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ÚTDRÁTTUR 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða hvernig Simpson fjölskyldan tekur á 

mikilvægum þjóðfélagsmálum sem til umræðu eru á hverjum tíma með sérstakri 

áherslu á umhverfismálin. Þættirnir um Simpson fjölskylduna eru skrifaðir þannig að 

þeir taka á þjóðfélagsumræðunni eins og hún birtist á hverjum tíma, aðallega í 

Bandaríkjum Norður-Ameríku þar sem  fjölskyldan býr. Rýnt er sérstaklega í þá 

sjónvarpsþætti sem taka á aktívisma og hvernig fjö lskyldumeðlimir bregðast við 

þegar  taka þarf á mikilvægum málum. Þá verður skoðað hvað skrifað hefur verið um 

þættina með tilliti til þessara mála og hvað fjölmiðlar segja um þá. Einnig hvort verið 

geti að þær hugmyndir sem koma þar fram hafi hugsanlega áhrif á almenning þannig 

að hann tileinki sér hugmyndafræðina sem býr að baki.  
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1. INNGANGUR 

Val mitt á viðfangsefni lokaritgerðar helgast eingöngu af einlægri aðdáun á Simpson 

fjölskyldunni. Eftir að hafa horft á fyrsta þáttinn sem sýndur var á RÚV í gamla daga 

átti ég ekki til orð og var uppnumin yfir snilldinni. Það átti þó eftir að breytast þegar 

þáttunum fjölgaði en eingöngu til batnaðar því alltaf kom betur og betur í ljós hversu 

mikið snilldar efni var þarna á ferðinni. Hver þáttur sem sýndur er hefur að geyma 

bæði óborganlegan húmor sem flestir áhorfendur koma auga á geta hlegið að en ekki 

eingöngu hafa þættirnir þennan augsýnilega húmor, heldur liggur hann einnig undir 

niðri  og er enn beittari ef lesið er á milli lína eins og sagt er. Hér á eftir er 

tilgangurinn að kynnast aðeins betur þessu sómafólki.  

Vinsældir Simpson fjölskyldunnar um allan heim, eða í þeim löndum sem þeir eru 

sýndir, sýna að fólk virðist geta samsamað sig við eða þekkja persónueinkenni sem 

koma þar fram hjá sjálfum sér eða öðrum. Annað sem gerir þættina svona vinsæla er 

að þeir eru ávalt í samræmi við tíðarandann og það sem er að gerast í heimsmálunum 

hverju sinni. Í þáttunum er tekið á þjóðfélagsmálum eins og trúmálum, stjórnmálum, 

samkynhneigð og fleira mætti nefna en það sem höfundur þessarar greinargerðar 

hefur aðallega í huga eru umhverfismál og hvernig tekið er á þeim. Þættirnir virðast 

að mestu leyti hafa sloppið við gagnrýni og  miðað við sambærilega þætti eins og 

Sauth Park og Family Guy hafa þeir sloppið nokkuð vel.  

Umhverfismál í heild, hvort sem um er að ræða hnattræna hlýnun eða sorpflokkun og 

allt þar á milli eru mál sem við þurfum - og eigum öll að láta okkur varða . Við 

þekkjum umræðuna í fjölmiðlum og heyrum um skýrslur sem skrifaðar eru um þessi 

mál og ekki er framtíðarsýnin björt þar. Vandamálið virðist vera frá mínum 

bæjardyrum séð, að einstaklingurinn á að geta hagað sér eins og hann vill, einhverjir 

aðrir eiga að taka á málunum. Umhverfisvernd byrjar hjá einstaklingnum. Mannkynið 

er samansett af mörgum einstaklingum eins og hafið er samansett úr mörgum dropum, 

við verðum því að líta á heildarmyndina. 

Þar sem umhverfismál eru einn þeirra málaflokka sem tekin er fyrir í Simpson 

þáttunum ákvað höfundur að skoða sérstaklega hvernig tekið er á þeim málum þar. 

Víða er þeim komið að og sem dæmi ákváðu höfundar þáttanna  að helga fyrstu 

kvikmynd sem komið hefur út um fjölskylduna The Simpsons Movie eingöngu 
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umhverfismálum. Það má geta sér þess til að höfundar þáttanna hafi gert sér grein 

fyrir hversu vel áhorfendur taka til sín það sem sagt er og gert í þeim og því ákveðið 

að sýna samfélagslega ábyrgð og taka fyrir mikilvægt efni sem þetta. 

