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Ágrip (útdráttur) 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til B.Ed gráðu í Grunnskólakennarafræði við 

Háskóla Íslands. Fjallað verður um áhrif fjölmiðla á líkamsmynd 

unglingsstúlkna og mikilvægi miðlalæsis í því samhengi. Fjallað verður um 

fjölmiðla og hlutverk þeirra, framsetningu fjölmiðla á líkama kvenna og hvaða 

áhrif hún getur haft á líkamsmynd unglingsstúlkna. Einnig mun ég stikla á 

stóru varðandi sjálfsmynd einstaklinga og hvaða breytingum hún tekur á 

unglingsárunum.  

Ég mun fjalla um mikilvægi miðlalæsis í þeim margmiðlunarheimi sem 

börnin okkar alast upp í og segja frá einu af meginmarkmiðum miðlamenntar. 

Hversu mikilvægt er að vernda börnin okkar gegn óæskilegum áhrifum 

fjölmiðla með því að veita þeim gagnleg verkfæri sem nýtast þeim við að horfa 

gagnrýnum augum á miðlað efni.  

Þær tvær meginspurningar sem ég leitast við að svara eru: Hvaða áhrif 

hefur líkamsmynd eins og hún birtist í fjölmiðlum á sjálfsmynd 

unglingsstúlkna? Hvernig má nýta miðlalæsi sem verkfæri til að vernda ungar 

stúlkur fyrir áhrifum birtingarmyndar kvenlíkamans í fjölmiðlun? 

Meginástæða fyrir þessu vali er að ég tel mikla þörf á að veita komandi 

kynslóðum verkfæri til að verjast óæskilegum áhrifum fjölmiðla. Ég tel 

mikilvægt að ekki sé horft á það eitt að verja börn gegn miðlunum sjálfum, 

heldur að fá þeim verkfæri til að meta miðlað efni. Unglingsárin eru tími 

mótunar á mörgum sviðum og eru unglingarnir mjög berskjaldaðir fyrir efni 

fjölmiðla sem beinist í miklum mæli að þeim.  
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Formáli 

Val á þessu lokaverkefni er að miklu leyti til komið vegna áfanga sem ég tók á 

námsleiðinni en hann nefndist Miðlalæsi og hljóðvinnsla. Í þeim áfanga vann 

ég verkefni þar sem ég skoðaði fjölmiðlanotkun mína, hvaða efni fjölmiðlanna 

ég las eða fylgdist með og hvert ég hafði látið teyma mig án mikillar 

umhugsunar. Í kjölfar þess verkefnis vöknuðu hjá mér margar spurningar um 

áhrifamátt fjölmiðla og þá staðalmynd of konum sem haldið er á lofti í 

fjölmiðlum og áhrif hennar á unglingsstúlkur. Ég vil þakka systkinum mínum 

fyrir alla þá aðstoð sem þau veittu mér, stuðning og innblástur. Sérstakar 

þakkir fá foreldrar mínir fyrir hvatningu, ómælda trú og þá miklu aðstoð sem 

þau veittu mér á meðan á verkefninu stóð. Að lokum vil ég þakka Stefáni 

Jökulssyni leiðbeinanda mínum fyrir samstarfið, jákvætt viðmót og hvatningu 

sem varð til þess að ég hélt jafnaðargeði og trú á sjálfri mér við að ljúka þessu 

verkefni á tilsettum tíma. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) 

og fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til 

annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, 

efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum 

hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég 

með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________

 _________________________________ 
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Inngangur  

Í þjóðfélagi nútímans hafa orðið miklar breytingar hvað varðar tækni og hraða 

í mannlífinu. Vestræn menning hefur tekið miklum breytingum á tiltölulega 

stuttum tíma og eiga stafrænir miðlar stóran þátt í því. Það eru rétt um 15 ár 

eða styttra síðan tölvunotkun var orðin algeng í námi, hvað þá að tölvur þættu 

sjálfsagður hlutur inni á heimilum. Fjölmiðlar hafa breyst mikið og þykja tölvur 

og aðrir stafrænir miðlar nú sjálfsögð verkfæri í daglegu lífi fólks. Með tilkomu 

tölvunnar og annarra stafrænna miðla hefur auglýsingum fjölgað svo um 

munar og birtast þær okkur á geigvænlegum hraða. Við sjáum þeim bregða 

fyrir og þær eru farnar á örskotsstundu án þess að við veltum því mikið fyrir 

okkur hvaða áhrif þær kunni að hafa á okkur.  

 Auglýsingar eru orðnar fastur liður í fjölmiðlum og eru þær áhrifarík leið til 

að skapa löngun og þörf hjá einstaklingum. Í fjölmiðlum Vesturlanda hefur 

líkami kvenna verið birtur í mörgum myndum í tímans rás og þá sérstaklega í 

kjölfar auglýsingaflóðsins í neytendaþjóðfélagi nútímans. Hafa þessar 

birtingarmyndir fjölmiðla áhrif á hugmyndir kvenna um líkama sinn? Við sjáum 

orðið auglýsingar hvert sem við lítum, þær eru allt í kringum okkur og aðal 

markhópur þeirra eru ungar stúlkur. Hafa þessi skilaboð einhver áhrif á þær? 

Hvaða skilaboð eru þetta? Hvernig lesum við í þau? 

Í þessari ritgerð verður leitast við að svara slíkum spurningum. Ég studdist 

við fræðigreinar, bækur af ýmsum toga og heimildir á veraldarvefnum. 

Unglingsstúlkur eru í forgrunni og þær hugmyndir sem er haldið að þeim í 

fjölmiðlum. Skoðuð verða áhrif fjölmiðla á líkamsmynd kvenna og fjallað um 

hlutverk miðlalæsis í því samhengi.  

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar fjalla ég um unglingsárin og þær breytingar sem 

verða þá hjá einstaklingum, sér í lagi unglingsstúlkum. Ég beini athygli að því 

hversu mikilvæg unglingsárin eru og þá þætti sem hafa áhrif á mótun 

sjálfsmyndar unglingsstúlkna á þessu skeiði.  
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Í öðrum kafla er hugtakið sjálfsmynd skilgreint, fjallað um mótun hennar og 

þau áhrif sem menning og fjölmiðlar geta haft á hana. Síðan verður farið yfir 

hugtakið líkamsmynd og fjallað um hversu mikilvægur partur hún er af 

sjálfsmyndinni.  

Í þriðja kafla verður sagt frá fjölmiðlum, hvernig hugakið fjölmiðill hefur 

verið skilgreint og hvaða miðlar teljast til fjölmiðla nú á dögum. Beint er 

sjónum að því hversu hröð þróun fjölmiðla hefur orðið í kjölfar nýrrar tækni og 

hvað það hefur þýtt fyrir samfélagið. Fjallað verður um hlutverk fjölmiðlanna, 

áhrif þeirra á samfélagið og áhrif þess á þá.  

Í fjórða kafla er fjallað um hvernig efla megi gagnrýna hugsun hjá 

unglingum. Hugtakið miðlalæsi er útskýrt og sagt frá því hvað felst í því að 

vera miðlalæs. Einnig verður miðlamennt útskýrð og sagt frá tilurð hennar og 

markmiðum. Síðan verður fjallað um myndlæsi og hversu mikilvægt er að gera 

börn og komandi kynslóðir læsar á allar tegundir miðla.  

