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Útdráttur 

Verkið er myndband sem heitir Ísland í kvöld og er byggt upp eins og 

fréttaskýringaþáttur. Þátturinn á að þjóna hlutverki miðlafræðslu sem á að leiða af 

sér miðlalæsi. David Buckingham er leiðandi rannsakandi á sviði miðlafræðslu og 

skýrir hann fræðsluna út frá fjórum lykilhugtökum; efnisgerð, miðlunarmáli, 

framsetningu og notendum. Innihald myndbandsins er byggt á lykilhugtökum sem 

koma fram í fræðum hans og eiga atriðin í myndbandinu að túlka lykilhugtökin á 

einn eða annan hátt með dæmum sem henta markhópi verksins, sem er börn á 

aldrinum 11-14 ára. Einnig er atriði í myndbandinu sem á að vekja athygli á því 

hver miðlanotkun barna er. Með áðurnefndu markmiði myndbandsins, þ.e.a.s. að 

stuðla að miðlalæsi, er átt við það að gera börnin, í þessu tilfelli á aldrinum 11-14 

ára, fær um að greina, ná í, meta og búa til miðlaskilaboð. 
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Formáli 

Myndbandinu Ísland í kvöld er ætlað börnum jafnt sem fullorðnum. 

Markhópurinn er börn á aldrinum 11-14 ára, en það nýtist einnig kennurum, 

foreldrum og öðrum umönnunaraðilum barna sem vilja nálgast efni til að fræða 

börn um miðla og gera þau miðlalæs. Þar sem að myndbandið er hvorki talsett né 

með texta á öðru tungumáli en íslensku þá er það ætlað þeim sem skilja íslensku. 

Myndbandið á að geta staðið eitt og sér og útskýrt sig sjálft; þar af leiðandi 

ætti ekki að þurfa kennsluleiðbeiningar með því. Atriðin í myndbandinu eiga að 

vera kveikjur að umræðuefnum sem börn geta rætt í hópum. Í greinargerðinni er 

hvert atriði útskýrt og hver tilgangur þeirra er og gætu útskýringarnar nýst 

kennurum sem útgangspunktar fyrir umræður ef þær spretta ekki upp af sjálfum 

sér.  

Hér vil ég þakka þeim sem hjálpuðu mér með verkefnið. Sigurði Þór 

Óskarssyni vil ég þakka sérstaklega fyrir leik í myndbandinu en einnig vil ég 

þakka Þórdísi Valsdóttur, Birnu Jónsdóttur, Kristínu Líf Örnudóttur og Viktoríu 

Dís Viktorsdóttur fyrir leik. Ég vil þakka Steinþóri Jenna Sigurðssyni og Daða 

Rafni Skúlasyni innilega fyrir tæknilega aðstoð. Síðast en ekki síst vil ég þakka 

leiðbeinanda mínum, Stefáni Jökulssyni, fyrir handleiðslu sem fól ekki bara í sér 

aðstoð við fræðilega og tæknilega uppbyggingu verkefnisins, heldur mikla 

þolinmæði og stuðning við vinnu mína. Jákvæðni hans og trú á mínum 

hæfileikum til að vinna verkefnið var sá drifkraftur sem dreif verkið áfram.  
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1 Inngangur 

Hér á eftir fer greinargerð sem fylgir myndbandinu Ísland í kvöld. Myndbandið á 

að þjóna því hlutverki að vera miðlafræðsla og má einnig segja að viðfangsefni 

verkefnisins sé miðlalæsi eða, með öðrum orðum, færnin til að greina, ná í, meta 

og búa til miðlaskilaboð. Markmið miðlafræðslu er þannig að öðlast færnina sem 

felst í miðlalæsi. Miðlalæsi er nauðsynlegt á þeim tímum sem við lifum í dag því 

flæði miðlaskilaboða er gríðarlegt og áhrifin geta verið mikil. Í ljósi þess er því 

mikilvægt að fræða börn og unglinga um miðla. Í sögulegu samhengi er í raun 

sláandi að miðlafræðsla skuli ekki hafa verið kennd á Íslandi með formlegum 

hætti, þrátt fyrir að slík fræðsla hafi verið til staðar á öðrum Norðurlöndum í 

áratugi.  

 Greinargerðin er þannig uppbyggð að fyrst kemur stutt lýsing á 

verkefninu, þar á eftir rökstuðningur fyrir vali viðfangsefnisins og í framhaldi af 

því er fjallað um hvert markmið verkefnisins er. Í hlutanum þar á eftir er stutt 

kynning á verkinu, umfjöllun um efnisöflun, framgang og skipulag. Í þeim hluta 

er sérstaklega komið inn á David Buckingham sem er innblástur þessa verkefnis 

og efnisöflunin að mestu úr bók hans Media Education. Á eftir þeim hluta kemur 

ítarlegasti hluti greinargerðarinnar þar sem atriði myndbandins eru skoðuð í 

fræðilegu ljósi og þau fjögur lykilhugtök Buckingham, sem höfð voru að 

leiðarljósi við gerð myndbandsins, skoðuð gaumgæfilega. Hvernig verkið tengist 

kennslu, þjálfun, uppeldi og umönnun kemur svo þar á eftir og þar er aðallega 

fjallað um miðlafræðsluna. Að lokum er svo stuttlega vikið að þeim lærdómi sem 

höfundi verkefnisins telur sig hafa dregið af því að vinna verkefnið og hvaða skref 

hann telji að þurfi að taka næst í tengslum við viðfangsefni verkefnisins. 

