
	  

	  

Sjónvarpsveröld barna: 
Áhrif barnaefnis á hegðun og líðan ungra barna 

Sunna Dís Kristjánsdóttir 

Lokaverkefni	  til	  BA-‐prófs	  

Háskóli	  Íslands	  

Menntavísindasvið	  



	  

 Sjónvarpsveröld barna: 

Áhrif barnaefnis á hegðun og líðan ungra barna 

Sunna Dís Kristjánsdóttir 

Lokaverkefni til BA-prófs í uppeldis- og menntunarfræði 

Leiðsögukennari: Halla Jónsdóttir 

 

Uppeldis- og menntunarfræðideild 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2013 



	  

Ritgerð	  þessi	  er	  14	  eininga	  lokaverkefni	  til	  BA-‐prófs	  í	  uppeldis-‐	  og	  

menntunarfræði.	  Óheimilt	  að	  afrita	  ritgerðina	  á	  nokkurn	  hátt	  nema	  
með	  leyfi	  höfundar.	  

©	  Sunna	  Dís	  Kristjánsdóttir	  2013	  

Prentun:	  Svansprent	  
Kópavogur,	  2013	  	  



	   3	  

Ágrip 

Í samtímanum er sjónvarpið rótgróinn hluti af tilveru barna um heim allan. Þrátt fyrir 

öra þróun fjölmiðla á öldum ljósvakans virðist þekking á áhrifamætti skjámiðla á 

félagsþroska og líðan ungra barna vera af skornum skammti. Mikilvægt er því að 

öðlast vitneskju á afleiðingum sjónvarpsáhorfs þar sem börn eru gjarnan talin 

áhrifagjörn og auðmótuð. Í ritverki þessu er því leitast við að varpa ljósi á það hvort 

sjónvarpsáhorf hafi áhrif á hegðun og líðan ungra barna, og hverjar séu hugsanlegar 

afleiðingar. Jafnframt er ábyrgð og hlutverk foreldra í þessu samhengi tilgreint. Í 

hnotskurn gefa niðurstöður rítsmíðarinnar vísbendingar um að horfi ung börn á 

ofbeldisefni í sjónvarpi séu þau líklegri til að sýna af sér árásargirni, upplifa 

hræðsluviðbrögð og þróa með sér ónæmi fyrir ofbeldi. Varðandi jákvæð áhrif áhorfs, 

þá eru enn skiptar skoðanir í fræðaheiminum um raunverulegt gildi fræðsluáhrifa 

sjónvarpsins. Enn fremur kom á daginn að ábyrgð foreldra er ærin. Með því að vera 

virkir þátttakendur í sjónvarpsveruleika barnsins, ásamt því að beita viðeigandi 

aðferðum, virðist möglegt að takmarka umtalsvert neikvæð áhrif sjónvarpsáhorfs. 

Verkið er í megin atriðum rannsóknarritgerð byggð á fræðilegum heimildum, en 

jafnframt var framkvæmd smárannsókn til að öðlast innsýn í gæði barnaefnis sem 

íslenskar sjónvarpsstöðvar sýna. Ljóst er að talsverður hluti barnaefnisins orkar 

augljóslega tvímælis og er illa til fundinn fyrir unga áhorfendur. 
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Sú er þetta ritar ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta er staðfest 

með undirskrift minni hér að neðan. 

 

Reykjavík, ____.__________20__ 

____________________________ 

Sunna Dís Kristjáns 
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1 Inngangur 
Raunverulega er ekki svo langt síðan prent var eini ráðandi fjölmiðillinn í 

samfélögum manna víða um heim. Hins vegar hefur mikið vatn runnið til sjávar á 

umliðnum áratugum og nú eru á boðstólnum ótal mismunandi tegundir fjölmiðla til 

afþreyingar eða upplýsingaöflunar. Fyrir tilstilli ýmissa miðla hafa einstaklingar 

aðgang að fróðleik og skemmtun allan sólarhringinn. Fjölmiðlar eru þannig 

órjúfanlegur hluti af tilveru og daglegu lífi einstaklinga í samtímanum, og í því 

samhengi skipar sjónvarp hér sérstakan sess. Sjónvarp er að finna á flestum heimilum 

í veröldinni, og því er ekki að undra að sjónvarpið og efni þess hafi löngum vakið 

athygli fræðimanna. Allt frá því að sjónvarpið varð slík almenningseign hafa því 

fræðimenn og foreldrar haft vaxandi áhyggjur af því hvort sjónvarpsáhorf geti haft 

áhrif á viðhorf, þroska og hegðun barna og unglinga, og afleiðingunum sem það 

getur haft í för með sér. Jafnframt hefur síðasta áratug verið vaxandi áhugi á 

fjölmiðlanotkun ungabarna og barna á leikskólaaldri. Framleiðsla á myndefni fyrir 

afar ung börn hefur aukist jafnt og þétt upp úr aldamótum og því eru ung börn ekki 

einungis að fæðast inn í umhverfi þar sem fjölmiðlar eru ávallt til taks, heldur er 

þeim boðið upp á að taka virkan þátt í ferlinu. Hins vegar virðist haldgóð vitneskja á 

áhrifamætti áhorfs á félags-, vitsmuna- og tilfinningaþroska ungra barna ekki hafa 

aukist samhliða hinni öru þróun fjölmiðlaflórunnar. Þar er til að mynda gjarnan að 

finna efni sem börn hafa ekki nægan þroska til þess að meðtaka, og í því samhengi 

hafa almennar áhyggjur verið um áhrifin af ofbeldisfullu efni.  

 Markmið ritsmíðar þessar er því meðal annars að varpa ljósi á það hvort, og 

þá hvernig, ofbeldi í sjónvarpi geti haft áhrif á þroska og hegðun barna og hverjar séu 

hugsanlegar afleiðingar. Rannsóknarspurningar er hafðar voru að leiðarljósi eru 

eftirfarandi:  

• Hver eru áhrif ofbeldis í sjónvarpi á hegðun og tilfinningalíf barna?  

• Hver er ábyrgð og hlutverk foreldra þegar kemur að sjónvarpsnotkun ungra 

barna? 

Í ritgerðinni verður í upphafi leitast við að varpa ljósi á það hvenær sjónvarpsáhorf 

barna hefst. Jafnframt verður gert grein fyrir því að umfjöllun um börn í þessari 

ritsmíð miðast við börn á leikskólaaldri, eða yngri. Í framhaldi verða tilgreindar 

stuttlega þær upplýsingar sem fræðilegar kenningar hafa gegnum tíðina lagt fram um 

áhrif fjölmiðla á þroska barna. Fjallað verður eingöngu um áhrif sjónvarps á ung 
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börn en ekki farið nánar í aðra fjölmiða, þó brýnt sé, þar sem það telst of viðamikið 

efni fyrir þessa ritgerð. Ritað verður meðal annars um algengi sjónvarpsins og tíðni 

áhorfs meðal barna. Þá verður ofbeldi í barnaefni og teiknimyndum gerð sérstök skil 

ásamt algengi ofbeldisathæfa á skjánum. Greint verður frá og vitnað í rannsókir á 

vettvangi félagsvísinda um áhrif ofbeldis í sjónvarpi og teiknimyndum á hegðun og 

líðan barna. Þau áhrif sjónvarpsáhorfs sem hvað mest hafa verið rannsökuð og þykja 

almennt áhyggjuefni eru árásargirni, ótti og ónæmi, og verða þær afleiðingar áhorfs 

til umræðu í þessari ritgerð. Þó er ekki síður mikilvægt að gera grein fyrir jákvæðum 

áhrifum sjónvarpsáhorfs, og í því skyni verður stiklað á stóru um hugsanlegt 

fræðslugildi sjónvarpsins. Að lokum mun fjallað sérstaklega um ábyrgð foreldra í 

tengslum við sjónvarpsáhorf barna, og farið nánar í ýmsar áhrifaríkar aðferðir sem 

foreldrar geta beitt til að stuðla að farsælli sjónvarpsnotkun ungviðis. 

Rannsóknarritgerð þessi er í megin atriðum fræðileg samantekt um áhrif 

ofbeldisefnis í sjónvarpi á þroska, hegðun og líðan barna. Við vinnslu ritverksins var 

notast við ýmsar heimildir úr rannsóknum, bókum, skýrslum og ritrýndum 

fræðigreinum. Innlent efni um málefnið virðist vera af skornum skammti og því greip 

höfundur á það ráð að framkvæma óformlega könnun á því barnaefni sem er á 

boðstólnum fyrir börn á Íslandi. Smárannsóknin var framkvæmd 2. og 3. mars 2013 á 

þeim tveimur íslensku sjónvarpsstöðvum er sýna barnaefni um helgar. Gæði 

myndefnisins var greint með tilliti til fjölda ofbeldisathæfa og var þannig vonast til 

að öðlast ákveðna innsýn í það barnaefni sem smáfólki á Íslandi horfir á. 

Aðferðafræði og niðurstöðum er gerð nákvæm skil í lokakafla ritgerðarinnar. Von 

höfundar er að niðurstöður ritsmíðarinnar stuðli að dýpri og aukinni þekkingu á 

áhrifum sjónvarps í lífi ungra barna og boði einnig frekari vitundarvakningu hjá 

foreldrum varðandi áhrifamátt ofbeldisefnis og þýðingarmikla ábyrgðarstöðu sína í 

því samhengi. Einnig gætu upplýsingar á borð við þessar komið foreldrum og þeim 

er vinna með börnum að sérstökum notum í forvarnarskyni.  
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2 Smáfólkið 

2.1 Hugtakið barn 
Það er almenn hugmynd að börn tákni fulltrúa framtíðarinnar. Æskan er því dýrmætt 

lífsskeið þar sem veita ætti börnum tækifæri til að lifa óttalaus og vernda þau gegn 

hvers kyns ofbeldi og misbeitingu, og þannig er bernskan í sjálfu sér miklu meira en 

einungis bilið milli fæðingar og fullorðinsára. Þó ólíkar skilgreiningar fyrirfinnist á 

orðinu barn og menningarlegur mismunur um til hvers sé ætlast af börnum, þá hefur 

lengi ríkt, upp að talsverðu marki, sameiginlegt samkomulag milli þjóða um að 

bernskan sé aðskilið og einstakt tímabil (Unicef, 2005.). Þrátt fyrir þennan ákveðna 

samhljóm um gildi barnæskunnar og að hana beri að varðveita, þá getur hin 

fjölbreytta hugtakanotkun á orðinu barn verið villandi. 

Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna kemur fram að barnæsku lýkur þegar 

18 ára aldri er náð, en þar er ekki tekið fram hvenær hún nákvæmlega hefst. Þannig 

er einstaklingur álitinn barn, þar til hann nær lögráða aldri í eigin landi (Unicef, 

2007). Þessi skilgreining er þó ekki álíka einföld þegar fjallað er um börn í 

fræðaheiminum. Þar finnast margvísleg hugtök og skilgreiningar um aldur barna, og 

því er mikilvægt hér í framhaldi að hafa viðmið um mismunandi stig bernskunnar. Á 

enskri tungu er í rannsóknum og fræðiritum gjarnan fjallað um þrjú hugtök í því 

samhengi. Ungabarn (e. infant) er tímabilið frá fæðingu og út fyrsta árið, smábarn (e. 

toddler) er frá eins árs og þar til þriggja ára aldri er náð. Tímabilið er lýsir þroska 

barna frá þriggja til sjö ára er gjarnan vísað til sem forskólaaldur (e. early childhood) 

(Krish, 2010). Hvað varðar íslenskan veruleika þá hefur einnig verið hefð fyrir því að 

skipta þroskaferli barna í þrjú tímabil. Fyrsta tímabilið er frumbernska sem varir frá 

fæðingu til tveggja ára, meðan annað tímabilið er leikskólaaldur sem miðar við 

tveggja til sex ára börn. Síðasta skeiðið er miðbernska, sem gildir um börn frá sjö til 

tólf ára (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003).  

Líkt og minnst var á hér að ofan er þarft, í ljósi nálægðar barna við fjölmiðla 

og ýmsa rafeindatækni í samtímanum, að öðlast frekari þekkingu á mögulegum 

áhrifamætti myndmiðla á ungviði. Umfjöllun um málefnið í þessu ritverki mun 

einskorðast við ung börn. Hér í framhaldi verður því lögð megin áhersla á að fjalla 

um áhrif og afleiðingar sjónvarpsáhorfs á börn á leikskólaaldri.  
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3 Fræðilegar kenningar um áhrif fjölmiðla á þroska barna 

3.1 Bandura og barnatíminn  
Í fræðunum má nú finna umtalsvert efni og rannsóknir um líkleg áhrif fjölmiðla á 

einstaklinga, ásamt upplýsingum um hvernig mismunandi fjölmiðlar eru nýttir og 

hve mikill tími fer í notkun og áhorf á slíka miðla. Niðurstöður hafa gjarnan sýnt 

fram á að börn á mismunandi aldursskeiðum nýta fjölmiðla á margvíslegan máta og 

verða fyrir áhrifum af þeim á fjölbreyttan hátt (Gunter, 2008; Huesmann og Miller, 

1994; Huesmann, 2007; Kirsh, 2010). Kenningar á vettvangi þroskasálfræði (e. 

developmental psychology) geta í þessu samhengi lagt mikið til málanna. Forsendur 

þess að geta lagt merkingu í umræddar vísbendingar um áhrif fjölmiðla eru meðal 

annars að bera kennsl á þau meðfæddu viðbragðskerfi einstaklings sem mögulega 

geta gefið skýringu á hvers vegna áhrifa verður vart eftir áhorf (Liebert, Sprafkin og 

Davidson, 1985). Jafnframt geta þroskasálfræði kenningar útlistað á hvern hátt börn 

meðtaka innihald efnis sem þau verða vitni að í fjölmiðlum, ásamt því að segja til um 

hvernig skilningur barna á efninu breytist og þróast með aldrinum (Scheibe, 2007). 

Þannig getur fræðileg þekking á þroska barna gagnast sem verkfæri til að öðlast 

frekari skilning á hvernig börn upplifa atburði í barnaefni og jafnframt verið 

leiðarvísir er spáir fyrir um á hvaða aldursskeiði ungir áhorfendur eru hvað 

viðkvæmastir fyrir tilteknum áhrifum. Í þessu samhengi er mikilvægt að brjóta til 

mergjar hvers vegna og á hvern hátt fjölmiðlar tengjast þroska og hegðun barna. Hér 

í framhaldi verður því stiklað á stóru um helstu kenningar er fjalla um áhrif sjónvarps 

á þroska barna út frá þroskafræðilegu sjónarhorni. 

3.2 Félagsnámskenning 
Félagsnámskenning (e. social learning theory) Alberst Bandura (1977) leggur áherslu 

á að einblína á þá hegðun er börn gætu og myndu almennt líkja eftir með því að fara 

að fordæmi annarra í félagslega umhverfinu, ásamt því að gera ráð fyrir stigskiptu og 

samfelldu ferli þroskabreytinga. Samkvæmt kenningunni er hegðun ekki eingöngu 

tilkomin sökum áhrifa frá umhverfinu, heldur einnig háð eftirtekt barnsins og þeirri 

merkingu sem það leggur í tiltekið athæfi (Bandura, 1977). Kenningin gengur þannig 

út frá því að börn nema ekki einungis hegðun með eigin gjörðum heldur mynda sér 

hugmyndir um og læra nýja hegðun með því að fylgjast með öðrum. Umrætt ferli er 

kallað herminám, eða félagsnám (e. observational learning), og spáir meðal annars 

fyrir um að börn eru líklegri til að líkja eftir aðlaðandi einstakling, og þeim er hafður 
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er í hávegum (Anderson, o.fl., 2001; Kirsh, 2010; Scheibe, 2007). Þannig tileinka 

börn sér nýja hegðun annað hvort með beinni reynslu eða með því að fylgjast með 

öðrum og fara að fordæmi þeirra.  

