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Útdráttur 

Fjölmiðlar hafa breyst mikið undanfarin ár og hafa orðið stór partur af lífi okkar nú til 

dags. Í þessari ritgerð er fjallað um umfjallanir í fjölmiðlum sem tengjast  börnum og 

sérstaklega skoðað hvort fréttir séu neikvæðar eða jákvæðar í garð barnanna. Gerð var 

orðræðugreining til að greina betur fréttirnar og voru notuð dagblöð sem höfðu nýlega 

komið út við vinnslu á orðræðugreiningunni. Skoðað var hvort börnin hafi fengið að 

láta ljós sitt skína með sinni eigin rödd eða hvort umfjallanir hafi verið fullorðinslegar 

og raddir barna ekki fengið að hljóma. Í ritgerðinni hafa verið gerð greinagóð skil á 

helstu réttindum og reglum sem eru í gildi á Íslandi í dag og leitast var svara við hvernig 

reglur eru túlkaðar þegar kemur að börnum og fjölmiðlum. Helst var leitað svara í 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna en einnig hjá Unicef og umboðsmanni barna á 

Íslandi. Mannfræði  barna er einnig viðfangsefni í þessari ritgerð og almennar 

barnahugmyndir sem erlendir  mannfræðingar hafa komið fram með. Aðallega verður 

horft á hvaða réttindi börn hafa í fjölmiðlum nú til dags og leitast svara við þeim 

vangaveltum ásamt því að skoða almenn réttindi barna og hugmyndir mannfræðinga um 

börn.  
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1 Inngangur 

Börn eru margoft til umfjöllunar í fjölmiðlum og hefur umræðan verið bæði neikvæð og 

jákvæð. Neikvæðar fréttir teljast oft á tíðum fréttnæmari heldur en þær jákvæðu, þar 

sem margir vilja meina að jákvæðar fréttir séu um atburði sem þykja sjálfsagðir í okkar 

samfélagi. Þegar umfjöllun um börn og ungt fólk er til umræðu þá er í mörgum tilfellum 

talað fyrir þau. Þau eru sjaldan spurð álits heldur er áætlað að skoðanir þeirra 

endurspegli viðhorf fullorðinna um málið. Því má segja að það séu fullorðinsleg 

sjónarmið sem fram koma í fréttunum í stað barnlegra.  

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða fréttamiðla svo sem dagblöð, tímarit og 

vefsíður og umfjöllun þeirra um börn. Fjallað verður um þær fréttir sem hafa verið í 

samfélaginu undanfarna mánuði og tengjast börnum. Einnig verða réttindi barna 

almennt skoðuð sem og réttindi þeirra í tengslum við fjölmiðla. Réttindum barna út frá 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna verða einnig gerð skil ásamt hugmyndum 

mannfræðinga um börn, réttindi þeirra og barnæsku. Reynt verður að leitast svara við 

þeim vangaveltum um  hvort börn fái að láta sína eigin rödd heyrast í fjölmiðlum eða 

hvort talað sé fyrir þau. Skoðað verður hvort algengara sé að rödd barna fái að heyrast í 

jákvæðum eða neikvæðum fréttum og hvort tengsl séu þar á milli. Réttindi barna í 

fjölmiðlum samkvæmt Barnasáttmálanum verða skoðuð ásamt öðrum greinum sem snúa 

að reglum fjölmiðla gagnvart börnum sem og réttindum þeirra til þátttöku. Hvað telst til 

óréttlátrar umfjöllunar gagnvart barni í fjölmiðlum og hvernig hefur verið tekið á því á 

Íslandi. Meðal annars verða lög og reglur skoðaðar sem gefnar hafa verið út af 

umboðsmanni barna, Unicef og íslenskum lögum.  

Í fyrsta kafla verður fjallað almennt um réttindi og skyldur barna og þær skoðaðar út 

frá Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Farið verður yfir hvernig Barnasáttmálinn tekur 

á réttindum barna til þátttöku og  þá sérstaklega í tengslum við fjölmiðla. Einnig verða 

umræður og greinar frá umboðsmanni barna teknar fyrir sem snúa að börnum og 

fjölmiðlum með barnaverndarlög Íslands til hliðsjónar. Að lokum munu réttindi til 

þátttöku vera borin saman við rétt til verndar gegn þátttöku barna í fjölmiðlum.  

Í öðrum kafla verður farið yfir hugmyndir mannfræðinga og annarra fræðimanna um 

börn og barnæskuna. Skoðað verður hvernig barnafræðin eru túlkuð þegar kemur að 

þátttöku barna bæði í fjölmiðlum og í daglegu lífi. Rannsóknir sem gerðar hafa verið 

með og á börnum verða skoðaðar en þar er meginmunurinn sá að börn fá annað hvort að 

vera aðalþátttakendur rannsóknar eða eru skoðuð út frá sjónarhorni rannsakandans.  
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Í þriðja kafla voru fjölmiðlarnir teknir fyrir. Gerð var orðræðugreining á 39 

blaðagreinum sem út komu í september 2012. Þessar greinar fjölluðu allar á einhvern 

hátt um börn, bæði með neikvæðum og jákvæðum hætti. Einnig var skoðað hvort væri 

algengara að umfjallanir um börn væri í neikvæðu eða jákvæðu ljósi og hvort tengsl 

væru á því og hvort rödd barnanna fengi að heyrast í fréttinni. Orðræðugreining snýst 

um aðferð til að rannsaka texta eða textabúta þegar fréttir og umfjallanir eru skoðaðar. 

Reynt verður að varpa ljósi á þá hugmyndafræði sem er mótandi í fréttunum og 

innihaldið skoðað útfrá hvort fréttin er neikvæð eða jákvæð. Nokkur skref eru farin sem 

eru að velja málefni, greining á tilgangi verkefnisins, greina gögnin og skoða 

átakapunktana í orðræðunni.  Samtals voru skoðuð 10 blöð sem komu inn um lúgur 

flestra landsmanna, sem voru Fréttablaðið, Morgunblaðið, Fréttatíminn og Dagblaðið 

Vísir. Samtals voru fréttirnar 39 sem tengdust börnum á einhvern hátt. 

Í ljós kom að um helmingur fréttanna voru neikvæðar þar sem þátttaka barnanna var 

ekki sýnileg. Nokkrar greinar voru skilgreindar sem hlutlausar þar sem hvorki var hægt 

að túlka þær jákvæðar né neikvæðar. Aðeins voru þrjár jákvæðar fréttir þar sem rödd 

barnanna fékk að heyrast.  

Þegar börn eru talin vera börn þá á lífið að einkennast af engum þrýstingi, sálfsþróun 

og sakleysi. Það er fullorðið fólk sem er við stjórnvölinn og þeim ber skylda til að hafa 

barnið í huga við allar ákvarðanir þegar þær snúast um börnin. Neikvæðar fréttir eru 

mest lesnu fréttirnar hér á landi og þar af leiðandi keppast fréttamenn við að fjalla um 

neikvæð málefni. Þar er engin undantekning að neikvæðar fréttir um börn eru á meðal 

þeirra frétta sem eru mest lesnar. Fjölmiðlar eru meira áberandi núna en áður og í 

ólíkasta formi svo neytandinn hefur margar leiðir að fréttum og fréttaflutningi.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Samkvæmt spám sænska rithöfundarinns Ellen Key í byrjun tuttugustu aldar þá átti sú 

öld að vera öld barnanna og hugmyndir barnafræðimanna áttu eftir að koma meira upp á 

yfirborðið þegar leið á öldina. Börnin urðu forgangsatriði í mörgum samfélögum og 

þegar litið er til baka þá má segja að Key hafi haft rétt fyrir sér. Börn hafa verið til 

umfjöllunar bæði í hinum fræðilega og félagslega heimi (Montgomery, 2009).  

Börn og fullorðnir eiga að vera jafningar í samfélaginu samkvæmt Kjörholt og 

Bjerke (2008). Þau gerðu athugun með þátttöku barna í heimilslífi þar sem börn fá að 

láta raddir sínar heyrast jafn mikið og fullorðnir. Þar að leiðandi verða þau jafningjar á 

heimilinu eins og þau ættu að vera í samfélaginu og þá vitna Kjörholt og Bjerke (2008) í 

Barnasáttmálann. Eins og staðan er núna er óskýr staða á milli ungmenna og fullorðinna 

því þau eru annaðhvort öðruvísi eða jafningar. Ekkert þar á milli. Horfa þarf samt á 

aldur barnsins og aðstæður þegar skoðað er börn sem jafninga við fullorðið fólk (Bjerke 

og Kjörholt, 2008). 

Nánar verður fjallað um barnafræðina, mannfræði barna og almennt um menningu 

barna í þessum kafla. Ólíkar skilgreiningar á barnæskunni koma einnig fram í þessum 

kafla.   

2.1 Hvað er barn?  

Samkvæmt Barnasáttmálanum er barn skilgreint sem hver sá einstaklingur sem ekki 

hefur náð átján ára aldri nema ef lög ákveðins lands gefa annað til kynna 

(Barnasáttmálinn, 1989). Hér á landi teljast börn vera einstaklingar innan við sextán ára 

aldur en ungmenni frá sextán til átján ára aldri (Innanríkisráðuneytið, 1998). Ekki er þó 

sjálfgefið að öll samfélög flokki einstakling undir átján ára sem barn eða ungmenni.  

Heather Montgomery vitnar í Barnasáttmálann í sínum skrifum og segir að 

skilgreining á barni sé manneskja undir 18 ára aldri og barnæskan gildir um það tímabil 

(Meehan, 2011). 