Í fimmta kafla verður fjallað um breytingar á birtingarmynd kvenna í 

gegnum söguna. Skýrt verður frá því hvernig ólíkar fyrirmyndir vestrænnar 

menningar hafa verið tákn um fegurð í tímans rás og hverjar hugmyndir 

manna hafa verið um fallegan líkamsvöxt. Síðan verður stiklað á stóru 

varðandi þá mynd sem er dregin upp af kvenmönnum í fjölmiðlum og 

auglýsingum nútímans, þau skilaboð sem auglýsingar flytja unglingsstúlkum og 

hversu viðkvæmar þær eru fyrir þessum skilaboðum. Svo fjalla ég um áhrif 

fjölmiðla á líkamsmynd stúlkna þar sem skyggnst verður inn í rannsóknir sem 

gerðar hafa verið um málefnið. Að lokum dreg ég niðurstöður mínar saman og 

ræði um þær í stuttu máli.    
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1 Unglingsárin 

Unglingsárin eru sennilega meðal mest heillandi tímabila í lífinu og eitt af þeim 

flóknustu. Þá læra unglingar að axla ábyrgð og verða mun sjálfstæðari en áður. 

Á þessum árum byrjar einstaklingur að móta sjálfsmynd sína í meira mæli en 

áður með því að bæta við þau gildi sem hann lærði í barnæsku og þróa með 

sér viðhorf, sem munu hjálpa honum að verða umhyggjusamur og 

ábyrgðarfullur (Unicef, 2002). Á unglingsárunum uppgötvum við sjálf okkur á 

nýjan leik og því fylgir oft á tíðum mikið umrót. Erfitt getur verið að skilja við 

fortíðina og einstaklingurinn heldur áfram barnalegri hegðun (Lerner og 

Vilarruel, 1997).  

Hægt er að segja að unglingsárin spanni tímann frá 11 eða 12 ára aldri til 18 

ára aldurs og hafa fræðimenn gjarnan skipt þeim tíma í þrjú stig:  

 

o fyrsti hluti unglingsára, frá 11-12 ára til 14 ára aldurs, sem er tími 

hraðra breytinga á kynþroska 

o miðbik unglingsára, frá 14 ára aldri til 16 ára aldurs, þegar 

unglingar hafa næstum náð fullum kynþroska  

o síðasti hluti unglingsára, frá um 16 ára aldri til 18 ára aldurs, þegar 

unglingarnir verða eins og fullvaxta fólk í útliti og bíða eftir því að 

takast á við fullorðinshlutverkið (Berk, 2007).  

 

Þetta er tími mjög hraðra breytinga og er þar átt við breytingar á hæð, 

þyngd, líkamsbyggingu og hlutverki (Lerner og Villarruel, 1997). Unglingar vaxa 

hratt og nývöknuð kynhvöt þeirra gerir það að verkum að þeir upplifa sig allt 

öðruvísi en áður. Unglingar breytast mikið í útliti, stúlkur breytast á stuttum 

tíma úr barni í fullvaxta og kynþroska ungar konur. Stúlka sem áður var 

engilfríð situr oft uppi með fitugt hár, fílapensla og óhóflegt vaxtarlag. 

Vitsmunaþroski breytist einnig þannig að það sem áður var viðtekinn 
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sannleikur verður oft afstætt (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). Þessum 

breytingum fylgir sterk upplifun sem krefst aðlögunar, breyting verður t.d. á 

hlutverki innan fjölskyldunnar sem og vinahóps (Lerner og Villarruel, 1997). 

Unglingar fara að þreifa fyrir sér með ýmsum hætti og vilja vita hvað öðrum 

finnst um eitt og annað. Tilfinningamálin verða oft aðal umræðuefni vina og 

þá sérstaklega meðal vinkvenna. Trúnaður, trygglyndi, ástúð og umhyggja 

verða oft þeir eiginleikar sem mest eru metnir hjá vinkonum. Mikil breyting 

verður á viðhorfi annarra og væntinga í garð unglingsins; það verður gjarnan 

stutt í tortryggni foreldra í stað þeirrar viðurkenningar og velvildar sem var 

ríkjandi viðmót í barnæsku. Þessar víðtæku breytingar á unglingsárunum 

verða til þess að sjálfsmyndin og mótun hennar er í brennidepli (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 1993).  

Þegar stúlkur verða unglingar verða þær oft fyrir miklum missi. Þær missa 

það sjálfsöryggi sem þær höfðu sem börn og oft á tíðum verða þær ekki eins 

afkastamiklar og metnaðarfullar og áður. Stúlkur sem voru virkar, 

sjálfsöruggar og líflegar á aldrinum átta, níu og tíu ára verða oft hikandi og 

óöruggar um ellefu ára. Hefur þetta mikið með sjálfsmynd þeirra að gera, 

henni hrakar og við tekur tími þar sem stúlkur móta sér nýja sjálfsmynd 

(Kilbourne, 2003).  

 



10 
 

2 Sjálfsmynd  

Sjálfsmynd verður til snemma í barnæsku en hún snýst um það hvernig við 

upplifum og metum okkur sjálf og þær tilfinningar sem tengjast þessu mati. 

Þetta mat er eitt af því mikilvægasta í uppvexti okkar þar sem það hefur áhrif á 

tilfinningalega upplifun, hegðun okkar og sálfræðilega aðlögun þegar litið er til 

lengri tíma (Berk, 2007). Sjálfsmynd vísar til þeirra hugsana og tilfinninga 

einstaklings sem snúast um hann sjálfan (Powell, 2004). Hún felur í sér það 

sem hann notar til að skilgreina sjálfan sig og greina frá öðrum, t.d. líkamleg 

einkenni, veraldleg gæði, færni, hæfileika, sálræna og félagslega eiginleika og 

siðræn gildi (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993).  

Við fæðumst ekki með sjálfsmynd heldur þróum við hana með okkur eftir 

því sem við eldumst. Sjálfsmynd er ekki byggð á staðreyndum heldur á innri 

skoðun og hugsun einstaklings. Rannsóknir hafa sýnt að oft sé stór munur á 

því hvernig einstaklingur heldur að aðrir sjái hann og því hvernig þeir sjá hann 

í raun og veru (Powell, 2004).  

Á aldrinum sjö til átta ára lýsa börn sér gjarnan út frá líkamlegum 

einkennum, einhverju sem er sýnilegt í fari þeirra, því sem þau geta eða gera 

oft og því sem þeim finnst skemmtilegt. Þegar börn hafa náð sjö ára aldri 

leggja þau meiri áherslu á að greina sig frá öðrum með því að bera sig saman 

við jafnaldra sína, t.d. hvað varðar getu í íþróttum og þess háttar. Í lok 

æskuskeiðsins á aldrinum tíu til tólf ára hafa flest börn skýra sjálfsmynd og 

fara í meira mæli að lýsa sér út frá skapgerðareinkennum og öðru sem innra 

með þeim býr.  

Á unglingsárunum verður slík sjálfslýsing einstaklings önnur; hann lýsir ekki 

einungis því sem býr innra með honum, heldur verður hann í vaxandi mæli 

meðvitaður um viðhorf og mat annarra á sjálfum sér og gjörðum sínum. 

Viðbrögð vina og jafnaldra verða nú sterk viðmið í mótun sjálfsmyndarinnar 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). Frá fyrri hluta unglingsáranna til þess 

síðasta stuðla breytingar á vitsmunaþroska að því að að ungt fólk sameinar 
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persónueinkenni sín. Unglingar leggja meiri áherslu á félagslega kosti eins og 

að vera talinn almennileg, góð og samvinnuþýð. Lýsing þeirra á sjálfum sér 

mótast af þeirri löngun að aðrir sjái þá á jákvæðan máta (Berk, 2007). 

Sjálfsmynd sem einstaklingur mótar getur verið mikilvægur þáttur í lífi 

hans; hún getur haft áhrif á heilsu, mikilvægar ákvarðanir, sambönd og 

hvernig hann tekst á við vandamál eða áreiti eins og einelti og hópþrýsting 

(Powell, 2004). Það er margt sem getur spilað inn í að unglingar móti góða 

sjálfsmynd. Óhófleg gagnrýni frá foreldrum eða stríðni frá vinum getur til 

dæmis haft mikið að segja. Einnig gegnir menningin stóru hlutverki við mótun 

sjálfsmyndar (Berk, 2007). Flestir unglingar eru viðkvæmir fyrir hópþrýstingi, 

eiga oft erfitt með að veita viðnám og vantar oft kjark til að efast um ríkjandi 

skilaboð sem haldið er á lofti í þeirri menningu sem þeir búa í.  