 

2 Stutt lýsing á verkefninu 

Verkefnið er myndband og viðfangsefnið er miðlalæsi. Myndbandið ber heitið 

Ísland í kvöld og svipar uppbyggingu þess til fréttaskýringaþátta á borð við Ísland 

í dag. Þátturinn á að þjóna því hlutverki að vera miðlafræðsla, sem leiði svo af sér 

miðlalæsi. Atriðin í myndbandinu eiga að túlka á einn eða annan hátt þau 
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lykilhugtök miðlafræðslu sem David Buckingham setur fram í bók sinni Media 

Education. Myndbandið er fimm mínútur og ellefu sekúndur að lengd.    

 

3 Rökstuðningur fyrir vali viðfangsefnisins 

Ég valdi þetta viðfangsefni af því að mér finnst nauðsynlegt að vekja athygli á 

miðlafræðslu og miðlalæsi hérlendis. Þróun miðla og tækninnar í menningu 

dagsins í dag er að breyta því hvernig við lærum um heiminn og ögrar grundvelli 

menntunar. Það er ekki lengur nóg að vera læs á prentaðan texta; börn, unglingar 

og fullorðnir þurfa að búa yfir þeirri hæfni að geta bæði túlkað á gagnrýninn hátt 

áhrifamiklar myndir sem birtast í margmiðlunarmenningunni og notað ýmiss 

konar miðla til tjáningar. Miðlafræðsla veitir grundvöll og kennslufræði fyrir nýja 

læsið, sem þarf til þess að lifa, vinna og vera virkur þegn á 21. öldinni. Það sem 

meira er þá varðar hún veginn sem fólk þarf að fara til þess að það öðlist þá færni 

sem þarf fyrir ævilanga þekkingu í heimi sem stöðugt er að breytast (Thoman og 

Jolls, 2008).  

Einnig vakti sú staðreynd að miðlafræðsla sé löngu hafin annars staðar á 

Norðurlöndunum með formlegum hætti áhuga minn fyrir viðfangsefninu. 

Miðlafræðsla hófst í finnskum og dönskum grunnskólum árið 1970 og í finnskum 

framhaldsskólum árið 1977. Slík fræðsla hófst í norskum grunnskólum 1974 og í 

sænskum grunnskólum hefur miðlafræðsla verið skyldugrein frá árinu 1980. Í 

nýjum námskrám íslenskra grunnskóla er gert ráð fyrir ýmiss konar fræðslu um 

miðla en miðlafræðsla eins og hún tíðkast í ofangreindum löndum hefur ekki 

numið hér land (Stefán Jökulsson, 2003) og það tel ég að verði að breytast.   

 

4 Markmið 

Markmiðið með verkefninu er fyrst og fremst að vekja athygli á miðlalæsi. Ég tel 

að miðlalæsi sé mjög mikilvægt í okkar samfélagi í dag þar sem að notkun miðla 

er mikil. Samkvæmt tölum frá árinu 2003 lesa um 72% barna á aldrinum 14-15 

ára tímarit, 60% þeirra nota internetið daglega og 75-80% þeirra eiga sitt eigið 

sjónvarpstæki í svefnherberginu sínu (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2006). Ég tel að 
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það sé nauðsynlegt að börnin séu vakandi fyrir skilaboðum miðlanna og geti 

greint þau og metið. Ég vil ná til markhóps míns, sem er eins og fyrr segir börn á 

aldrinum 11-14 ára, og efla gagnrýna hugsun hjá þeim í garð miðla og því tel ég 

að myndband sé best fallið til þess. 

 

5 Kynning á verkinu, efnisöflun, framgangur og skipulag 

Greinargerðin er byggð á heimildum og verður APA-heimildarkerfið notað við 

uppsetningu heimilda í henni. Verður aðallega stuðst við bók David Buckingham 

sem ber heitið Media Education: literacy, learning and contemporary culture. 

Ástæðan fyrir því vali er sú að David Buckingham er einn af leiðandi alþjóðlegum 

rannsakendum á sviði miðlafræðslu (IOE London, e.d.) og er hann prófessor í 

menntunarfræðum og starfar sem slíkur við London University. Rannsóknir hans 

hafa beinst að samskiptum barna og ungs fólks við rafræna miðla og 

miðlafræðslu. Buckingham hefur meðal annars starfað sem ráðgjafi fyrir 

Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna (e. UNESCO) og Breska 

ríkisútvarpið (e. BBC). Hann hefur stjórnað meira en tuttugu 

rannsóknarverkefnum, er höfundur, meðhöfundur eða ritstjóri 22ja bóka og yfir 

180 greina og bókarkafla. Þess má geta að sú bók hans sem notuð er í þessu 

verkefni er ein af hans lykilbókum (CSCYM, e.d.). Aðrar heimildir sem notaðar 

eru í verkefninu sótti ég þegar ég vildi athuga nánar ákveðin atriði sem 

Buckingham fjallar um; þær nálgaðist ég ýmist á bókasöfnum, gegnum internetið, 

hjá leiðbeinanda mínum eða í eigin bókahillu.  

Í bókinni fjallar Buckingham um fjögur lykilhugtök sem höfð voru að 

leiðarljósi við skipulag atriðanna í myndbandinu. Ég byrjaði á því að semja 

nokkur atriði og prófaði að taka þau upp. Eftir að hafa séð hvernig þau komu út 

gerði ég ýmsar breytingar og með tímanum bættust við ný atriði og önnur duttu út. 

Þegar handritið var orðið nokkurn veginn klárt fékk ég vini og fjölskyldumeðlimi 

til að leika í myndbandinu. Við upptökurnar notaði ég Sony Handycam 

upptökuvél ásamt þrífóti þegar að við átti. Einnig notaði ég Sound Recorder 

upptökuforrit í tölvunni til að taka upp fréttir sem eru bak við myndbrot. 