Fræðimenn hafa margir hverjir gert rannsóknir á börnum en með árunum hafa 

rannsóknir með börnum líka verið áberandi og eru mannfræðingar þar engin 

undantekning.  

Erfitt er þó að alhæfa um öll börn í heiminum því hegðun og lifnaðarhætti verður að 

skoða út frá hverjum menningarheimi fyrir sig. Margar rannsóknir og mikið af efni er 

samt til um barnæskuna þar sem margir fræðimenn hafa skoðað stöðu þeirra í einstökum 

samfélögum og þeirra hlutverk (Montgomery, 2009). 
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Þótt að ekki hafi verið fjallað mikið um börn áður fyrr í mannfræðinni þá hafa 

rannsóknir á börnum þar sem verið er að rannsaka börnin á þeirra eign forsendum orðið 

tíðari á seinni árum 19. aldar en áður þá voru rannsóknirnar byggðar á hugmyndum frá 

sjónarhóli fullorðna fólksins eða foreldra (Hardman, 1973). Það ber að rannsaka börn út 

frá þeirra eigin heimi og á þeirra forsendum til að fá sem réttustu mynd af þeirra 

hugmyndum og þeirra lífi út frá þeim sjálfum. Þau eru gerendurnir og áhrifavaldarnir í 

sínu eigin lífi, þau eru aðal uppspretta lífs og menningar í hverju samfélagi fyrir sig. 

Hirschfeld (2002) talar um að mannfræðirannsóknir snúast um eitthvað sem er lært 

en ekki erft þá ættu börnin að koma sterkt inn þar því þau eru svo fljót að læra hlutina. 

En hann vill meina að það virðist ekki vera grundvöllur eða áhugi fyrir að rannsaka börn 

og líf þeirra. 

2.2 Mannfræði barna 

Börn eru stór hluti af okkar veröld og þar af leiðandi stórt viðfangsefni í rannsóknum 

fræðimanna. Í mannfræðinni, í upphafi 20. aldar, voru börn ekki mikið rannsökuð. 

Nokkrar rannsóknir eru þó til og hafa fræðimenn eins og Margaret Mead og Mary 

Goodman fjallað um börn og barnæsku. Charlotte Hardman (1973) vill nálgast börnin 

sem viðfangsefni, manneskjur sem hafa sinn eigin veruleika og skoðanir en ekki útfrá 

skoðunum foreldra eða fullorðinna. Börn eru talin hafa sínar eigin hefðir og fjallar 

Hardman um mismunandi menningaheima sem börn eru að alast upp í. Charlotte 

Hardman (1973) spyr hvort mannfræði barna sé hreinlega til og veltir því fyrir sér af 

hverju barnahefðir almennt séu viðfangsefni mannfræðinga. Af hverju mega börnin ekki 

bara vera eins og þau eru (Hardman, 1973). Börn geta samt verið viðfangsefni 

rannsókna en taka þarf tillit til að þetta séu börn og ekki sé hægt að miða þau við 

fullorðna.  Bæði börn og konur hafa oft á tíðum verið þögli hópurinn en þetta eru samt 

sem áður hópar sem er vert að rannsaka (Hardman. 1973). 

Það sem þekkist hér á Íslandi í sambandi við uppeldi er ekki sjálfgefið að þekkist í 

öðrum menningarheimum. Þessi vestræna hugsun um barnæskuna þar sem allt snýst um 

vinina og leikina þekkist kannski ekki í öðrum heimshlutum þar sem börn þurfa að 

kljást við hungursneyð eða hernað (Korbin, 2003).  Börn á Íslandi læra að leika með dót 

og telja uppá 10 á meðan annarsstaðar í heiminum læra börn að mjólka kýr eða veiða 

dýr. Þess vegna er mikilvægt þegar verið er að rannsaka börn að þau séu skoðuð út frá 

þeirra eigin menningarheimi og venjum en ekki sjálfkrafa gert ráð fyrir að lifnaðarhættir 

þeirra séu eins og þekkist í okkar landi.  
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Þegar horft er á rétt barna og réttur þeirra borinn saman við rétt fullorðinna vakna 

upp margar spurningar. Stjórnvöld eiga að styðja við bakið á foreldrum og á móti kemur 

eiga foreldrar að styðja við bakið á börnum svo að þau öðlist réttindi til þátttöku. 

Foreldrar verða að  láta hag barnanna vera aðalatriðið þegar kemur að uppeldi. Það er 

ekki fyrr en þessi hagur er ekki virtur sem stjórnvöld eiga að grípa inní heimilislífið. 

Sumir fræðimenn vilja meina að foreldrar séu þjónustuaðilar þegar kemur að rétti barna. 

Aðrir vilja að meina að barn sem hefur einhvern rétt sé sjálfstæð persóna sem ber 

ábyrgð á eigin gjörðum (Reynaert, Bouverne-De Bie, Vandelve, 2009).  

Barnæska í rannsóknum fræðimanna er oft byggð á hugmyndum frá fullorðnu fólki í 

staðinn fyrir að ræða við börnin sjálf. Etnógrafíur sýna oft að börn hafi verið mikilvægir 

viðmælendur og áætlunin sýnir að orð þeirra muni verða notuð en þegar kemur að 

útkomunni þá hafa orð fullorðna fólksins frekar verið notuð eða vitnað í (Montgomery, 

2009). 

Uppúr 1973 kom út rit eftir Charlotte Hardman þar sem hún hélt því fram að börn 

væru mikilvægt rannsóknarefni bæði líf þeirra almennt og störf. Að skoða börn í 

etnógrafíum myndi líka geta lýst mörgum atriðum um samfélagið útfrá hugmyndum 

barnanna og fengjust við það ný og öðruvísi sjónarhorn á málefnum sem tekin eru fyrir. 

Börn eiga að hafa sínar eigin skoðanir og hugsa á sinn eigin hátt. Skilningur þeirra á 

samfélaginu verður líka annar en fullorðna fólksins þegar þau hafa sjálfstæða hugsun 

(Montgomery, 2009). 

Börnin hafa ekki völdin í sínu eigin samfélagi en þau eiga rétt á láta skoðanir sínar í 

ljós. Að rannsaka börnin út frá skoðunum fullorðna/foreldra er ekki réttasta leiðin þar 

sem börnin hafa kannski allt aðrar hugmyndir um lífið og tilveruna.  

2.3 Rannsóknir með börnum og á börnum 

Þegar mannfræði barna og umfjöllun um börn og fjölmiðla er skoðuð er mikilvægt að 

fara yfir þær rannsóknir sem gerðar hafa verið í gegnum tíðina og aðferðir sem stuðst 

hefur verið við. Margir fræðimenn bæði mannfræðingar og aðrir hafa lagt áherslu á 

málefni barna bæði út frá sjónarhorni barnanna sjálfra sem og rannsakandans. Ýmsar 

rannsóknaraðferðir eru til, til þess að ná sem víðtækustum upplýsingum frá börnunum 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2006). 

Áhugi fræðimanna á að rannsaka börn hefur aukist í okkar samfélagi og er það 

stundað í sífellt meira magni en áður fyrr. Hvort sem um er að ræða rannsóknir með 

börnum eða á börnum. 
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Jóhanna Einarsdóttir (2006) hefur skoðað muninn á rannsóknum sem gerðar eru á 

börnum annars vegar og hinsvegar með börnum. Þegar leitast er eftir áliti frá börnum 

um einhver málefni sem verið er að rannsaka, kallast það rannsókn með börnum. Kostir 

slíkrar rannsóknar eru að rödd þeirra fær að heyrast og orð barnanna er sýnileg í texta 

rannsakandans. Rannsakandinn er að vitna þá beint í börnin og skoðar þeirra hugmyndir 

og hugsjónir. Það er þó ekki alltaf talin hentug leið því vernda þarf börnin gagnvart 

umhverfinu ásamt því að virða skoðanir þeirra. Erfitt gæti verið að fá uppúr börnum það 

sem verið er að leitast eftir því þau vita stundum ekki hvers er ætlast af þeim, fullorðna 

fólkið veit það hins vegar í flestum tilfellum þótt að þau viti ekki neitt meira en börnin 

þá kunna þau að koma hlutunum frá sér.   

Jóhanna gerði rannsókn  með börnum þar sem þau áttu að tjá sig um tilveruna í 

leikskólanum. Jóhanna lagði áherslu á að börnin væru með sína eigin rödd og skoðanir 

þeirra bæri að taka alvarlega í samfélaginu (Jóhanna Einarsdóttir, 2006).  

Mannfræðingarnir Pia Christensen og Alan Prout (2002) skipta viðhorfum upp í tvö 

atriði þegar horft er á rannsóknir um börn. Annaðhvort er um að ræða fullorðinslegt 

viðhorf eða barnalegt viðhorf. Umræðan um að börn séu félagslegir gerendur hefur 

breytt viðhorfum rannsakanda sem eru að rannsaka börn en upp hafa komið siðferðileg 

álitamál þegar rannsökuð eru börn sem félagslegir gerendur.  Þó börnin séu talin vera 

félagslegir gerendur má ekki líkja þeim við fullorðið fólk, alveg eins og það er ekki 

hægt að líta á börnin sem sérstaklega berskjölduð eða óhæf sem rannsóknarefni af því 

að þau eru börn en ekki fullorðnir. Ábyrgðin þarf að vera hjá rannsakandanum og það 

þarf að fara út í umfjallanir með það í huga að börn geta haft svipaða eiginleikana en 

líka verið mjög frábrugðin hvort öðru (Christensen og Prout, 2002). 

Fjögur atriði sem ber einnig að huga að þegar börn eru í rannsóknum eru þau sem Pia 

og Alan fjalla um út frá þessum tveimur sjónarhornum, barnalega og fullorðinslega. 