Fjölmiðlar hafa skapað eins konar alþjóðlegan hópþrýsting sem getur eytt 

persónulegum og samfélagslegum stöðlum og gildum. Menning í hinum 

vestræna heimi er undir miklum áhrifum auglýsinga sem beinast mjög að 

unglingsstúlkum. Í auglýsingum er líkami stúlkna oft settur fram sem 

söluvarningur og stúlkur á öllum aldri fá þau skilaboð að þær eigi að vera 

fallegar, án galla og umfram allt, þurfa þær að vera grannar. Getur þetta allt 

haft mikil áhrif á líkamsmynd unglingsstúlkna sem tengist beint sjálfsmynd 

þeirra og líðan. Auglýsingar leggja þannig fast að stúlkum að tileinka sér 

sjálfsmynd byggða á óraunhæfum fyrirmyndum (Kilbourne, 2003). Það sem 

fólk áttar sig ekki alltaf á er að meirihlutanum af myndum sem birtast í 

fjölmiðlum er búið að breyta á einhvern hátt, oft þannig að útlokað er að kona 

geti orðið eins og fyrirmyndirnar í auglýsingunum (Kovar, 2009). Líklegra er að 

unglingsstúlkur sem hafa áhyggjur af líkamsbyggingu sinni og útliti hafi slæma 

sjálfsmynd (Berk, 2007). 

2.1 Líkamsmynd og áhrif hennar á sjálfsmyndina 

Líkamsmynd vísar til flókinnar sálfræðilegrar upplifunar manneskju af eigin 

ímynd, sérstaklega hvað varðar líkamlegt útlit þótt fleiri þættir komi við sögu 

(Cash, 2004). Líkamsmynd snertir það hvernig manneskju líður með líkama 

sinn, skilning hennar á líkama sínum og viðhorfs hennar til sjálfrar síns (Cash, 



12 
 

2004). Við mótum líkamsmynd okkar í huganum, það er hvernig við sjáum 

líkama okkar og hvaða skoðanir við höldum að aðrir hafi á honum. Sú mynd 

sem við höfum af líkama okkar er oft allt öðruvísi en raunverulegt útlit hans 

(Moe, 1999).  

Líkamsmynd er ýmist jákvæð eða neikvæð. Einstaklingur er með jákvæða 

líkamsmynd þegar hann sættir sig við líkama sinn og dæmir sig ekki út frá útliti 

sínu. Einstaklingar með neikvæða líkamsmynd meta sjálfa sig of mikið út frá 

útliti sínu; þeir eru óánægðir með líkama sinn og reyna stöðugt að breyta 

honum (Grogan, 2008).  

Sálfræðingar segja að börn með jákvæða líkamsmynd séu ánægð með útlit 

sitt en börn með neikvæða líkamsmynd séu það ekki. Börn með slæma 

líkamsmynd geta oft átt erfitt með að meta stærð eða útlit líkama síns rétt og 

telja sig til dæmis oft feit jafnvel þótt þau séu það ekki. Slæm líkamsmynd 

getur haft alvarlegar afleiðingar. Börn geta orðið þunglynd, sum eru líkleg til 

að prófa megrunarkúra sem hafa slæm áhrif á heilsuna, önnur falla í þá gryfju 

að misnota lyf til að reyna að breyta líkama sínum (Conway, 2013).  

Líkamsmynd okkar er mikilvægur partur af sjálfsmynd okkar. Við getum séð 

okkur sem feit eða grönn, haft áhyggjur af því að nefið okkar sé of stórt eða 

fundist eyrun okkar of útstæð. Við berum líkama okkar saman við líkama 

annarra og það sem aðrir segja um okkur hefur áhrif á okkur. Sérfræðingar 

halda því fram að myndir úr fjölmiðlum sem flytja þau skilaboð að við þurfum 

að vera ungleg og grönn til að geta verið falleg, eftirsóknarverð og njóta 

velgengni í lífinu hafi mikil áhrif á líkamsmynd okkar. Til að mynda leiddi 

rannsókn í Bretlandi í ljós að 80 prósent kvenna hugsa um líkamsbyggingu sína 

á hverjum degi, og aðeins ein af hverjum hundrað konum var algjörlega 

ánægð með líkama sinn (Powell, 2004).  

Líkamsmynd er sálfræðilegt fyrirbæri sem er undir miklum áhrifum 

félagslegra gilda. Til að skilja líkamsmynd fyllilega þurfum við ekki einungis að 

skoða upplifun einstaklinga í sambandi við líkama sinn, heldur einnig að 

athuga það menningarlega umhverfi sem einstaklingur kemur úr (Grogan, 

2008) 
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3 Fjölmiðlar 

Erfitt getur verið í nútímasamfélagi að skilgreina hugtakið fjölmiðill þar sem 

slíkir miðlar hafa tekið miklum breytingum. Hugtakið hefur verið skilgreint sem 

stofnun eða fyrirtæki, lögaðili sem metur, safnar og setur reglulega fram 

upplýsingar í þeim tilgangi að dreifa þeim reglubundið til talsverðs mannfjölda 

á stóru svæði (Páll Sigurðsson, 1997). 

Í dag teljast til fjölmiðla hvers konar miðlar sem með reglubundnum hætti 

dreifa efni til almennings og lúta ritstjórn; má þar nefna sjónvarp, útvarp, 

dagblöð, tímarit og netmiðla (Mennta- og Menningamálaráðuneytið, 2005). 

Notkun fjölmiðla hefur breyst mikið á síðustu árum í kjölfar mikillar 

tækniþróunar sem hefur leitt til þess að miklu meira aðgengi er orðið að þeim. 

Veraldarvefurinn hefur í einhverjum mæli komið í stað bóka, útvarps og 

sjónvarps þar sem hægt er að nálgast flest allt efni á honum (Biocca, 2000). 

Eins og Petersson og Petterson segja (2005) þá er hægt að líkja miðlun um 

tölvur við rafrænt markaðstorg þar sem þjónusta af öllum gerðum er í boði á 

tölvutæku formi. Hægt er að sækja upplýsingar um vörur og þjónustu eða 

kaupa ýmsar vörur, samskiptin eru því gagnvirk milli tölvunnar og 

tölvunotandans (Petersson og Pettersson, 2005).  

Fjölmiðlar leika stórt hlutverk í upplýsingaveitu til almennings og eru þeir 

einnig vettvangur umræðu, skoðanaskipta og afþreyingar (Berglind Rós 

Magnúsdóttir o.fl., 2010). Síðan fyrsta alþjóðlega gervihnattakerfinu, Intelsat, 

var komið á árið 1965 hefur stafræn tækni runnið saman við hina hefðbundnu 

fjölmiðla og fært mönnum ný verkfæri, allt frá einföldum farsíma til netsins. 

Þessir miðlar gera mönnum auðveldara en áður að tjá skoðanir sínar, eiga 

samskipti við aðra, átta sig á breytingum og bregðast við þeim. Til marks um 

hversu hraðar breytingar í fjölmiðlaheiminum eru í dag má geta þess að það 

tók útvarpið 38 ár að ná til 50 milljón notenda, einkatölvuna 16 ár, sjónvarpið 

13 ár, en netið aðeins 4 ár (Brander, Keen og Lemineur, 2009). 



14 
 

3.1 Hlutverk fjölmiðla 

Hlutverk fjölmiðla er að ná til fjölda fólks, hvort sem um er að ræða stóran eða 

lítinn hóp. Stór hópur getur verið 70-80 þúsund manns eða stærri en í litlum 

hópi geta til að mynda verið lesendur tímarits sem er gefið út í litlu upplagi 

(Petersson og Pettersson, 2005). Fjölmiðlar eiga að stuðla að því að 

almenningur geti tekið afstöðu til mikilvægra mála og tekið þátt í 

lýðræðislegum ákvörðunum. Framboð fjölmiðla á að vera fjölbreytt jafnt hvað 

varðar fjölbreytni í tegundum fjölmiðla og innihald fjölmiðlaefnis. Fjölmiðlar 

eiga ekki að vera í eigu fárra til að tryggja að eigendur hafi sem minnst áhrif á 

fréttamat og umfjöllunarefni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið). 