Myndbandið var svo til að byrja með klippt í myndvinnsluforritinu Windows Live 

Movie Maker og síðar fínpússað í Adobe Premier Pro forritinu. Samhliða vinnslu 
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myndbandsins vann ég að greinargerð sem ég fínpússaði að endingu í samræmi 

við endanlega gerð þess. 

  

6 Fræðileg umfjöllun, tenging við kenningar og rannsóknir 

Þar sem að þetta verkefni snýst um miðla og börn er við hæfi, áður en farið verður 

frekar út í greiningu á hugtakinu miðlalæsi, að drepa stuttlega á það hvaða áhrif 

miðlar geta haft á börn. Miðlar geta haft sterk áhrif á mótun gildismats og hegðun 

barna og unglinga. Í gegnum miðla fá þau aðgang að fróðleik og skemmtun en 

einnig að ýmsu efni sem þau hafa ekki alltaf þroska til að meðtaka 

(Umboðsmaður barna, e.d.). Mikill meirihluti barna hefur séð efni í miðlum sem 

þau mega samkvæmt lögum ekki sjá (Buckingham, 2003). Börn og unglingar geta 

verið áhrifagjörn og haldið að það sem þau sjá í til dæmis sjónvarpinu sé 

dæmigert og viðunandi, jafnvel ákjósanlegt. Af því leiðir að miðlar geta hvatt til 

hegðunar og viðhorfa sem kunna að vera óæskileg og neikvæð. Ung börn eiga 

mun erfiðara en fullorðnir með að meðtaka hið hraða upplýsingaflæði 

sjónvarpsins. Í því samhengi hafa ýmsir fræðimenn mælt gegn því að börn yngri 

en þriggja ára horfi á sjónvarp. Allt sem börn heyra og sjá hefur áhrif á þroska 

þeirra og því yngri sem börnin eru því meiri eru áhrifin (Umboðsmaður barna, 

e.d.).  

 Vissan um að miðlar hafa mikil áhrif á börn ýtir enn meira undir mikilvægi 

miðlalæsis sem er viðfangsefni þessa verkefnis. Hér verður það hugtak skilgreint 

ásamt öðrum náskyldum hugtökum sem nauðsynlegt er að skilgreina til þess að 

hægt sé að átta sig á því hvað miðlalæsi er, þar á meðal hugtök eins og læsi, 

miðill, miðlaefni og miðlafræðsla. Læsi er hæfileikinn til að skilja, túlka, skapa og 

tjá sig með því að nota prentað eða ritað efni í mismunandi samhengi. Læsi tengist 

áframhaldandi lærdómi og gerir einstaklingi kleift að uppfylla markmið sín, að 

auka þekkingu og hæfni sína og að taka ríkari þátt í samfélaginu í heild sinni. 

Breytingin sem hefur orðið á menningu okkar frá iðnöld yfir á upplýsingaöld 

samtímans kallar á nýja tegund læsis (Thoman og Jolls, 2008). Við skulum því 

fikra okkur í áttina að því að skýra hvað nýja læsið, miðlalæsi, sé. Samkvæmt 

Buckingham er miðill farvegur þar sem upplýsingar fara um. Miðill er eitthvað 

sem við notum þegar að við viljum hafa samskipti við fólk óbeint frekar en í eigin 
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persónu augliti til auglitis. Miðillinn veitir okkur farveg þar sem túlkanir og 

myndir af heiminum geta komið til okkar í óbeinum samskiptum. Miðillinn er 

milliliður; hann veitir til okkar völdum myndum af heiminum frekar en að hann 

veiti okkur beinan aðgang að honum.  

Það er mismunandi hvernig fræðimenn skilgreina miðilshugtakið. Í þessu 

verkefni verður stuðst við það sem Buckingham telur vera miðla; sjónvarp, 

kvikmyndahús, myndbönd, útvarp, ljósmyndun, auglýsingar, dagblöð, tímarit, 

tónlist, tölvuleikir, internetið og bækur. Hins vegar þegar fjallað er um miðlaefni 

(e. media texts) er átt við þætti, kvikmyndir, myndir, internetsíður og ýmislegt 

fleira sem er flutt í gegnum þessi ólíku form miðlasamskipta (2003). Miðlaefni er 

þar af leiðandi það efni sem birtist í miðlunum.  

Þegar fjallað er um miðlafræðslu (e. media education) er átt við ákveðið 

verklag í skólastarfi, þar sem nemendur nota ólíka miðla s.s. myndmiðla, 

hljóðmiðla, prentmiðla, internetmiðla og fleira í námi sínu og með því að nota þá 

læra nemendurnir um eðli þeirra og áhrif. Miðlalæsi er svo sú kunnátta sem hlýst 

af miðlafræðslunni (Stefán Jökulsson, 2003). Miðlalæsi (e. media literacy) er geta 

til að „lesa“ miðlaefni með því að greina, ná í og meta samskipti af ýmsum toga 

og „skrifa“ miðlaefni með því að búa til skilaboð gegnum persónulega reynslu, 

frásögn og sjónarhorn (Frechette, 2002). Nýja læsið sem yngri miðlarnir krefjast 

er allt eins mikilvægt og gamla læsið sem hið prentaða mál krefst. Ekki er hægt að 

hugsa um miðlalæsi án þess að huga að hinu félagslega og stofnunarlega 

samhengi þess. Þetta kallar Buckingham félagskenninguna (e. social theory), 

þ.e.a.s. einstaklingar búa ekki til merkingu í einrúmi heldur í tengslum við 

félagslegt net (2003). Dæmi um það hvernig félagskenningin virkar er til dæmis 

að tveir vinir fara saman á kvikmynd sem að þeim finnst áhugaverð og hugsa um 

hana meðan þeir horfa á hana og mynda sér skoðun á henni. Þegar þeir ganga svo 

út úr kvikmyndahúsinu fara þeir að ræða um atriðin í myndinni og þannig setja 

þeir merkingu í það sem að þeir sáu í miðlinum: vinirnir búa til merkingu í 

félagslegum samskiptum. 