Dæmi sem tekin eru fyrir í þessu verkefni sýna að þættirnir um Simpson fjölskylduna 

hafa áhrif á ótrúlegustu stöðum og sennilega er betra að setja fram alvarleg málefni í 

háðsádeilu og gríni en að vera með predikanir. Í efnis og heimildaleit fyrir ve rkefnið 

var fyrst skoðað hvað Internetið hefur upp á að bjóða varðandi Simpson fjölskylduna 

og þar er af mörgu að taka. Höfundur komst þó að því að nánast ekkert af þeim 

fjölmörgu bókum og greinum sem komið hafa út um Simpson fjölskylduna hafa verið 

þýddar á íslensku og biðst  hér með forláts ef hann kemur efninu klúðurslega frá sér 

þótt meiningin skiljist vonandi. 

Fyrsti kafli verkefnisins fjallar um efnisval, aðferðafræði og sögu þáttanna og í öðrum 

kafla er fjallað um aðalhöfund þáttanna Matt Groening og aðra höfunda sem hafa 

komið að gerð þeirra. Þriðji kafli er um persónusköpun og aðal persónum þáttanna 

gerð nokkur skil, og fjórði kaflinn fjallar um þau þemu sem koma oftast fyrir og fá 

mest pláss í þáttaseríunum, svo sem bíómyndina sjálfa, jafnrétti, trúmál, stjórnmál, 

samkynhneigð og spillingu ásamt fleiru. Í fimmta kafla er fjallað um viðbrögð 

almennings við þáttunum, möguleg áhrif þeirra og hvernig nýta má visku Simpson 

fjölskyldunnar við hin ýmsu tækifæri, bæði í kennslu og akademískum rannsóknum. 

Sjötti kafli fjallar um síðan um það hvort sannleikskorn um lífið og tilveruna geti 

leynst í þáttunum eða hvort hér sé eingöngu um meiningarlaust glens og grín að ræða 

gert til að skemmta almenningi. Í sjöunda kafla eru svo niðurstöður rannsókna sem 

gerðar voru á efni þáttanna og hvort rannsóknarspurningu þeirri sem lagt var upp með 

verði svarað játandi eða neitandi.  

 

1.1. EFNISVAL OG MARKMIÐ 

Viðfangsefni þessa lokaverkefnis er að skoða og rýna í þáttaseríur um hina vinsælu 

Simpson fjölskyldu. Höfundur hefur verið aðdáandi fjölskyldunnar frá byrjun, eða frá 

því RÚV tók þá fyrst til sýninga og varð þess fljótlega áskynja að þættirnir eru 

uppfullir af boðskap. Þar er tekið á málum sem mörg (vestræn) þjóðfélög glíma við og 

sett þannig fram að það veki fólk til umhugsunar.  
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Skoðaðir verða sérstaklega þeir þættir í seríunum sem taka á aktívisma með  áherslu á 

umhverfismál. Tilgangurinn er að komast að því hvort sú framsetning geti haft áhrif  

með þeim hætti að áhorfendur þáttanna verði meðvitaðri um þessi mál.  

Rannsóknarspurning verkefnisins er: 

Simpson fjölskyldan bjargar heiminum: 

„Getur barátta hennar í umhverfismálum haft áhrif út fyrir skjáinn?“ 

 

1.2. AÐFERÐAFRÆÐI OG RANNSÓKNARAÐFERÐIR 

Beitt verður eigindlegri rannsóknaraðferð, þar sem skoðað verður það sem fræðimenn 

hafa skrifað um efnið ásamt blaðagreinum og ritgerðum sem áður hafa verið skrifaðar 

og eru aðgengilegar. Einnig verður stuðst við það sem skrifað hefur verið í íslenskum 

blöðum um fjölskylduna þar sem blaðamenn segja álit sitt á Simpson fjölskyldunni og 

þáttunum. 

1.3.  SAGA SIMPSON FJÖLSKYLDUNNAR 

Upphaf Simpson fjölskyldunnar sem sjónvarpsþátta má rekja til teiknimynda sem 

höfundurinn gerði fyrir þátt sem sýndur var í bandaríkjunum á árunum 1987-1990 og 

nefndist The Tracey Ullman Show, en þar voru sýnd 30 sekúndna atriði fyrir og eftir 

auglýsingar (IMDb, e.d.).  

Amerískur framleiðandi, James L. Brooks að nafni, uppgötvaði teiknimyndaseríuna 

Life in Hell sem höfundur Simpson þáttanna Matt Groening hafði teiknað og birtist 

um árabil í mjög mörgum amerískum dagblöðum. Hann réð Groening til að gera 

áðurnefnd atriði í The Tracey Ullman Show sem síðar varð að þessari frægu og 

langlífu teiknimyndaseríu um Simpsons fjölskylduna (Dagblaðið Vísir, 2002). 