Það getur verið erfitt fyrir fræðimenn að skilja hlutverk fjölmiðlanna í því 

félagslega og menningarlega umhverfi sem við búum í. Sumir vilja meina að 

fjölmiðlar spegli samfélagið, að hið ríkjandi hlutverk þeirra sé að endurvarpa 

til fólks viðburðum og samfélagslegum gildum sem séu nú þegar til staðar. 

Með hliðsjón af þessu vilja sumir meina að ef kynlíf og ofbeldi séu áberandi í 

fjölmiðlum sé það vegna þess að við búum nú þegar í þjóðfélagi þar sem 

athyglin beinist að þessu tvennu og ef tiltekin gildi séu áberandi í fjölmiðlum 

þá séu þau algeng í samfélaginu (Hodkinsson, 2011).  

Aðrir rannsaka ekki hvernig fjölmiðlar spegla samfélagið heldur hvernig 

innihald þeirra geti snert eða haft áhrif á neytendur þess. Með þessu er átt við 

að það efni sem fjölmiðlar dreifa geti haft áhrif á fólk og framvindu mála í 

samfélaginu. Kenningar af þessu tagi hafa byggst á alls kyns rökum. Sumir 

fræðimenn vilja meina að almenningur geti farið að haga sér í samræmi við þá 

mynd sem fjölmiðlar draga upp af samfélaginu. Á þetta einnig við þá skoðun 

að pólitísk eða siðferðileg hlutdrægni í fjölmiðlum geti haft mikil áhrif á 

almenningsálitið og að almenn gæði fjölmiðla innan tiltekins samfélags geti 

haft áhrif á hversu upplýst og skapandi samfélagsþegnarnir séu (Hodkinson, 

2011).  

Hodkinson (2011) telur að það sé barnalegt að halda því fram að fjölmiðlar 

annaðhvort búi til eða spegli samfélagið og það sé mun meira vit í því að líta 

svo á að um gagnkvæm áhrif sé að ræða, samfélagið orki á fjölmiðlana og þeir 
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á það. Hugmyndin um fjölmiðilinn sem spegil minnir okkur á að við erum ekki 

búin til úr engu og að fjölmiðlar fjalli oft um raunverulega viðburði, ráðandi 

samfélagslega stefnu og menningarleg gildi. Fjölmiðlar spegla þessa þætti hins 

vegar ekki fullkomlega eða hlutlaust þar sem fjölmiðlafólk velur það efni sem 

það kýs að birta og setur það fram á sérstakan hátt. Þannig endurspegla þeir 

ekki hvernig hlutirnir eru í raun og veru heldur túlka þeir eða draga upp mynd 

af heiminum. 
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4 Miðlalæsi 

Hugtakið miðlalæsi vísar til þekkingar, færni og getu sem krafist er við notkun 

á fjölmiðlum og túlkun á efni þeirra (Buckingham, 2003). Nú á dögum tengist 

miðlalæsi ekki einungis fjölmiðlum, eins og dagblöðum, útvarpi og sjónvarpi, 

heldur snýst það einnig um stafræna miðlun þar sem tölvan og netið gegna 

aðalhlutverki. Miðlalæsi snýst annarsvegar um að fólk geti metið og greint 

miðlað efni og alls kyns upplýsingar, og hinsvegar um að það geti búið til 

miðlaefni af ýmsum toga með fjölbreyttum aðferðum. Er þar átt við efni í 

formi prentmáls og annarra tjáningarmiðla (Stefán Jökulsson, 2012).  

Með hugtakinu miðlalæsi er átt við að vera læs á allan þann fjölda 

samskiptamiðla nútímans sem er sjónvarp, kvikmyndahús, vídeó, útvarp, 

ljósmyndir, auglýsingar, dagblöð, tímarit, tónlist, tölvuleikir og internetið.  

Með miðlalæsi er stefnt að því að laga einstaklinga að breyttum heimi með því 

að gera þá færa í að meta allar tegundir skilaboða og leggja mat á merkingu 

þeirra (Potter, 2012). Miðlalæsi snýst samt sem áður um gagnrýna hugsun, 

meðal annars um andóf gegn hugsunarlausri aðlögun.  

Stefán Jökulsson (2012) fjallar um læsi sem merkingarsköpun með sérstöku 

táknkerfi og ákveðinni tækni eða tæknimiðli. Stundum koma þó mörg 

táknkerfi við sögu í sama tæknimiðli, t.d. í sjónvarpi þar sem um er að ræða 

samspil talmáls, prentmáls, ljósmynda, lifandi mynda og alls konar grafíklistar. 

Bendir hann á að tölvur ráði við öll þessi táknkerfi og með réttum fylgitækjum 

megi búa til alls kyns efni í þeim. Í þessu samhengi snýst læsi um að gera 

einstaklinga læsa á alls kyns mál og þjálfa þá í að búa til efni af ýmsum toga. 

Að vera læs í víðum skilningi vísar því til þess að einstaklingar nái tökum á 

ýmsum miðlum og táknkerfum þeirra, geti lagt mat á margs konar efni, til að 

mynda fréttir og auglýsingar eða búi yfir kunnáttu til að búa til stuttmynd eða 

vef. Hefðbundið læsi tengist á hinn bóginn þeirri færni og kunnáttu sem fólk 

þarf að búa yfir til að geta fært hugsanir sínar í letur og skilið prentaðan texta 

(Stefán Jökulsson, 2012).  
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Potter (2013) talar um nokkrar tegundir af færni sem tengjast miðlalæsi, 

t.d. því að geta lagt mat á miðlað efni. Fólk ræður til dæmis í innihald 

skilaboðanna með því að bera það saman við einhvern fastan punkt, svo sem 

gildi, trú sína og reynslu. Önnur færni sem hann nefnir er að fólk geti brotið 

skilaboðin niður í merkingarbæra þætti til þess að það eigi auðveldara með að 

átta sig innihaldi þeirra. Færni sem þessi á ekki eingöngu við miðlalæsi heldur 

getur hún gagnast okkur á mörgum sviðum í hversdagsleikanum. Þannig er 

markmiðið með miðlalæsi samkvæmt Potter (2013) að verða góður í að nýta 

færni sem þessa við að lesa miðluð skilaboð. Sumar tegundir fjölmiðla stuðla 

að einni tegund af færni en annar fjölmiðill hjálpar hins vegar fólki við að þróa 

með sér aðra tegund af færni.  

Læsi er margslungið, og mikilvægt er að átta sig á sem flestum þáttum læsis 

og samvirkni þeirra. Í hefðbundnu læsi þurfum við að átta okkur á tengslunum 

milli prentmáls og talmáls og þjálfast í að greina hljóð málsins. Lesfimi og 

lestækni eru lykilatriði, einstaklingar þurfa að öðlast ákveðna lesfimi svo að 

orka þeirra fari ekki öll í umritun, heldur nýtist við merkingarsköpun (Stefán 

Jökulsson, 2012). Samkvæmt hugmyndum um læsi í víðum skilningi er ein 

tegund læsis ekki mikilvægari en önnur, heldur þarf fólk að að þróa með sér 

læsi sem snýst um allar tegundir skilaboða úr öllum þeim miðlum sem við 

nýtum okkur (Potter, 2013).  

Miðlalæsi er samansafn margra færniþátta sem flestir geta tileinkað sér. 