Tilgangur miðlafræðslu er ekki að verja börn fyrir áhrifum miðlanna og 

þar af leiðandi að leiða þau á vit betri hluta heldur er tilgangur fræðslunnar að 

virkja börnin í að taka meðvitaðar ákvarðanir. Miðlafræðsla er ekki vörn heldur 
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undirbúningur. Miðlafræðsla hefur verið skilgreind með hliðsjón af 

„lykilhugtökum“ og „lykilsjónarmiðum“. Til eru margar útgáfur af slíkum 

hugtökunum en í þessu verki verður stuðst við lykilhugtök David Buckingham. 

Hann notar fjögur lykilhugtök; efnisgerð (e. production), miðlunarmál (e. 

language), framsetning (e. representation) og notendur (e. audience) (2003). Hér 

fyrir neðan verður hvert lykilhugtak fyrir sig skoðað nánar.   

 

Efnisgerð 

Tækni. Hvaða tækni er notuð til að búa til og dreifa miðlaefninu? 

Hvaða áhrif hefur tæknin á efnið? 

Vinnubrögð. Hver býr til miðlaefnið? Hver gerir hvað og hvernig 

vinna þeir saman? 

Framleiðsluiðnaðurinn. Hver á fyrirtækin sem búa til efnið? Á hverju 

hagnast þau? 

Tengsl milli miðla. Hvernig selja fyrirtæki sama efnið í mismunandi 

miðlum? 

Lagaumhverfið. Hver stjórnar framleiðslu og dreifingu efnisins? Eru 

lög um þetta, og hversu virk eru þau? 

Dreifing og útbreiðsla. Hvernig berst efnið til notenda? Hversu mikið 

val og vald hafa notendurnir? 

Aðgangur og þátttaka. Raddir hverra heyrast í miðlum? Hver er 

skilinn út undan og af hverju (Buckingham, 2003)? 

6.1 Rammi 1. Efnisgerð  

 

Miðlunarmál 

Merking. Hvernig „mál“ nota miðlar til að koma hugmyndum eða 

skilaboðum á framfæri og hvernig nota þeir þau? 
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Hefð. Af hverju þykir notendum það sjálfsagt og eðlilegt með 

tímanum að ákveðin framsetning efnis hafi tiltekna merkingu? 

Táknkerfi. Hvernig eru málfræðilegu reglunum komið á fót? Hvað 

gerist þegar þær eru brotnar? 

Tegund. Hvernig birtast hefðir og reglur í mismunandi formum 

miðlunar, t.d. í fréttum og hryllingsmyndum? 

Val. Hvaða áhrif hefur það að nota miðlunarmál með tilteknum hætti, 

t.d. vítt skot en ekki þröngt? 

Samspil. Hvernig verður merking til þegar myndmáli, prentmáli og 

hljóðmáli er teflt saman? 

Tækni. Hvernig hefur tæknin áhrif á merkinguna sem gæti verið 

sköpuð (Buckingham, 2003)? 

6.2 Rammi 2. Miðlunarmál 

 

Framsetning 

Raunveruleiki. Er efninu ætlað að vera raunverulegt? Af hverju virðist 

sumt efni raunverulegra en annað? 

Sannleikur. Hvernig fullyrða miðlar að þeir séu að segja sannleikann 

um heiminn? Hvernig reyna þeir að virka áreiðanlegir? 

Nærvera og fjarvera. Hvað er innifalið og hvað er útilokað frá 

miðlaheiminum? Hver talar og hverjum er þaggað niður í? 

Hlutdrægni og hlutleysi. Setja miðlar fram tilteknar skoðanir um menn 

og málefni? Koma þeir ákveðnum gildum eða hugmyndum á 

framfæri? 

Staðalímyndir. Hvernig gefa miðlar ákveðna mynd af einstaka 

félagshópum? Eru þær túlkanir nákvæmar/réttar? 
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Túlkanir. Af hverju þiggja notendur sumar túlkanir miðla sem sannar 

eða hafna öðrum sem fölskum? 

Áhrif. Hafa efnistök miðlafólks áhrif á skoðanir okkar á málefnum, 

mönnum eða þjóðfélagshópum (Buckingham, 2003)? 

6.3 Rammi 3. Framsetning 

 

Notendur 

Markhópar. Hvernig er miðlum beint að ákveðnum notendum? 

Hvernig reyna þeir að höfða til þeirra? 

Beina til. Hvernig tala miðlar til notenda? Hvaða ályktun búa 

miðlaframleiðendur til um notendur? 

Dreifing. Hvernig berst efnið til notenda? Hvernig vita þeir hvað er í 

boði? 

Notkun. Hvernig notar fólk miðla í daglegu lífi? Hvernig eru þeirra 

venjur og munstur í notkun? 

Merkingarsköpun/skilningur. Hvernig túlka notendur efni miðlanna? 

Hvernig skilja þeir það? 

Skemmtun. Hvers konar skemmtun veita miðlar notendum? Hvað líkar 

þeim eða líkar ekki? 

Félagslegur mismunur. Hvaða áhrif hefur kynferði, aldur, stétt eða 

uppruni á miðlanotkun fólks eða afstöðu þess til miðla (Buckingham, 

2003)? 