 

Þættirnir í núverandi mynd voru fyrst sýndir í desember 1979. Hver sería 

samanstendur af 22-25 þáttum, þó eru fyrsta og síðasta aðeins 11 þættir. Þegar 

vefsíðan Wtsof er skoðuð kemur þó í ljós að von er á nýrri seríu í mars n.k. (Wtsof 

TV, e.d.). 
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2. MATT GROENING 

Höfundur þáttanna heitir Matt Groening og er fæddur í Portland, Oregon 15. febrúar 

1954. Hann flutti til Los Angeles árið 1973 og seldi þar fyrstu teiknimyndaseríu sína 

Life in Hell til blaðsins LA Weekly árið 1980 sem enn er birt í nokkrum blöðum þótt 

upphaflega blaðið hafi hætt birtingu seríunnar vegna fjárhagsörðugleika. Þetta varð 

svo til þess að framleiðandinn James L. Brooks bað hann um að semja stutt innskot 

fyrir The Tracey Ullman Show eins og áður er getið. Flestir þekkja framhaldið, 

Simpson fjölskyldan hefur orðið ein langlífasta og vinsælasta teiknimyndasería 

sögunnar og unnið til fjölda verðlauna. Groening segist aldrei hafa ímyndað sér að 

hann ætti eftir að fá greitt fyrir það sem hann væri að gera því hann væri ekki nógu 

góður teiknari til þess (Bio True Story, e.d.). 

Groening nefnir aðalpersónur þáttanna eftir eigin fjölskyldumeðlimum. Sem dæmi hét 

faðir hans Homer og sonur hans ber einnig það nafn og bæði móðir hans og systir 

heita Margaret. Fleiri fjölskyldumeðlimir hafa fengið þann heiður að tengja nöfn sín 

við teiknimyndapersónurnar, til dæmis heitir systir hans Patricia (AKAPatty) sem er 

önnur tvíburasystra Marge, einnig á hann systur sem heitir Lisa, sem er hin vel gefna 

eldri dóttir Simpson hjónanna (NNDB, e.d.).   

Matt Groening hefur sagt að hann sé af norskum og þýskum ættum; ,,tvær ófyndnustu 

þjóðir í veraldarsögunni“ segir hann. Eins og áður er upp talið, notar hann nöfn 

fjölskyldu sinnar á persónur þáttanna. Móðir hans heitir Margaret Wiggum og er af 

norskum ættum en Wiggum er einmitt ættarnafn lögreglustjórans í þáttunum. Einnig 

varð bróðir hans, Mark, fyrirmyndin að hinum ódæla og uppátækjasama Bart 

Simpson. Einnig hefur hann nefnt ýmsar aðrar persónur þáttanna eftir götum í 

Portland Oregon sem er heimabær hans (Fréttablaðið, 2007). 

Þáttaserían um Simpson fjölskylduna hefur  haft mjög mikil áhrif á gerð annars 

sjónvarpsefnis og erfitt er að finna skemmtiefni í sjónvarpi sem ekki inniheldur 

eitthvað af áherslum þáttanna. Áhrif þeirra ná einnig langt útfyrir 

sjónvarpsskjáinn, til dæmis hefur einkennisorð Hómers og það sem hann er 

þekktastur fyrir ,,D‘oh!“ verið sett í the Oxford English Dictionary og kennt hefur 

verið námskeið í Berkeley sem ber heitið ,,Sim psons og heimspeki“. Þetta eru 

nokkur dæmi um þau áhrif sem þáttaserían hefur haft á umhverfi sitt auk þess 
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sem skrifuð hafa verið hundruð greina þar sem fræðimenn hafa Simpson þættina 

að umfjöllunarefni. ,, Sennilega greindasta, fyndnasta og jafnvel pólitískasta 

skemmtiefni sem sýnt hefur verið í sjónvarpi“ skrifar tímaritið the National Review 

árið 2000 (Ortved, 2007). 

2.1.  AÐRIR HÖFUNDAR 

Margir höfundar hafa komið að gerð þáttanna. Samkvæmt uppfærslu Wikipedíu þann 

26. janúar s.l. höfðu 115 manns verið skráðir sem meðhöfundar að fleiri og færri 

þáttum. John Swartzwelder er þeirra afkastamestur og er skráður fyrir 59 þáttum en 

Tim Long og Jon Vitti koma þar næst með 25 þætti hvor (Wikipedia, e.d.). 

 

2.1.1. PERSÓNUSKÖPUN 

Það er ávalt mikilvægt að hafa hugfast að Simpson þættirnir eru teiknimyndir en ekki 

raunverulegir leikarar í raunverulegu umhverfi. Þetta gerir það að verkum að 

auðveldara er fyrir áhorfendur að losa sig undan áhrifum sem raunverulegar persónur 

myndu hafa á þá en um leið geta þeir samsamað sig við persónur þáttanna vegna 

trúverðugleika þeirra. Sjónvarpsefni getur verkað ögrandi á áhorfendur vegna 

félagslegra aðstæðna þeirra og þess sem gefið er í skyn að sé hið eðlilega. 