Læsi er færni sem gerir okkur fært að lesa og skrifa prentmál rétt eins og 

miðlalæsi gerir okkur kleift að greina og meta efni miðla af öllum toga og búa 

til efni sem flutt er í þeim. Þetta er mikilvæg færni í þeim heimi sem við búum í 

þar sem margir fá flest allar upplýsingar í gegnum margslungna samsetningu 

af textum, myndum og hljóði. Mikilvægt er að fólk geti áttað sig á þessu flókna 

umhverfi fjölmiðla sem láta boðin dynja á okkur á hverjum degi úr öllum 

áttum (Media Literacy Project, á.á).  

Það er nauðsynlegt fyrir þá sem búa við hina fjölbreyttu fjölmiðlaflóru 

samtímans að vita hvaða grundvallaspurninga þeir þurfa að spyrja sig um allt 

sem þeir horfa á, lesa eða heyra (Thoman og Jolls, 2005). Það er þó mikilvægt 
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að halda því til haga að miðlalæsi snýst ekki fyrst og fremst um að vernda 

börnin okkar gegn slæmum skilaboðum, heldur um að gera þau gagnrýnin og 

læs á öll form miðla þannig að þau geti túlkað það sem þau sjá eða heyra, í 

stað þess að láta túlkun þess sem þau sjá og heyra stjórna sér (Thoman og 

Jolls, 2005).  

Færni í miðlalæsi getur hjálpað börnum, unglingum og fullorðnum að  

 

o átta sig á því hvernig merking verður til  

o athuga hver bjó til tiltekin skilaboð 

o átta sig á því hverju sá sem býr til efni vill að við trúum og hvað 

hann ætlast til að við gerum  

o nefna þær aðferðir sem notaðar eru til að sannfæra fólk um 

eitthvað 

o átta sig á þeim parti sögunnar sem kemur ekki fram í 

skilaboðunum 

o meta efnið með tilliti til reynslu okkar, trúar og gilda 

o búa til eigið efni og dreifa því 

o beita sér fyrir breytingum í sínu fjölmiðlakerfi (Media Literacy 

Project, á.á.).  

 

Að vera læs á miðla þýðir ekki að leggja á minnið staðreyndir eða 

upplýsingar um fjölmiðla, heldur að læra að spyrja réttra spurninga um það 

sem maður horfir á, les eða heyrir. (Thoma og Jolls, 2005). Miðlalæsi snýst um 

að öðlast þá færni sem þarf til að hugsa sjálfstætt (Media Literacy Project, 

á.á.).  
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4.1 Miðlamennt 

Hugtakið miðlamennt er komið til í kjölfar breytts samskiptaumhverfis þar 

sem tölvur og stafræn samskipti þykja orðið sjálfsögð verkfæri í daglegu lífi 

fólks, tól sem má nota til fjölþættrar merkingarsköpunar. Með hugtakinu 

miðlamennt er átt við nám þar sem nemendur nýta sér ýmis form miðla við 

nám sitt og læra um notagildi þeirra, jafnt sem áhrif þeirra á menningu og 

lýðræði (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Ætlunin með 

miðlamennt er að ungt fólk fræðist um eðli ýmissa miðla í skólanum og átti sig 

á hlutverki fjölmiðla, t.d. hvað varðar menningu og stjórnmál. Miðlamennt 

varðar einnig þau áhrif sem fjölmiðlar geta haft á hegðun fólks og skoðanir, 

kynnast nemendur einnig ýmsum miðlum og nota þá í skólastarfinu. Gengið er 

út frá því að fjölmiðlar geti einungis fjallað um brot af því sem gerist í 

heiminum og í því sambandi er höfuðmarkmið miðlamenntunar, að ungt fólk 

temji sér að greina efni fjölmiðla á gagnrýninn hátt. Framsetningarmáti og 

efnisval í fjölmiðlum kann að hafa áhrif á sjálfsmynd fólks og hugmyndir þess 

um veruleikann og þarf að kenna nemendum að glöggva sig á þessu. Þeir 

þurfa jafnframt að velta því fyrir sér hvers vegna fólk kunni að skilja og túlka 

efni á mismunandi hátt (Stefán Jökulsson, 2012)  

Stefán Jökulsson (2012) talar um lykilhugmyndir og lykilspurningar í 

tengslum við miðlamennt sem auðveldar nemendum að greina efni fjölmiðla á 

gagnrýnin hátt. Þessar lykilspurningar eru fimm: Hver bjó efnið til? Hvaða 

aðferðum er beitt til að fanga athygli lesandans? Er hugsanlegt að aðrir skilji 

efnið öðruvísi en þú og þá hvers vegna? Hvers konar gildi, lífsviðhorf og 

sjónarmið koma fram eða koma ekki fram? Hvers vegna er efninu komið á 

framfæri?  

Allar þessar spurningar eru mikilvægar, því hvort sem við horfum á fréttir 

eða göngum fram hjá auglýsingaskilti á götunni þá eru skilaboð miðlana sem 

verða á vegi okkar, efni sem einhver bjó til. Það sem gerist er að það sem 

einhver annar en við hefur búið til verður staðlað fyrir okkur, það verður 

eitthvað sjálfsagt og eðlilegt þar sem við sem áhorfendur fáum ekki tækifærið 

til að fylgjast með efnisgerðinni og efnistökunum, sem fela í sér að sumir 
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þættir efnisins eru valdir en öðrum hafnað. Við heyrum, sjáum og lesum það 

sem var samþykkt (Thoman og Jolls, 2005). 

4.2 Myndlæsi 

Skilaboð frá heiminum í kringum okkur koma ekki aðeins í orðum á blaði, 

heldur í meira mæli en áður í gegnum myndir og hljóð. Þrátt fyrir að miðluð 

skilaboð líti út fyrir að skýra sig sjálf þá eru notuð flókin mynd- og hljóðmál 

sem lúta eigin reglum til að tjá ýmiss konar hugtök og hugmyndir um heiminn. 

Ef börnin okkar eiga að geta stýrt lífi sínu í þessum heimi upplýsinga og miðla 

þurfa þau að að öðlast færni í að lesa og skrifa tungumál mynda og hljóðs, rétt 

eins og þeim hefur verið kennt að lesa og skrifa prentmál. Samhliða hugtakinu 

„texti“ er mikilvægt að telja með öll form skilaboða svo sem munnleg boð og 

myndskilaboð. Þótt prentmál sé enn ráðandi í skólum er líf barna okkar í 

auknum mæli undir áhrifum mynda, allt frá vörumerkjum fyrirtækja að 

auglýsingaskiltum á stærð við byggingar. Á vefsíðum internetsins er hlutur 

myndmálsins einnig orðinn stór og fer vaxandi. Að læra að lesa ýmiss konar 

myndmál er orðið jafn mikilvægt og að lesa prentmál þar sem við búum í 

margmiðlunarheimi (Thoman og Jolls, 2005). 

Myndlæs manneskja hefur fengið þjálfun í að ráða í merkingu mynda. 

Myndlæsi felur í sér margar tegundir af hæfni í læsi, allt frá auðveldri 

staðfestingu á því hvað einstaklingur sér, að flókinni túlkun á myndum, það er 

hvert innihaldi þeirra er og hvaða boðskap þær bera. Myndlæsi ýtir undir 

gagnrýna hugsun hjá unglingum, en mikil þörf er á að efla slíka hugsun meðal 

þeirra þar sem þeir eru líklegri til að einblína á yfirborðsgildi og láta 

sannfærast um að það sem þau sjái sé það sem er raunverulegt (Bissell, 2006).  
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5 Sögulegt samhengi  

Ef skoðuð eru listaverk mismunandi tímabila og þau borin saman við 

birtingarmyndir kvenna í fjölmiðlum nú á dögum sést vel að hugmyndir manna 

um fallegan líkamsvöxt kvenna hafa breyst mjög mikið. Hin fullkomna fegurð 

konu hefur breyst frá því að vera tákn frjósemi í að vera stærðfræðilega 

reiknað hlutfall (Bonafini og Pozzilli, 2011). Holdgervingar fegurðar í vestrænni 

menningu voru mismunandi fyrir tíma fjölmiðla og neyslusamfélaga. Á 

árunum 1400 til 1700 voru feitlagnar konur álitnar kynferðislega aðlaðandi, 

fyrirmyndarkonan var sýnd bústin og móðurleg (Wykes og Gunter, 2005). 