6.4 Rammi 4. Notendur 

 

Hér á eftir verður hvert atriði úr myndbandinu mínu skoðað nánar og tengt 

við fræðilegan bakgrunn og því er vel við hæfi að hafa lykilhugtökin skýr hér fyrir 

ofan því iðulega verður vitnað í þau. Atriðin í myndbandinu eru númeruð og 

nákvæm tímasetning þeirra í myndbandinu kemur fram við heiti hvers og eins.  
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6.5 Atriði 1 (00:24 - 00:56) 

Inngangsatriðinu er ætlað að beina hugsun áhorfandans strax að miðlum og þeim 

tíma sem hann eyðir í að nota þá. Það sem Þórdís les bak við skýringarmyndirnar 

um miðla er satt og rétt. Flest rökin fyrir mikilvægi þess að kenna börnum um 

miðla byggjast á því hversu miklum tíma börn eyða í notkun þeirra og því sé 

mikilvægt að fræða þau um þá. Rannsóknir hafa ítrekað sýnt að í flestum 

iðnríkjum eyða börn meiri tíma í sjónvarpsáhorf en í skólanum og eyða í raun 

meiri tíma í sjónvarpsáhorf en í allt annað sem þau gera fyrir utan svefn 

(Buckingham, 2003). Víða á Vesturlöndum hefur yngsta kynslóðin að miklu leyti 

alist upp í rafrænu/stafrænu umhverfi (Stefán Jökulsson, 2003). Ástæðan fyrir því 

að miðlalæsi er lífsnauðsynlegt fyrir þessar kynslóðir tengist þessu aukna flæði á 

miðlaskilaboðum (Frechette, 2008). Í dag sjá ungu kynslóðirnar fleiri 

myndskilaboð á einum degi en langafar þeirra og ömmur urðu vör við á einu ári 

(Thoman og Jolls, 2008) og oftar en ekki eru skilaboðin móttekin án þess að 

staldrað sé við til að spyrja og/eða kanna hugmyndirnar, gildin eða ástæðurnar 

fyrir skilaboðunum (Frechette, 2002). Börnin fá hugmyndir sínar um fjölskylduna, 

félagana og skólann í gegnum skilaboð miðlanna. Út frá þessu má ætla að það sé 

mikilvægt fyrir börn að vera vakandi fyrir því sem þau sjá og neyta og þau þurfi 

að geta breytt upplýsingum í verðmæta þekkingu (Stefán Jökulsson, 2003). 

 

6.6 Atriði 2 (00:56 - 01:18) 

Í atriðinu er fjallað um hversu mikilvægt miðlalæsisfréttastofunni finnst að 

áhorfandinn viti að öll miðlaskilaboð séu búin til og að bak við þau sé einhver 

sem ákveði hvað komi fram í þeim og hvað ekki. Þar er komið inn á eitt 

lykilhugtak Buckingham, efnisgerð (sjá ramma 1). Þar veltir hann fyrir sér 

vinnubrögðum, framleiðsluiðnaðinum, lagaumhverfinu og aðgangi og þátttöku, 

það er að segja spyr hver búi til miðlaefnið, hver eigi fyrirtækin, hver stjórni 

framleiðslunni og raddir hverra heyrist í miðlum (2003). Það er mikilvægt að fólk 

viti að miðlafólk hefur valdið til að ráða efnisvali og efnistökum og því er 

óneitanlega hægt að leiða líkur að því að ekki rati allt efni í miðlana og þar af 

leiðandi verði einhverjir hafðir út undan og eitthvað mæti afgangi. Miðlar ákveða 

dagskrána og þeir ákveða hvaða málefni teljast vera mikilvæg. Þeir ákveða 
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kannski ekki hvað fólki finnst um hin ýmsu málefni, en þeir ákveða hvaða 

málefnum það á að hafa skoðun á (Petersson og Pettersson, 2000).  

 

6.7 Atriði 3 (01:27 - 02:05) 

Þetta atriði á að vekja börnin til umhugsunar um eitt af lykilhugtökum 

Buckingham, framsetningu (sjá ramma 3), þá sérstaklega staðalímyndir (2003), 

það er að segja hvernig miðlar gefa einfalda eða ýkta mynd af einstaklingum eða 

hópum (Petersson og Pettersson, 2000). Í atriðinu er arabi tekinn sem dæmi um 

einstakling sem er staðlaður í miðlum. Á síðustu 30 árum hefur sú staðlaða ímynd 

sem áhorfendur í vestrænum samfélögum hafa af aröbum í sjónvarpi og 

kvikmyndum verið sú að þeir séu hryðjuverkmenn (Qumsiyeh, e.d.). Í 

miðlaskilaboðum getur stíll einstaklings, líkamstjáning, klæðnaður, förðun, 

hárgreiðsla og andlitstjáning haft merkingu án þess að tal eða annað sé 

nauðsynlegt (Frechette, 2002). Það eitt að Sigurður fréttamaður hafi verið klæddur 

í gervi araba gat sent þau skilaboð til áhorfandans að þarna væri um 

hryðjuverkamann að ræða þar sem að það er sú staðlaða ímynd sem við höfum af 

aröbum. Miðlar veita okkur miðlaða útgáfu af heiminum, miðlaframleiðslan setur 

saman atburði, býr til sögu úr atburðum og býr til persónur, þar með stuðlar hún 

óhjákvæmilega að því að við sjáum heiminn á sérstakan hátt. Svo er hægt að velta 

fyrir sér hver áhrifin séu, hvort að efnistök miðlafólks hafi áhrif á skoðanir okkar 

á málefnum, mönnum eða þjóðfélagshópum. Þegar þessi einföldun á sér stað þá 

hlýtur einhver að verða út undan og þar með er þaggað niður í þeim; það kallar 

Buckingham fjarveru (2003).  