Fyrstu tvö hafa verið lengi þekkt í rannsóknum en seinni tvö eru tiltölulega ný. 

1) Barn sem hlutur 

2) Barn sem viðfangsefni 

3) Barn sem félagslegur gerandi 

4) Barn sem þátttakandi og sam-rannsakandi 

Þessi fjögur atriði eru notuð samhliða en ekki á móti hvort öðru. Algengasta atriðið 

er að horfa á barnið sem hlut með viðhorf frá einhverjum fullorðnum en ekki sem 
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félagslega veru með sína eigin rödd (Christensen og Prout, 2002). Álitamál er um hvort 

börn séu sjálfstæð og með það sjálfstæða hugsun eða hvort að hugsun sé í mótun hjá 

þeim og ekki orðin fullmótuð. Verndun barnanna kemur þá oft í ljós í fullorðinslegri 

umræðu um líf þeirra og störf.  Í sambandi við fjölmiðlana þá lítur það oft út eins og 

fullorðna fólkið séu ákveðnir útskýrendur þegar verið er að fjalla um málefni barnanna 

þeirra í fjölmiðlum og er það því svipað og Christiansen og Prout (2002) vísa til þegar 

þau fjalla um fullorðinslegt sjónarhorn. Margir telja að börnin hafi ekki reynslu né 

þekkingu til að vera til dæmis í viðtölum eða að skilningur þeirra á rannsókninni sé ekki 

til staðar, þess vegna séu þau ekki notuð í miklu magni. Fjórða sjónarhornið hefur 

stuðning frá  Barnasáttmálanum og er því komið aftur inn á mikilvægi þess að barnið sé 

þátttakandi. Börnin eru því virkur þegn í þjóðfélaginu sem hafa rétt á að vera með í 

umræðunni, vera upplýst og að röddin heyrist í rannsóknum samkvæmt þessu atriði 

(Christensen og Prout, 2002). 

Åkerström og Brunnberg fjalla einnig nánar um þessi fjögur atriði. Staðlað form um 

að börn eru rannsökuð sem hlutur en það er helst notað í rannsóknum á börnum út frá 

sjónarhóli fullorðinna. Þetta sjónarhorn hefur verið gagnrýnt þar sem börn eru í meira 

mæli opin og skilja og túlka sinn eigin heim á sinn eigin máta. Börn sem félagslegir 

þegnar eða gerendur er fjallað um á þann veg að þau séu bæði mynduð af samfélaginu 

en einnig ákveðnir einstaklingar sem mynda einstaka menningu meðal jafninga. Þau 

bæta félagsleg tengsl og samskipti á milli barna og fullorðna í samfélaginu (Åkerström 

og Brunnberg, 2010).  

Aðferðafræðin sem notast yrði við þegar viðtöl við börn eru gerð gæti orðið aðeins 

öðruvísi en ef verið væri að búa til viðtal sem ætti að vera við fullorðna manneskju. 

Jóhanna segir því að það þarf að halda börnunum við efnið allan tíman og betra er að 

hafa þá fleiri spurningar en færri svo þau fari ekki að spinna út fyrir efnið að óþörfu. 

Þessi viðtöl eru gjörólík því það vantar þessa þekkingu hjá barninu að tala um eitthvað 

ákveðið málefni með skilningi en þekkingin þeirra er oft ómeðvituð. Það er hægt að fara 

nokkrar leiðir þegar verið er að rannsaka börn, fyrir utan viðtölin er hægt að hafa 

hjálpargögn eins og teikningar og muni eða hafa fleiri en eitt barn í viðtalinu (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2006). Það gæti verið gott að vera búin að skrásetja viðtalið alveg upp á 

sekúndu svo ekkert færi úrskeiðis en þar sem börn eru í spilinu er nú möguleiki á að 

ímyndunaraflið fari á flug hjá þeim og þau fari að segja frá einhverju allt öðru en ætlast 

var til. Þá er gott að vera tilbúin að grípa inní með næstu spurningar. Þegar börn eru ein 

í viðtölum gætu þau sýnt óöryggi þegar verið er að ræða við þau, sérstaklega ef það er 
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verið að taka upp viðtalið og þau þurfa að vera dugleg að svara. Þau eru öflugari þegar 

fleiri en eitt barn í viðstatt. Þau geta þá hjálpast að með að segja rétt og satt frá og eru 

afslappaðri. Allskonar hjálpargögn voru notuð í rannsókn Jóhönnu meðal annars 

teikningar og ljósmyndir til að auka áhuga barnanna á efninu. Myndavélar urðu líka 

mikilvægt rannsóknartæki þar sem börnin fengu bæði stafrænar myndavélar og einnota 

til að taka myndir af því sem var að gerast í leikskólanum. Áhugavert var þó að þeir 

krakkar sem voru með einota myndavél voru ekki að taka myndir fyrir aðra eins og var 

með stafrænu myndavélina, þau réðu sér sjálf (Jóhanna Einarsdóttir, 2006). 

Það er því miður alltaf eitthvað sem getur farið úrskeiðið og þarf rannsakandinn að 

vera viðbúin því til dæmis ef nægileg svör fást ekki frá viðmælendum eða einhverjir 

siðferðislegir þættir raskast. Það þarft alltaf að vera upplýst samþykki, trúnaður og 

vernd gagnvart barninu sem tekur þátt í rannsókninni. Valdaójafnvægi er eitt sem gæti 

verið vandamál í rannsókninni þegar barnið telur sig þurfa að segja eitthvað ákveðið, til 

dæmis til þess að ganga í augun á fullorðnum aðila sem er að spyrja spurninga. Þeim 

finnst jafnvel þau eiga að vera í andstöðu við aðilann og koma með eitthvað allt annað 

en búist var við af því. Til að koma í veg fyrir valdaójafnvægi er gott að vera vinur 

þeirra og vera búin að kynnast þeim áður en að viðtalinu kemur. Heimavöllur barnsins 

er einnig notaður svo því líði vel og sé öruggt (Jóhanna Einarsdóttir, 2006). 

Gagnrýnandi raddir hafa einnig hljómað meðal barna sem þátttakendur eða 

samrannsakendur vegna þess hvernig staðið er að rannsóknunum sjálfum. Eru þetta 

rannsóknir sem eru hannaðar af fullorðnum eða ungu fólki? Eru þetta rannsóknir þar 

sem börnin eru á vegum fullorðina og að þetta sé verkefni sem fullorðinn stýrir eða 

ekki? Til dæmis getur verið vandamál ef það er kennari eða einhver önnur fyrirmynd 

barna sem leiðir rannsóknina og allt í einu getur viðhorf barnanna breyst í viðhorf sem 

kemur ekki frá þeim sjálfum heldur fullorðnu fólki einungis til þess að þóknast 

kennaranum eða rannsakandum en ekki að koma með sínar eigin skoðanir (Åkerström 

og Brunnberg, 2010). 

Aftur er það hér staðfest að hugmyndir fræðimanna endurspegli það sem 

Barnasáttmálinn segir okkur. Aftur er fjallað um hvernig hugmyndir fræðimanna 

endurspegli það sem Barnasáttmálinn hefur sagt okkur að þessar hugmyndir og 

umfjallanir um börn í rannsóknum endurspegli það sem Barnasáttmálinn segir okkur. 

Þetta staðfestir að sáttmálinn er til að hvetja stofnanir og þjóðfélagið í heild sinni til að 

verða við beiðninni og gera börn að þátttakendum í rannsóknum á þeirra eigin vegum 

(Åkerström og Brunnberg, 2010).    
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3 Réttindi barna  

Á heimasíðu Mannréttindastofu Íslands (Ártal óvitað) er vitnað í Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna en þar kemur fram að “Öll börn sem hæf eru til þess að hafa sínar 

eigin skoðanir hafa rétt til þess að tjá þær á frjálsan hátt, sérstaklega varðandi málefni 

sem tengjast réttindum þeirra. Skoðanir barnsins skal taka alvarlega og ber að taka tillit 

til þeirra í samræmi við aldur og þroska hvers barns.”  

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna verður til umfjöllunar í kaflanum þar sem farið 

verður yfir helstu greinar sem snúa að börnum og fjölmiðlum. Hvað Unicef og 

umboðsmaður barna segja um Barnasáttmálann verður einnig skoðað sem og ólíkar 

nálganir fræðimanna um málefni sem snúa að réttindum barna í fjölmiðlum.  

3.1 Réttur barna 

Tjáningafrelsi barna skiptir sköpum þegar kemur að umfjöllun á opinberum vettvangi, 

hvort sem það er munnlega, skriflega eða á prenti. Samkvæmt Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna (hér eftir nefndur Barnasáttmálinn), sem samþykktur var á 

Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 20. nóvember 1989 og síðar undirritaður fyrir 

hönd Íslands 26. janúar 1990. Tjáningarfrelsi er ein útfærslan og verður að flestu leiti 

skoðað hér í tengslum við tjáningafrelsi í fjölmiðlum. Einnig verður farið ítarlega í þær 

greinar sem gefnar hafa verið út af umboðsmanni barna og Unicef.  