Sjónvarpsefni, og þá sérstaklega teiknimyndir skrumskæla oft raunveruleikann í því 

skyni að ráðskast með áhorfendur og fá þá til að sjá ýmsa félagslega þætti í öðru 

samhengi en þeir eru (Todd, 2002). 

Persónur þáttanna eru fyrst og fremst staðalímyndir. Þær eru gerðar þannig úr garði að 

áhorfandinn getur ávalt samsamað sig eða einhvern sem hann þekkir við þær. 

Fjölskyldumeðlimir túlka pólitískar táknmyndir amerísks samfélags með hinn 

þvermóðskufulla Hómer sem táknmynd and-umhverfissinna og soninn Bart sem 

óviðráðanlegan vandræðagemling sem er hreinlega sama – hverning sem á það er 

litið, gæti  átt sitthvað sameiginlegt með ópólitískum hreyfingum og stjórnleysingjum 

vorra tíma. Marge er sáttasemjarinn sem íhugar þó vandamál nútímans eins og til 

dæmis umhverfismálin og svo er það Lísa sem er fulltrúi þess hluta Ameríkana sem 

láta sig málin varða og eru til í að gera eitthvað í málunum (Peach, 2011). 
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Eitt af því sem verður mjög fyrir barðinu á höfundum þáttanna og þeir gera óspart 

grín að er fjölskyldan sem slík.  Bæði hlutverk og eðli kjarnafjölskyldunnar er tekið 

fyrir og sýnt fram á þetta með því að láta þessa mjög svo óvenjulegu fjölskyldu þó 

vera ofur venjulega í daglegum venjum og háttum. Fjölskyldufaðirinn er verkamaður í 

orkuveri og konan er heimavinnandi, þótt hún reyndar bregði sér út á vinnumarkaðinn 

af og til en það stendur aldrei lengi og hún snýr aftur heim til bús og barna (Knowles, 

2008). 

2.2.  HOMER 

Margir hafa gagnrýnt þáttaseríuna fyrir að sýna fjölskylduföðurinn sem heimskan, 

ómenntaðan, veikgeðja og þar að auki ekki með siðferðisgildin á hreinu – en hann er 

þó til staðar. Þetta endurspeglar sjónarmið Matt Groening höfundar þáttanna þar sem 

hann telur vafasamt að heimilisfaðirinn sé sýndur sem fullkominn maður sem geri allt 

rétt eins og til dæmis í þáttunum um Fyrirmyndarföður, eða The Cosby Show sem 

Íslendingar þekkja og var sýndur á RÚV um árabil. (Delingpole, 2010).  

Fjölskyldufaðirinn Hómer Simpson er ákaflega einlæg persóna ásamt því að vera 

einstaklega seinheppinn í öllu því sem hann tekur sér fyrir hendur. Hann er kynntur til 

sögunnar sem húðlatur einstaklingur sem nennir varla að hugsa. Hann reynir að 

komast í gegnum lífið án minnstu áreynslu og uppeldisaðferðir hans eru ekki til 

fyrirmyndar. Þekkt er að hann reynir af minnsta tilefni að kyrkja Bart son sinn þótt 

hann sem faðir eigi oft beina eða óbeina sök á uppákækjum hans. Á mikilvægum 

augnablikum rofar þó stundum til hjá honum og hann ratar á réttar lausnir 

vandamálanna en yfirleitt þarf hann að spyrja eiginkonu og dóttur ráða. Í þáttunum er 

hann skilgreindur sem höfuð fjölskyldunnar, sennilega meira af hefð því í raun er 

hann það ekki. Eiginkonan Marge er raunverulegt höfuð fjölskyldunnar og heldur 

henni saman. Hann kann ekkert með börnin að fara og getur hvorki skipt á Maggý eða 

smurt skólanesti barnanna. Í þættinum  – ‘One Fish, Two Fish, Blowfish, Blue Fish’ – 

kemur ágætlega fram viðhorf Hómers til hjónabandsins. Sem eiginmaður er hann 

nánast vonlaus og enn verri faðir. Sem dæmi er eftirfarandi;  

Oh my God! Space aliens! Don’t eat me! I have a wife and kids. Eat them! 

(Delingpole, 2010). 
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En sem betur ná þau hjónakornin alltaf að sættast á endanum. Eftirfarandi samtal á sér 

stað í þættinum Secrets of a Successful Marriage. 

...... 

Hómer: 

Wait a minute. Wait, that‘s it ! I know now what I can offer you that no one else can – 

complete and utter dependence!! 

Marge: 
Homer, that‘s not a good thing. 

Hómer: 
Are you kidding? It‘s a wondrous, marvelous thing. Marge, I need you more than 
anyone else on this entire planet could possibly ever need you! I need you to take care 

of me, to put up with me, and most of all I need you to love me, ‚cause I love you. 

Marge: 
But how do I know I can trust you? 

Hómer: 
Marge, look at me!  We‘ve been separated for a day, and I‘m as dirty as a 
Frenchman. In another few hours I‘ll be dead! I can‘t afford to lose your trust again. 