 Raunar hefur því verið fleygt að nám (e. learning) sé eitt af lykilatriðum í 

tengslum við rannsóknir á fjölmiðlaáhrifum þegar börn eiga í hlut (Kirsh, 2010). Það 

er að segja, hvernig barn lærir ákveðna hegðun, og hvaða hugrænu þættir muni stuðla 

að því að tiltekið barn sé líklegt til að framkvæma nýja hegðun eftir áhorf. Hið 

raunverulega nám felst því í þessari athugun barna á hegðun annarra sem veldur í 

framhaldi breytingu á hugrænum ferlum einstaklingsins. Breytingar á þroska yfir 

tíma verða þannig til þess að ung börn hafa töluvert frábrugðnar fyrirmyndir en til að 

mynda börn í miðbernsku (Scheibe, 2007). Áður fyrr fóru börn almennt að fordæmi 

fólks sem voru til staðar í nærsamfélaginu. Börn fylgdust með foreldrum, systkinum 

og nágrönnum, og námu nýja hegðun af þeim. Nú á tíðum bjóða skjámiðlar hins 

vegar upp á fjölbreytt úrval áhugaverðra og spennandi fyrirmynda fyrir börn á öllum 

aldri, hvort sem það eru persónur leiknar af raunverulegu fólki, eru teiknimynda 

persónur eða ofurhetjur. Þegar sjónvarp varð skyndilega hluti af daglegu lífi barna 

um allan heim urðu möguleikar fyrir félagslegt og vitsmunalegt nám barna gegnum 

herminám öldungis ótæmandi. 

3.3 Félagsmótun 
Félagsmótun (e. socialization) er í raun sá þroskaferill sem börn ganga í gegnum 

þegar þau tileinka sér reglur, gildi og viðmið eigin menningar. Félagsmótunarferlið 

stuðlar að því að börn nái stjórn á eigin hegðun, læri þannig að aftra andfélagslegri 

hegðun og kjósi þannig athæfi er telst viðunandi í tilteknum aðstæðum (DeHart, 

Sroufe og Cooper, 2004; Huesmann og Miller, 1994). Félagsmótun er almennt talin 

vera hvað afkastamest fyrstu árin en er þó raunverulega ævilangt ferli, því 

einstaklingur lærir og aðlagast nýjum aðstæðum allt sitt líf. Nær hvað og hver sem er 

getur verið áhrifavaldur á félagsmótun, en þó eru fjölskyldan, jafningjar og fjölmiðlar 

taldir vera sterkasta aflið (DeHart, o.fl., 2004; Kirsh, 2010). Hvort sem það er í 

skólaumhverfinu, á heimilinu, á leikvelli eða í matvöruverslun, þá verða börn vitni 

að, eða fyrir áhrifum af, gildum og reglum er móta stöðugt viðhorf þeirra, hegðun og 

hugsanir.  
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Síðustu áratugi hafa ótal rannsóknir keppst við að lýsa félagsmótunaráhrifum 

fjölmiðla, einkum sjónvarps, á börn og ungmenni. Í ljósi þess hafa kenningar ýmist 

beint kastljósinu að áhrifum sjónvarps á hugsanir áhorfanda, meðan aðrar einblína á 

tilfinningar og atferli. Hvað sem niðurstöðum líður er ljóst að fjölmiðlar hafa áhrif á 

viðhorf, væntingar og hegðun einstaklinga, og geta því verið afdrifaríkir 

félagsmótunar aðilar (Kirsh, 2010). Því má áætla að sjónvarp geti spilað mikilvægt 

hlutverk í að móta félagslega færni barna og hæfni í samskiptum. Hegðun virðist 

þannig stjórnast af aðstæðum barns hverju sinni, tilfinningalegu ástandi þess, og hvað 

barnið telur vera samfélagslega viðeigandi framkoma. Miðað við stöðu fjölmiðla í 

félagsmótunarferlinu hlýtur því yfirsýn á boðskap og innihald efnis að teljast 

áríðandi.  

3.4 Gagnavinnslukenningar  
Gagnavinnslukenningar (e. information processing theory) hafa ferli minnis og 

eftirtektar í brennidepli (Andreson, o.fl., 2001; Kirsh, 2010). Í þessu samhengi hefur 

huga manneskjunnar gjarnan verið líkt við tölvu, samanber að mögulegt sé að hlaða 

inn nýjum upplýsingum, varðveita þær í geymsluminni eða eyða þeim út. Almennt 

segja kenningar þó ekki fyrir um hvernig börn á mismunandi aldri vinna úr vitneskju, 

en þó hefur verið sýnt fram á að yngri börn veita athygli og muna eftir annars konar 

upplýsingum en eldri börn. Til að mynda fara ung börn oft á tíðum varhluta af 

grundvallar upplýsingum sem eru mikilvægar til að öðlast heildarsýn, og til að skilja 

boðskap tiltekins efnis til hlýtar (Santrock, 2006). Í ljósi þess er vert að benda á 

mikilvægi þess að forsjáraðilar séu meðvitaðir um viðeigandi sjónvarpsefni, og stuðli 

frekar að áhorfi á efni sem barn hafi nægan þroska til að meðtaka til fulls. 

 Samkvæmt gagnavinnslukenningum er þó ekki einungis mikilvæg hin 

hugræna úrvinnsla upplýsinga, heldur er jafnframt lögð áhersla á þekkinguna sem 

barnið hefur þegar tiltæka. Fyrri reynsla, nám og það að fylgjast með öðrum miðlar 

upplýsingum til frekari skilnings og túlkunar á tilteknu efni eða aðstæðum. Þannig 

má sjá, með vísun í tölvu hugmyndina, að barn getur einungis unnið úr upplýsingum 

í samhengi við þá vitneskju er þegar hefur verið geymd í minninu (Kirsh, 2010; 

Scheibe, 2007). Í þessu samhengi má benda á það vald er fjölmiðlar geta haft yfir 

hugrænu gagnavinnsluferli barna. Með endurteknu áhorfi á fjölmiðla þróa börn með 

sér viðhorf um hin ýmsu málefni, ásamt hugmyndum um viðeigandi félagsleg 

samskipti. Inntak sjónvarpsefnis getur því hróflað við rótgrónum hugmyndum eða 
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myndað nýjan leiðarvísi sem barnið notast við í samskiptum (Anderson, o.fl., 2001; 

Krish, 2010). Þannig getur sjónvarpsáhorf leitt til þess að börn læri ákveðin athæfi er 

leiða til væntinga í garð annarra, í garð eigin hegðunar og til hugmynda um 

mögulegar afleiðingar tiltekinnar hegðunar. Enn og aftur virðist því innihald 

sjónvarpsefnis vera brýnast, einkum þegar ung börn eiga í hlut. 

3.5 Ræktunarkenningin 
Ræktunarkenningin (e. cultivation theory) er tilkomin frá fræðimanninum George 

Gerbner, og hafa fáar aðrar kenningar er fjalla um áhrif fjölmiðla verið jafn vinsælar 

gegnum tíðina, og jafn ítarlega rannsakaðar (Kirsh, 2010; McQuail, 2010). Kjarni 

kenningarinnar er í meginatriðum sá að sjónvarp, sem og aðrir skjámiðlar, sé ávallt 

tiltækt og gegni því þýðingarmiklu hlutverki í lífi fólks. Kenningin gerir meðal 

annars ráð fyrir að sjónvarpið sé fært um að aðlaga áhorfanda að þeim viðhorfum og 

skoðunum er birtast á skjánum (Anderson, o.fl., 2001). Almennt er ekki reiknað með 

að slík viðhorfsbreyting eigi sér stað umsvifalaust, heldur þróist með tímanum. 

Þannig séu þeir áhorfendur sem eyði hvað mestum tíma fyrir framan skjáinn 

líklegastir til að tileinka sér þau sjónarmið er þar eru ríkjandi (Kirsh, 2010). 

Kenningin gerir því greinarmun á þeim einstaklingum er horfa mikið á sjónvarp og 

þeim er takmarka tímann fyrir framan skjáinn.  

 Líkt og áður segir gengur ræktunarkenningin út frá því að fjölmiðlar séu 

stöðugur hluti í tilveru fólks, og raunar svo mikilvægur að þeir hafi áhrif á skynjun 

áhorfanda á veruleikanum. Á þann hátt gerir kenningin ráð fyrir að fjölmiðlar skipti 

beinlínis út raunverulegri þekkingu og reynslu áhorfanda, og komi í staðinn 

hugmynd í kollinn sem felur almennt í sér fremur skælda sýn á heiminn (Gerbner, 

Gross, Morgan og Signorielli, 1994). Í þessu samhengi má því trúlega ætla að börn er 

horfa á sjónvarp að staðaldri séu í áhættuhópi hvað varðar að þróa með sér 

óraunhæfara sjónarmið á lífið og tilveruna. Ræktunarkenningin virðist þannig hafna 

hinni hefðbundnu umræðu um áhrif og afleiðingar sjónvarpsáhorfs, og leggur heldur 

fram tillöguna um stigvaxandi ferli þar sem skilaboð sjónvarpsins samlagist að 

lokum hugmyndum áhorfanda um raunveruleikann. 

 

Hagnýtt gildi kenninga á vettvangi þroskasálfræði felst því einkum í að leita svara 

um hvað sjónvarp sé raunverulega að kenna börnum. Þroskakenningar ganga nánar 
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tiltekið lengra en að einfaldlega greina inntak sjónvarpsefnis, heldur taka með í 

reikninginn hið einstaka eðli barns sem áhorfanda (Scheibe, 2007). Í hnotskurn má 

því segja að ofangreindar kenningar gefi vafalaust vísbendingar um að börn veita 

athygli því er birtist á sjónvarpsskjánum, leggja merkingu í það og geyma jafnframt í 

minni þær upplýsingar og þá hegðun sem birtist þeim á skjánum. Í framhaldi nýta 

börn vitneskjuna og hafa hana að leiðarljósi til að stýra eigin áhuga, hvatningu og 

gjörðum. 

4 Fjölmiðlar 
Fjölmiðlar eru máttmikið afl sem hafa möguleika á að hafa töluverð áhrif á 

margvíslegan hátt. Fjölmiðlar eru nær ávallt tengdir stjórnmálalegu og efnahagslegu 

valdi, og eru því að sama skapi háðir lögformlegum, efnahagslegum og 

þjóðmálalegum reglum (McQuail, 2010). Torvelt hefur reynst að skilgreina hvað 

nákvæmlega felst í hugtakinu fjölmiðill, en hefur hér á landi verið skilgreint sem 

fyrirtæki eða stofnun er safnar, metur og setur reglubundið fram upplýsingar í þeim 

tilgangi að dreifa þeim reglulega til töluverðs fjölda fólks á tilteknu svæði 

(Menntamálaráðuneytið, 2005). Þó er varhugavert að ræða um fjölmiðla sem 

afmarkað fyribæri, þar sem þeir geta verið fjölþátta og margvíslegir. 

 Fjölmiðlar veita jafnan upplýsingar, eru fræðandi og taka þátt í að móta 

viðhorf, skoðanir og menningu almennings. Enn fremur bjóða fjölmiðlar upp á 

afþreyingu, en eru jafnframt vettvangur fyrir tilkynningar og auglýsingar 

(Menntamálaráðuneytið, 2005; Petterson og Petersson, 2005). Þannig gegna 

fjölmiðlar margs konar þjóðfélagslegum hlutverkum, og eru gjarnan taldir 

endurspegla mynd samfélagsins á hverjum tíma. Fjölmiðlar hafa einnig ólíkar leiðir 

til að dreifa upplýsingum til landsmanna. Ljósvakamiðlar eru þeir miðlar er senda 

skilaboð sín rafrænt, og undir þá falla meðal annars sjónvarp, útvarp, mynddiskar og 

tölvuleikir (Petterson og Petersson, 2005).  

Ljóst er að býsnin öll fyrirfinnast af fjölmiðlum, og samhliða því ótal margar 

leiðir til að koma skilaboðum til áhorfenda áleiðis. Til að afmarka efnið, og með 

markmið þessa ritverks í huga, verður hér í framhaldi eingöngu fjallað um 

fjölmiðilinn sjónvarp í tengslum við áhrif þess á þroska og hegðun ungra barna. 
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4.1 Sjónvarpið…eineygða skrímslið í stofunni? 
Börn á öllum aldri um víða veröld, af báðum kynjum og ólíkum kynþáttum, og börn 

sem aðhyllast mismunandi trúarbrögð horfa á sjónvarp að staðaldri, njóta þess 

afskaplega og læra meira um heiminn af því en af nokkrum öðrum samskiptamiðli1 

(Lemish, 2007, bls 1). 

Hefði William Shakespeare verið uppi á tímum tæknivæðingar hefði hann máski 

ritað ,,sjónvarp eða ekki sjónvarp – þar liggur vafinn!”, í stað þess að hafa hugann 

við heimspekilegar vangaveltur. Raunar glíma flestir foreldrar líkast til við einmitt 

þessa vangaveltu þegar þeir reyna að greiða úr misvísandi skilaboðum um notagildi 

sjónvarpsins (Courage og Howe, 2010). Í sögulegu samhengi virðist þó hver nýr 

fjölmiðill er kemur fram á sjónarsviðið vera talinn ógna viðhorfi og heilbrigði barna 

og ungs fólk, ásamt því að yfirtaka mikinn tíma af lífi þeirra sem samfélagið almennt 

telur að hægt væri að verja til uppbyggilegri athafna. Á hæla óttans um hvað 

miðillinn sjálfur getur verið skaðlegur koma áhyggjur af innihaldi og efni sem 

viðkomandi kemst í tæri við með notkun hans. Í því samhengi hefur verið fleygt 

hugtökum á borð við spillingu siðferðilegra gilda og að óæskileg hegðun sé örvuð 

(Anderson, Huston, Schmitt, Linebarger og Wright, 2001). Þrátt fyrir það má ætla að 

samhliða nýjum tækniframförum verði einnig fyrir hendi sá möguleiki að nýta 

tæknina til fræðslu og kennslu barna og ungmenna á nýmóðins máta. 

Fáar tækniframfarir 20. aldar hafa hlotið jafn mikið umtal og vakið upp jafn 

fjölbreytt viðbrögð og sjónvarpið (Anderson o.fl, 2001; Sprafkin, Gadow og 

Abelman, 1992). Fyrstu ár sjónvarpsins var það kynnt foreldrum sem fræðandi og 

jafnvel þroskandi miðill, sem gæti víkkað sjóndeildarhringinn með því að færa nýja 

þekkingu, uppgötvanir og reynslu utan úr heimi og beint inn í stofu. Sjónvarpið bauð 

jafnframt upp á þann möguleika að sameina fjölskyldur með áhorfi á gamansamt efni 

(Buckingham, 2000). Þegar sjónvarpið tók að þróast frekar sem fjölmiðill töldu þó 

sífellt fleiri að það hefði bein áhrif á fólk, og í því samhengi voru sérstakar áhyggjur 

af þeim afleiðingum sem slíkt gæti haf í för með sér fyrir börn og ungmenni. Talið 

var að það sem kæmi fram og birtist í sjónvarpi gæti haft áhrif á gildismat áhorfanda, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Children of both genders and all ages, races, religions, classes, and geographical regions of the world 
watch television on a regular basis, enjoy it tremendously, and learn more about the world from it than 
from any other socializing agent 
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skoðanir, viðhorf og þekkingu, ásamt því að mögulega grafa undan eðlislægum 

samskiptum innan fjölskyldna (Buckingham, 2000; Petterson og Petersson, 2005). 