Samkvæmt 12. grein Barnasáttmálans kemur fram að “ Aðildarríki skulu tryggja 

barni sem myndað getur eigin skoðanir rétt til að láta þær frjálslega í ljós í öllum málum 

sem það varða, og skal tekið réttmætt tillit til skoðana þess í samræmi við aldur þess og 

þroska” (Barnasáttmálinn, 1989: 12. gr). Svipað má segja um 13. grein en þar segir: 

“Barn á rétt til að láta í ljós skoðanir sínar, og felur það í sér rétt til að leita, taka við og 

miðla hvers kyns vitneskju og hugmyndum, án tillits til landamæra, annaðhvort 

munnlega, skriflega eða á prenti, í formi lista eða eftir hvers kyns öðrum leiðum að vali 

þess” (Barnasáttmálinn,1989: 13, gr). Á prenti gæti til dæmis átt við um fréttamiðla þar 

sem barn gæti leitað sér leiða til að koma skoðunum sínum á framfæri. Má þá 10 ára 

gamalt barn leita til Morgunblaðsins og segjast ætla að skrifa nokkur orð? Já,  

samkvæmt Barnasáttmálanum ætti það að vera leyfilegt en ekki er víst hvort útgáfustjóri 

blaðsins myndi samþykkja það (Barnasáttmálinn,1989).  

Þegar skoðaðar eru íslenskar reglur sem gefnar eru út af Unicef á Íslandi þá má lesa 

út frá 13. greininni að barnaréttarnefndin hefur lagt áherslu á tjáningarfrelsi barna. 

Barnaréttarnefndin stuðlar að réttindum barna hér á Íslandi og er nefnd óháðra 
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sérfræðinga sem hafa það hlutverk að fylgjast með framkvæmd Barnasáttmálans 

(Þórhildur Líndal, 2007). 

Fjölmiðlar hafa einnig sérstaklega fengið ítrekun á þessari grein þar sem þeim ber að 

virða tjáningafrelsi barnanna frekar eða allavega gefa þeim tækifæri á að láta sjónarmið 

sín heyrast (Þórhildur Líndal, 2007). Þótt tekið sé tillit til aldurs þegar skoðuð er 

umfjöllun frá barni hefur það samt rétt á að tjá sig við hvern sem það vill og um það 

umræðuefni sem það vill en samkvæmt barnasáttmálanum þarf að taka tillit til skoðanna 

barna í samræmi við þroska barnsins og aldur (Barnasáttmálinn,1989). 

Aðildarríki eiga að viðurkenna fjölmiðla samkvæmt 17. grein Barnasáttmálans. 

Aðgengi barns að upplýsingum í fjölmiðlum á að vera tryggt bæði frá heimalandinu og 

öðrum löndum. Það er hvatning fólgin í greininni og snýst hún um að fjölmiðlar eru 

hvattir til að dreifa efni sem börn njóta góðs af og eru upplýsandi fyrir þau. Einnig eru 

fjölmiðlar hvattir til að taka sérstakt tillit til þess að sum börn eru frá öðrum löndum og 

tala þar með annað tungumál (Þórhildur Líndal, 2007). 

17. grein Barnasáttmálans gerir barninu kleift að hafa aðgang að fjölmiðlum, 

upplýsingum og efnum allstaðar að úr heiminum og því sé kynnt mikilvægi fjölmiðla. 

Barnasáttmálinn snýst einnig um rétt barna til að taka þátt á prenti en einnig að hafa 

aðgang og geta aflað sér upplýsinga í fjölmiðlum. (Barnasáttmálinn, 1989).  

Samkvæmt riti Unicef hafa börn rétt á að geta myndað sínar eigin skoðanir og eiga 

rétt á að tjá sig með sínum eigin orðum frjálslega. Spurningin er hins vegar hvar og 

hvað telst vera góður vettvangur fyrir frjálsar skoðanir barna? Eru það fjölmiðlar, 

skólarnir, netsíður, eða eru aðrir kostir?  

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskólanna á Íslandi eru nemendur hvattir til að mynda 

sínar eigin skoðanir og stuðla að frjálsri hugsun. Nemendur mega ekki vera hræddir við 

það að rita og tjá sig í náminu og þurfa þar að leiðandi að bera ábyrgð á gjörðum sínum 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2006). Það endurspeglar 14. grein Barnasáttmálans sem snýst 

um að “virða rétt barns til frjálsrar hugsunar, sannfæringar og trúar” (Barnasáttmálinn, 

1989:2).  

Mikilvægi tjáningarfrelsis er tryggt með lögum hér á Íslandi í 73. grein 

stjórnarskrárinnar og segir að “allir eru frjálsir skoðana sinna og sannfæringa og að hver 

maður á rétt á að láta í ljós hugsanir sínar, en ábyrgjast verður hann þær fyrir dómi. 

Ritskoðun og aðrar sambærilegar tálmanir á tjáningafrelsi má aldrei í lög leiða” 

(Þórhildur Líndal, 2007: 30) 
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Ekki hefur það sést að fjölmiðlar á Íslandi birti greinar á öðrum tungumálum en 

íslensku. Þetta á helst við um fréttamiðla en þó er rétt að taka fram að töluvert er til af 

annars konar upplýsingaefni á öðrum tungumálum. Mikilvægt er að stuðla að því að 

börn hafi jöfn tækifæri til að afla sér efnis á sínu eigin tungumáli til að efla rétt þeirra á 

tjáningu og þátttöku í fjölmiðlum en það er þó ekki sjálfgefið hér á landi. Engar fréttir 

eru birtar nema á móðurmálinu okkar, íslensku.  Aftur kemur í þessari grein ákvæði um 

að stuðla að vernd barns fyrir upplýsingum og efni sem getur skaðað barnið, sem verður 

nánar fjallað um í næsta kafla (Þórhildur Líndal, 2007). Það er margt sem rennur saman 

í eitt í þessum greinum þótt verið sé að reyna að taka sem flestar hliðar af málefnum 

barna og samfélagsins. Skaðlegt efni samkvæmt greininni er til dæmis ofbeldi og 

klámefni þar sem börn koma við sögu ásamt öðrum viðkvæmum upplýsingum sem börn 

eiga ekki að hafa aðgang að (Þórhildur Líndal, 2007). Á Íslandi eru lög sem hjálpa 

þessari grein í sambandi við aðgengi að skaðlegu efni fyrir börn en til dæmis í 

bíómyndum, sjónvarpsefni og tölvuleikjum er aldurstakmark og einnig er bannað 

samkvæmt áfengislögum að auglýsa áfengi fyrir börn eða þar sem börn geta séð 

auglýsinguna (Þórhildur Líndal, 2007). 

Í 35. grein um sölu og brottnám barna og verslun með börn koma fjölmiðlar einnig 

við sögu í því samhengi að félagsleg misneyting barna sé bönnuð og er þar tekið fram 

að misneyting barna í fjölmiðlum sé bönnuð. Þar sem fjölmiðlar gegna lykilhlutverki 

samkvæmt Barnasáttmálanum í því að kynna Barnasáttmálann fyrir börnum og 

fullorðnum þá má einnig nefna að þeir skipta mjög miklu máli þegar það á að vekja 

athygli á einhverju málefni eða upplýsingum um brot á réttindum barna (Umboðsmaður 

barna, 2010).  

Segja má að þessar reglur snúist um eitt, að gæta hagsmuna barnsins í einu og öllu. 

Ekki bara á heimilinu heldur í öllu samfélaginu. Barnasáttmálinn gerir sitt gagn í þeim 

málum þótt að umboðsmaður barna og lögin á Íslandi eru líka með hag barnsins í huga.  

Þegar skoðaðir eru fjölmiðlarnir þá kemur fram í Barnasáttmálnum ábyrgð fjölmiðla 

gagnvart börnunum og þurfa börnin að fá viðeigandi vernd fyrir upplýsingum sem geta 

verið skaðleg fyrir þau (Umboðsmaður barna, ártal vantar). 

Margrir fræðimenn hafa fjallað um Barnasáttmálann að einhverju leyti og hafa verið 

gerðar úttektir á honum út frá hinum ýmsu fræðimönnum. Reynaert, Bouverne-De Bie, 

Vandelve (2009) fjalla til dæmis um þessar úttektir fræðimanna á sáttmálanum. Þegar 

þau fjalla um 12. grein Barnasáttmálans er til dæmis fjallað um að það sé góður árangur 

og mikill vöxtur sem þessi grein snýr að en á hinn bóginn þá eru minnihlutahópar sem 
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þarf að skilgreina sérstaklega einsog til dæmis fötluð börn eða aðrir þjóðfræðilegir 

minnihlutahópar.  

3.2 Frelsi barna til þátttöku og verndar.  

Í okkar nútímasamfélagi er mikið aðgengi að upplýsingum á netinu. Mörg börn eru 

orðin mjög tæknivædd og eru fljót að læra ef þau komast í tölvu. Bæði hafa þau lært 

þetta af foreldrum, systkinum eða eru  sjálflærð. Með árunum eykst þetta aðgengi enn 

frekar og til dæmis er ekki langt síðan tölvur voru ekki einu sinni til á heimilum. Með 

vaxandi tölvunotkun opnast einnig aðgengið að fjölmiðlum þar sem margir miðlar hafa 

sprottið upp á internetinu og núna eru margir áskrifendur af fréttablöðum á netinu. 

Margir hafa fjallað um hversu mikið aðgengi börnin hafa og hversu stórt hlutverk 

foreldri hefur í því samhengi. Til dæmis hefur Barnaverndarstofa fjallað um hversu 

mikil áhrif fjölmiðlar hafa á börn og beiðni hefur verið send á sjónvarspstöðvarnar um 

að forðast að sýna efni sem er ekki við hæfi barna á sérstökum tímum. Auglýsingar hafa 

einnig verið í umræðunni þar sem margar óviðeignandi auglýsingar eru í gangi og reynir 

barnaverndarstofa meðal annars að vernda börn gegn markaðssetningum sem 

sérstaklega er fyrir þau. Umboðsmaður barna á Íslandi hefur einnig hvatt til frekari 

verndar barna gagnvart ofbeldi í fjölmiðlum (Umboðsmaður barna, 2010).  