Marge looks into Homer‘s eyes, then smiles and hugs him (Simpson Crazy, e.d.). 

 
Hómer Simpson hefur verið líkt við ekki ómerkari menn en sjálfan Aristóteles. Meðal 

annars hefur heimspekiprófessorinn Raja Halwani hefur skrifað bók sem nefnist; The 

Simpsons and Philosophy – The Do‘h of Homer, þar sem hann metur hegðun Hómers 

samkvæmt dyggðaboðum Aristotelesar. Niðurstaða hans er sú að þótt Hómer Simpson 

sé allt annað en dyggðugur  hafi hann ýmsa þá eiginleika sem Aristoteles taldi vera til 

prýði, svosem eins og ást á lífinu (Blaðið, 2005). 

2.3. MARGE 

Marge Simpson, eiginkonan og móðirin á heimilinu á ekki sjö dagana sæla, hún veit 

það undir niðri en lætur gott heita. Daglega þarf hún að fást við ódælan son sinn Bart 

ásamt því að hafa vit fyrir eiginmanninum Hómer, sem tekst snilldarlega að klúðra 

einföldustu málum.  Marge hefur einstaka eiginleika til að sjá alltaf góðu hliðar 

málanna sem er kannski eins gott því annars væri hún ekki frú Hómer Simpson. Hún 

er vel gefin kona með mikla þolinmæði og trú á hjónabandinu og stendur alltaf með 

manni sínum hvað sem á dynur. Þótt aðstæður geri það að verkum að hún sé oft við 

það að gefast upp á heimsku Hómers, sér hún ævinlega að sér og fyrirgefur honum að 
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lokum vitleysuna. Marge er húsmóðir og vill vera það. Hún hefur oftar en einu sinni 

farið  út á vinnumarkaðinn en endar alltaf heima í húsmóðurstörfunum. Höfundur man 

ekki til að hafa rekist á senur þar sem hún talar hreinskilnislega  um brostnar vonir 

sem hjónaband og barneignir bundu enda á. Í þættinum Homer Alone úr þriðju 

þáttaseríu er hún þó komin út á ystu nöf af álagi (Silverman, 1992). 

Mótsagnirnar í lífi Marge eru greinilegar og koma til dæmis vel fram í þættinum 

,,Homer Alone“ í þriðju þáttaseríunni. Þátturinn byrjar á hinni önnum köfnu Marge að 

koma fjölskyldunni af stað út í daginn. Á leið heim úr innkaupaleiðangri er mælirinn 

svo fullur þegar barnið hellir mjólk yfir allan bílinn, Marge æpir og stoppar bílinn á 

miðri brú, sem veldur að sjálfsögðu umferðaröngþveiti. Þarna hefur móðirin og 

húsmóðirin Marge Simpson fengið sig fullsadda af  einskis metnu vinnuálagi. Þegar 

lögreglan kemur og girðir af svæðið með borða sem á stendur ,, Distressed Mother—

Please Stay Back“ tekst höfundum vel að lýsa álaginu sem heimavinnandi húsmæður 

geta lent í (IMDb, e.d.).     

2.4. BART 

Einkasonurinn Bart er baldinn í meira lagi. Margir munu þó sennilega halda því fram 

að hann sé bara eins og strákar eru yfirleitt en það verður að viðurkennast að uppátæki 

hans eru oft á jaðrinum hvað varðar venjulega hegðun drengja. Í ljósi þess að nánast 

eina athyglin sem faðir hans sýnir honum er neikvæð má geta sér þess til að hluti 

hegðunarvanda hans sé skortur á föðurlegri umhyggju eða þá það að hann fær aldrei 

neina jákvæða athygli. Í það minnsta kann hann að meta umhyggju nágrannans, Ned 

Flanders, í kvikmyndinni The Simpsons Movie sem var gerð árið 2007. Þar hefur faðir 

hans (Hómer) gengið smágrís nánast í föðurstað og lætur vel að honum meðan Bart 

situr úti í trjáhúsinu sínu og horfir á inn um gluggann dapur í bragði. Hver kemur þá 

til bjargar annar en leiðinlega trúaði nágranninn Ned (sem hefur þó ekki verið í neinu 

uppáhaldi hjá feðgunum) og færir honum dásamlega framreitt heitt kakó sem Bart 

þiggur með þökkum. Reyndar þróast málin á þann veg að Bart leitar oftar til Flanders 

því þar fær hann föðurlega umhyggju sem skortir heima fyrir (Silverman, 2007). 