Til að mynda hefur verið vísað til sjónvarps sem ,,eineygða skrímslið” á vettvangi 

fræða og rannsókna er tengdu áhorf á ofbeldisefni við árásargjarna hegðun 

áhorfandans (Gunter og McAleer, 1990; Huesmann; 2007). Því má sjá að sjónvarp 

virðist frá upphafi hafa vakið tortryggni og ekki allir verið á eitt sáttir um áhrifamátt 

þess. Hugmyndin um sjónvarp sem sameiningar- og fræðsluafl lítur út fyrir að hafa 

fallið í grýttan jarðveg þegar á leið. 

Í ljósi umræðu um sjónvarpið, er þó við hæfi hér að benda á ákvæði í 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem snýr að fjölmiðlum. Þrátt fyrir mismunandi 

skoðanir manna um sjónvarpið og áhrifamátt þess, þá kveður 17. grein sáttmálans á 

um að aðildarríki skulu viðurkenna mikilvægi fjölmiðla. Stuðla eigi að dreifingu 

efnis í máli eða myndum með velferð barna að leiðarsljósi, og sem verði þeim 

jafnframt til góða félagslega og menningarlega (Unicef, e.d.). Þannig geta fjölmiðlar 

á borð við sjónvarpið í raun gegnt lykilhlutverki þegar kemur að því að ná til barna 

og tryggja þeim aðgang að ýmiss konar upplýsingum, til að mynda um eigin réttindi. 

4.2 Ungir áhorfendur  
Árið 1999 gaf Barnalæknafélag Bandaríkjanna (e. The American Academy of 

Pediatrics) út opinbera stefnu þess efnis að alfarið ætti að halda börnum undir tveggja 

ára aldri frá rafeindaskjám. Rökin fyrir þessum áróðri til foreldra voru meðal annars 

þau að börn taki mikið þroskastökk fyrstu árin, og þau læri meira af samskiptum við 

manneskjur heldur en af því að góna á skjá í tíma og ótíma (AAP, 1999). Ætla má að 

á sínum tíma hafi Barnalæknafélagið í megin atriðum átt við sjónvarp þegar orðinu 

,,rafeindaskjár” var fleygt. Undanfarin ár er þó afar líklegt að ung börn komist í 

sívaxandi mæli í kynni við tölvur, snjallsíma, spjaldtölvur og álíka búnað, þar sem 

hið félagslega umhverfi manna er almennt orðið yfirfullt af hvers kyns fjölmiðlum 

sem orðnir eru órjúfanlegur hluti af daglegu lífi barna (Huesmann, 2007).  

  Rannsóknir á seinni hluta 20. aldar gáfu til kynna að börn voru milli tveggja 

og þriggja ára þegar reglulegt áhorf á tiltekið efni hæfist (Gunter og McAleer, 1990). 

Í þessu samhengi er þó vert að athuga að landlægar og alþjóðlegar mælingar á 

sjónvarpsáhorfi ná ekki til barna yngri en tveggja ára, og því eru afar takmarkaðar 

upplýsingar og rannsóknir til þess efnis. Það fór þó að bera til tíðinda upp úr 1990, en 
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þá komu fram á sjónarviðið nýjungar í ungbarnamiðuðu sjónvarpsefni. Þættir á borð 

við Stubbana (e. Teletubbies), Í Næturgarði (e. In the Night Garden) og Barna 

Einstein (e. Baby Einstein) fóru að birtast á sjónvarpsskjám um víða veröld, vöktu 

almennt töluverða athygli og juku jafnframt möguleika mjög ungra barna á 

sjónvarpsáhorfi (Anderson og Pempek, 2005; Barr og Wyss, 2008). Áhugi á 

fjölmiðlanotkun ungabarna og barna á leikskólaaldri hefur því aukist samhliða þróun 

barnaefnis og hafa þó nokkrar seinnitíma rannsóknir gefið vísbendingar um að mjög 

ung börn horfa á sjónvarp í tiltekinn tíma í senn, og þá sérstaklega á efni sem 

sérstaklega er framleitt fyrir þau (Anderson og Pempek, 2005; Barr og Wyss; 2008; 

Courage og Howe, 2010). Nýlegar rannsóknir frá Bandaríkjunum hafa meðal annars 

sýnt fram á að 90% ungabarna komast í kynni við sjónvarpið fyrir tveggja ára aldur, 

og þau sem á annað borð eru áhorfendur eyða að jafnaði einum til tveimur 

klukkustundum á dag fyrir framan skjáinn (Barr og Wyss, 2008). Enn fremur hefur 

komið á daginn þar í landi að 56% ungabarna frá sex mánaða aldri (e. infants) 

komast í tæri við sjónvarpsefni á hverjum einasta degi. Börn á aldrinum eins til 

þriggja ára (e. toddlers) verða fyrir áhrifum einhvers konar fjölmiðla í allt að tvær 

klukkustundir á dag, og 81% þeirra horfa á sjónvarp að staðaldri (Kirsh, 2012). 

 Ljóst er því að mun stærra hlutfall ungra barna horfir á sjónvarp og 

mynddiska nú til dags, og virðist hafa stigmanast jafnt og þétt upp úr aldamótunum 

(Anderson og Pempek, 2005; Courage og Howe, 2010). Enn fremur virðist sem 

ráðlegging Barnalæknafélagsins um takmörkun ungra barna að rafeindaskjám sé ekki 

í hávegum höfð. Mögulega þarfnast foreldrar áreiðanlegri staðfestingar á því hvort 

sjónvarpsáhorf geti raunverulega haft áhrif á félags- og vitsmunaþroska barnsins. 

4.3 Algengi sjónvarpsins og tíðni áhorfs 
Árið 1990 voru 98% heimila í Bretlandi með aðgang að sjónvarpi, og meirihluti 

þeirra, sérstaklega barnafjölskyldur, höfðu afnot af fleirum en einu (Gunter og 

McAleer, 1990). Þróunin virðist hafa verið svipuð í Bandaríkjunum, en þar eru nú til 

dags um 99% heimila með að minnsta kosti eitt sjónvarp, en þó er hin dæmigerða 

ameríska fjölskylda nær því að hafa fjögur tæki inni á heimilinu. Í framhaldi hefur 

komið á daginn að 71% átta til átján ára barna og unglinga þar í landi hafa eigið 

sjónvarp í sínu herbergi (Kirsh, 2012). Jafnvel í Eyjaálfu er sama uppi á teningnum, 

en nær öll heimili barna á Nýja Sjálandi hafa að geyma sjónvarpstæki, eða um 99,5% 

(Shuker og Lealand, 2010).. Þar í landi hafa verið umræður um að líkleg skýring á 
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fjölda rafknúinna samskiptamiðla á heimili barna í dag sé sökum þess að foreldrar 

hafi takmarkaðan tíma í amstri dagsins til samskipta við barn sitt og bæti það upp 

með kaupum á slíkum búnaði og fleiri efnahagslegum gæðum. Í þessu samhengi er 

vert að benda á að börn undir sex ára aldri í Bandaríkjunum horfa að meðaltali á 

skjámiðla í tvær klukkustundir á dag (Rideout, Vandewater og Wartella, 2003). 

Áhorf á fjölmiðla fer síðan upp í sjö til átta klukkustundir daglega þegar börn ganga 

inn í miðbernsku og unglingsár. Þó er breytilegt eftir tímabilum hversu miklum tíma 

er varið við slíka iðju, en ellefu til fjórtán ára virðast eyða hvað mestum tíma í 

fjölmiðla (Kirsh, 2012). Sjá má af framangreindum upplýsingum að áhorf barna á 

sjónvarp hefst afar snemma á lífsleiðinni, þar sem yngstu börnin eru í nálægð við 

sjónvarp dag hvern. Enn fremur virðist töluverður hluti af deginum fara í áhorf.  

 Ljóst er að fjölmargar erlendar rannsóknir hafa beint sjónum sínum að 

sjónvarpsáhorfi barna, en íslenskar rannsóknir á málefninu eru enn af skornum 

skammti. Dr. Þorbjörn Broddason hefur þó staðið fyrir langtímaverkefninu Börn og 

sjónvarp á Íslandi, sem á rætur að rekja allt til ársins 1968. Seinna voru gerðar sex 

kannanir til viðbótar og var sú síðasta framkvæmd árið 2009. Þetta eru því 

upplýsingar sem spanna 41 ár og veita því einstaka innsýn í þróun fjölmiðlanotkunar 

hjá íslenskum börnum (Þorbjörn Broddason, 2006; Þorbjörn Broddason, Kjartan 

Ólafsson og Sólveig M. Karlsdóttir, 2009). Árið 1997 voru 46% barna sem tóku þátt 

í rannsókninni með afnot af sjónvarpi í eigin herbergi og 32% tilkynntu að þrjú eða 

fleiri sjónvarpstæki væri að finna á heimilinu. Árið 2009 hafði hlutfall barna með 

afnot af eigin tæki hækkað í 65%, og sama hlutfall greindi frá að þrjú eða fleiri tæki 

væru innan veggja heimilisins (Þorbjörn Broddason o.fl., 2009). Þannig má sjá að 

sjónvarpstækjum á heimilum barna fjölgaði samhliða vaxandi afnotum af eigin 

sjónvarpi. Enn fremur kom fram í rannsókninni, er framkvæmd var árið 2003, að 

íslensk börn horfa að meðaltali á sjónvarp í tvær klukkustundir dag hvern (Þorbjörn 

Broddason, 2006).  

 Þórdís Þórðardóttir (2012) fór heldur ótroðnar slóðir í doktorsritgerð sinni og 

stóð nýlega fyrir rannsókn á menningarlæsi fjögurra til fimm ára gamalla barna í 

tveimur leikskólum í Reykjavík. Markmið rannsóknarinnar var meðal annars að meta 

hlutverk barnaefnis í uppeldi og menntun íslenskra barna. Niðurstöður er snéru að 

sjónvarps- og mynddiskaáhorfi barna í úrtakinu gáfu til kynna að helmingur þeirra 

horfði daglega á sjónvarp og að tveir þriðju hlutar foreldra töldu að barnið horfði í 
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hálfa til eina klukkustund á degi hverjum. Nær þriðjungur barnanna horfði lengur en 

klukkustund í senn. Þar að auki var rúmlega þriðjungur barnanna sem horfði á 

mynddisk fjórum til sex sinnum í viku, til viðbótar við sjónvarpsáhorf (Þórdís 

Þórðardóttir, 2012). Samkvæmt ofangreindum rannsóknum horfa íslensk börn því á 

sjónvarp í eina til tvær klukkustundir á dag, sem er eilítið skemmri tími en raunin 

virðist vera í bandarískum veruleika.  

Því má almennt ætla að sjónvarpið sé einn algengasti tímaþjófurinn í lífi 

barna, og afar aðgengilegt virðist vera fyrir ung börn að fá sér sæti í notalegum sófa 

og horfa á það efni sem birtist á skjánum. Raunar hefur sjónvarpinu verið líkt við 

fjórða fjölskyldumeðliminn í þriggja manna fjölskyldu, sökum þess að sjónvarpið er 

ávallt til staðar og í gangi á nánast hverju einasta heimili í hinum vestræna heimi 

(Huerta, 2010). Því má segja að sjónvarpið sé líkt og samgróinn hluti af búnaði 

heimila víðsvegar um heiminn, og börn samtímans eru því að fæðast inn í aðstæður 

þar sem sjónvarpið er til staðar frá upphafi. Annað lykilatriði í þessu samhengi er hið 

stöðuga framboð efnis á öllum tímum sólahrings. Sjónvarpsstöðvar á borð við 

Cartoon Network, Boomerang og Disneyrásina (e. The Disney Channel) bjóða 

smáfólki um víða veröld upp á klassískar teiknimyndir og nýmóðins barnaefni dag 

sem nótt, allan ársins hring. Fyrirtækin á bak við útsendingarnar keppast ekki 

einungis við að framleiða nýtt efni, heldur velta þau jafnframt miljörðum íslenskra 

króna árlega á auglýsingum sem sérstaklega er beint að börnum (Kirsh, 2005; 

Westcott, 2002). 

4.4 Ofbeldi í sjónvarpi 
Í samtímanum hefur ofbeldi í sjónvarpi og kvikmyndum jafnan verið töluvert í 

almennri jafnt sem fræðilegri umræðu. Það virðist vera stöðug uppspretta umræðu 

um það hvort, og þá hvernig, áhrif það hafi á börn að horfa á ofbeldi í sjónvarpi frá 

unga aldri. Málefnið hefur því oft á tíðum verið vinsælt viðfangefni rannsókna 

(Anderson o.fl., 2001; Bettelheim, 1999; Kirsh, 2005; Kirsh, 2012; Smith, Nathanson 

og Wilson, 2002; Sprafkin, Gadow og Abelman, 1992). Vangaveltur um hvernig 

nákvæmlega beri að skilgreina það ofbeldi sem birtist á skjánum eru heldur ekki 

nýjar af nálinni. Upphaflega skilgreindu fræðimenn og fagfólk ofbeldi í fjölmiðlum 

sem sjónræna lýsingu (e. visual portrayal) á verknaði eða athöfn sem felur í sér 

líkamlega árás af hálfu manneskju, eða veru með mannlegt yfirbragð, gegn annarri 

persónu (Huesmann, 2007). Þessi skilgreining hefur þó þróast samhliða þróun 



	   19	  

kenninga um áhrif ofbeldis í sjónvarpi, og stendur í raun fyrir þá tilraun til að lýsa 

hvernig framsetning ákveðins ofbeldis er líklegust til að kenna áhorfanda að verða 

ofbeldisfyllri. 

Í fræðigrein frá árinu 2002 var ofbeldi í kvikmyndum skilgreint sem 

félagslega ágeng og/eða árásargjörn líkamleg athöfn sem hefur áhrif á aðra 

sögupersónu kvikmyndarinnar, og er jafnframt framin af mennskum aðila í tengslum 

við ágreining eða átök (Browne, Webb, Fisher, Cook, McArthur, Peek-Asa og Kraus, 

2002). Þessi skilgreining svipar mikið til fyrri lýsingar, en hér er þó einnig gerð grein 

fyrir félagslegum þáttum sem ætla má að tengist atkvikum á borð við ljótt orðbragð, 

niðurlægingu í garð annarra og útilokun. Fræðimaðurinn Kirsh (2012) hefur ritað um 

ofbeldi í ljósvakamiðlum um áraraðir, og bendir í þessu samhengi á mikilvægi þess 

að greina á milli árásarhneigðar (e. aggression) og ofbeldis (e. violence). 

Árásarhneigð, eða árás að fyrra bragði, er skilgreind sem öll sú hegðun þar sem 

ætlunin er að valda annarri manneskju líkamlegu, tilfinningalegu eða sálfræðilegu 

meini. Gjörðir sem telja má sem árásargjarnar eru þó misjafnar hvað varðar ofsa og 

harðneskju. Þegar athæfi er svo ákaft að afleiðingin er verulegur líkamlegur eða 

sálfræðilegur skaði, þá er gjarnan talað um ofbeldi (Kirsh, 2012). 

Torvelt hefur reynst að skilgreina ofbeldi í fjölmiðlum til fulls, þannig að allir 

séu á eitt sáttir. Jafnframt er ljóst að ofbeldi og árásir í sjónvarpi og öðrum miðlum 

geta verið af ýmsu tagi, haft ólíka birtingarmynd, átt sér stað í fjölbreyttu umhverfi 

og í mismunandi samhengi (Gunter, 2008). Að auki er vert að hafa í huga að 

ofangreindar skilgreiningar eiga að öllum líkindum við um kvikmyndir eða 

sjónvarpsþætti sem höfða almennt heldur til ungs fólks og fullorðinna einstaklinga. 