Styttur og málverk sýndu konur með stór brjóst, lögulegar mjaðmir, þykka 

handleggi og fætur, stórt mitti og með ávalan maga.  

 Þegar komið var að nítjánda áratugnum var bústnum líkamsvexti skipt út 

fyrir þrýstinn líkama þar sem stór brjóst, miklar mjaðmir og grannt mitti þótti 

eftirsóknarvert. Þetta vaxtarlag „var í tísku“ þar til snemma á tuttugustu öld 

þegar grannar, frjálslega klæddar stúlkur birtust á sjónarsviðinu á 3. áratug 

tuttugustu aldarinnar. Hins vegar breyttist þessi staðall fljótlega aftur í bústinn 

líkama á tímum Marilyn Monroe og þótti slíkt vaxtarlag eftirsóknarvert þangað 

til um miðjan 7. áratuginn, þegar tískan breyttist enn og aftur og varð þá 

fyrirmyndin enn grennri líkami. Grannar fyrirsætur eins og Twiggy komu í stað 

lögulegra kvikmyndastjarna og urðu hinar fyrrnefndu áhrifamikil 

átrúnaðargoð. Síðan þá hefur ekki orðið mikil breyting á líkamsmyndum í 

fjölmiðlum (Wykes og Gunter, 2005).  

Ofurfyrirsætan Twiggy hefur haft mikil áhrif á líkamsmynd síðan hún birtist 

fyrst í fjölmiðlum og frá þeim degi hefur sjálfsmynd kvenna aldrei verið söm. 

Twiggy var rétt rúmir 170 cm á hæð og um 41 kíló á þyngd. Meðalkona í 

Bandaríkjunum er um 163 cm á hæð og um 64 kíló, meðal fyrirsæta er hins 

vegar um 180 cm á hæð og um 53 kíló á þyngd, þ.e. þær eru grennri en um 98 

prósent af konum í Bandaríkjunum (NEDA, 2007). Fyrirsætur hafa breyst úr því 

að vera grannar í að vera skinhoraðar sem hefur leitt til vaxandi vandamála, 
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t.d. átraskana og slæmrar líkamsmyndar kvenna. Árið 1975 voru flestar 

fyrirsætur um 8 prósent undir kjörþyngd en árið 2013 eru þær flestar um 23 

prósentum undir kjörþyngd (Kovar, 2009).  

Það segir sína sögu um það hversu grönn fyrirsæta þarf að vera þegar skýrt 

er frá því að 15 prósent undir kjörþyngd sé viðmiðið sem er notað til að 

sjúkdómsgreina anorexíu (Dittmar, Halliwell og Stirling, 2009).  

5.1 Birtingarmynd kvenna í fjölmiðlum 

Fyrst og fremst, og nánast án undantekninga eru það ríkjandi skilaboð í 

fjölmiðlum að konur eigi að vera grannar (Kilbourne, 2003). Auglýsingar eru 

orðnar allsráðandi í fjölmiðlum og, eins og Jhally (2003) segir, eru þær í svo 

miklu aðalhlutverki að þær eru loftið sem við öndum að okkur á hverjum degi. 

Auglýsingar eru í öllum fjölmiðlum, gegnsýrðar af ginningu til neytenda um að 

þeir verði að fá það sem er auglýst. Í auglýsingum birtist kvenlíkaminn í margs 

konar táknmyndum. Honum er breytt í hlut og oft eru líkamar kvenna 

sundurlimaðir í þeim tilgangi að beina sjónum að einhverjum ákveðnum 

líkamsparti eins og rassi, maga og mjöðmum sem táknmynd um vörur til sölu 

(Jhally og Kilbourne, 2010) 

Fjölmiðlar flytja konum þau skilaboð að það mikilvægasta í lífinu sé útlitið. 

Auglýsendur umlykja konur með myndum af ímynd hinnar „fullkomnu“ konu. 

Fyrirsætur í auglýsingum hafa engar línur eða hrukkur, þær hafa hvorki ör eða 

einhvers konar lýti og oft hafa þær ekki einu sinni svitaholur í andlitinu; þær 

eru fullkomlega sléttar (Jhally og Kilbourne, 2010). Konur í auglýsingum eru 

nánast eingöngu auðkenndar á kynferðislegan hátt. Þessar birtingarmyndir 

eru alls staðar, svo margar að þær eru nánast óumflýjanlegar. Við sjáum þær á 

leiðinni í vinnuna, þær eru til staðar á meðan við kaupum í matinn, á milli 

þátta í sjónvarpinu, í þáttunum sem við horfum á, og svo mætti lengi telja. 

Þessar myndir búa til óraunhæfar væntingar um það hvernig konur eiga að 

vera, þær segja körlum og konum, strákum og stelpum hvernig konur eigi að 

líta út til að vera álitnar eftirsóknarverðar (Walsh Childers, 2003).  
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Walsh-Childers (2003) talar um þrjá þætti sem einkenna hina kynþokkafullu 

konu eins og hún birtist í fjölmiðlum. Það er fullkomlega flatur magi, 

brjóstaskora og slétt húð. Svo slétt húð að í mörgum tilfellum líkist hún frekar 

plasti heldur en mannlegu holdi. Áhugi stelpna og stráka á útliti kviknar mun 

fyrr en áður og vilja margir meina að fjölmiðlar séu þar ábyrgir þar sem þeir 

bjóði upp á óraunhæfar birtingarmyndir kvenlíkamans á hverjum degi og að  

börn séu berskjölduð fyrir þeim. Ungar stúlkur dást að þessum fyrirmyndum, 

þær vilja líta út eins og þær og leggja oft hart að sér til að svo megi verða 

(Conway, 2013). Unglingsstúlkur fá þau skilaboð frá auglýsendum að það 

mikilvægast í fari þeirra sé ilmvatnið sem þær noti, fötin sem þær klæðast, 

líkamsbygging þeirra og fegurð (Walsh-Childers, 2003).  

Stúlkur á öllum aldri fá þau skilaboð að þær eigi að vera óaðfinnanlegar, 

bráðfallegar og umfram allt eiga þær að vera grannar. Það sem verra er, þær 

fá þau skilaboð að ef þær séu grannar geti þær þar af leiðandi verið 

hamingjusamar. Margar stúlkur eyða ógurlegum tíma og orku í að reyna að ná 

takmarki sem ógerlegt er að ná, þar sem flestum myndum sem birtast í 

auglýsingaheiminum er búið að breyta með tölvubreytingarforritum (Jhally og 

Kilbourne, 2010). Þrátt fyrir að það sé heilbrigðara að vera grannur, þá eru 

viðmiðin sem birtast í fjölmiðlum yfirleitt út í hött miðað við veruleikann 

(Walsh-Childers, 2003).  

Í einni af uggvænlegustu birtingarmyndunum er dregin upp mynd af 

fullorðnum konum sem börnum, eða börnum sem kynferðislegum verum. 