2.5. LISA 

Lísa er eldri dóttirin á heimilinu og  einstaklega vel gefin stúlka. Hún er að mörgu leiti 

rödd sannleikans í þáttunum og sú persóna þáttanna sem mest hefur til málanna að 
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leggja. Hún  er táknmynd aktívismans. Í þættinum The Squirt and The Whale  

(S21E19) reynir hún auðvitað að bjarga dauðvona hval sem rekur á land.  Þátturinn 

The Good, the Sad and the Drugly lýsir því þegar hún er svo niðurdregin vegna 

framtíðarsýnar sinnar á heimabæinn Springfield að hún er greind með 

Umhverfisörvinglun og fær viðeigandi lyf hjá geðlækninum til að slá á einkenni 

sjúkdómsins. Lyfin virka ekki sem skyldi og verða til þess að hún sér brosandi andlit 

á öllum hlutum og Marge tekur þau af henni þegar Lísa hefur næstum farið sér að 

voða með því að ætla að kyssa viftu (IMDb, e.d.). 

2.6. MAGGY 

Maggý (Magga) er litla barnið á heimilinu, ómálga en tjáir sig með snuðinu sínu sem 

hún er alltaf með. Hún á það þó til að taka til sinna ráða og bjarga málum. Í 

bíómyndinni, The Simpsons Movie sýnir hún það framtak að brjóta glerpelann sinn og 

ota brotna hlutanum að þeim sem ætla að taka hana frá fjölskyldunni og  það er hún 

sem bendir móður sinni og systkinum á undankomuleiðina í gegnum sandkassann 

þegar bæjarbúar eru á eftir þeim. Í þættinum Who Shoot Mr. Burns?: ( Part Two) 

kemur í ljós að lítið barn með sleikipinna hafði skotið hann, að vísu hafði hann reynt 

að ná af henni sleikipinnanum (IMDb, e.d.). 

2.7. AÐRIR ÆTTINGJAR OG VINIR 

Nokkrir meðlimir fjölskyldu Simpson hjónanna eru persónur í þáttunum. Það eru 

Abraham faðir Hómers sem er á dvalarheimili fyrir aldraða og sofnar hvar sem hann 

er staddur,  móðir hans heitir Mona og svo á hann einnig hálfbróðurinn Herbert sem  

kemur lítið við sögu. Svo eru hinar einstöku systur Marge, Pattý (Patricia) og Selma. 

Þær eru eldri tvíburasystur Marge, vinna á sama vinnustað og búa saman, keðjureykja 

og koma með meinlegar athugasemdir um allt og alla, því er erfitt að skilgreina 

persónur þeirra nema sem miðaldra meinhorn. Þær eru báðar ógiftar, önnur valdi sér 

það en hin lenti í því (Árni Matthíasson, 1995). 

Ýmsir aðrir vinir fjölskyldunnar og  íbúar Springfield koma við sögu í þáttunum.  Apu 

Nahasapeemapetilon rekur Kwik-E-Mart stórmarkaðinn, Wiggum lögreglustjóri, Moe 

Szyslak bareigandi á Móabar, Skinner skólastjóri, trúðurinn Krusty, Sideshow Bob, 

Quimby bæjarstjóri, séra Lovejoy, og síðast en ekki síst sá sem öllu ræður; 

Montgomery Burns eigandi aðal vinnustaðarins í bænum. Gamall og fégráðugur karl 
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sem er þó svo heppin að eiga hinn auðmjúka aðstoðarmann Smithers að. Þetta er 

aðeins brot af öllum þeim sem persónum sem koma fram í þáttunum 

(Thegreatnugget.com, e.d.). 

2.7.1. ÞEMU ÞÁTTANNA 

Þemu Simpson þáttanna eru margvísleg en eiga það þó öll sameiginlegt að taka á 

þeim málum sem til umræðu eru í vestrænum þjóðfélögum. Þættirnir eru líka þannig 

úr garði gerðir að þeir geta tekið á nánast öllu, líka þeim málum sem þykja viðkvæm í 

umræðunni. Eiginleikar Simpson fjölskyldunnar og útlit þeirra gerir það einnig að 

verkum að ekki er alveg hægt að samsama hana við venjulegt fólk. Til dæmis er hún 

gul að lit og bara með fjóra fingur auk þess sem andlitsfall gefur ekki tilefni til að 

hugsa sér venjulegt fólk. Það er þó persónusköpunin sem ræður og þar virðast margir 

áhorfendur annaðhvort sjá sjálfa sig eða einhvern sem þeir þekkja vel, þótt í spéspegli 

sé og oft yfirdrifið (Knowles, 2008). 

2.7.2.  UMHVERFISMÁL 

Í samræmi við ætlun höfundarins Matt Groenings hafa þættirnir gert stólpagrín að 

félagslegum vandamálum eins og til dæmis umhverfismálum. Persónur þáttanna 

heimsækja sem dæmi Springfield jökul sem fer hratt bráðnandi og vakna við það 

ýmsar hugleiðingar um hækkandi hitastig og rísandi sjávarmál ásamt þeirri spurningu 

hvort áhyggjur af hækkandi hitastigi séu tilhæfulausar (Peach, 2011). 