Hugmyndir mannfræðinga um réttinn til þátttöku hefur verið settur upp í 3. hluta, P-

in 3. Þátttaka (participation), vernd (protection), skilyrði (provision). Þessi atriði eru að 

birtast meðal annars í Barnasáttmálanum. Jill E. Korbin (2003) og fleiri fræðimenn 

fjalla um skiptingu á Barnasáttmálanum upp í 3 P. 

Unicef gaf út rit sem fjallaði um Barnasáttmálann út frá íslenskum lögum og reglum. 

Það er ákvæði í 3. Grein sem snýr að fjölmiðlum en sú grein fjallar um það sem barni er 

fyrir bestu (Barnasáttmálinn, 1989). Í þessari grein frá Unicef er fjallað um mjög vítt 

svið sem snýr ekki bara að hinu opinbera sem er til dæmis ríkisvaldið, sveitarfélög og 

fleira heldur líka öllum sviðum samfélagsins. Hún á ekki bara við um fjölskyldumál 

heldur líka allt sem varðar börn á sviði menningar, frítíma, menntunar og fjölmiðla. Eins 

og í svo mörgum greinum og reglum þá snýst hún um að hagsmunir barnsins skulu ætið 

hafðir að leiðarljósi í atburðum samfélagsins (Þórhildur Líndal, 2007).  

Barnaréttarnefndin kemur fram í 16. grein skýrslunnar frá Unicef þar sem hún ítrekar 

við fjölmiðla að þeim ber að virða einkalíf barna (Þórhildur Líndal, 2007). 

Barnaverndarstofa hefur einnig beitt sér gagnvart internetinu en einsog áður hefur 

komið fram er miklu meira í gangi á internetinu í dag en áður og börnin hafa aðgang að 
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ýmsum hlutum. Óskað var eftir að loka heimasíðum þar sem oft á tíðum var um að ræða 

síður með klámfengnu efni, slæmum ummælum, einelti og fleira. Mikilvægt er 

samkvæmt 17. grein Barnasáttmálans að fjölmiðlar stuðli að andlegri, félagslegri og 

siðferðislegri velferð barna (Umboðsmaður barna, 2010). 

Umboðsmaður barna telur að réttur netnotenda um tjáningarfrelsi vegi ekki þyngra 

en réttur barna um friðhelgi einkalífs og vernd gegn ofbeldi (Umboðsmaður barna, 

2010). Hér stangast á tvær greinar sem koma fram í Barnasáttmálanum og eru 

hugmyndir umboðsmanns barna þannig að réttur fórnalambsins er æðri, þótt að um tvo 

einstaklinga undir 18 ára aldur sé að ræða. Réttur aðilans á tjáningafrelsi skerðist ef um 

æðrumeiðandi ummæli er að ræða eða ofbeldi á netinu (Umboðsmaður barna, 2010).      

Unicef fjallar einnig um 12. grein Barnasáttmálans ítarlega og fer meðal annars í 

hlutverk fjölmiðla og hversu mikilvægir fjölmiðlar eru þegar kemur að því að vekja 

athygli á tjáningu barna og þann rétt sem það hefur til að láta ljós sitt skína (Landsdown, 

2011). Hvaða rétt hefur barn til þess að tjá sig í fjölmiðlum? Er algengt á Íslandi að barn 

sé að stýra fréttablaði? Til eru tilvik þar sem börn eru að stýra sínu eigin fréttablaði og 

eru þátttakendur í útvarps og sjónvarpsþáttum (Landsdown, 2011).   

Hér á Íslandi eru til dæmi um slíkt en þá er það á vegum til dæmis félagsmiðstöðvar 

eða skólafélags. Útvarpsþættir og fréttablöð eru þá gefin út á meðal jafnaldra en ekki til 

almennings þótt að þeir hafi aðgengi af því ef til þess er óskað. Unicef vill meina að 

með því að leyfa ungu fólki að taka við stjórninni þá bera þau ósjálfrátt ábyrgð á eigin 

gjörðum ásamt því byggja upp hæfni og sjálfsöryggi á meðal ungra. Til dæmis þá voru 

ungmenni í litlu þorpi á Indlandi valin til þess að stjórna fréttaskýringaþætti. Á þessum 

slóðum þekkist ekki til sjónvarps en þau voru valin af öðru ungu fólki, kennurum og 

foreldrum til þess að skrifa í fréttablað sem gefið er út. Í upphafi var þetta feimið, 

ótalandi fólk en eftir vinnubúðirnar þá töluðu þau reiprennandi, með sjálfsöryggið 

uppmálað á ráðstefnum innanlands sem utan. Boðskapurinn komst áfram og fólk 

skoðaði fréttirnar sem ungu krakkarnir höfðu skrifað (Landsdown, 2011). Þetta er gott 

dæmi um það þegar börn fá ábyrgð þá er útkoman jákvæð. Þau bera virðingu fyrir 

verkinu og láta skoðanir sínar í ljós.  

Þátttakan snýst um einsog áður hefur komið fram um þátttöku barna og ungmenna í 

þeirra eigin lífi.  Annað p-ið er verndun barna frá skaða og að lokum skilyrði fyrir 

nauðsynlegum auðlindum til að komast lífs af. Korbin vill meina að mannfræðin sé í 

stakk búin til að uppfylla þessi skilyrði sem þarf og hefur hann fjallað um að það komi 
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skýrt fram í Barnasáttmálanum þar sem fjallað er um þátttökuna og verdina (Korbin, 

2003). 

Such, Walker og Walker (2005) fjalla einnig um 3ja P-ið og hvernig ekki hefur verið 

nógu mikið fjallað um réttinn til þátttöku. Þau vilja meina að á móti kemur umræðan um 

að barnið sé ekki ennþá orðið fullþroska og hugsi ekki rökrétt. Rétturinn til þátttöku í 

fjölmiðlum skarast á við réttinn til verndar í fjölmiðlum því heimur þeirra er vafasamur 

að mati Such, Walker og Walker. Í 3ja lagi koma þau með rök á móti og fjalla um að 

börn eru oft talin vera erfið uppdráttar og því ekki við hæfi að láta raddir þeirra heyrast 

þegar kemur að pólitískum skoðunum.  
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4 Fjölmiðlar 

Eins og áður kom fram er stuðst við Barnasáttmálann þegar kemur að málefnum barna í 

tengslum við fjölmiðla. Umboðsmaður barna hefur þó fengið ábendingar um að ekki sé 

verið að huga að vernd barnanna þegar fjallað er um þau í fjölmiðlum, þótt ákvæði séu 

til staðar sem ætti að tryggja öryggi þeirra og velferð (Umboðsmaður barna, ártal 

vantar).  

Margir vita hinsvegar að í dag hafa börn aðgang að blöðum, sjónvarpi, internetinu í 

miklu meira magni en þekktist áður fyrr. Börnin eru að koma snemma heim úr 

skólanum eða eru ein heima um helgar meðan foreldrar eru í vinnu og þá er allt mjög 

opið fyrir þeim. Ásamt því að snemma hjá mörgum krökkum eru þau orðin 

tæknivæddari en foreldrarnir og kunna að vafra um á internetinu og fleira. Hægt er að 

nýta fjölmiðlana á jákvæðan hátt það er ekki bara neikvæð umfjöllun til staðar og eru 

það foreldrarnir sem bera ábyrgðina þar. Hægt er að ræða um þær fréttir sem teljast 

neikvæðar og fjalla um hvernig staðan er gagnvart börnunum ásamt því að skoða fréttir 

sem eru jákvæðar og uppbyggilegar. Margar leiðir eru til þess að nýta sér fjölmiðlana 

með jákvæðum hætti einsog til dæmis að koma málefnum barna á framfæri. Jákvæðar 

fréttir eru líka þær þar sem fjallað er um að börn séu að gera uppbyggilega hluti eða eru 

að standa sig vel í einhverju.  

Það sem getur gerst þegar neikvæðar fréttir eru í fjölmiðlum er að þær geta breyst í 

jákvæðar einsog Ólafur Þ. Stephensen fjallar um á Vísi.is. Þegar fréttir rata í fjölmiðla 

hvort sem þær eru neikvæðar eða jákvæðar er fyrst eitthvað gert í þeim. Málinu er kippt 

í liðinn og má því segja að sú neikvæða frétt verður jákvæð því atvikið fer mögulega 

batnandi. Þetta er ákveðin hvatning til lesenda að láta í sér heyra um öll málefni og þá 

líka málefni barna í þeirri von um að eitthvað verði gert í málinu (Ólafur Þ. Stephensen, 

2012).  

Samkvæmt lögum og reglum um dagskrárefni í fjölmiðlum sem gildir einnig um 

tímarit ásamt fylgiritum sem ég hef tekið fyrir þá er í 28. grein kveðið á um vernd barna 

gegn skaðlegu efni: “fjölmiðlaveitur skulu kappkosta að efni sem haft getur skaðvænleg 

áhrif á líkamlegan, andlegan eða siðferðilegan þroska barna sé þeim hvorki aðgengilegt 

né því miðlað til þeirra” (Umboðsmaður barna. Ártal vantar). Þær fréttir sem ég fór í 

gegnum taldi ég ekki neinar fréttir það skaðlegar að það myndi hafa þessi áhrif á börnin 

nema það voru 2 erlendar fréttir sem fjölluðu um morð á börnum. Það gerast því miður 

hræðilegir hlutir hér á landi líka þótt að meira áberandi sé að þeir hlutir séu að gerast úti 
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í hinum stóra heimi. Mikilvægt er því að ræða við barnið um þessi atriði og hvort sem 

þau gerast hér á landi eða erlendis því þau eru fróðari um umhverfið og heiminn heldur 

en margir halda. Hægt er að gera þeim ljósan greinamun á því sem gerist hér á landi og 

svo erlendis.  