Hér í framhaldi verður því ofbeldi í barnaefni og teiknimyndum útlistað nánar.  

5 Barnaefni og teiknimyndir 
Þegar vísað er til barnaefnis (e. cartoons) í þessari ritsmíð er átt við sjónvarpsþætti 

ætlaða börnum, hvort sem um er að ræða teiknaðar persónur, leiknar eða tölvugerðar. 

Teiknimyndir (e. animated film/cartoon) eru hins vegar skilgreindar hér sem 

barnamiðaðar kvikmyndir sem öllu jafna hafa lengri sýningartíma en hið almenna 

barnaefni. Þegar þetta er ritað hefur börnum verið boðið upp á skemmtun og 

afþreyingu í formi teiknimynda og barnaefnis í nær eina öld. Walt Disney fyrirtækið 

skapaði persónur á borð við Mikka mús og Andrés önd upp úr 1928, og innan 
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nokkura ára voru þeir félagar orðnir heimsfrægir. Alla daga síðan hafa þeir heillað 

börn upp úr skónum og samhliða því velt miljörðum króna (Kirsh, 2005). Fyrir 

tilstilli hnattvæðingar má finna vísbendingar um að þróun barnaefnis sé almennt 

samstíga markaðssetningu og grósku í efnahag. Þróunin getur jafnframt haft áhrif á 

aðgang, val og miðlun barnaefnis hverju sinni (Schirato og Webb, 2004). Raunar 

hefur því verið fleygt að ásamt Coca Cola sé Walt Disney líklega eitt þekktasta 

vörumerki um gjörvallan heim, þar sem nær allir einstaklingar þekki til eða hafi 

persónulega reynslu af einum eða fleiri sköpunarverkum fyrirtækisins (Drotner, 

2002). Því má sjá að barnaefni virðist vera orðið hluti af menningu þjóða og gegnir 

þannig mikilvægu hlutverki í daglegu lífi og uppeldi barna. 

Þó undarlegt megi virðast, með miðlægni og algengi barnaefnis í huga, þá 

virðist ofbeldi vera órjúfanlegur hluti af teiknimyndum. Hvort sem það er á 

gamansaman eða átakanlegan máta, þá hefur komið á daginn að meira ofbeldi er í 

sjónvarpsefni sem augljóslega er ætlað ungum áhorfendum en í flestu öðru 

afþreyingarefni á boðstólnum. Rannsóknir hafa raunar sýnt fram á að hlutfall og tíðni 

ofbeldis í barnaefni er meira en í gamanþáttum og öðrum afdrifaríkum 

framhaldsþáttum (Kirsh, 2005; Kirsh, 2012; Potter og Warren, 1998). Jafnframt 

hefur sýnt sig að sjónvarpsefni sem framleitt er með unga áhorfendur í huga 

inniheldur fleiri ofbeldisfull athæfi á hverja klukkustund (e. viewing hour), 

samanborið við aðra flokka (Kirsh, 2010; Klein og Shiffman, 2008; Smith, 

Nathanson og Wilson, 2002). Einnig er hér vert að nefna að frekari rannsóknir hafa 

leitt í ljós að teiknimyndir sem álitnar hafa verið viðeigandi fyrir alla aldurhópa (e. 

G-rated) innihalda fleiri ofbeldisfull athæfi en annars konar myndir (e. live-action 

films) er taldar eru æskilegar fyrir einstaklinga á öllum aldri (Kirsh, 2010). Þannig 

virðast börn sífellt verða vitni að endurteknum ofbeldisverkum og árásum, þrátt fyrir 

að vera að horfa á sjónvarpsþætti eða kvikmyndir sem eru sérsniðnar fyrir smáfólk. 

Umrætt hlýtur að teljast varhugavert í ljósi þess að líklega áætla foreldrar almennt að 

sjónvarpsefni sem framleitt er einkum og sér í lagi fyrir börn þeirra ætti að vera 

tiltölulega hættulaust. 

Þar að auki er barnaefni talsvert frábrugðið öðru sjónvarpsefni að því leyti að 

gjarnan er dregið úr afleiðingum sem hljótast af ofbeldisverknaði. Sem dæmi má 

nefna að afar sjaldgæft er að sjá fórnarlamb kveljast á raunverulegan hátt eftir átök 

eða árás, og þrátt fyrir tíða og harðneskjulega bardaga sleppa aðal söguhetjurnar nær 
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alltaf heilar á húfi (Klein og Shiffman, 2008; Kirsh, 2012; Smith, Nathanson og 

Wilson, 2002). Rannsókn Klein og Shiffman (2008) á ofbeldisatriðum í barnaefni og 

teiknimyndum sýndi til að mynda fram á að í meira en helmingi tilfella sýndu 

fórnarlömb engin merki þess að verða fyrir áhrifum af höggum, spörkum eða að hafa 

verið slegin. Einungis einn af fimm þolendum ofbeldis þjáðist augljóslega eftir árás, 

og aðeins mátti sjá eina persónu af sex vankast eftir að hafa fengið þungt högg á 

höfuðið. Annað sem komið hefur fram í þessu samhengi er sú sannreynd að gerandi 

ofbeldis í barnaefni hlýtur sjaldnast refsingu fyrir athæfið, þarf ekki að takast á við 

afleiðingar í kjölfarið, ásamt því að afar sjaldan sést sögupersónan iðrast gjörða sinna 

(Signorielli, 2003). Í ofanálag virðist vera hefð fyrir því í teiknimyndum að sýna 

þann er fremur ofbeldi á hetjulegan hátt. Hefnd, reiði og persónulegur ávinningur eru 

þær tilfinningar er oftast valda ofbeldisfullum verknaði, og er í sjónvarpsefninu 

gjarnan sýnt fram á að gjörð persónunnar sé réttlætanleg. Þannig er gefið í skyn að 

sögupersónan hafi gilda ástæðu til að fremja ofbeldisverk (Kirsh, 2012; Potter og 

Warren, 1998; Smith, Nathanson og Wilson, 2002). Með öðrum orðum, sú persóna í 

myndefni er brýtur á annarri þarf ekki að gjalda fyrir það, og birtist jafnframt börnum 

sem heillandi söguhetja. 

Vafalaust má sjá af ofangreindu að boðskapur barnaefnis getur oft á tíðum 

verið geigvænlegur og hugsanlega gefið ungum áhorfendum óraunhæfar hugmyndir 

um ofbeldi og afleiðingar þess. Ætla má að börn geti numið þau skilaboð af áhorfi að 

ofbeldi sé réttlætanlegt og í raun og veru ekkert skaðlegt. Enn fremur virðist 

barnaefni gjarnan draga upp þá mynd að sé viðkomandi reiður, eða telji að brotið hafi 

verið á sér, sé fullkomlega eðlilegt að beita þann aðila ofbeldi sem talinn er vera 

valdur að þeirri líðan. Þannig virðist ungum áhorfanda sýnt fram á að líkamlegt 

ofbeldi sé algeng og viðeigandi leið til að bregðast við neikvæðum tilfinningum. 

5.1 Algengi ofbeldis í barnaefni 
Börn á öllum aldri, hvort sem þau eru að horfa á sjónvarpið einsömul, með systkini 

eða foreldrum, munu komast í kynni við ofbeldisfullt efni í fjölmiðlum (Kirsh, 2012). 

Á lífsleiðinni munu börn og ungmenni verða áhorfendur að morðum, árásum, ránum 

og viðlíka ofbeldisverkum á skjánum. Jafnframt munu þau verða vitni að óteljandi 

árásargjörnum og ofbeldisfullum aðgerðum í sjónvarpi, ljótu og óviðeigandi 

orðbragði, ásamt því að sjá ýmiss konar einelti, hatur og niðurlægingu í garð annarra. 

Skotvopn, hnífar, sprengjur og líkamshlutar eru aðeins brot af þeim ófögnuði og 
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eyðileggingu sem á vegi þeirra verður í fjölmiðlaflórunni. Raunar er áætlað að þegar 

hið dæmigerða meðal barn lýkur miðstigi grunnskóla (e. elementary school) hafi það 

séð að minnsta kosti 8000 morð á skjánum, ásamt því að hafa verið áhorfandi að 

meira en 100.000 ofbeldisfullum og illgjörnum athöfnum (Huston, Donnerstein, 

Fairchild, Feshbach, Katz, Murray, Rubinstein, Wilcox og Zuckerman, 1992). Manni 

er spurn, á hvaða tíma dags kemst ungviði í kynni við allt þetta ofbeldi? 

Megin áhorfstími (e. prime time) á sjónvarp er almennt talinn vera milli 

klukkan 19:00 og 23:00 á kvöldin, en einnig snemma á laugardagsmorgnum þegar 

barnadagskráin stendur sem hæst. Raunar hefur komið fram að börn horfa á sjónvarp 

allt að tíu klukkustundir á laugardögum og sunnudögum (Chang, 2000). Hér er þó 

vert að benda á að samkvæmt rannsóknum horfir töluverður fjöldi barna einnig á þær 

útsendingar sem eru í kvöld dagskránni, þar sem gjarnan er hefð fyrir því á heimilum 

að fjölskyldan sameinist fyrir framan skjáinn (Smith, Nathanson og Wilson, 2002). 

Árið 1967 hóf fræðimaðurinn George Gerbner, forsprakki ræktunarkenningarinnar, 

að skrá niður tíðni ofbeldis í því efni sem sýnt var á megin áhorfstíma í 

Bandaríkjunum. Frá 1967 til 1985 virtist hlutfall ofbeldis haldast tiltölulega óbreytt, 

þrátt fyrir aukna vitundarvakningu almennings og yfirlýsingar frá hinu opinbera. Það 

sem olli hvað mestum áhyggjum og undrun var sú niðurstaða að teiknimyndir og efni 

ætlað ungum áhorfendum innihéldu meira ofbeldi en þeir almennu sjónvarpsþættir er 

sýndir voru á ,,gullna tímanum” (Gerbner, Gross, Signorielli og Morgan, 1986). 

Heildarniðurstaða mælinganna var sú að 94% barnaefnis var með ofbeldisfullu ívafi, 

meðan einungis 72% framhaldsþátta ætlaðir fullorðnum einstaklingum höfðu að 

geyma einhverskonar ofbeldi. Þar af leiðandi virðast börn líklegri til að verða vitni að 

ofbeldisfullu sjónvarpsefni á laugardagsmorgni heldur en af áhorfi á kvölddagskrána 

(Smith, Nathanson og Wilson, 2002; Sprafkin, Gadow og Abelman, 1992). Frekari 

rannsóknir á málefninu hafa meðal annars leitt í ljós að sex af hverjum tíu 

sjónvarpsþáttum er sýndir eru á megin áhorfstíma innihalda að minnsta kosti eitt 

ofbeldisfullt athæfi (Signorielli, 2003). Því má sjá að á þeim áhorfstíma þegar flestir 

sitja fyrir framan sjónvarpið virðast ofbeldisverk vera stöðugur og varanlegur hluti af 

dagskránni. 

Nýlegri rannsóknir virðast komast að áþekkri niðurstöðu og þeir Gerbner og 

félagar forðum. Umfangsmikil rannsókn er gerð var á eðli og algengi ofbeldis í 

sjónvarpsefni sem sérstaklega er ætlað börnum tólf ára og yngri, sýndi fram á að í 
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69% þátta var að finna tíð ofbeldisverk (Wilson, Smith, Potter, Kunkel, Linz, Colvin 

og Donnerstein, 2002). Að sama skapi innihalda 90% kvikmynda er sýndar eru á 

megin áhorfstíma ofbeldi af einhverju tagi. Algengt er í kvikmyndum af þessu tagi að 

fremjandi ofbeldis sé mennskur og noti vopn til að fremja raunverulegt ofbeldi 

(Smith, Nathanson og Wilson, 2002). Vissulega ber þó að hafa í huga að tilteknir 

flokkar barnaefnis eru líklegri en aðrir til að innihalda ofbeldi. Wilson og félagar 

(2002) komust til að mynda að þeirri niðurstöðu að ærslafengnir þættir á borð við 

Kalla Kanínu (e. Bugs Bunny) og Villingana (e. Animaniacs) sýndu fram á ofbeldi í 

100% tilfella. Ofurhetjuþættir, líkt og sögur um Köngulóarmanninn (e. Spiderman), 

gerðu slíkt í 97% tilfella, og ævintýraþættir, eins og Tímon og Púmba (e. Timon & 

Pumba) og Grettir (e. Garfield), innihéldu ofbeldi í 89% tilvika. Teljast má æskilegt 

að gera tilraun til að takmarka áhorf ungra barna á slíka þætti, og með fyrrgreinda 

vitneskju að vopni má stuðla að því að hafa sjónvarpsefni á boðstólnum sem byggir 

boðskap sinn fremur á jákvæðum eiginleikum.  

Í ljósi ofangreindra upplýsinga er auðséð að ofbeldi í sjónvarpsþáttum og 

kvikmyndum er töluvert. Það vekur þó sérstaka athygli að ofbeldisfull athæfi virðast 

vera hlutfallslega algengari í barnaefni og að sú þróun lítur út fyrir að haldast óbreytt 

frá því á sjöunda áratug tuttugustu aldar. Hlýtur jafnframt að teljast tortryggilegt að 

barn verði vitni að meiri hasar og barsmíðum yfir barnatímanum á laugardagsmorgni 

heldur en foreldrar þess sem setjast við skjáinn að kvöldi til. Þó eru ekki öll kurl 

komin til grafar enn. Þróun nýrra fjölmiðla hefur vissulega verið ör á öldum 

ljósvakans, en þrátt fyrir það virðist þekking á mögulegum áhrifum þeirra á 

félagslega hegðun, tilfinninga- og vitsmunaþroska ungra barna ekki hafa vaxið 

samhliða því (Rideout, Vandewater og Wartella, 2003). Hvað sem því líður verður 

hér í framhaldi leitast við að varpa ljósi á helstu áhrif sjónvarpsáhorfs á líðan og 

hegðun barna. 
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6 Áhrif og afleiðingar sjónvarpsáhorfs á hegðun og tilfinningalíf 
barna  

Fræðimenn hafa almennt kosið að rannsaka áhrif og afleiðingar sjónvarpsáhorfs á 

börn þar sem sá hópur er, af eðlilegum ástæðum, talinn áhrifagjarnari en fullorðnir 

einstaklingar. Gengið er út frá því að smávaxnir áhorfendur séu almennt móttækilegri 

fyrir fjölmiðlaboðskap, sökum þess að álit þeirra og viðhorf eru enn ekki fullmótuð. Í 

fræðunum hefur raunar verið ritað að börn séu einstaklega viðkvæm fyrir hinum 

hugmyndafræðilega átroðningi fjölmiðla (e. ideological manipulation), sem gjarnan 

getur náð tökum á huganum með tíðu áhorfi (Buckingham, 2000). Hér er þó vert að 

gefa gaum að því að rannsóknir síðustu ára hafa flestar eingöngu einblínt á 

fjölmiðlanotkun, áhrif hennar og afleiðingar á börn í miðbernsku og á ungmenni. Af 

þeirri ástæðu virðist vera úr tiltölulega litlu að moða þegar kemur að rannsóknum og 

ritrýndum fræðigreinum um sjónvarpsveruleika ungbarna, smábarna og barna á 

leikskólaaldri (Courage og Howe, 2010; Souza og Cabello, 2010). Í seinni tíð hafa 

raunar fjölmargir fræðimenn fært rök fyrir því að einstaklega áríðandi sé að leggja 

merkingu í fjölmiðlanotkun yngri barna, með það í huga að vitsmuna- og 

félagsþroski æskunnar sé auðmótaður (e. malleable), og því geti áhorf á myndmiðla 

haft einkar þýðingarmikil áhrif (Anderson og Pempek, 2005; Rideout, Vandewater 

og Wartella, 2003). Í þessu samhengi er vert að benda á að umtalsverður hluti 

barnaefnis og teiknimynda byggir almennt á félagslegum samskiptum milli 

sögupersóna. Því má ætla að fjölmiðlar á borð við sjónvarp geti gegnt stóru hlutverki 

þegar kemur að því að móta hegðun og hátterni barna, og þannig verið 

þýðingarmikið afl á félagslegum vettvangi. Jafnframt skal hafa í huga að sjónvarpið 

er fært um að framkalla tilfinningaleg viðbrögð hjá áhorfanda, á borð við ótta og 

kvíða (Cantor, 2002; Gunter, 2008; Wilson, 2008). Farið verður nánar í helstu 

mögulegu áhrif sjónvarpsáhorfs á hegðun og líðan barna hér í framhaldi. 