 

Kjarnorkuverið í Springfield (SNPP) er hið sýnilega tákn þáttanna í umhverfismálum 

og er sýnt í upphafi hvers einasta þáttar þar sem myndavélinni er beint til að sýna hina 

fallegu borg Springfield. Þar fá áhorfendur einnig að sjá kjarnorkuverið með sína tvo 

reykháfa spúandi þykkum dökkum reyk. Þetta sjónarhorn á borgina túlkar með 

áhrifamiklum hætti hversu mikil áhrif orkuverið hefur þar sem það er sett til mótvægis 

við hið fallega umhverfi Springfield borgar. Þessi truflandi ímynd sýnir vel hinn 

dökka húmor þáttanna ásamt því að færa sýnileg rök fyrir andstæðunum á 

gamansaman hátt. Ímynd hins eiturspúandi orkuvers er vissulega ögrandi sýn og 

styrkist enn frekar þar sem það er málað í  óvenju skærum litum sem eru einnig í 

algjörri andstæðu við hinn allt um lykjandi gráa reykjarmökk sem frá því kemur. 

Kjarnorkuverið er því táknræn undirstaða fyrir áherslur höfunda á umhverfismálin því 
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það sýnir marga á margan hátt hin vistfræðilegu vandamál sem kjarnorkan og 

kjarnorkuverið hafa í för með sér (Todd, 2002). 

 

Höfundur þáttanna Matt Groening segir;  

“It always amazes me how few cartoonists in print or animation go after the 

bigger issues, the kinds of things that keep you lying awake in the middle of 

the night,” (Turner, 2004). 

í bókinni ,,Planet Simpson: How A Cartoon Masterpiece Defined A Generation,”eftir 

kanadíska blaðamanninn og rithöfundinn Chris Turner (Turner, 2004). 

Borgin Springfield, heimaborg fjölskyldunnar sameinar gildin tvö um kjarnorku sem 

orkugjafa og kjarnafjölskyldu (Nuclear family) og þar af leiðir að í fjölskyldunni eru 

bæði þessi umfjöllunarefni samtvinnuð félagslega og pólitískt. Það er áhugaverð 

staðreynd að kalda stríðið endaði sama ár og Simpson þættirnir hófu göngu sína, eða 

1989, og þar með urðu líkur á kjarnorkustyrjöld minni. Börnin í fjölskyldunni alast 

því upp í félagslegu umhverfi þar sem nokkuð annað viðhorf er til kjarnorkunnar bæði 

félagslega og pólitískt og fólk er byrjað að huga að skaðanum sem hún veldur 

umhverfinu og vill gera eitthvað í málunum. Sem dæmi um þetta má nefna að á fyrstu 

mánuðum forsetatíðar George W. Bush olli neitun hans á að skrifa undir Kyoto 

bókunina meiri usla en vangaveltur hans um að endurvekja stjörnustríðsáætlun 

Reagans (Knowles, 2008). 

Kjarnorkuverið í Springfield SNPP  (eða Springfield Nuclear Power Plant) er ekki í 

brennidepli Simpson þáttanna. Sú mynd sem dregin er upp af því í byrjun hvers þáttar 

er sú að í lok hvers vinnudags fleygir Hómer frá sér vinnunni án þess að ganga frá 

nokkrum hlut eða gera neinar varúðarráðstafanir og sjaldan sést hann í merktum 

vinnugalla sem hann ætti þó að klæðast. Á heimleiðinni finnur hann svo úraníumstöng 

sem hefur villst innan klæða og fleygir henni út úr bílnum. Þessi úraníumstautur 

lendir nánast á Bart sem er á leið heim úr skóla en tekst að vinda sér undan. Þetta 

síendurtekna atriði þáttanna gefur í skyn að úraníum sem er stórhættulegt sé það ekki 

og gerir um leið lítið úr þeirri hættu sem er undirliggjandi en um leið samofin háttum 

og venjum fjölskyldunnar (Knowles, 2008). 
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Hómer er að sjálfsögðu ekki einum um að kenna hvernig hlutum er háttað. Sem 

eigandi orkuversins er Montgomery Burns ábyrgur fyrir viðhaldi kjarnorkuversins en 

hann er í þáttunum ávalt sýndur sem harðsvíraður og samviskulaus og sýnir ágætlega 

hversu háðslega er farið með þær  persónur sem eru við stjórnvölinn í þáttunum. 

Burns er sýndur dálítið eins og kjarnorkan sjálf, óhjákvæmilegur og nauðsynlegur en 

hættulegur borgurunum (Knowles, 2008). 