 Á aldrinum 11-12 ára og upp úr geta börn byrjað að hugsa um 

hugmyndafræðileg áhrif sjónvarpsins og möguleg áhrif jákvæðra og neikvæðra 

mynda af ákveðnum hópum á áhorfendur. Þau byrja að vera meðvituð um ferli 

staðalímynda, bæði í raunveruleikanum og í miðlum (Buckingham, 2003). Með 

hliðsjón af þessu er viðeigandi að hafa þetta atriði í myndbandinu því markhópur 

myndbandsins er einmitt á börn á þessum aldri.  
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6.8 Atriði 4 (02:06 - 02:59) 

Það er mikilvægt í framhaldi af umfjöllun um staðalímyndir að fjalla um tæknina 

og þátt hennar í að búa til ákveðnar staðalímyndir svo að börn geri sér grein fyrir 

því að það er ekki allt raunverulegt sem þau sjá í miðlum.  

Í þessu atriði er athyglinni beint að því að það er ekki allt sem sýnist í 

miðlum. Buckingham fjallar um tækni í tveimur lykilhugtökum, efnisgerð (sjá 

ramma 1) og miðlunarmáli (sjá ramma 2). Annars vegar er því velt upp hvaða 

tækni sé notuð til að búa til og dreifa miðlaefninu og hvaða áhrif hún getur haft á 

efnið (2003). Eins og við sjáum í þessu atriði í myndbandinu er ýmisleg tækni 

notuð til að búa til einfalda auglýsingu. Fyrir utan myndavélar og þess háttar 

tækjabúnað þá virðist lýsing skipta miklu máli, förðun, og það sem virðist vega 

þyngst er myndvinnsluforrit sem getur til dæmis lengt háls fyrirsætunnar, stækkað 

augu hennar og klippt hana og skorið á alla kanta. Allt þetta er gert til að senda 

ákveðin miðlaskilaboð til áhorfandans. Þarna er búinn til einstaklingur sem 

neytendur miðilsins eiga að halda að sé raunverulegur og þarna eru neytendurnir 

beinlínis blekktir. Hins vegar er fjallað um tækni í því samhengi að tæknin geti 

haft áhrif á merkinguna sem áhorfandinn skapar (Buckingham, 2003). Í þessu 

atriði hefur tæknin búið til granna og fallega fyrirsætu með fullkomna húð og 

ungar stelpur gætu skilið skilaboðin á þann veg að allar fyrirsætur séu grannar, 

fallegar og með fullkomna húð. Með þessum hætti hefur tæknin og blekkingin 

bein áhrif á merkingarsköpun ungu stelpnanna. Áhugavert er að velta því fyrir sér 

í framhaldi bæði af staðalímyndum og tækninni, að hin týpíska fyrirsæta er hvít, 

tæpir 180 sentimetrar á hæð og rétt rúm 50 kíló; hún er um 15 kílóum léttari en 

meðalstelpa og um 15 sentimetrum hærri. Útlit fyrirsætunnar er frekar sjaldgæft 

en samt sem áður er myndin af henni svo útbreidd að það er erfitt fyrir stelpur að 

hugsa ekki um, að það sé eitthvað að þeim sjálfum þegar þær bera sig saman við 

fyrirsætuna (Thompson o.fl., 1999). 

Líkt og í atriði 2 þá getur maður velt hér fyrir sér vinnubrögðum (sjá 

ramma 1) (Buckingham, 2003). Hérna geta börnin hugsað um það hver búi til 

miðlaefnið, hver geri hvað og hvernig þeir vinni saman, því í þessu atriði koma án 

efa margar hendur saman til þess að búa til lokaútkomuna sem endar á 
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auglýsingaskiltinu. Þannig að þetta atriði sýnir einnig mjög skýrt efnisgerðina, að 

allt sem við sjáum í miðlum sé búið til og ekki alltaf raunverulegt. 

 

6.9 Atriði 5 (03:00 - 03:56) 

Þetta atriði snýst í rauninni um notandann og hans upplifun. Þá erum við komin í 

fjórða og síðasta lykilhugtak Buckingham um notandann (sjá ramma 4), það er að 

segja hvernig notandinn túlkar efni miðilsins, hvaða skemmtun hann fær frá 

miðlinum og hvernig félagslegur munur orkar á upplifunina (2003). Ólíkt fólk 

upplifir sömu miðlaskilaboðin á mismunandi hátt. Notendur leika sitt hlutverk við 

túlkun miðlaefnisins, af því að hver og einn notandi færir miðlaefninu einstaka 

lífsreynslu, til dæmis kyn, aldur, menntun og menningarlegt uppeldi. Þegar allt 

þetta bætist eða blandast við miðlaefnið skapar það einstaka túlkun (Thoman og 

Jolls, 2008). Þannig getum við séð út frá könnuninni sem Þórdís framkvæmdi í 

Íslandi í kvöld að upplifun kvennanna fjögurra sem hún ræddi við, af því að sjá 

myndband af konu fæða barn, var ólík. Þar hafði aldur þeirra og fyrri reynsla 

eflaust mikið að segja. Ung kona sem gengur með barn upplifir skilaboðin eflaust 

ekki eins og 9 ára gömul stelpa og fullorðin fimm barna móðir upplifir skilaboðin 

óneitanlega öðruvísi en unglingsstúlka. Þetta sýnir okkur að það eru mismunandi 

forsendur fyrir skilningi okkar á miðlaskilaboðum.    