6.1 Árásarhneigð 
Tengslin milli sjónvarpsáhorfs og árásarhneigðar er almennt talið það fyrirbæri er 

ítarlegast hefur verið rannsakað á vettvangi sjónvarpsáhrifa (Anderson o.fl., 2001; 

Buckingham, 2000; Cantor, 2002; Huesmann, 2007; Kirsh, 2012; Sprafkin o.fl., 

1992). Því hefur athygli almennings og fræðimanna síðustu áratugi einkum beinst að 

ofbeldisfullu sjónvarpsefni og hugsanlegum afleiðingum þess á hagi og líðan barna. 

Ætla má að það teljist rökrétt, miðað við hið óhóflega framboð á ofbeldisefni í hinum 
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ýmsu miðlum, auk hinnar vel kunnu stöðu sjónvarps í lífi barna (Huesmann, 2007). 

Raunar hafa nokkrir fræðimenn tekið þá afstöðu að líta á ofbeldisefni í fjölmiðlum 

sem ofbeldi gegn börnum. Nokkurs konar rafræna misnotkun, sem geti síðar leitt af 

sér frekari árásargirni barns og vægðarleysi í garð annarra (Barker, 1997; 

Buckingham, 2000). Almennt snýst viðfangsefnið þó raunverulega ekki um hvort 

ofbeldisefni valdi beinlínis árásarhneigð, heldur öllu heldur hvort áhorf á slíkt 

myndefni geti aukið líkur á árásargjarnri hegðun, eða þá valdið harðneskjulegra 

ofbeldi, sé það framið á annað borð (Cantor, 2002). Áður en lengra er haldið er þó 

brýnt að skilgreina nánar hvað felst í árásarhneigð. Árásargjörn hegðun (e. aggressive 

behavior) vísar til athæfis þar sem viðkomandi hyggst skaða eða áreita aðra 

manneskju að yfirlögðu ráði (Huesmann og Miller, 1994). Athæfið getur verið bæði 

líkamlegt og andlegt (e. nonphysical), og flokkast ótal gjörðir þar undir. Hið 

fyrrnefnda felur í sér hegðun í formi árásar, allt frá því að hrinda öðrum einstaklingi 

yfir í aðför er valdið getur alvarlegum skaða. Undir hið síðarnefnda fellur notkun 

illyrða á borð við það að hreyta út úr sér svívirðingum, eða að dreifa meinfullum 

orðrómi um aðra manneskju (Huesmann og Taylor, 2006).  

Flestir foreldrar kannast trúlega við að börn þeirra endurtaki vinsæl orðtök úr 

uppáhalds sjónvarpsþættinum, eða líki á einhvern hátt eftir aðal söguhetjunni. Gnægð 

sálfræðilegra rannsókna hafa raunar fært sönnur á að nám getur átt sér stað með 

eftirlíkingu (e. imitation) athæfa, og í því samhengi hefur verið rætt um að áhorf á 

ofbeldi geti leitt af sér árásargjarna hegðun á afdráttarlausan hátt með herminámi, eða 

félagsnámi (Cantor, 2002; Kirsh, 2010). Áðurnefnd gagnavinnslukenning, ásamt 

félagsnámskenningu Bandura, gera raunar báðar ráð fyrir að áhorf á ofbeldisfullt 

sjónvarpsefni, einkum og sér í lagi hjá ungum börnum, geti haft langtímaáhrif á 

afstöðu gagnvart árásargirni og á viðbrögð er komið geta fram í ögrandi umhverfi 

(Anderson o.fl., 2001; Bandura, 1977). Þannig gerir lögmálið um félagsnám ráð fyrir 

því að áhorf hafi ekki einungis áhrif á ungviði til skamms tíma, heldur að barn sé fært 

um að taka athæfi í sjónvarpinu til fyrirmyndar og líkja eftir hegðun löngu eftir að 

áhorfi lýkur (Huesmann og Taylor, 2006; Scharrer, 2007). Því virðast tíð áhorf ungra 

barna á ofbeldisfullt efni í sjónvarpi geta haft langtímaáhrif á hegðun og hátterni, 

ásamt því að hafa tilhneigingu til að auka líkur á árásargirni og ýgi.  

Í ljósi þessa er hér við hæfi að nefna rannsókn á vegum Alberts Bandura sem 

framkvæmd var á sjöunda áratug síðustu aldar, og er gjarnan talin vera fyrsta 
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rannsóknin á sviði félagsvísinda sem athugaði tengsl sjónvarpsáhorfs og árásargirni 

meðal barna (Liebert o.fl., 1985; Scharrer, 2007). Niðurstöður umræddrar rannsóknar 

gáfu meðal annars til kynna að börn á leikskólaaldri sem sáu raunverulega 

manneskju í kvikmynd beita uppblásna dúkku að nafni Bóbó ofbeldi sýndu á eftir af 

sér árásargjarnari hegðun en sá hópur barna er fylgdist með manneskju ráðast á Bóbó 

í sama herbergi og þau sjálf voru stödd. Í kjölfarið var fyrirmyndin í sjónvarpinu látin 

líkjast persónu í teiknimynd, en útkoman var á sama veg; börnin fóru að fordæmi 

persónunnar og líktu gjarnan nákvæmlega eftir hegðuninni (Bandura, Ross og Ross, 

1961; Bandura, Ross og Ross, 1963). Á sínum tíma var talið að niðurstöður á borð 

við þessar gæfu óyggjandi vísbendingar um áhrifamátt sjónvarpsins. Því hefur 

félagsnámskenning Bandura allar götur síðan víða verið notuð til að gera grein fyrir 

því ferli er atvikast í huga áhorfanda við áhorf á ofbeldisefni í sjónvarpi (Scharrer, 

2007; Smith, Nathanson og Wilson, 2002). 

Frá því að Bandura ruddi brautina hafa hundruðir rannsókna í álíka anda 

verið framkvæmdar, með þann tilgang að athuga hvort tengsl milli árásargirni og 

áhorfs á sjónvarpsofbeldi séu marktæk. Skemmst er frá því að segja að rannsóknir 

innan félagsvísinda síðastliðin fimmtíu ár hafa flestar komist að sömu niðurstöðu; að 

ofbeldisefni í sjónvarpi og kvikmyndum geti í raun stuðlað að árásargjarnri hegðun 

hjá áhorfanda, til lengri eða skemmri tíma (Buckingham, 2000; Bushman og 

Anderson, 2001; Cantor; 2002; Huesmann og Taylor, 2006; Kirsh, 2012; Potter, 

1999; Smith, Nathanson og Wilson, 2002; Sprafkin o.fl., 1992; Wilson, 2008). 

Nánari langtíma rannsónir hafa meðal annars leitt í ljós að áhorf ungra barna á 

ofbeldi í myndmiðlum virðist spá fyrir um árásagjarna hegðun hjá bæði drengjum og 

stúlkum á unglingsárum (Huesmann, Moise-Titus, Podolski og Eron, 2003). 

Sennilega er því ekki að undra að ofbeldi á skjánum virðist hafa hvað mest áhrif á 

yngri börn. Algengt er hjá ungum áhorfendum að árásargjarnri hegðun og áleitnum 

hugsunum vaxi fiskur um hrygg við tíð áhorf á ofbeldisefni í myndmiðlum (Hogan, 

2005). Raunar sýndu niðurstöður yfirgreiningar (e. meta-analysis) á vegum Bushman 

og Huesmann (2006) fram á áþekkar niðurstöður. Þar voru til að mynda færðar 

sönnur á að ofbeldisfullt sjónvarpsefni hafi þýðingarmikil áhrif á árásargirni barna, 

reiði og æsing. Þrátt fyrir afar takmarkaðar upplýsingar um stöðu málefnisins í 

íslenskum veruleika, þá hefur Guðbjörg Hildur Kolbeins (1999) athugað tengslin 

milli áhorfs á ofbeldisfullt sjónvarpsefni og andfélagslegrar hegðunar barna. 
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Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu meðal annars fram á að tölfræðilega marktækt 

samband var milli áhorfs á ofbeldisefni og þess að börn ráðist á aðra. Íslensk börn 

virðast því bersýnilega ekki fara varhluta af áhrifum ofbeldis í myndmiðlum. 

Talsvert af því ofbeldisfulla efni sem börn komast í tæri við er með áhorfi á 

barnaefni og teiknimyndir. Líkt og ritað var framar í ritverkinu virðist barnaefni 

almennt vera vel útilátið af deilum og átökum. Í rannsóknum á sviðinu hafa komið 

fram vísbendingar eru um að börn samsami sig (e. identify with) gjarnan 

skemmtilegri og aðlaðandi sögupersónu, sem iðulega er síðan gerandi ofbeldisverka. 

Slíkt er þekkt í fræðaheiminum sem ein af forsendum aukinnar árásargirni (Kirsh, 

2012). Jafnframt hafa rannsóknir sýnt fram á að sé gerandi ofbeldis í teiknimyndum 

aðlaðandi, sýni ekki eftirsjá og þurfi ekki að takast á við afleiðingar gjörða sinna, þá 

sé það líklegt til að auka árásarhneigð barna á leikskólaaldri (Nathanson og Cantor, 

2000). Þannig virðast teiknimyndir og barnaefni almennt innahalda háskalega 

samsetningu og ýmsa undirliggjandi þætti sem eru til þess fallnir að auka 

árásarhneigð barna. Með það í huga að barnaefni er einkum ætlað ungum 

áhorfendum, þá virðist ekki mikið því til fyrirstöðu að ofbeldisfullt sjónvarpsefni hafi 

áhrif á líðan og hegðun barna. Í þessu skyni er vert að nefna að á Íslandi fyrirfinnast 

lög er miða að því að takmarka aðgengi barna að skaðvænlegu efni. Fram kemur í 

barnaverndarlögum nr. 80/2002 að ,,sjái barnaverndarnefnd ástæðu til að ætla að 

óæskilegir umhverfisþættir, svo sem framboð á vafasamri afþreyingu eða óheftur 

aðgangur að ofbeldisefni, hafi neikvæð áhrif á umhverfi barna skal nefndin koma 

ábendingum á framfæri við þá sem málið varðar […]”. Íslensk börn alast almennt 

upp í mikilli nálægð við myndmiðla og því hefur umboðsmaður barna á liðnum árum 

hvatt stjórnvöld til að takmarka frekar aðgengi barna að ofbeldi í sjónvarpi og hlífa 

þeim við áhrifum þess (Unicef, 2007). Sjá má af framangreindu að vitundarvakning 

virðist hafa kviknað í íslensku samfélagi um áhrifamátt ofbeldisefnis, en þó er þörfin 

fyrir frekari aðgerðir brýn. Vissulega þarf þó að hafa í huga aðstæður og samhengi 

hverju sinni, ásamt því að taka tillit til vaxandi þroska barns. 

Þegar öllu er á botninn hvolft benda niðurstöður rannsókna því almennt til 

þess að klár tengsl séu á milli áhorfs á ofbeldishlaðið efni og árásargirni, og að 

áhrifin séu hvað mest þegar ung börn eiga í hlut. Þó ber að gefa gaum að því að 

ofbeldisfullir verknaðir eiga sér sjaldnast eina orsök. Það séu öllu heldur margir 

þættir yfir lengri tíma sem stuðli að árásargjarnri hegðun. Því má telja réttmætast að 
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athuga áhrif sjónvarpsáhorfs á börn sem einungis einn af mörgum mögulegum 

þáttum er mótað geti hegðun þeirra. Óraunhæft er að fullyrða að ofbeldi í 

skjámiðlum sé eina orsökin fyrir árásarhneigð barna (Huesmann og Taylor, 2006; 

Bushman og Huesmann, 2006). Þó má ætla, með móttækileika ungra barna í huga, að 

áhorf á ofsafengið sjónvarpsefni geti jafnframt haft áhrif á líðan þeirra.  

6.2 Ótti 
Í hinni almennu umræðu um áhrif sjónvarpsáhorfs á börn virðist ofbeldisefni og 

árásarhneigð hafa fangað hug flestra er láta sig málið varða. Afleiðingin er meðal 

annars sú að iðulega hafa önnur möguleg áhrif á hegðun og líðan barna verið 

undanskilin (Buckingham, 2000; Wilson, 2008). Rannsóknir hafa því einblínt nær 

eingöngu á hegðun barna í kjölfar áhorfs, en á umliðnum árum hafa komið fram í 

fræðunum vísbendingar um að áhorf á vafasamt afþreyingarefni geti í raun 

framkallað ákafan ótta og kvíða hjá ungum áhorfendum (Cantor, 2002). Því hefur 

raunar verið fleygt að hræðsluviðbrögð sem koma fram við sjónvarpsáhorf geti verið 

eitt það ákafasta tilfinningaviðbragð sem fjölmiðlar almennt eru færir um að 

framkalla (Cantor, 1995). Myndefni í sjónvarpi getur þannig valdið annars vegar 

bráðum, en skammlífum, hræðsluviðbrögðum (e. fright response) við ógnvekjandi 

myndefni á skjánum, og hins vegar langvarandi hræðslueinkennum (e. fearful 

disposition) (Gunter, 2008). Þannig getur ógnvekjandi kvikmynd til dæmis 

framkallað hræðsluviðbrögð og kvíða hjá barni, ásamt því að vera valdur að 

martröðum eða öðrum svefnröskunum. 

 Raunar munu ung börn trúlega upplifa sín fyrstu hræðsluviðbrögð með áhorfi 

á sjónvarp. Til að mynda greindu 62% foreldra í landlægri bandarískri rannsókn frá 

frá því að barn á heimilinu hafi upplifað ótta yfir áhorfi á barnefni eða teiknimynd 

(Gentile og Walsh, 1999). Það getur þó reynst torvelt að spá fyrir um hvað muni 

hræða barn hverju sinni, þar sem vitsmunaþroski hefur áhrif á hvernig tiltekið barn 

bregst við áreiti myndmiðils (Cantor, 2002; Kirsh, 2010). Í því samhengi hefur 

ræktunarkenningin gjarnan verið notuð til að skýra tilfinningaáhrif fjölmiðla. 

Samkvæmt kenningunni getur sjónvarpsáhorf stuðlað að langtíma hræðslu hjá 

börnum, sökum þess að barnið telur hina táknrænu tilveru sem birtist á skjánum vera 

spegilmynd af raunveruleikanum. Tilfinningar á borð við kvíða og hræðslu aukast 

þaðan af þegar barn tileinkar sér hina ógnvekjandi veröld sjónvarpsins (Gerbner, 

Gross, Morgan og Signorielli, 1980; Wilson, 2008). Hér skal athygli vakin á því að 
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frekari rannsóknir hafa leitt í ljós að aldur barna virðist ráða úrslitum þegar kemur að 

áhrifamætti óttans. Því yngri sem börn eru þegar þau verða vitni að skelfilegu 

myndefni, þeim mun lengur varir hræðslan (Harrison og Cantor, 1999). Upplifun ótta 

er þannig gjarnan háð aldri barns og inntaki sjónvarpsefnis. Glögglega má því sjá að 

ung börn lifa í samfélagi þar sem sjónvarpið miðlar oft á tíðum fyrstu reynslu þeirra 

gegnum skjáinn, og er jafnframt fært um að leysa úr læðingi ýmis 

tilfinningaviðbrögð.  