Dæmi um þetta eru því miður hvar sem við lítum (Walsh-Childers, 2003). Til að 

mynda voru birtar myndir af hinni 10 ára Thylane Loubry Blondeau í franska 

tímaritinu Vouge. Á myndunum er hún í háhæla skóm, hátískuklæðnaði og 

förðuð eins og fullorðin kona. Á einni myndinni liggur hún á hlébarðateppi í 

erótískum stellingum með tælandi svip. Það er augljóst að þarna er um að 

ræða mynd af barni í gervi fullorðinnar kynæsandi konu. Myndir sem þessar 

senda skaðleg skilaboð til ungra stúlkna um það hvernig þær eigi að líta út 

(Moisse, 2011). 
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Í mars 2013 birtist auglýsing í útstillingarglugga verslunar á Íslandi sem vakti 

mikla athygli. Auglýsingin skartaði nöktum kvenmanni þar sem hárið var notað 

til að hylja brjóst hennar og hendurnar til að hylja klofið. Myndinni var ætlað 

að auglýsa gallabuxur á unglingsstúlkur og var hún sett fram undir yfirskriftinni 

„The essentials of life“ eða „nauðsynjar lífsins“ (Ritstjórn DV, 2013). Þarna var 

verið að draga upp mynd af fullorðni konu sem barn og sýna hana á 

kynferðislegan máta.  

Sú aukna tilhneiging fjölmiðla að draga upp myndir af ungum stúlkum á 

kynferðislegan máta setur gífurlega mikla pressu á þær. Kemur þetta niður á 

afstöðu þeirra til kynferðis og kynhlutverki þeirra í samfélaginu og er það 

tískuiðnaðurinn sem spilar stórt hlutverk hvað þetta varðar (Media Smarts, 

á.á.).  

Önnur birtingarmyndin er sú að konur eru settar fram sem óöruggar eða 

veikbyggðar, því þannig séu þær kvenlegar. Með orðinu kvenlegar er átt við að 

þær séu góðar og vingjarnlegar. Þær eiga að meta rómantískt samband við 

stráka meira en allt annað. Þær fá einnig þau skilaboð að þær eigi að bæla 

niður mátt sinn, reiði og eldmóð og einfaldlega vera indælar. Á einhverjum 

tímapunkti eiga þær samt sem áður að keppa við karlkynið í 

viðskiptaheiminum og ná árangri. Þær eiga að vera kynþokkafullar og 

aðlaðandi en í eðli sínu undirgefnar og sakleysislegar (Kilbourne, 2003). Þetta 

viðhorf byggir upp mjög ranga og óraunverulega mynd af kvenfólki í 

samfélaginu og ýtir undir að konur vanmeti sjálfar sig og að almenningur geri 

það sömuleiðis (Kilbourne, 2003). 

„The more you subtract, the more you add“ eða „því minni sem þú ert, því 

meira færðu“ segir auglýsing sem birtist í nokkrum kvenna- og 

unglingatímaritum árið 1997. Þótt ótrúlegt megi virðast var þetta ekki 

auglýsing fyrir megrunarvöru heldur var verið að auglýsa föt. Sú staðreynd að 

stúlkan í auglýsingunni var mjög grönn og mjög ung flytur þau skilaboð sem 

unglingsstúlkur fá stöðugt úr auglýsingum og þeim menningarheimi sem þær 

búa í: Þær eigi að „minnka sig“, að vera minna en þær eru (Kilbourne, 2003).  
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Glansandi myndir af óaðfinnanlegri fegurð og of grönnum konum sem við 

sjáum alls staðar, myndu ekki hafa þau áhrif sem þær hafa ef við byggjum ekki 

í menningu þar sem kvenfólk er hvatt til að trúa því að þær geti, og eigi að 

breyta líkömum sínum til að standa undir þeim útlitskröfum sem eru 

samþykktar í samfélagi okkar og fjölmiðlarnir koma á framfæri (Kilbourne, 

2003). Unglingsstúlkur eru sérstaklega viðkvæmar og varnarlausar fyrir 

áhrifum fjölmiðla, þær eru í því ferli að tileinka sér ný gildi og finna hlutverk 

sitt í samfélaginu. Þær eru einnig að móta sjálfsmynd sína upp á nýtt sem 

getur verið flókið í ljósi þeirra mótsagnakenndu skilaboða og væntinga sem 

þær mæta. Sérstaklega ef þær átta sig ekki á þessum ósamhljóma skilaboðum 

sem fjölmiðlar færa þeim (Kilbourne, 20003).  

5.2 Áhrif fjölmiðla á líkamsmynd kvenna.  

Aukin viðurkenning fjölmiðla og samfélagsins á því að það sé mikilvægt að 

vera grannur hefur haft gífurlega neikvæð áhrif á líkamsmynd kvenna í 

gegnum árin. Rannsóknir á líkamsmynd hafa bent til þess að konur upplifa sig í 

sífellt meira mæli sem of feitar og oft á tíðum sem þyngri en þær eru í raun og 

veru. Jafnframt þrá þær að vera mun grennri en líkamsbygging þeirra gefur 

tilefni til. Stundum hafa konur einnig ranghugmyndir um það hvernig 

karlmenn og kynsystur þeirra sjái þær.  

Bent hefur verið á að fjölmiðlar séu mikill skaðvaldur í þessum efnum, 

stuðli að því að þeim konum fjölgi sem hafa slæma líkamsmynd vegna þeirra 

fráleitu staðalmynda sem þeir haldi á lofti. Sérstaklega eigi þetta við þær 

konur sem geti ekki líkamlega staðið undir þessari staðalmynd sem samþykkt 

er sem kvenleg fegurð (Wykes og Gunter, 2005). Eins og fram hefur komið er 

meðal fyrirsæta um 98 prósentum grennri en meðalkona í Bandaríkjunum sem 

sýnir vel hversu fáar konur það eru sem geta mögulega litið út eins og hin 

„fullkomna kona“ (NEDA, 2007). Sumir fræðimenn hafa gagnrýnt fjölmiðla 

fyrir að halda að konum hugmyndinni um granna staðalmynd sem hið 

fullkomna líkamsform (Wykes og Gunter, 2005)  

Auglýsingaiðnaðurinn hefur verið tregur til að breyta nálgun sinni. Þau rök 

sem eru gjarnan notuð fyrir því að nota ekki stærri fyrirsætur eru einfaldlega 
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þær að „thinness“ eða „grannleiki“ selji, á meðan „fatness“ eða „feitleiki“ selji 

ekki (Halliwell og Dittmar, 2004). Talsmaður umboðsskrifstofu í tískuheiminum 

hélt því staðfastlega fram í viðtali árið 2000 að tölfræðilegar upplýsingar hafi 

endurtekið sýnt að ef grönn stúlka sé sett á forsíðu tímarits sé líklegra að fleiri 

eintök seljist (Gillian, 2000). Þessi rök eru gjarnan notuð til að verja það að 

grönnum fyrirsætum sé hampað í auglýsingum, en þessi röksemdafærsla 

virðist vera byggð á veikum grunni. Í því sambandi má benda á rannsókn 

Halliwell og Dittmar (2004) á því að hve miklu leyti áhrifamáttur auglýsingar 

réðist af því að grannar fyrirsætur kæmu fram í þeim. Niðurstaðan var sú að 

ekki væri nauðsynlegt að „nota“ grannar fyrirsætur til að selja vörur.  

Rannsakaðar voru þrjár mismunandi auglýsingar, auglýsing með grannri 

fyrirsætu, meðalstórri fyrirsætu og auglýsing með engri fyrirsætu. Sama 

fyrirsæta var notuð í auglýsingunni með grönnu fyrirsætunni og meðalstóru 

fyrirsætunni en líkama hennar breytt með tölvubreytingarforriti. Þetta var gert 

til að að aðdráttarafl fyrirsætunnar, fyrir utan holdarfarið, væri svipað. Í öllum 

auglýsingunum var auglýsingavaran kjóll. Rannsóknin leiddi í ljós að 

auglýsingin sem sýndi granna fyrirsætu kallaði fram mun meiri líkamlega 

vanlíðan heldur en auglýsingin með meðalstóru fyrirsætunni. Samt sem áður 

var áhrifamáttur auglýsinganna jafn, hvort sem fyrirsætan var grönn eða 

meðalstór (Halliwell og Dittmar, 2004). Þetta sýnir að auglýsendur geta með 

góðum árangri haft stærri fyrirsætur í auglýsingum svo framarlega sem þær 

séu aðlaðandi og þannig forðast að hafa skaðleg áhrif á líkamsmynd stórs 

hluta kvenna (Halliwell og Dittmar, 2004).  