Eins og áður hefur komið fram þá er fjallað um ábyrgð fjölmiðla í Barnasáttmálanum 

gagnvart börnum og þá ber aðildarríkjum að móta viðeigandi reglur um verndun barna 

fyrir upplýsingum og efni sem getur verið skaðlegt fyrir þau (Umboðsmaður  barna, 

ártal vantar). Til eru margar og fjölbreyttar reglur en ekki alveg nógu skýrar um þessi 

mál hér á landi en umboðsmaður barna vitnar í Barnasáttmálann. Þegar umfjöllun er 

meiðandi fyrir börn og viðkvæmar upplýsingar eru birtar getur það haft veruleg áhrif á 

barnið, bæði á sjálfsímynd þeirra og velferð (Umboðsmaður barna, ártal vantar). 

Áhrif fjölmiðla hins vegar geta verið mjög sterk og mótað skoðanir hjá börnum og 

unglingum. Aðgangur er veittur að allskonar efni sem foreldrar myndu kannski ekki 

upplýsa börnin um og getur barnið dregið þær ályktanir um að það sem birtist almennt í 

fjölmiðlum sé það rétta (Umboðsmaður barna, ártal vantar). Þarna eiga foreldrar að 

grípa inní og vernda börnin gagnvart skaðlegri umfjöllun í fjölmiðlum. Skv. 

Barnaverndarlögum nr. 80/2002 en þar segir að foreldrum beri “eftir því sem í þeirra 

valdi er, að vernda börnin gegn ofbeldis og klámefni eða öðru slíku efni, m.a með því að 

koma í veg fyrir aðgang þeirra að því” (Umboðsmaður barn, ártal vantar).  

4.1 Aðferðafræðin og orðræðugreining 

Til að skoða betur þátttöku barna í fjölmiðlum hér á landi hef ég ákveðið að skoða 

fjölmiðlana í dag og greina þá. Einungis voru eftirfarandi fréttablöð skoðuð; 

Morgunblaðið, Fréttablaðið, Fréttatíminn, ásamt viðaukum og greinar sem fjölluðu um 

börn teknar út og orðræðugreindar. Blöðin voru tekin af handahófi en komu öll út í 

september 2012 og samtals voru skoðuð 10 blöð. Ástæðan fyrir því að nota einungis 

fréttablöð en ekki líka netmiðla eða sjónvarpsumfjallanir var einkum til að afmarka 

efnið. Samtals voru fréttirnar 39 talsins sem tengdust börnum á einhvern hátt.  

Notuð var aðferð sem kallast orðræðugreining en vinsældir hennar hafa farið 

sívaxandi og það hefur aukist að þessi tegund rannsóknaraðferðar sé notuð í 

félagsvísindum. Rætur orðræðugreiningar eru frá hugvísindum og “er það sameiginlegt 

heiti fyrir margvíslegar aðferðir til þess að rannsaka texta, textabúta eða brot út 

samtölunum” (Guðrún Kvaran, 2008). Orðræðugreining er hluti af eigindlegri 

aðferðafræði og má rekja til hugvísinda en hefur verið beitt á hinum ýmsu sviðum. Með 
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orðræðugreiningu er hægt að draga upp mynd af fólki og fyrirbærum í þeim texta sem 

skoðað er til dæmis í fjölmiðlum. Orðræðugreining fjallar um að skilgreina texta sem 

lesnir eru ásamt því að greina þá og túlka (Kristín Björnsdóttir, 2003). Kostur 

orðræðugreiningar er eins og Kristín Björnsdóttir (2003; 246) talar um að “hún vekur 

okkur til umhugsunar um samspil tungumáls og þekkingar. Við áttum okkur á mætti 

orðsins og orðræðunnar til að móta skilning á umhverfinu og sjálfum okkur. Jafnframt 

gerum við okkur grein fyrir ólíkum sjónarhornum þátttakenda við mismunandi 

aðstæður” 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2006; 182) fjallar um nokkur skref orðræðugreiningar. 

Fyrsta skrefið er að velja málefni eða atburð til þess að greina. Þar næst kemur greining 

á tilgangi verkefnisins og ákvarðað hvaða gögn á að greina. Álitamál geta komið upp á 

þessu stigi þegar skoðað er hversu mikin fjölda gagna á að greina því ekki er gott að 

vera með of mikið en einnig er hægt að afmarka efnið eftir tímabili eins og gert var í 

þessari rannsókn. Þriðja þrepið er að greina gögnin. Fjórða þrepið er þegar þú skoðar 

átakapunkta í orðræðunni sem geta verið bæði augljósir eða leyndir (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2006; 178-195). Þessi skref voru notuð til hliðsjónar við 

orðræðugreiningu í þessu verkefni.  

Ég skoða fjölmiðlana út frá textanum og frásögnunum en það er ekki beint verið að 

leitast eftir að lýsa upplifun eða reynslu heldur hvernig aðilinn sem umfjöllunin er um 

mótast af þessari orðræðu. Í orðræðugreiningu minni er ég að taka ritað mál sem sagt 

fjölmiðla en inn á milli leynast viðtöl sem eru þá rituð niður í fréttirnar. 

Fyrirfram var ég búin að hugsa að neikvæðu fréttirnar yrðu fleiri þar sem oftast er 

fréttaefni eitthvað neikvætt í samfélaginu. Það voru 5 fréttir sem ég gat ekki gert upp á 

milli hvort um væri að ræða neikvæða umfjöllun eða ábendingu um eitthvað efni. Til 

dæmis er ein frétt sem birtist í fréttablaðinu 27. september 2012 um það að færri börn 

læra núna dönsku í grunnskóla. Ekki er þetta beint neikvæð frétt þar sem margt getur 

legið að baki og mismunandi skoðanir á málefninu. Frétt um að frönsk barnalög tryggi 

mannréttindi er einnig frétt sem ég tel að sé hlutlaus en það er möguleiki að sama 

löggjöfin sem hentar í Frakklandi henti ekki hér á Íslandi svo ég tel þetta vera frekar 

ábendingu en neikvæða umfjöllun um málið. 

Ég skoða fjölmiðlana útfrá textanum og frásögnunum en það er ekki beint verið að 

leitast eftir að lýsa upplifun eða reynslu heldur hvernig aðilinn sem umfjöllunin er um 

mótast af þessari orðræðu (Kristín Björnsdóttir, 2003). Í orðræðugreiningu minni er ég 

að taka ritað mál sem sagt fjölmiðla en inn á milli leynast viðtöl sem eru þá rituð niður í 
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fréttirnar. Ég reyni að varpa ljósi á hvort hugmyndafræðin í fréttunum væri mótandi 

þegar ég skoðaði hvort börnin væru að tjá sig eða fullorðnir. Þetta er allt útgefið efni 

sem skoðað var og innihaldið var skoðað í þeim aðstæðum sem það varð til úr. Staða 

þátttakanda, sem sagt barnanna var skoðuð útfrá ólíkum aðstæðum. Niðurstöður voru 

svo flokkaðar og túlkaðar út frá orðræðugreiningu (Kristín Björnsdóttir, 2003).  

Farið verður yfir fréttirnar í næsta kafla. Einnig verður skoðað hvort tenging sé á 

milli jákvæðrar umfjöllunar í fjölmiðlum og sýnileika barna.  

4.2 Fréttirnar 

Eins og fram hefur komið snérust allar fréttirnar sem ég tók fyrir um börn á einn eða 

annan hátt. Almennt snérust fréttirnar um það sem gengur og gerist í okkar samfélagi í 

dag eins og til dæmis útivistartíma barna, tungumálakunnátta þeirra, mikilvægi þess að 

börn lesi, tannvernd barna og fleira. Algengt var að fréttirnar fjölluðu um einhver atriði í 

samfélagi barna sem væri hægt að breyta. Kannski ekki neikvæðar heldur verið var að 

vekja áhuga á málefninu. Dæmi um það er frétt um að það þurfi að efla sálgæslu barna í 

Reykjavík eða grein um tvo litla stráka sem höfðu greinst með sjaldgjæfan 

vöðvarýrnunarsjúkdóm. Þar er reynt að vekja athygli á vandanum sem þessi fjölskylda 

býr við frekar  en að horfa á aðstæðurnar með neikvæðum hætti. Við erum ekki að lesa 

um í fyrsta skipti að bæta þurfti tannvernd barna og hefur það verið umræðuefni í 

fjölmiðlum lengi. Jákvætt er að vekja athygli á málefninu þótt að vandamálið sé 

neikvætt. Þetta telst til hlutlausra fréttar að mínu mati. Nánar verður farið í innihald 

fréttanna eftir því hvort sé um að ræða jákvæða umfjöllun eða neikvæða.  

4.2.1 Jákvæð fréttaumfjöllun 

Það eru einhverjar jákvæðar fréttir í dag í fréttamiðlunum en það kom mér ekki á óvart 

að þær voru í minnihluta eða um það bil þriðjungur allra fréttanna, samtals tólf 

fréttir.Það sem ég tel vera jákvæðar fréttir eru til dæmis afreksfréttir af börnum í leik, 

tómstundum eða íþróttum, góðar hugmyndir um uppeldi eða vöxt barna eða fréttir af 

nýjum rannsóknum eða uppgötvunum í tengslum við ungt fólk.  