6.3 Ónæmi 
Flestar manneskjur sýna tilfinningaleg viðbrögð þegar horft er á ofbeldishlaðið atriði 

í sjónvarpi. Undanfarna áratugi hafa raunar verið blikur á lofti um að tíð og 

endurtekin áhorf barna á stöðugt grófara ofbeldisefni í sjónvarpi geti gert þau 

skeytingarlaus og óvægin þegar kemur að ofbeldi (Kirsh, 2012). Komið hefur á 

daginn að endurtekið áhorf á tilfinningalega örvandi efni í fjölmiðlum getur viðvanið 

tiltekin meðfædd viðbrögð (Felson, 1996). Með öðrum orðum, þá virðist endurtekið 

áhorf á tilfinningalega örvandi myndefni leiða til þess að smám saman dregur úr 

áhrifum. Tíð áhorf á ofbeldisefni geta því orðið þess valdandi að barn verður smám 

saman minna viðkvæmt í garð þess, og horfi börn ítrekað á grimmúðleg athæfi á 

sjónvarpsskjánum upplifa þau sífellt minni geðshræringu yfir ofbeldinu. Þetta ferli 

hafa fræðimenn almennt kosið að kalla ónæmi (e. desensitization) gagnvart ofbeldi 

(Cantor, 2002; Carnagey, Anderson og Bushman, 2007; Huesmann og Taylor, 2006). 

  Ónæmi er talið vera það fyrirbrigði sem hvað minnst hefur verið rannsakað á 

vettvangi sjónvarpsáhrifa (Scharrer, 2007). Þó hlýtur að teljast áríðandi að afla 

frekari þekkingar, þar sem sjá má, með ofagreinda skilgreiningu í huga, að barn sem 

horfir á ógnvænleg athæfi verður minna snortið yfir ofbeldisverkum. Tilfinningaleg 

viðbrögð þess hnigna við tíð áhorf, og í framhaldi er barnið líklegra til að telja 

ofbeldi vera eðlilegan hluta af tilverunni. Sú hætta er því vafalaust fyrir hendi að ung 

börn er horfa á ofbeldisefni í sjónvarpi verði með tímanum ónæm gagnvart alvarleika 

ofbeldis, og gæti slík þróun líklega haft afdrifaríkar afleiðingar í för með sér. 

6.4 Fræðandi sjónvarp? 
Líkt og ritað hefur verið um í ritsmíð þessari er víðsvegar um fræðaheiminn að finna 

veigagóðan stuðning þess að hegðun barna ákvarðist að töluverðum hluta af 

samskiptum við aðra einstaklinga (Anderson og Pempek, 2005; Bandura; 1977; 
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Kirsh, 2010; Liebert, Sprafkin og Davidson, 1985; Scheibe, 2007; Sprafkin o.fl., 

1992). Það tengist meðal annars hinni ævilöngu félagsmótun, sem og 

félagsnámskenningu Bandura er byggir á vægi hermináms. Í því samhengi hefur 

verið sýnt fram á að sjónvarpið getur spilað veigamikið hlutverk í lífi barna og haft 

töluverð áhrif á hegðun þeirra, álit og gildismat. Hingað til hefur þó eingöngu verið 

rætt um neikvæð áhrif sjónvarpsáhorfs, og í ljósi þess þarf óhjákvæmilega að velta 

upp hugmyndinni um möguleg jákvæð áhrif áhorfs. Ef börn eru jafn móttækileg fyrir 

boðskap af skjánum og raun ber vitni, er þá ekki rökrétt að áætla að jafnframt séu 

líkur á því að stuðla megi að gildishlöðnu námi? 

Sá möguleiki að sjónvarpsefni megi nýta til að efla þroska barna og félagsleg 

gildi hlýtur almennt að vera heillandi hugmynd fyrir foreldra, menntastéttir og aðra 

fagaðila. Á umliðnum árum hafa raunar fræðigreinar skotið upp kollinum sem leggja 

til að það sjónvarpsefni sem framleitt er með fræðslugildi að leiðarljósi, geti verið 

öflugt verkfæri sem beita megi til kennslu barna (Krcmar, Grela og Lin, 2007; 

Linebarger og Wainwright, 2007). Gagnavinnslukenningar eru í þessu samhengi í 

stakk búnar að gefa nánari skýringu á hvernig ung börn mögulega læra af fræðandi 

sjónvarpsefni. Þar er meðal annars lögð áhersla á mikilvægi þess að renna sífellt 

stoðum undir hugtök og efla skilning með lýsandi dæmum og nægum 

endurtekningum (Scheibe, 2007). Samkvæmt gagnavinnslukenningum virðist því 

inntak barnaefnis sem byggir á fræðilegri þekkingu um þroska og nám ungra barna 

vera fært um að hafa jákvæð áhrif á vitsmunaþroska þeirra. 

 Aðilar innan fjölmiðlaiðnaðarins hafa undanfarinn áratug keppst við að 

lofsama ungbarnamiðað sjónvarpsefni (Courage og Howe, 2010). Meðal annars hafa 

þeir staðhæft að efnið sé fræðandi þar sem það einblíni á ýmis grundvallar þemu í lífi 

ungra barna, eins og tungumál, liti, tónlist, tölustafi og form (Barr og Wyss, 2008). 

Með því móti bjóði barnaefnið upp á tækifæri til að efla nám og þroska ungabarnsins. 

Rannsókn nokkur á málefninu var talin gefa vísbendingar um að ýmis vitsmunaleg 

ferli hefjist í huga ungabarna allt niður í átján mánaða við áhorf á Stubbana (e. 

Teletubbies) (Anderson og Pempek, 2005). Þó hafa Courage og Howe (2010) í þessu 

samhengi bent á að raunverulega hafi þær fullyrðingar er fram hafa komið um 

fræðsluáhrif sjónvarpsins engar vísindalegar sannanir að baki, heldur einungis 

vitnisburð foreldra. Máli sínu til stuðning nefna þau meðal annars að árið 2009 hafi 

Walt Disney fyrirtækið gefið út yfirlýsingu þess efnis að endurgreiðsla væri í boði 
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fyrir foreldra er teldu fræðsluefni á vegum fyrirtækisins ekki standast væntingar. 

Frekari tilkynningar komu ekki frá fyrirtækinu, en á bak við tjöldin höfðu verið 

lagðar fram þó nokkrar kærur vegna villandi upplýsinga á umbúðum myndefnis. 

Þróun mála var talin viðurkenning á því að Disney fyrirtækið hafi verið öldungis 

ófært um að afla viðeigandi sönnunargagna um fræðslugildi barnaefnisins (Courage 

og Howe, 2010).  

 Þrátt fyrir ábendingar fræðimanna um að frekari rannsókna sé þörf, er 

ungbarnamiðað sjónvarpsefni iðnaður sem veltir miljörðum króna árlega, og því ljóst 

að foreldrar hafa gripið á lofti hugmyndina um að áhorf á fræðsluhlaðið barnaefni 

geti eflt vitsmunaþroska barna. Raunar hafa rannsóknir á félagsvísindalegum 

vettvangi staðfest að verlegur hluti foreldra trúir því innilega að aldurs sæmandi (e. 

age-appropriate) barnaefni hafi þýðingarmikil og jákvæð áhrif á þroska ungra barna, 

ásamt því að vera öruggt afþreyingarefni fyrir ungabarnið (Rideout og Hamel, 2006; 

Robb, Richert og Wartella, 2009). Þannig virðast foreldrar almennt hafa trú á 

fræðslugildi sjónvarpsins. Í því skyni hefur komið fram að meirihluti foreldra barna 

yngri en sex ára hafa greint frá því að börnin séu mun líklegri til að líkja eftir 

félagslega viðurkenndri hegðun (deila og aðstoða aðra) sem þau verða vitni að á 

skjánum, heldur en andfélagslegri hegðun (slá og sparka). Þannig stuðli sjónvarpið 

frekar að námi en meini (Rideout, Vandewater og Wartella, 2003).  

 Af ofangreindu má sjá að ekki eru allir á eitt sáttir um fræðsluáhrif 

sjónvarpsins. Staðhæft hefur verið að fræðandi barnaefni geti eflt vitsmunahæfni 

barna (Kirkorian, Pempek, Murphy, Schmidt og Anderson, 2009), en að sama skapi 

hefur verið þrástagað að nám mjög ungra barna sé innihaldsríkast þegar barnið á í 

félagslegum samskiptum við aðra (Barr og Wyss, 2008), og því sé varhugavert að 

alhæfa um fræðsluáhrif sjónvarps. Mikilvægt er þó að hafa í huga að upplýsingar á 

því sviði er varðar ungabörn og börn á leikskólaaldri eru oft á tíðum talsvert nýjar af 

nálinni, og því mun það líklega taka tíma fyrir fræða- og menntasamfélög að draga í 

sig þekkinguna og vinna markvisst úr henni. 

  



	   32	  

7 Gagnrýni 
Í vísindaheiminum er ætíð þarft að beita gagnrýnni hugsun. Gagnrýni og endurmat á 

fyrri þekkingu er nauðsynlegt hverju sinni, og gerir jafnan kröfu um frekari rannóknir 

á fræðavettvanginum, ásamt dýpkun á því málefni er um ræðir. Gagnrýni hefur 

vissulega látið á sér kræla um það hvort fjölmiðlar hafi raunverulega áhrif á hegðun 

og líðan barna. Ljóst er að deilurnar hafa lengi verið við lýði, og ýmsir fræðimenn 

dregið niðurstöður rannsóknir á vettvangi sjónvarpsáhrifa í efa. Ádeilurnar hafa 

mestmegnis snúist um áhrif ofbeldis í fjölmiðlum á árásarhneigð barna og ungmenna. 

Áhrifamáttur ofbeldisefnis í sjónvarpi hefur verið véfengdur með þeim rökum að 

þrátt fyrir talsverða fylgni milli áhorfs og árásarhneigðar barna tíu ára og yngri, hafi 

orsakasamband ekki verið stutt með óyggjandi rökum (Freedman, 2002). Jafnframt 

hafa efasemdir um réttmæti rannsókna á sviðinu verið viðraðar. Í því samhengi hefur 

verið rætt um að niðurstöður séu oft á tíðum mótsagnakenndar og að annmarkar séu á 

því að taka tillit til annarra umhverfis- og eðlislægra þátta einstaklingsins sem einnig 

geti haft áhrif á árásarhneigð (Ferguson, 2010). Í því skyni hefur verið bent á að 

líklega sé jákvætt viðhorf í garð ofbeldis meðfætt, og mun sá hinn sami því leita uppi 

ofbeldisefni í sjónvarpi án þess að það hafi afgerandi áhrif á líðan viðkomandi 

(Felson, 1996; Freedman, 2002; Guðbjörg Hildur Kolbeins, 1999).  

Hér er vert að nefna niðurstöður rannsóknar einnar á fræðasviðinu sem 

gjarnan er talin vera á skjön við ríkjandi hugmyndir um áhrif ofbeldis í skjámiðlum á 

börn. Rannsókn á St. Helen eyju þar sem hegðun leikskólabarna var skráð 18 

mánuðum fyrir fyrstu útsendingu sjónvarps, og síðan aftur rúmum fimm árum seinna, 

leiddi í ljós að sjónvarpsáhorf virtist ekki hafa óhjákvæmileg áhrif á félagslega 

hegðun barna, ásamt því að árásarhneigð mældist ekki meiri (Charlton, Panting, 

Davie, Abrahams og Yon, 2001). Vissulega hefur ein rannsókn ekki mikið 

alhæfingargildi, og því verður áhrifamáttur sjónvarpsins líklega þrætuepli um 

ókomin ár. Hver veit nema þeir Schramm, Lyle og Parker (1961) hafi hitt naglann á 

höfuðið þegar þeir rituðu á sínum tíma að ákveðið sjónvarpsefni gæti verið skaðlegt 

ákveðnum börnum undir ákveðnum kringumstæðum. En fyrir flest börn, við flestar 

kringumstæður, er flest sjónvarpsefni sennilega hvorki skaðlegt né einstaklega 

gagnlegt.  

Af ofangreindu má ætla að engin ein aðferðafræðileg nálgun virðist fær um 

að veita ótvíræð svör við helstu vangaveltum um áhrif og afleiðingar sjónvarpsáhorfs 
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á hagi og líðan barna. Hagkvæmast er að nálgast viðfangsefnið með því að samþætta 

niðurstöður fjölda rannsókna. Með því að sameina niðurstöður úr rannsóknum sem 

notast við margs konar aðferðafræði er hægt að auka traust á réttmæti niðurstaðna 

(Huerta, 2010; Huesmann og Taylor, 2006). Þannig má keppast við að útiloka aðrar 

hugsanlegar skýringar, og með sífellt fleiri upplýsingum, ásamt nýrri þekkingu á 

málefninu, er hægt að öðlast frekari skilning á hlutverki og áhrifamætti sjónvarpsins í 

lífi ungra barna. 
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8 Fræknir foreldrar  
Ef óskin er að eiga gáfurík börn, þá skaltu lesa ævintýri fyrir þau. Ef óskin er að eiga enn 
gáfuríkari börn, þá skaltu lesa fleiri ævintýri fyrir þau.2 

- Albert Einstein 

Foreldrar bera megin ábyrgð á uppeldi og velferð barna sinna. Heimilið er sá 

vettvangur þar sem umhyggja og öryggi eru veitt, og siðferðisgildi eru mótuð og 

miðluð til komandi kynslóðar. Á heimilinu hefjast jafnframt kynni barns af 

sjónvarpinu. Áhorf ungra barna á myndmiðla fer þannig almennt fram innan veggja 

heimilisins, og því hlýtur að teljast raunhæft að þar sé að mestu leyti hægt að hafa 

áhrif á sjónvarpsnotkun. Því er ljóst að ábyrgð foreldra í sjónvarpstilveru barna er 

mikil og samkvæmt íslenskum lögum ber þeim meðal annars skylda til að vernda 

börn sín gegn skaðlegu efni. Í 94. grein barnaverndarlaga nr. 80/2002 kemur fram að 

foreldrar skulu eftir fremsta megni vernda börn sín gegn ofbeldisefni í fjölmiðlum, til 

að mynda með því að stemma stigu við aðgengi þeirra að slíku efni. Rót vandans 

virðist því liggja í samneyti barna við sjónvarpið. Þarft er að foreldrar ungra barna 

stefni að því að bjóða upp á skynsamlegt sjónvarpsefni og leitist þannig við að beina 

sjónarpsnotkun barna sinna á æskilegar brautir (Hilmar Thor Bjarnason, 1996). En 

hvað geta foreldrar og aðrir forsjáraðilar gert til að stuðla að slíkri þróun? 