Skýrt dæmi um áhrif fjölmiðla að þessu leyti kom fram í rannsókn sem var 

gerð á ungum konum á Fijieyjum. Árið 1995 kom sjónvarpið á eyjuna en fyrir 

þann tíma var menningin þar algjör andstæða við vestræna menningu. Matur 

var ekki ástríða, heldur nauðsyn. Fólk hafði raunverulegar áhyggjur af því að 

grennast, en ekki á sama hátt og við. Það að vera grannur þótti vísbending um 

að eitthvað alvarlegt væri að og að um félagslegt vandamál væri að ræða. 

Ummælin „þú hefur fitnað“ voru hins vegar álitin hól. Sitthvað breyttist á Fiji 

eftir að sjónvarpið kom á eyjuna. Ungar stúlkur voru til dæmis farnar að horfa 
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á Melrose Place og Beverly Hills 90210 sem voru vinsælir unglingaþættir á 

þessum tíma (Kilbourne, 2003).  

Samkvæmt rannsókn sem mannfræðingurinn og sálfræðingurinn Anne 

Becker gerði á unglingsstúlkum á eyjunni kom fram að innan 38 mánaða eftir 

að sjónvarpið kom þangað hafði fjöldi þeirra unglingsstúlkna sem áttu á hættu 

að fá átröskun meira en tvöfaldast og fjöldi þeirra sem ældu til að stjórna 

líkamsþyngd sinni hafði fimmfaldast. 74 prósent unglinga í Fiji sögðust vera „of 

stór“ eða „of feit“ og 62 prósent þeirra höfðu farið í megrun á síðasta mánuði. 

Rannsóknin sýndi einnig að stúlkur sem horfðu mikið á sjónvarp voru 50 

prósent líklegri til að lýsa sér sem feitri og 30 prósent líklegri til að fara í 

megrun en stúlkur sem horfðu sjaldnar á sjónvarp (Goodman, 1999).  

Ekki var hægt að fullyrða með hliðsjón af þessari rannsókn að beint 

orsakasamband væri á milli fjölmiðla og slæmrar líkamsmyndar, þar sem mikið 

umrót var í menningu á þessum tíma. En eins og Goodman (1999) sagði, þá 

getur það tæpast verið tilviljun að stúlkur á Fiji sem horfðu mikið á sjónvarp 

væru 50 prósent líklegri til að lýsa sér feitri og 30 prósent líklegri til að fara í 

megrun en kynsystur þeirra sem horfðu minna á sjónvarp (Goodman, 1999). 
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Niðurstöður 

Í ljósi þeirra heimilda og gagna sem ég notaði við gerð þessarar ritgerðar 

bendir allt til þess að fjölmiðlar spili stóran þátt í hrakandi sjálfsmynd og sér í 

lagi slakri líkamsmynd unglingsstúlkna. Unglingsstúlkur eru mjög viðkvæmar 

og berskjaldaðar fyrir efni fjölmiðla og þeirri mynd sem er dregin upp af 

kvenlíkamanum. Líkamsmynd þeirra er í aðalhlutverki á meðan þær ganga í 

gegnum þær breytingar sem verða á kynþroskaskeiðinu og hefur 

líkamsmyndin mikil áhrif á mótun sjálfsmyndar.  

Sú líkamsmynd sem unglingsstúlkur hafa virðist vera undir miklum áhrifum 

staðlaðra og viðtekinna gilda samfélagsins. Margt bendir til þess að 

líkamsmynd þeirra fari sífellt hrakandi og að auglýsingar í fjölmiðlum séu þar 

aðal áhrifavaldurinn. Fjölmiðlar hafa áhrif á líkamsmynd unglingsstúlkna sem 

kemur niður á sjálfmynd þeirra.  
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Umræða  

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um áhrif fjölmiðla á líkamsmynd kvenna og 

mikilvægi miðlalæsis í því samhengi. Eins og fram hefur komið eru unglingsárin 

tími mótunar á mörgum sviðum og á það ekki síst við um sjálfsmyndina. 

Líkamsmyndin hefur mikil áhrif á mótun sjálfsmyndarinnar og virðast 

fjölmiðlar gegna áhrifamiklu hlutverki í þeirri mótun. Auglýsingar fjölmiðlanna 

beinast í miklum mæli að konum og þá sérstaklega unglingsstúlkum.  

Birtingarmynd kvenna í fjölmiðlum hefur breyst töluvert í gegnum árin en 

staðalmyndin á fyrstu áratugum 21. aldarinnar birtir æ grennri líkamsvöxt sem 

lítill hluti kvenna getur samsamað sig við. Í fjölmiðlum er dregin upp skökk 

mynd af kvenlíkamanum og hlutverki kvenna. Ungar stúlku fá alls kyns 

mótsagnakennd skilaboð um það hvernig þær eigi að líta út og gera sér ekki 

mikla grein fyrir þessum skilaboðum. Þar af leiðandi meðtaka þær oft þessi 

skilaboð tiltölulega umhugsunarlaust. Með hliðsjón af öllu þessu er 

bersýnilega mikil þörf á að gera unglingsstúlkur meðvitaðar um þau skilaboð 

fjölmiðla að þessu leyti og hvernig og hvaða áhrif þau hafa á líkamsmynd 

þeirra.  

Eftir vinnslu þessarar ritgerðar er ég sannfærð um að mikilvægt sé að vinna 

að bættri líkamsmynd unglingsstúlkna og þurfa þá miklar breytingar að eiga 

sér stað í fræðslu í þessum málum. Ég er á þeirri skoðun að einnig sé 

nauðsynlegt að fræða foreldra um þau áhrif sem fjölmiðlar og samfélagsleg 

gildi geta haft á ungar dætur þeirra.  

Ég hef orðið vör við nokkra vitundarvakningu í þjóðfélaginu hvað varðar þá 

mynd sem dregin er upp af kvenmönnum. Eitt dæmi um það er þegar myndin 

af nakinni stúlku birtist í útstillingarglugga verslunar á Íslandi, sem átti að vera 

auglýsing fyrir gallabuxur á unglingsstúlkur. Auglýsingin vakti ugg hjá mörgum 

sem sáu hana og meðal annars voru þau orð látin falla að þarna væri 

barnaklám á ferðinni. Þetta þótti fréttnæmt og skapaðist mikil umræða um 

skilaboð auglýsingarinnar á frétta- og samskiptasíðum veraldarvefsins. Þrátt 
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fyrir að einhver vakning hafi orðið í þjóðfélaginu þá er langt í land og virðist 

vera mikil þörf á hugarfarsbreytingu í þessum málum. Gera verður ungar 

stúlkur meðvitaðar um innihaldi fjölmiðla og efla gagnrýna hugsun þeirra 

varðandi efnisval og efnistök fjölmiðlafólks.   

Eins og fram hefur komið þá hefur auglýsingaiðnaðurinn verið tregur til að 

hætta að flagga grönnum fyrirsætum, og til að verjast þeim áhrifum sem þær 

kunna hafa er læsi í víðum skilningi orðið jafn mikilvægt og að læra að lesa 

texta. Með myndmáli er vissulega hægt að miðla og halda til haga 

trúverðugum upplýsingum um lífið og tilveruna, en það má einnig nota það til 

að afbaka veruleikann, og stundum grípa menn til þess að sýna afbökunina 

þegar það þykir of langt gengið að færa hana í orð.  

Miðlalæsi hjálpar ungu fólki að bera saman það sem birtist í fjölmiðlum við 

það sem það hefur upplifað eða séð með eigin augum og leggja mat á þær 

hugmyndir og gildismat sem þeir reiða fram: Af hverju ætti ég að vilja líta út 

eins og hún? Af hverju ætti ég kaupa eins skó og þær? Finnst mér þetta rétt, 

fallegt eða eftirsóknarvert?  
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