Alls voru þrjár af þessum tólf fréttum jákvæðar fréttir þar sem raddir barna heyrðust 

en það voru allt viðtöl við börn sem höfðu verið að gera eitthvað áhugavert. Til dæmis 

var viðtal í Fréttablaðinu (8. september 2012) við 15 ára strák sem hafði 12 ára gamall 

skrifað sína fyrstu bók og núna þremur árum seinna hafði hann gefið út 3 bækur. Rödd 

stráksins fékk vel að heyrast þar sem spurningarnar voru ekki leiðandi já og nei 
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spurningar. Spurningar sem komu voru til dæmis “er dýrt að gefa út bækur?”, “hvar 

fékkstu hugmyndirnar?”,  “Ætlar þú að verða rithöfundur? “ og svo framvegis. 

Greinilegt var að spyrjandinn vildi fá að heyra hans hlið að málinu.  

Annað svipað viðtal sem birtist í Fréttablaðinu (8. september 2012) er einnig í 

jákvæða hlutanum um 13 ára gamlan strák sem hefur búið til myndabækur. Þar eru 

spurningarnar svipaðar og í fyrri fréttinni og ekkert bendir til þess að þær séu leiðandi. 

Dæmi um spurningar eru “Hvert er efni bókarinn?”, Hvaða ráðleggingar hefur þú til 

ungra rithöfunda?”, “Langar þig að gera fleiri bækur?”  

Annars voru hinar jákvæðu fréttirnar umfjöllun fréttamanna eða frá fullorðinslegu 

sjónarhorni. Hvort sem um var að ræða afmælishátíð leiksskóla og skóla eða umfjöllun 

um fjölda fæddra barna á síðustu árum þá voru það fréttamennirnir sem stjórnu ferðinni 

annahvort með umfjöllun eða viðtölum við fullorðna. Til dæmis í Fréttablaðinu (25. 

september 2012) var afmælishátíð í Leikskólanum Brákarborg, í fréttinni er fjallað 

almennt um leikskólann og markmið hans. Viðtal var við leikskólastjórann sem talar um 

að leikskólinn hafi fengið Grænfánann frá Landvernd. Fréttamennskan einkennist oft á 

tíðum á viðtölum við fullorðið fólk um málefni barnanna í staðinn fyrir að ræða við 

börnin. Ein helsta ástæða að mínu mati gæti verið að börnin eru ekki eins að taka eftir ef 

einhverra breytinga er þörf eða ef um til dæmis vanrækslu er að ræða heldur eru það 

foreldrar eða fullorðnir sem koma betur auga á þau atriði sem eru málefnanlega fyrir 

börnin. 

4.2.2 Neikvæð fréttaumfjöllun 

Ég hef tekið út allar þær neikvæðu fréttir sem voru en þær voru rúmlega helmingur eða 

22 fréttir í heildina. Neikvæða umfjöllun taldi ég þegar fjallað var um kynferðisafbrot, 

árásir, vandamál í skólum, morð, skuldir heimilanna og fleira sem telst vera neikvætt í 

samfélaginu okkar í dag og getur jafnvel haft áhrif á börn. Ég vildi einnig skoða hvort í 

fréttunum væru viðtöl við börn og hvort raddir barnanna heyrðust. Lítið var um að 

börnin sjálf væru spurð álits og er það atriði sem kom ekki á óvart. Neikvæðu fréttirnar 

voru því flestar sagðar út frá sjónarhorni fullorðinna aðila.   

Þær fréttir sem voru neikvæðastar voru erlendar og af morðum. Til dæmis í frétt úr 

Fréttablaðinu (8. september 2012) sem segir að ung stúlka hafi fundist  myrt í Noregi 

eftir að keyrt var á hana og sama blaði frá 7. september 2012 var frétt frá  Bretlandi þar 

sem 4 ára gömul stúlka lá hreyfingarlaus undir líki móður sinnar sem hafði verið myrt 

ásamt öðrum fjölskyldumeðlimum. Í einni frétt frá Íslandi var hrottalegri árás á barn í 
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bökkunum í Breiðholti lýst (Fréttablaðið 03.september 2012) Rætt var um atburðinn við 

vitni á svæðinu þar sem hann lýsti aðkomunni þegar hann kom að drengnum. Einnig 

kom fram staðfesting á frásögn vitnisins frá spítalanum. Þetta er dæmi þess sem algengt 

er að komi fram í fjölmiðlum og telst sem fréttnæmt að mati fréttamanna og miðla. Í 

slíkum tilfellum er ólíklegt að fréttaflutningur myndi teljast góður ef viðtalið hefði verið 

við þolandann eða börn tengd atburðarrásinni. Svona neikvæðar fréttar þekkjum við 

ekki vel hér á Íslandi sem betur fer en mikilvægt er að börn viti að svona hlutir séu að 

gerast erlendis og finnst mér þá ekki að það ætti að fela þessar fréttir eða sleppa þeim. 

Þetta er samt fréttaefni að mati fréttamanna og miðla.  

Önnur dæmi um neikvæða umfjöllun má sjá í grein sem Fréttablaðið var með þann 8. 

september 2012 en þar var fjallað um að börn foreldra sem væru í skuld við borgina 

myndu ekki njóta sömu þjónustu og önnur börn. Borgarfulltrúi talar fyrir hönd þeirra 

barna sem geta því miður ekkert gert við forgangsröðun og skuldum foreldra sinna. Hún 

segir að borginni beri að vernda þennan hóp og að þetta sé ekki bara einhver hópur 

heldur eru þetta börn. Þau eiga að njóta sömu þjónustu og sessunautur þeirra í skólanum 

eða önnur börn á sama aldri en ekki vera fórnarlömb skuldugs heimilis.  

Það má finna eina beina tilvitnun í þessum fréttum en þar er saga sem kemur frá 

barni. Annars eru ekki neinar aðrar beinar tilvitnanir né óbeinar. Fréttin snérist um það 

að barnavernd sé í raun orðin foreldravernd að mati fréttamanni blaðsins. Viðtal er við 

konu sem er pistlahöfundur og hefur verið að skrifa um heimilisofbeldi. Hún hefur 

fengið margar sögur frá börnum og ein saga birtist í þessari frétt. Saga 12 ára gamallar 

stúlku sem varð fyrir heimilsofbeldi. Ekki er talað fyrir hana né hún spurð leiðandi 

spurninga, hún fær einungis að segja sína sögu án þess að gripið sé fram í fyrir henni og 

á sinn hátt. Dæmi um það sem kemur fram í sögu hennar “Ég vildi ekki vera hjá pabba 

mínum og átti að reyna að koma á umgengi með þessum fundi” “svo greip hann í 

axlirnar á mér og og skellti mér upp þannig að bakið á mér skelltist í stólbakið” Þetta 

eru dæmi úr frásögn stelpurnar sem greinilega fékk að segja sína sögu (Fréttablaðið 8. 

september 2012)  

Þessi orðræðugreining þar sem ég tek og greini og túlka fjölmiðlana þá má túlka það 

útfrá þeim fréttum sem ég skoðaði að meirihluti frétta sem birtast í dagblöðum og 

fylgiblöðum fjalla um neikvætt málefni barna. Einungis 1/3 hluti eða 12 fréttir eru 

jákvæðar fréttir í okkar daglega umhverfi. Ekki er talið fréttaefni nema eitthvað 

merkilegt sé í gangi.  
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Þegar skoðað er hver talar í fréttunum var mjög áhugavert að sjá að það voru 

einungis 4 fréttir þar sem raddir barna heyrðust. Það kom ekki á óvart að þær fréttir þar 

sem raddirnar heyrðust voru í jákvæðu fréttunum. Í hlutlausu fréttunum voru það alltaf 

raddir foreldra eða fréttamannsins sem heyrðist. Það sama var uppá teningnum í 

neikvæðu fréttunum nema í einni frétt þeirri sem fjallað er um hér að ofan.  
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5 Niðurstöður 

Í gegnum tíðina hafa fjölmiðlar ekki verið að einblína á að raddir barna fái að heyrast. 

Þegar skoðaðir eru miðlar aftur í tímann þá má álykta að svipaður fjöldi frétta um börn 

hafa verið í gegnum árin eða í mjög litlu magni miðað við fjölda frétta. Í hverju 

fréttablaði sem ég skoðaði voru að meðaltali 100 fréttir og af þeim 10 blöðum sem ég 

skoðaði voru aðeins 39 fréttir sem tengdust börnum á einhvern hátt. Það er lág tala að 

mínu mati enda mörg brýn málefni tengd börnum sem þarfnast umfjöllunar í dag.  

Fjölmiðlarnir eiga það til að einblína á neikvæðar fréttir svo sem ofbeldi, eiturlyf, 

einelti og fleira sem gefur ekki alltaf rétta mynd af börnum. Í slíkum tilfellum gleymast 

oft þeir hópar sem geta gefið jákvæða mynd af börnum nútímans. Þetta gerir það að 

verkum að neikvæðar raddir heyrast um að börn eigi ekki að vera þátttökuaðilar í 

fjölmiðlum. Einnig getur sú mynd sem dregin er upp af barnæskunni spilað þar inní 

enda stangast hún algjörlega á við þær neikvæðu fréttir sem birtast okkur í fjölmiðlum. 

Þessi ímynd á barnæskunni einkennist helst af engum þrýstingi, sjálfsþróun og sakleysi. 

Þörfin þeirra fyrir að láta stjana við sig, elska og styðja er til staðar þótt ákveðin reynsla 

frá umhverfi eða fullorðnum sé miðluð áfram. Fullorðið fólk er alltaf talið vera yfir 

börnum hafið og með stjórnina og getur það verið ástæðan fyrir að börnin fá ekki að 

taka þátt, það telur sig vita betur. Oftast er stjórnunin gerð með barnið í huga og hvað sé 

best fyrir það en stundum því miður ekki (Such, Walker og Walker, 2005). 

