marktækur munur þar á milli þeirra sem að horfa á RÚV og 

eru í annarskonar tómstundum. 

Styðjast þessar niðurstöður við ræktunnarkenningu Gebners þó svo að hún sé komin 

til ára sinna. Byggist hugmynd Gebners á því að sjónvarp hafi áhrif á einstaklinginn og í 

rannsókninni hér hafa sést augljós tengst á milli tómstundariðju barna og unglinga og 

hvað þau horfa á í sjónvarpi. Ekki er auðvelt að segja úr hvor áttinni áhrifin koma frá 

tómstundunum eða sjónvarpinu, en tengslin eru til staðar á milli sjónvarpsefnisins sem 

ungmennið velur sér og hvað það ákveður að vara frítíma sínum í.
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