 

6.10 Atriði 6 (04:00 - 04:38) 

Þessu atriði er ætlað að beina athygli að efnisgerðinni (sjá ramma 1) og þá 

sérstaklega að því hvernig tengsl geta verið á milli miðla, þ.e.a.s. að sama efnið sé 

selt í mismunandi miðlum (Buckingham, 2003). Í atriðinu er fyrirtækið Latibær 

tekið sem dæmi þar sem að fyrirtækið hefur selt efni sitt í sjónvarpi, útvarpi, 

bókum og á internetinu. Einnig gefur Latibær út tónlist og er með föt og 6000 

aðrar vörur á boðstólum í verslunum (LazyTown, 2009). Þetta atriði ætti því að 

geta sýnt áhorfandanum hversu umsvifamikil stór fyrirtæki geta verið á 

miðlamarkaðnum.  
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Þess má einnig geta að markaðssetning sem beinist að börnum og 

unglingum hefur færst í vöxt á síðustu árum (Umboðsmaður barna, e.d.). Börn eru 

orðin mun verðmætari á markaðnum en áður fyrr og það hefur sýnt sig að þau 

hafa töluverð áhrif á ákvarðanir foreldra í innkaupum (Buckingham, 2003). 

Stöðugt er leitað nýrra leiða til þess að ná til þessa markhóps og eru óbeinar 

auglýsingar og dulbúin markaðssetning algeng í miðlum í dag (Umboðsmaður 

Barna, e.d.). Þegar fyrirtæki eins og Latibær eru eins umsvifamikil og raun ber 

vitni er eflaust auðvelt að ná til markhópsins og því verður að fræða börn um það 

hversu valdamikil slík fyrirtæki eru í miðlum.  

Í framhaldi af þessu er hægt að velta dreifingu og útbreiðslu (sjá ramma 1) 

fyrir sér, það er að segja hvernig efnið berst til notanda og hversu mikið val og 

vald notendurnir hafa (Buckingham, 2003). Því þegar að miðlaefni með sömu 

miðlaskilaboðum skella á notandanum úr öllum áttum þá er hægt að leiða líkur að 

því að mótstöðuafl þeirra gagnvart söluvörunni geti minnkað til muna.  

Buckingham talar einnig um framleiðsluiðnaðinn í tengslum við 

efnisgerðina, það er að segja hvernig fyrirtækin hagnast. Því þó svo að sumt 

miðlaefni sé búið til af einstaklingum sem starfa einir eða aðeins fyrir sig eða sína 

fjölskyldu og vini þá er flest miðlaefni framleitt og birt af hópi fólks í 

hagnaðarskyni. Þetta þýðir að notendurnir þurfa að átta sig á hinum efnahagslegu 

hagsmunum sem eru í húfi í efnisgerðinni og með hvaða hætti tekjurnar eru 

myndaðar (2003). Til að varpa ljósi á þetta endar þetta atriði á því að varpað er 

spurningu til áhorfandans um það hvort að tilgangur efnisgerðarinnar sé að stuðla 

að betri heilsu ungmenna eða græða peninga.  

Latibær er svipað fyrirbæri og Disney að því leytinu til að efni frá 

fyrirtækjunum eru í hinum ýmsu miðlum og boði í verslunum og fleiri stöðum. 

Algengt er að börn sjái nýjustu myndina eða þáttinn frá þessum fyritækjum og 

vilji þar af leiðandi kaupa varning frá fyrirtækinu. Með þessu móti verður til 

ákveðin samvirkni miðla þar sem hver miðill vísar á annan í því skyni að auka 

hagnað (Buckingham, 2003).    
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7 Hvernig verkið tengist kennslu, þjálfun, uppeldi og umönnun 

Myndbandið tengist kennslu, uppeldi, þjálfun og umönnun því myndbandið er 

fræðslumyndband um miðla sem kennarar, foreldrar og aðrir umönnunaraðilar 

geta auðveldlega sýnt börnum, þá sérstaklega börnum á aldrinum 11-14 ára sem 

eru í þeirra umsjón. Myndbandið fræðir þau um miðla sem leiðir vonandi til þess 

að börnin verði miðlalæs.  

Gríðarleg aukning hefur orðið á flæði upplýsinga sem hefur skapað 

meiriháttar vanda í heimi formlegrar menntunar. Lengi vel var menntun hönnuð til 

að tryggja það að nemendur lærðu staðreyndir um heiminn, sem þeir sýndu svo að 

þeir kunnu með því að svara spurningum rétt á prófi. En svoleiðis kerfi er ekki 

lengur viðeigandi þegar við þurfum ekki annað en ýta á hnapp til þess að ný 

þekking verður okkur aðgengileg. Það sem nemendur þurfa að læra í dag er 

hvernig eigi að finna það sem þau þurfa að vita þegar þeir þurfa að vita það. Þeir 

þurfa að að kunna að velja traustar heimildir og geta metið hvort upplýsingarnar 

sem þau finna séu nothæfar. Miðlafræðsla getur hjálpað bæði kennurum og 

nemendum að skilja hvaðan upplýsingar koma, hagsmunum hverra þær þjóni og 

hvernig sé hægt að finna mismunandi sjónarhorn varðandi menn og málefni 

(Thoman og Jolls, 2008).  

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, nr. 18/1992, fjallar um rétt barna til 

uppbyggjandi upplýsinga sem og rétt barna til verndar gegn skaðlegu efni. Ísland 

fullgilti sáttmálann árið 1992. Í 17. grein sáttmálans kemur fram að aðildarríki 

viðurkenna mikilvægi miðla, og skulu þau sjá um að barn hafi aðgang að alls kyns 

upplýsingum og efni frá eigin landi og útlöndum, einkum því sem ætlað er að 

stuðla að félagslegri, andlegri og siðferðislegri velferð þess og líkamlegu og 

geðrænu heilbrigði. Aðildarríki skulu í þessu skyni stuðla að því að mótaðar verði 

viðeigandi leiðbeiningareglur um vernd barns fyrir upplýsingum og efni sem 

skaðað getur velferð þess. Hér er undirstrikað mikilvægi þess að stuðla að 

miðlafræðslu því að sú fræðsla veitir án efa viðeigandi leiðbeiningareglur um 

umgengni við miðla. Með góðri handleiðslu geta börn lært að nýta sér miðla á 

heilbrigðan og jákvæðan hátt. Foreldrar bera fyrst og fremst ábyrgð á velferð 

barna sinna en nauðsynlegt er að samfélagið í heild sinni hjálpist að við að bjóða 

börnum upp á góð uppeldisskilyrði (Umboðsmaður barna, e.d.). 
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Buckingham fjallar um kenningar rússneska sálfræðingsins og kennarans 