Það má segja að eftir að fjölmiðlar urðu sífellt meira áberandi síðustu áratugi hafi 

margt breyst og gömul lög og reglugerðir geta verið úreltar þar sem ekki er tekið tillit til 

að fjölmiðlar séu til staðar því þeir voru hreinlega ekki jafn áberandi þá og þeir eru í dag 

eða til staðar yfir höfuð. Barnasáttmálinn var gefinn út fyrir rúmlega 22 árum og má 

með sanni segja að margt hefur breyst í íslensku samfélagi með eftir að fjölmiðlar urðu 

svona áberandi þótt hann sé ennþá í fullu gildi. Það ber því að betrumbæta reglur með 

hliðsjón af fjölmiðlum og má segja að Barnaréttarnefnd sé að gera það með 

athugasemdum sem snúa einungis að fjölmiðlum.  

Barnasáttmálinn er mjög góður og mikilvægt er að nota hann hér á landi til hliðsjónar 

fyrir reglugerðir og hugmyndir að reglum í samfélaginu þótt hann sé orðinn 22 ára 

gamall. Hann fjallar almennt um þau réttindi sem barn hefur hvort sem það er í fortíð 

eða framtíð. Einnig er hægt að athuga hvort ekki sé hægt að bæta við þessar reglur þar 

sem tilkoma fjölmiðla, internetsins og fleiri miðla síðustu ár hefur breytt miklu  í lífi 

barna á Íslandi í dag. Meira aðgengi að tölvum heimilisins gerir þeim kleift að hafa 
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aðgang að meira efni en hér áður fyrr bæði skaðlegu og ekki. Bæta má forvarnir í þeim 

efnum annaðhvort með lögum eða reglum og hefur umboðsmaður barna komið þar 

sterkt inn á síðustu árum. Mikilvægt er einnig að börnin hafi þátttökurétt í fjölmiðlum 

og axli þannig ábyrgð á því sem þau segja. Áhugavert er líka að fá þeirra sjónarhorn 

með í umfjöllunina ekki bara sjónarhorn fullorðinna eða fréttamannsins.  

Hér hefur verið farið yfir réttindi barna almennt samkvæmt Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna annars vegar og íslenskum lögum og reglugerðum hinsvegar. 

Skoðuð var sérstaklega 12. grein Barnasáttmálans sem fjallar um að hvert barn undir 18 

ára aldri hefur rétt á að mynda sínar eigin skoðanir og tjá sig um þær í öllum málum. 

Skoðaðar hafa verið reglugerðir frá til dæmis Unicef og umboðsmanni barna sem fjalla 

um þessa grein út frá Barnasáttmálanum ásamt öðrum. Einnig er fjallað um mikilvægi 

tjáningafrelsis í einu og öllu. Aðallega er verið að horfa til hvernig reglurnar eru í 

tengslum við fjölmiðla þótt umfjöllun sé einnig almenn. Verndun barnsins er mikilvæg 

og að mati Unicef er mikilvægt að barn fái vernd fyrir upplýsingum og efni sem getur 

skaðað það, alltaf er verið að hugsa um hagsmuni barnsins. Hugmyndir mannfræðinga 

um 3 P eða þátttaka (participation), vernd (protection), skilyrði (provision) er skoðuð út 

frá hugmyndum þeirra fræðimanna sem hafa fjallað um sáttmálann. 

Þegar kemur að fræðilega hluta þessarar ritgerðar er almennt fjallað um mannfræði 

barna og hvað fræðimenn hafa sagt um börn og barnæsku. Ekki er hægt að alhæfa þegar 

fjallað er um börn einsog Heather Montgomery fjallar um heldur þarf að skoða börn 

útfrá hegðun, lifnaðarháttum og einnig skoða þau út frá sínum eigin menningarheimi. Í 

seinni tíð hafa rannsóknir mannfræðinga á börnum og barnæsku orðin tíðari en áður fyrr 

og má segja að það sé þörfin sem gerir það að verkum og þau eru einnig áhugavert 

rannsóknarefni. Þau eru aðal uppspretta lífs og menningar í hverju samfélagi fyrir sig.   

Börn hafa ekki völdin í sínu eigin samfélagi en þátttaka þeirra er mikilvæg og þau 

hafa alltaf réttinn á að láta skoðanir sínar í ljós. Þegar kemur að rannsóknum með og um 

börnin þarf alltaf að fara varlega þegar börn eru þátttakendur því erfiðara er fyrir 

rannsakandan að fá nægjanlegar upplýsingar þar sem þekkingin til dæmis er ekki til 

staðar eða barnið verður meðvirkt um að þóknast rannsakanda sem er þá fullorðinn. 

Skoða hefur verið þau fjögur atriði sem Pia Christensen og Alan Prout fjalla um þegar 

rannsóknir með og á börnum eru gerðar þar sem barnið er skoðað sem hlutur, 

viðfangsefni, félagslegur gerandi eða þátttakandi/samrannsakandi. Því miður geta mörg 

álitamál komið upp og er eitt dæmi um það hvort að börnin eru nógu sjálfstæð í hugsun 
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en barnið hefur rétt á að vera þátttakandi út frá Barnasáttmálanum og rétt á að tjá sínar 

skoðanir 

Þegar fjölmiðlarnir eru skoðaðir þá var gerð orðræðugreining þar sem viðfangsefnið 

voru fréttir frá ákveðnu tímabili og greint var frá hvort fréttirnar snérust almennt um 

börn og hvort umfjöllun væri þá jákvæð og neikvæð. Einsog áður hefur komið fram 

voru fleiri neikvæðar fréttir en jákvæðar og niðurstaðan var að í einungis 4 af 39 fréttum 

kom almennilega rödd barnsins fram og þá ekki með leiðandi spurningum. Ástæðan 

fyrir því að raddir barnanna eru ekki að heyrast nógu mikið þegar um málefni sem 

snertir þau er að ræða er að þau þurfa ákveðna vernd gagnvart fjölmiðlum og erfitt er að 

fara ofan í persónuleg mál þegar manneskjan er ennþá barn, það er þá líka á ábyrgð 

foreldranna að vernda börnin frá því. Ef um neikvæð málefni er að ræða til dæmis 

meiðyrðamál eða ofbeldismál er ekki undir neinum kringumstæðum tekið viðtal við 

þolendann sem væri þá barnið því það hefur rétt á vernd gagnvart fjölmiðlum.  

Áhugavert var að skoða þetta málefni þar sem mér finnst mikilvægt að réttindi barna 

séu til staðar í öllum málum ekki bara þegar kemur að fjölmiðlum. Áhugavert var að 

greina fréttirnar niður og skoða hver væri að fjalla um málið og hvort upplýsingar kæmu 

frá börnum eða hvort talað væri fyrir þau. Mjög mikilvægt er fyrir okkur í dag að eiga 

reglur um réttindi barna og er Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna mikilvægt tæki sem 

notast hefur verið við í gegnum tíðina og það sem við getum stutt okkur við í 

framtíðinni þegar byggja á upp lög og reglugerðir.  
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6 Lokaorð 

Ástæða getur verið fyrir því að raddir barna séu ekki áberandi í íslenskum fjölmiðlum 

en umboðsmaður barna (2011) telur að gengið sé of langt í umfjöllun um einkamálefni 

barna og eru það mál sem ættu í raun að njóta friðhelgis. Þau telja að ábyrgð hvíli ekki 

bara á fjölmiðlunum heldur líka foreldrum til að varðveita mál barnanna. Þau vilja 

meina að til sé millivegur og að raddir barna fái að heyrast en varast þurfi að fara djúpt 

ofan í persónuleg mál (Umboðsmaður barna, 2011). Það ber auðvitað alltaf að gæta 

varúðar þegar verið er að fjalla um mál barna og sérstaklega ef þetta eru meiðyrðamál. 

Þetta getur líka verið ástæðan fyrir því að við séum ekki að heyra eins mikið í börnunum 

einsog kannski óskað væri eftir. Ef til þess kæmi að viðtal yrði tekið við barn til dæmis 

inni á skólalóð eða í verslunarmiðstöð eru fullorðnar raddir sem telja að skoðun sé ekki 

að koma sterklega í ljós heldur áhrif foreldra myndast í skoðun barnsins. Þegar foreldrar 

eru að hafa áhrif á skoðun barna gæti það þóst erfitt að taka skoðun barnsins sem þá 

réttu. Það sem breyst hefur frá undirritun Barnasáttmálans eru miðlarnir og internetið. 

Börn höfðu á þeim tíma lítið aðgengi að tölvum hvað þá að vera inná netsíðum. Breyttir 

tímar eru í dag og eru tölvur núna á flestum heimilum þar sem börn hafa aðgang að 

netsíðum og öllu því sem þær hafa uppá að bjóða.  

Umboðsmaður barna vill setja fastar reglur um umfjöllun barna í fjölmiðlum og er 

litið til frænda okkar Norðmanna í þeim efnum. Félag norskra blaðamanna ber ábyrgð á 

fjölmiðlaumfjöllun um börn og þurfa bæði börn og foreldrar að vera samþykk 

umfjölluninni. Skoða verður afleiðingar fyrir barnið og hvort megi bjóða því uppá 

aðstæður sem eru óþægilegar eða aðstæður sem fullorðið fólk myndi ekki sætta sig við. 

Börn eru líka þjóðfélagsþegnar og hluti af okkar samfélagi eins og allir aðrir 

(Umboðsmaður barna, 2011). 

Ekki voru skoðaðar fréttir sem voru beint skrifaðar af börnum þótt það hafi verið 

áhugavert efni heldur einungis það sem kom frá þessum ritmiðlum, Fréttablaðinu, 

Morgunblaðinu og Fréttatímanum. 
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