 Barnalæknafélag Bandaríkjanna hefur í þessu skyni ráðlagt foreldrum að 

koma því í kring að hvorki sjónvörp né tölvur séu í svefnherbergjum barna, ásamt því 

að mælast til að ætíð eigi að hafa slökkt á sjónvarpinu á matmálstímum. Þannig sé 

verið skapa ,,skjálaus” svæði á heimilinu og ýta undir að börnin verji takmörkuðum 

tíma fyrir framan sjónvarpið (AAP, 1999). Barnalæknafélagið virðist því telja 

samverustundir fjölskyldunnar vera gulls ígildi, og þrátt fyrir að vinnudagur flestra 

foreldra í samtímanum sé langur þá er mikilvægt að hafa í huga að samskipti og 

samræður við barnið eru grundvöllur þess að kynnast því nánar og fá innsýn í líðan 

þess. Almennt má ætla að allflestir foreldrar geri sér grein fyrir þessu, og hafi 

vitneskju um að dýrmætustu gæðastundir foreldris og barns byggi líklega ekki á 

sjónvarpsáhorfi. Hvað sem því líður þá ólst hið dæmigerða vestræna foreldri upp í 

samfélagi þar sem nærvera sjónvarpsins var stöðug, og örðugt getur reynst að breyta 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. If you want them to be more 
intelligent, read them more fairy tales	  
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daglegum venjum (Huerta, 2010). Í ljósi þess má gera ráð fyrir að foreldrar reyni 

fremur að finna leið til að vinna með sjónvarpstækninni, þar sem hún mun líklega 

ætíð vera bákn í lífi manna í nútímasamfélagi. 

8.1 Hlutverk foreldra 
Fjölmargar leiðir eru foreldrum færar til að vera virkir þátttakendur í 

sjónvarpsveruleika barna. Umboðsmaður barna á Íslandi hefur raunar látið sig málið 

varða, og í samvinnu við Hilmar Thor Bjarnason (1996) var gefið út rit er fjallaði 

meðal annars um ábyrgð og hlutverk foreldra í tengslum við sjónvarpsáhrof ungra 

barna. Í bæklingnum kom meðal annars fram að æskilegt er að foreldrar fylgist náið 

með sjónvarpsnotkun barna sinna, og er jafnframt talið mikilvægt að þeir séu einatt 

barninu til samlætis þegar horft er á sjónvarpið. Þess ber að geta að rannsóknir hafa 

sýnt fram á að hægt er að hafa talsverðan hemil á áhrifamætti sjónvarpsins ef barn 

horfir á sjónvarpið í návist fullorðins aðila (Abrol, Khan og Shrivastva, 1993). Í því 

samhengi er lögð megin áhersla á að samærður og samskipti milli barns og foreldris 

eigi sér stað á meðan áhorfi stendur. Mikilvægt er fyrir foreldra að athuga hver 

skilningur barns á því sem það sá á skjánum og hvetja barnið til að greina frá 

upplifun sinni og tilfinningum. Í framhaldi getur foreldri þá rætt við barnið um 

einstaka atriði og aðstoðað við að komast til botns í þeim hughrifum er myndast af 

völdum áhorfs (Abrol, Khan og Shrivastva, 1993; Bettelheim, 1999; Hilmar Thor 

Bjarnason, 1996). Með því að hvetja barn til að hugsa á gagnrýninn hátt um skaðlegt 

myndefni geta foreldrar gert tilraun til að draga úr áhrifum sjónvarpsofbeldis 

(Wilson, 2008). Þannig má sjá að með farsælum samskiptum á meðan áhorfi stendur 

geta foreldrar öðlast dýpri innsýn í hugarheim barnsins og upplifun þess af 

myndmiðlum. 

 Annað lykilatriði í tengslum við ábyrgð foreldra á sjónvarpsáhorfi barna 

hefur að gera með aðgengileika miðilsins. Foreldrar ættu hiklaust að stýra aðgengi 

barna að sjónvarpinu og hafa skýrar reglur um tímaviðmið. Þó hefur verið talið 

jafnvel áhrifaríkara að foreldrar fylgist með því sjónvarpsefni sem barnið sýnir hvað 

mestan áhuga og fylgist í framhaldi náið með inntaki efnisins. Samhliða því ættu 

foreldrar að gera tilraun til að beina sjónvarpsnotkun barna sinna inn á ákveðna braut 

(Wilson, 2008). Tilvalið er í því samhengi að hvetja börn heldur til að horfa á efni er 

hæfir þroska þeirra og aldri (Chang, 2000; Hilmar Thor Bjarnason, 1996). Dæmi um 

barnaefni í þeim anda er til að mynda efni sem hefur visst uppeldisgildi, sem og 
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þættir er leggja áherslu á jákvæð samskipti og samvinu sögupersóna. Þrátt fyrir 

fortölur ýmissa fagaðila um hið ábyrgðarfulla hlutverk foreldra þá hefur verið sett 

fram tilgáta um að fáir foreldrar muni í raun og veru taka beinan þátt í 

sjónvarpsáhorfi barna sinna þegar fram líða stundir. Jafnvel enn færri foreldrar munu 

í framhaldi standa við reglur um notkun sjónvarpsins og annarra myndmiðla, hvað þá 

heldur hafa umsjón með því efni sem barnið horfir á (Sprafkin o.fl., 1992). Gjarnan 

telja þeir sem aðhyllast slíkt viðhorf að frekari vitundarvakningar um áhrifamátt 

sjónvarpsins sé þörf í röðum foreldra, ásamt róttækari áróðri af hálfu heilbrigðisaðila 

um mögulegar afleiðingar þess á hagi og líðan barna.  

Með ofangreint í huga er ljóst að foreldrar geta tekið þátt í sjónvarpsveröld 

barna sinna með því að takmarka aðgengi að sjónvarpinu, bjóða heldur upp á 

fræðandi barnaefni og síðast en ekki síst með því að horfa á sjónvarpið með barninu. 

Jafnframt geta foreldrar veitt barninu leiðsögn með því að setja í samhengi vafasamt 

myndefni og leggja á þann hátt grunn að aukinni þekkingu barnsins á skjámiðlum. 

Það hlýtur að teljast brýnt að samræður og útskýringar á því myndefni er birtist á 

skjánum hefjist fljótlega eftir fyrstu kynni barns af sjónvarpi. Með því að leiðbeina 

börnum um efni fjölmiðlafrumskógarins, og með því að gera þau að gagnrýnum 

áhorfendum, virðast foreldrar upp að vissu marki geta hlúð að jákvæðu notagildi 

sjónvarpsáhorfs og samhliða því dregið úr neikvæðum afleiðingum. Þannig má sjá að 

áhrifamáttur foreldra getur verið mikill í sjónvarpstilveru barna. 
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9 Smárannsókn höfundar á barnaefni í íslensku sjónvarpi 

9.1 Hvernig barnaefni er í boði fyrir smáfólk á Íslandi? 
Á Íslandi finnast lög um vernd barna gegn skaðlegu myndefni. Í lögum um fjölmiðla 

nr. 38/2011 segir meðal annars: ,,Fjölmiðlaveitu er miðlar hljóð- og myndefni er 

óheimilt að miðla efni […] sem getur haft skaðvænleg áhrif á líkamlegan, andlegan 

eða siðferðilegan þroska barna, einkum og sér í lagi efni sem felur í sér klám eða 

tilefnislaust ofbeldi”. Almennt er miðað að því að koma í veg fyrir áhorf barna á 

óæskilegt efni á þeim dagskrártíma sem hætta er á að barn verði vitni að slíku. Í ljósi 

þessa þótti höfundi áhugavert að athuga nánar það barnaefni sem sýnt er í íslensku 

sjónvarpi. Eru sjónvarpsstöðvar á Íslandi hugsanlega að sýna barnaefni sem getur 

orkað tvímælis? Jafnframt gæti verið athyglisvert, með markmið ritsmíðar þessar í 

huga, að öðlast frekari vitneskju á stöðu málefnisins í íslenskum veruleika. Tilgangur 

með rannsókn þessari var því öðru fremur að meta umfang ofbeldisatriða í barnaefni 

sem sýnt er í morgundagskrá sjónvarpsins um helgar. 

9.2 Aðferð 
Tvær íslenskar sjónvarpsstöðvar sýna barnaefni og teiknimyndir um helgar á Íslandi, 

en það eru Ríkissjónvarpið (hér eftir vitnað til sem RÚV) og Stöð 2. Helgin 2.-3. 

mars 2013 var valin af handahófi og nánar var rýnt í inntak barnaefnis sem á dagskrá 

var þá daga. Athugað var allt það myndefni er sýnt var báða dagana, á báðum 

sjónvarpsstöðvum, og leitast var við að varpa ljósi á tíðni ofbeldis og gæði málfars í 

barnaefninu. 

Algeng aðferð meðal rannsakenda þegar magngreina á ofbeldi í barnaefni er 

hreinlega að nota einfalda talningu. Í upphafi er hugtakið ofbeldi gjarnan skilgreint á 

hlutlægan hátt af rannsakanda, og í framhaldi eru kóðuð ákveðin úrtök sjónvarpsþátta 

þar sem skráð er niður hlutfall atvika er falla undir skilgreininguna (Gunter og 

McAleer, 1990). Í þessari smárannsókn var notast við slíka aðferð, og var í megin 

atriðum notast við skilgreiningu fræðimannsins Steven Kirsh á því hvað ofebeldi í 

sjónvarpi feli í sér. Líkt og ritað var um hér að ofan í því skyni er ofbeldi samkvæmt 

Kirsh (2012) öll sú hegðun þar sem bersýnilega er ætlunin að valda annarri 

sögupersónu líkamlegum eða tilfinningalegum skaða. Því kannaði höfundur hvort 

líkamlegt eða andlegt ofbeldi væri að finna í barnaefninu, og meðal annars voru 

skráð niður atriði þegar verið var að slá, kýla, sparka, hrinda, bíta, slást, henda 
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einhverju í aðra persónu eða í áttina að henni og þegar notuð voru vopn til að skaða 

aðra. Hvað varðar félagslega og tilfinningalega þáttinn var leitað eftir atvikum þar 

sem einhver var skilinn útundan, gert gys að persónu eða þegar ljót og særandi orð 

voru notuð. Það komu til að mynda fyrir orð á borð við heimskingi, auli, fífl, 

fituhlunkur, bjáni og ,,ég skal drepa þig”. Leitast var við að byggja greininguna 

almennt á hinni hlutlægu skilgreiningu á ofbeldi, en einnig var tekið mið af eigin 

reynslu og fræðilegri þekkingu höfundar.  

9.3 Niðurstaða  
Í þessari smárannsókn var kannað barnaefni sem samanlagt varði í tólf klukkustundir 

og þrjátíu mínútur. Eftirgrennslan höfundar leiddi í ljós að líkamlegt ofbeldi einnar 

persónu gagnvart annarri kom fyrir í alls 109 skipti, særandi orð voru 18 talsins og 

stríðni eða félagsleg útilokun kom fyrir 9 sinnum. Að meðaltali voru ofbeldisatriði 

því 8,72 á hverja klukkustund, ef einungis er miðað við líkamlegt ofbeldi. Séu bæði 

líkamleg og tilfinningaleg athæfi lögð saman voru 10,88 ofbeldisatriði að meðaltali á 

hverja klukkustund. Þó er vert að benda á að teljast má óréttmætt að reikna 

ofbeldisatriðin sem eina heild, sökum þess að barnaefni Stöðvar 2 og RÚV er jafnan 

sýnt á sama tíma og því þurfa börn með aðgang að báðum stöðvum almennt að velja 

hvora sjónvarpsstöð er horft á hverju sinni. Hér í framhaldi verður því tíðni og 

umfang ofbeldisatriða útlistað nánar eftir því hvor sjónvarpsstöðin á í hlut. 

 RÚV sýndi barnefni samanlagt í fjórar klukkustundir þessa tvo helgidaga, og 

allir dagskrárliðir barnaefnisins voru talsettir á íslensku. Líkamleg ofbeldisatriði voru 

16 talsins, en andstyggilegt orðbragð og stríðni kom fyrir í 9 skipti. Í heildina voru 

því ofbeldisatriði 6,25 á hverja klukkustund að meðaltali. Hér er við hæfi að benda á 

að þátturinn Kung fu Panda innihélt talsverðan hluta af ofbeldinu, og fram til 

klukkan hálf tíu var nánast ekkert misjafnt að sjá eða heyra í dagskránni. Vopn í 

átökum voru sjaldséð þessa tvo daga, en þó mátti sjá sverð, kylfu og geislabyssu sem 

beitt var í því skyni að valda annarri sögupersónu skaða. Þegar persóna varð fyrir 

skaða af einhverju tagi stóð hún nær undantekningarlaust jafnóðum á fætur og hélt 

baráttunni áfram. Í einungis einum dagskrárlið var persóna látin taka afleiðingum 

gjörða sinna og biðjast afsökunar á framferði sínu. 

Hvað Stöð 2 varðar var ofbeldi og særandi málfar yfirgnæfandi meira en í því 

myndefni sem sýnt var hjá RÚV. Þessa helgi í byrjun mars var sýningartími 
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barnaefnis á Stöð 2 átta klukkustundir og þrjátíu mínútur, og íslensk talsetning var í 

um það bil helmingi dagskrárliða. Líkamlegt ofbeldi kom fyrir í 93 skipti, oftast nær 

í formi slagsmála. Vopnum var einatt beitt í átökum, og birtust til að mynda á 

skjánum skotvopn af ýmsum gerðum, sprengjur, bogi og örvar, ásamt hnífum. 

Jafnframt voru talin 18 atriði þar sem málfar var særandi, eða að um einhvers konar 

andlega árás var að ræða. Að meðaltali voru því ofbeldisatriði af einhverju tagi 13 á 

hverja sýnda klukkustund. Það ber þó að geta þess að tveir þættir eignuðu sér mikið 

af líkamlega ofbeldinu, og voru það þættirnir Ungir ofurhugar (e. Young Justice) og 

Ofurhetjusérsveitin (e. Legion of Superheroes). Báðir þættirnir voru síðasti 

dagskrárliður dagsins og sýndir með íslenskum texta. Í slagsmálaatriðum var gjarnan 

beitt afar grófu ofbeldi þar sem högg í andlit og maga voru svo þung að 

sögupersónan kastaðist til. Fórnarlamb ofbeldis virtist aldrei kveljast í samræmi við 

höggin sem það hlaut og líkamlegir áverkar birtust sjaldan.  

9.4 Umræða 
Við greiningu gagnanna kom fljótlega í ljós að umtalsverður munur er á fjölda 

ofbeldisatriða eftir því hvor sjónvarpsstöðin á í hlut. Sjá má að í barnaefni Stöðvar 2 

er tíðni ofbeldisatriða rúmlega helmingi meiri, eða 13 atriði á móti 6,25 atriðum á hjá 

RÚV að meðaltali á hverja sýningarstund. Illgjörn orðanotkun er einnig töluvert 

meiri á Stöð 2, en þó má gera ráð fyrir að yngstu börnin fari varhluta af hluta þeirra 

þar sem töluverður fjöldi umræddra orða voru mæld á enskri tungu. Rannsakanda 

þótti í þessu samhengi áhugavert að særandi orð virtust vera ómissandi hluti af 

söguþræði margra þátta, en aftur á móti mæltu sögupersónur nær aldrei indæl orð í 

garð hverrar annarar.  

 Hvað varðar líkamlegt ofbeldi þá virtist það gjarnan sveipað gamansömu 

ívafi þegar persónurnar voru ekki mennskar. Í því skyni má nefna þætti á borð við 

Kalla kanínu og félaga (e. Bugs Bunny and Friends), Hundagengið (e. Road Rovers) 

og Tomma og Jenna (e. Tom & Jerry). Ef ágreiningur kom upp milli tveggja persóna 

virtist lausnin ávallt vera ofbeldi og slagsmál. Þannig virðist barnaefni í þessum anda 

byggjast á því að ofbeldi sé upphaf og endir samskipta og ásættanleg leið til að fá 

sínu framgengt. Enn fremur varð ofbeldið raunverulegra og harðneskjulegra þegar 

persónurnar voru mannlegar, sem er hrollvekjandi staðreynd út af fyrir sig. 