Lev Vygotsky í tengslum við lærdóms- og kennsluferlið. Vygotsky gerir 

mikilvægan greinarmun á því hvað nemendur geta lært án aðstoðar og hvað þau 

geta einungis lært með aðstoð annarra. Þetta kallar hann svæði hins mögulega 

þroska (e. zone of proximal development). Í stað þess að bíða eftir því að börn 

verði tilbúin eða vera með ákveðið módel með aldurstigum eða öðrum stigum, þá 

ættu kennarar að vinna á svæði hins mögulega þroska, setja börn í „göngugrind“ 

(e. scaffolding) þar til þau hafa náð skilningnum og þurfa ekki lengur stuðning. 

Samtal milli kennara og nemenda og milli nemendanna sjálfra er aðalatriðið í 

þessu ferli (2003).  

Greinarmun Vygotsky á sjálfkrafa og vísindalegum skilningi má nota til að 

útskýra sambandið milli þess sem nemendurnir vita fyrir um miðla og þess nýja 

skilnings sem kennararnir veita. Sjálfkrafa skilningur þróast í gegnum eigin 

hugaráreynslu barnsins en vísindalegur skilningur er með afgerandi hætti undir 

áhrifum fullorðinna og hlýst af kennsluferlinu. Líta má á þann skilninginn sem 

barnið hefur fyrir á miðlum sem sjálfkrafa skilning en sá skilningur verður 

kerfisbundnari og almennari eftir því sem börnin þroskast. Um síðir verður 

miðlakunnáttan líkari vísindalegum skilningi sem gerir börnunum kleift að hugsa 

og nota miðlunarmál á mun meðvitaðari og yfirvegaðri hátt en áður. Markmið 

miðlafræðslu er því ekki eingöngu að gera börnum kleift að lesa eða skilja 

miðlaefni eða að gera þeim kleift að búa til sitt eigið. Fræðslan verður jafnframt 

að gera þeim kleift að íhuga á skipulagðan hátt um ferlið „að lesa og skrifa“ til 

þess að þau skilji og greini eigin upplifun sem lesendur og höfundar efnis í öllum 

myndum. Sem dæmi um þetta er að í gegnum dagleg samskipti barna við sjónvarp 

eru þau smám saman að byggja upp sjálfkrafa skilning sem gerir þeim kleift að 

greina á milli miðils og raunveruleikans og þar af leiðandi að ákveða hversu mikið 

traust þau skuli bera til miðilsins og hversu alvarlega þau eigi að taka skilaboðum 

frá honum. Til þess að ræða slík mál við aðra verða þau að færa rök fyrir sínu mati 

í ljósi mögulegra sönnunargagna og þar af leiðandi að nota mælikvarða sem er 

markvissari og samkvæmari sjálfum sér. Í miðlafræðslunni kynnast þau svo 

vísindalegum hugtökum á borð við „staðalímynd“ og „framsetning“ sem gerir 

þeim auðveldara að íhuga miðlun og afleiðingar hennar á markvissari máta en 

áður (Buckingham, 2003).  



20 
 

Út frá sjónarhorni Vygotsky má líta á miðlalærdóm sem þriggja stiga ferli: 

Nemendur gera þann skilning sem er fyrir ítarlegri; sem gerir þeim kleift að túlka 

þann skilning markvisst og alhæfa út frá honum; sem hvetur þau til að spyrja 

spurninga um grunn skilningsins og þar með auka við skilninginn (Buckingham, 

2003).  

 

8 Niðurlag 

Þegar ég hugsa til þess hvaða lærdóm ég hafi dregið af því að vinna þetta verkefni 

kemur fyrst upp í hugann sú staðreynd að ég hef dýpkað skilning minn á 

viðfangefninu. Ég taldi mig hafa nokkuð góðan skilning á efninu en þegar að á 

reyndi, og ég þurfti að útskýra efnið á einfaldan og skýran hátt í þeim tilgangi að 

koma því til markhóps míns, þurfti ég að bæta skilninginn til að ná að grípa 

almennilega utan um inntak efnisins og koma því skilmerkilega frá mér. Einnig 

myndi ég segja að ég hafi lært ýmislegt í tengslum við rökfærslu, þar sem 

greinargerðin krafðist þess af mér að ég færði rök fyrir máli mínu. Verkefnið 

snerist um að miðla efni um miðla og því lærði ég ekki aðeins fjölmargt um 

inntakið heldur talsvert um vinnubrögð og efnistök við myndmiðlun. 

Lærdómurinn sem ég dreg af tæknilegri vinnslu myndbandsins er fyrst og 

fremst sá að þolinmæði sé dyggð. Erfitt er að skipuleggja fram í tímann og þó svo 

að myndin sé ekki löng fór mikill tími í vinnsluna á henni.  

Eins og fyrr segir er meginmarkmið þessa verkefnis að vekja athygli á 

miðlalæsi og tel ég að næsta skref á því sviði sé að efla til muna miðlafræðslu í 

íslensku skólakerfi. Mín ósk er sú að þegar barnið sem ég geng með undir belti 

vex úr grasi og byrjar í skóla, verði fræðsla um miðla orðinn fastur liður í 

skólastarfinu. 
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10 Fylgigögn 

Hér sem fylgigagn er myndbandið Ísland í kvöld. Myndbandið er á geisladiski 

merktum Ísland í kvöld.  

 