Áðurnefndir þættir, Ungir ofurhugar og Ofurhetjusérsveitin, voru til dæmis 

einstaklega beinskeyttir hvað þetta varðar og var vopnanotkun einnig mikil, þar sem 
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ásetningur um að skaða aðra manneskju var augljós. Gegnumgangandi var að 

verulega virtist dregið úr raunhæfum afleiðingum ofbeldis, þar sem persónur héldu 

ótrauðar áfram þrátt fyrir að hafa hlotið þung högg í andlit eða eftir að hafa fallið 

niður háar hæðir. Í þessu samhengi má velta vöngum yfir þeim skilaboðum sem 

berast til ungra barna varðandi eftirköst ofbeldisverka. Þessi niðurstaða á raunar 

hljómgrunn með erlendum rannsóknum sem rætt var um framar í ritverkinu. Þar kom 

meðal annars fram að þolandi ofbeldis virðist nánast aldrei þjást þrátt fyrir að hafa 

orðið fyrir ofbeldi, og bæði dusilmenni og söguhetjur líta sjaldnast út fyrir að iðrast 

gjörða sinna (sjá til dæmis Klein og Shiffman, 2008 og Signorielli, 2003). 

Hafa verður í huga að barnaefnið á hvorugri sjónvarpsstöðinni er gefið út 

fyrir að vera fyrir ákveðinn aldurshóp og þannig má gera ráð fyrir að börn á öllum 

aldri horfi á barnatímann. Hvort sem það er samfellt áhorf á alla dagskrána eða að 

athygli sé beint að sjónvarpsskjánum öðru hverju. Því má mögulega áætla að ung 

börn séu jafn líkleg og hin eldri til að horfa á dagskrárliði sem sýndir eru seinna um 

morguninn og verði þar af leiðandi vitni að töluverðu ofbeldi. Það vakti því 

sérstaklega athygli rannsakanda að þrátt fyrir að óhefluð ofbeldisatriði væri að finna í 

tilteknum þætti, þá voru engar ábendingar til foreldra þess efnis áður en þættirnir 

hófust. Hugsanlega væri æskilegt fyrir hlutaðeigandi starfsmenn sjónvarpsstöðvanna 

tveggja að leggja grunn að einhvers konar fyrirkomulagi sem gerir foreldrum kleift 

að koma í veg fyrir áhorf barna sinna á slíka þætti, sé vilji til þess. Önnur og máski 

ákjósanlegri leið væri einfaldlega að takmarka innkaup á tilteknu barnaefni og kjósa 

heldur að sýna börnum á Íslandi myndefni þar sem grundvöllur söguþráðar snýst um 

verkefnalausn, kærleik, vináttu og gildi mannlegra samskipta.  

Framboð á barnaefni íslensku sjónvarpsstöðvanna þegar þetta er ritað bendir 

til að foreldrar ungra barna ættu fremur að velja afþreyingarefni snemma morguns á 

vegum RÚV fyrir börn sín. Þó ber að hafa í huga að niðurstöður smárannsóknar 

þessar byggja á gögnum er fengin voru af einungis einni helgardagskrá og því fór, 

eðli málsins samkvæmt, ekki fram heildstætt mat á barnaefni á Íslandi. Lagt var upp 

með könnun þessa í þeim tilgangi einum að meta umfang ofbeldisatriða í barnaefni á 

vegum íslenskra sjónvarpsstöðva. Niðurstöðurnar veita því vissulega ákveðna innsýn 

í sjónvarpsveruleika íslenskra barna, en hafa afar takmarkað alhæfingargildi. 
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10 Lokaorð 
Á umliðnum árum hefur mikill uppgangur verið í hinum ýmsu fjölmiðlum. 

Sjónvarpið er sá miðill sem almennt er mikils metinn í samfélögum manna og hefur 

hlotið umtal og valdið deilum um ágæti sitt frá fyrstu tíð. Í upphafi var litið á það 

sem undratæki og sameiningarafl fjölskyldunnar, en varð þó fljótlega álitið boðflenna 

sem ógnaði velferð og sakleysi æskunnar. Nú á dögum virðist sjónvarpstækið vera 

samofið tilveru barna um allan heim og beinist markaðssetning fjölmiðla einnig í æ 

tíðara mæli að yngstu meðlimum samfélagsins. Mynddiskar ásamst barnaefni í 

sjónvarpsdagskránni sem miða að áhorfi allt niður í eins árs gamalla barna hefur 

aukist jafnt og þétt frá árinu 1990, og ein megin forsenda slíkrar þróunar er líkast til 

hið óhindraða aðgengi ungra barna að skjámiðlum. Þó ber að hafa í huga að þegar 

fram líða stundir geta fjölmiðlar verið þörf upplýsingaveita. Barnasáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna minnir á í því samhengi að hvað sem öðru líður þurfi að tryggja 

börnum aðgang að margvíslegum upplýsingum og efni á vettvangi fjölmiðla. 

Samfélagið skuli stuðla að því að hinir ýmsu miðlar dreifi myndefni sem smáfólk 

njóti góðs af, hvetji þau til þátttöku og ýti undir sköpunargleði. 

Enn fremur hafa rannsóknir gefið vísbendingar um að ungir áhorfendur eyða 

sífellt meiri tíma fyrir framan skjáinn. Þegar litið var út fyrir landsteinanna kom í ljós 

að börn á leikskólaaldri í Bandaríkjunum horfa að meðaltali á skjámiðla í tvær 

klukkustundir á dag, og að rúmlega helmingur ungabarna er í nálægð við sjónvarp á 

hverjum einasta degi. Hérlendis hafa íslenskir fræðimenn einnig gert tilraun til að 

leggja sitt af mörkum í fjölmiðlarannsóknum. Glöggt má sjá að langtímarannsóknin 

Börn og sjónvarp á Íslandi hefur skipt sköpum fyrir umræðu á sviði sjónvarpsáhorfs 

hér á landi. Meðal annars hefur komið í ljós að áhorf íslenskra barna hefur vaxið 

jafnt og þétt frá árinu 1968, ásamt því að börn virðast á undanförnum árum hafa mun 

greiðari aðgang að afþreyingarmiðlum í eigin herbergi. Sama virðist vera uppi á 

teningnum í rannsókn Þórdísar Þórðardóttur á menningarlæsi leikskólabarna, en af 

niðurstöðum má meðal annars nema að börn hafa greiðan aðgang að sjónvarpsefni og 

að þau eyða daglega umtalsverðum tíma fyrir framan skjámiðla. Ljóst er því að 

sjónvarpið virðist vera algengur tímaþjófur í lífi ungra barna. 

Þrátt fyrir ofgnótt nýmóðins barnaefnis á markaðnum og tíð áhorf ungra 

barna á sjónvarp, hafa fræðimenn bent á að takmarkaðar upplýsingar fyrirfinnist um 

raunverulegan áhrifamátt hinna nýju miðla á hegðun, tilfinningalíf og 
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vitsmunaþroska ungra barna. Jafnframt hefur verið ritað að einstaklega brýnt sé að 

öðlast frekari þekkingu á áhrifum skjámiðla á yngstu börnin þar sem þau eru almennt 

talin vera ívið áhrifagjörn, og því gæti sjónvarpsáhorf á æskuárum haft einkar 

afgerandi áhrif. Í ljósi umfjöllunar um myndefni fyrir unga áhorfendur má það raunar 

teljast einstaklega mikilvægt. Greint hefur verið frá því að í barnaefni eru iðulega 

fleiri ofbeldisfull athæfi á hverja klukkustund en í öðrum flokkum sjónvarpsefnis. 

Því virðast ung börn í samtímanum vera líklegri til að verða vitni að ofbeldi á 

sjónvarpsskjánum við áhorf á barnatímann heldur en fullorðnir einstaklingar sem 

horfa á sjónvarpsdagskrána á öðrum tíma dags. Raunar hafa rannsóknir á ofbeldisefni 

í sjónvarpi gegnum tíðina almennt sýnt fram á að á sjónvarpsskjánum fremja 

aðlaðandi söguhetjur tíð ofbeldisverk sem eru á einhvern hátt réttlætt. Þolandi 

ofbeldis virðist sjaldnast kveljast á viðeigandi hátt og almennt má sjá í barnaefni og 

teiknimyndum að líkamlegt ofbeldi hafi litlar sem engar afleiðingar. Jafnframt er 

ofbeldi gjarnan sýnt sem nauðsynlegt verkfæri til að leysa úr ágreiningi milli tveggja 

persóna. Smárannsókn höfundar á barnaefni í íslensku sjónvarpi virðist hafa sömu 

sögu að segja. Slagsmál voru einatt valin leið til að útkljá deilumál, og þrátt fyrir 

töluverð átök var sjaldnast hægt að sjá nein merki þess á sögupersónunum. Ætla má 

að tíð áhorf barna á þess háttar efni geti mögulega myndað óraunhæfa ímynd af 

ofbeldi í huga þeirra almennt, ásamt ranghugmyndum um líkamlegar og andlegar 

afleiðingar þess. 

 Fram kom hér í ritverkinu að niðurstöður rannsókna á áhrifum ofbeldis í 

myndmiðlum á börn hafa sýnt að áhorf geti stuðlað að árásarhneigð og ofbeldisfullri 

hegðun bæði til skamms og lengri tíma, einkum og sér í lagi þegar ung börn eiga í 

hlut. Börn geta líkt eftir athæfi sem birtist á skjánum meðan á áhorfi stendur, eða lagt 

merkingu í það og geymt upplýsingar í minni. Í framhaldi eru þau fær um að nýta sér 

vitneskjuna þegar fram líða stundir sem svar við áreiti frá umhverfinu. Jafnframt var 

vísað til þess að sjái börn ofbeldisefni geti það haft áhrif á félagslega hegðun þeirra 

og samskipti seinna meir, sem og andlega líðan. Hræðsla, kvíði og ónæmi fyrir 

ofbeldi eru meðal þeirra áhrifa sem vafasamt sjónvarpsefni getur haft á unga 

áhorfendur. Óttinn getur verið skammlíf en áhrifarík tilfinning fyrir ung börn, eða 

þróast í langvarandi veilu sem valdið getur svefnröskunum. Í þessu skyni hafa þó 

ýmsir bent á að sé sjónvarpsefni í raun jafn mikill áhrifarvaldur í lífi barna og raun 

ber vitni, þá sé jafnframt grundvöllur fyrir því að koma innihaldsríkum skilaboðum 
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áleiðis til ungra áhorfenda. Fræðsluáhrif sjónvarpsins hafa raunar verið til umræðu 

undanfarin ár, þar sem andstæð sjónarmið takast á. Fræðandi barnaefni sem framleitt 

er með aldur og þroska ungra barna í huga hefur verið lofað af foreldrum og öðrum 

fagaðilum. Á sama tíma staðfesta aðrir fræðimenn að efling vitsmuna- og 

félagsþroska barna fari nær eingöngu fram í samskiptum við aðra, og því muni 

sjónvarpsáhorf ekki bera tilætlaðan árangur. Ljóst er því að þörf virðist vera á 

markvissari rannsóknum á raunsönnu gildi slíks fræðsluefnis. Þegar allt kemur til alls 

telur höfundur þó mikilvægast í þessu samhengi að ávallt beri að hafa í huga að áhrif 

og afleiðingar sjónvarpsáhorfs á þroska, hegðun og líðan barna virðast ráðast í 

grundvallaratriðum af inntaki myndefnisins. 

Þrátt fyrir almennan samhljóm niðurstaðna á sviði ofbeldisáhrifa sjónvarpsins 

á árásarhneigð barna hafa þó gagnrýnisraddir gert var við sig, sem ber að gefa 

sérstakan gaum að. Gagnrýnendur hafa bent á að þrátt fyrir umtalsverða fylgni milli 

áhorfs á ofbeldisfullt myndefni og árásarhneigðar hjá börnum yngri en tíu ára, þá hafi 

enn ekki tekist að sýna fram á orsakasamband. Möguleiki er á því að einstaklingar 

hafi meðfædda tilhneigingu til ofbeldis og muni því að fyrra bragði sækjast í 

ofbeldisfullt efni. Að sama skapi fyrirfinnast rannsóknir sem sýnt hafa fram á að 

árásargirni barna á leikskólaaldri jókst ekki, þrátt fyrir áhorf á ofbeldisefni. Því má 

sjá að þörfin á frekari rannsóknum á áhrifum ofbeldisáhorfs á ung börn er áríðandi í 

samtímanum, sérstaklega í ljósi þess að sífellt meira og aðgengilegra myndefni bætist 

daglega í fjölmiðlaflóruna. Það er þó aðkallandi að komandi rannsóknir taki tillit til 

inntaks myndefnis, einstaklingsmunar og þess samhengis sem áhorf fer fram í til að 

öðlast heildarsýn á hinn margslungna áhrifamátt sjónvarpsins á ung börn. Með slíkar 

niðurstöður að vopni mætti meta nánar áhrif sjónvarpsáhorfs á þroska, hegðun og 

tilfinningalíf barna. 

Ofangreind viðfangsefni eru líklega foreldrum, menntastéttum og 

samfélaginu almennt mikið hjartans mál. Að mati höfundar eru skjámiðlar líklegast 

ekki bein orsök heilsufarsvandamála hjá ungum börnum en framlag þeirra, líkt og 

sést hefur á niðurstöðum fjöldamargra rannsókna, er töluvert. Það er því kannski 

orðum ofaukið að telja sjónvarpið vera eineygt skrímsli sem bíði þess að breiða út ill 

áhrif sín á smáfólkið í heiminum. Samt sem áður, með það í huga að börn eyði 

umtalsverðum tíma í hina ýmsu miðla, myndi höfundur ritverksins þó áætla að 

almenn áhyggjuefni á borð við hræðslu, árásarhneigð og jafnvel kvíða geti þó aukist 
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við áhorf á óæskilegt efni. Ef leiða á þróunina til farsælli vegar telur sú er þetta ritar, 

án efa, að foreldrar beri þar mikla ábyrgð. Raunar var greint frá því í ritverkinu að 

íslensk lög kveða á um að foreldrum hreinlega beri að koma í veg fyrir áhorf barna 

sinna á óæskilegt og skaðlegt myndefni. Í fræðunum hafa meðal annars komið fram 

vísbendingar um að foreldrar ungra barna geti dregið verulega úr áhrifum ofbeldis í 

skjámiðlum með aðild í sjónvarpsáhorfi barna sinna. Til að mynda hefur reynst 

árangursríkt að vera meðvitaður um hvernig myndefni barnið horfir á, ræða við það 

um innihald efnisins, fá barnið til að ræða um upplifun sína af áhorfi, fræða barnið 

um hina ýmsu fjölmiðla og setja einnig skýrar reglur um aðgengi barns að 

sjónvarpinu. Jafnframt þarf ætíð að hafa að leiðarljósi að miða áhorf 

undantekningarlaust við aldur og þroska barnsins.  

Athyglisvert er að velta þeirri hugleiðingu fyrir sér, að þeim mun meiri tíma 

sem foreldri ver með barni sínu, því minni tíma ver barnið fyrir framan skjáinn. Ef 

foreldrar taka sig til og helga hluta af tíma sínum í að ræða við barnið um daginn og 

veginn, ásamt því að ræða um hvað barnið upplifði með áhorfi, eru líkur á að barnið 

verði meðvitaðri og vandlátari sjónvarpsáhorfandi með tímanum. Þannig munu gildi 

og eiginleikar foreldra trúlega verða áhrifameiri en sjónvarpið í að móta börnin, 

hegðun þeirra og viðhorf til lífsins. Þegar öllu er á botninn hvolft virðast því foreldrar 

geta gegnt lykilhlutverki þegar kemur að áhrifamætti sjónvarpsáhorfs á þroska, 

hegðun og líðan ungra barna. 
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