Það hlutverk sem kjarnorkuverið fær í þáttunum tengist oftar en ekki 

umhverfismálunum þar sem mengun og vanræksla þess verður til þess að eitthvað 

slæmt skeður. Dæmi um þetta er þátturinn ,,Two Cars in Every Garage, Three Eyes in 

Every Fish“  en þar er í fyrsta skipti tekið á umhverfisvanda sem kjarnorkuverið 

skapar og samspili milli einstaklingsins og stjórnmálanna. Þátturinn sýnir notkun og 

misnotkun kjarnorkunnar í því skyni að viðhalda jafnvæginu milli hins s iðlausa 

auðvaldssinna Montgomery Burns og íbúa Springfield. Þátturinn sýnir vel þann ótta 

sem almenningur bjó við á þeim tíma, eða 1990 þegar þátturinn var fyrst sýndur 

(Knowles, 2008). 

Eftirlitsmenn koma til að taka út öryggismál kjarnorkuversins eftir að veiðst hefur 

þríeygður fiskur í vatninu. Hér á eftir fer brot úr handriti þáttarins, tilkynning 

forstjórans til starfsmanna er eftirfarandi: 

BURNS 
Hi-ho, faceless employees. In a few moments the government inspection team will be 

touring the plant. (cut to outside) So look busy and keep your mouth shut. That is all.  

 

Eftirlitsferðin gengur ekki sem skyldi og niðurstöðurnar eru sláandi. Burns tekur þá til 
sinna ráða: 

 

 BURNS 
Look here, inspector, could I speak to you privately, in my office? 

The chief inspector is taken to Burns' office.  

INSPECTOR 
Mr. Burns, in twenty years, I have never seen such a shoddy, deplorable-- 

BURNS 

Oh, look ! Some careless person has left thousands and thousands of dollars just lying 
here on my coffee table. Uh, Smithers, why don't we leave the room, and hopefully, 
when we    
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return, the pile of money will be gone. (leaves then returns a few moments later) D'oh, 
look Smithers, the money and a very stupid man are still here.  

INSPECTOR 
Burns, if I didn't know better, I'd think you were trying to bribe me. 

BURNS 

Is there some confusion about this? (stuff money into his pockets) Take it! Take it ! 
Take it, you poor schmo! 

INSPECTOR 

Mr. Burns! I'm gonna overlook this felony, however, I will not overlook the three 
hundred and forty two violations I observed at your plant today. Either bring this 
place up to code or we'll shut it down. Good day. (leaves) 

BURNS 
Oh well, a little dab of paint here, a little spackle there... how much could it possibly 
cost to fix this place up? 

SMITHERS  
(typing on a calculator)  Approximately fifty-six million dollars, sir. 

BURNS 

Fifty-six million!? 

SMITHERS 
(cowering) Don't hit me, sir. (Knowles, 2008). 

 

Þetta endar með því að Burns ákveður að fara sjálfur í framboð til ríkisstjóra eftir að 

hafa fengið hugmyndina frá Hómer því þá getur hann sjálfur verið yfirvaldið og sett 

reglurnar eftir því sem honum hentar. Þegar kannanir sýna að hann virðist ekki ná til 

almennings, ákveða ráðgjafar hans að til að sýna mannlegu hliðarnar eigi hann að 

snæða kvöldverð í beinni sjónvarpsútsendingu með fjölskyldu í bænum síðasta 

kvöldið fyrir kosningar, heima hjá Marge og Hómer!  Marge afneitar með öllu að taka 

þátt í þessu fyrst í stað en samþykkir naumlega á endanum (Knowles, 2008).  

Það sem gerist milli mæðgnanna Lísu og Marge þetta kvöld eftir að Lísa hefur spurt 

Burns skylduspurningar sem hún fékk ekki að velja sjálf, fær hún óbeit á sjálfri sér 

eftir að hafa tekið þátt í fjölmiðlasirkusnum. Spurningin sem hún vill spyrja Burns að 

er um það hvort starfsemi kjarnorkuversins muni ekki spilla jörðinni þannig að hún 

verði óbyggileg. Henni er bannað að  spyrja að þessu en fær þess í stað fyrirfram 

ákveðna spurningu ákveðna af fjölmiðlum. Móðir hennar hughreystir hana:  

LISA 
Oh Mom, that felt awful. 



 

 14 

MARGE 
Mmm... I'm sorry dear. It will all be over soon. 

LISA 
But Mom, we've become the tools of evil. 

MARGE 
Lisa, you're learning many lessons tonight, and one of them is to always give your mother the 
benefit of the doubt. 

Hún ákveður að matreiða þríeygða fiskinn sem Hómer veiddi og má ætla að þar hafi 

hún komið með sína eigin pólitísku yfirlýsingu, enda fer það svo að fiskurinn er með 

öllu óætur. Burns spýtir honum og eyðileggur þar með álit almennings á sér og 

kosningasigur hans fer fyrir lítið. Þannig má segja að höfundar þáttanna nái að sýna 

fram á að starfsemi kjarnorkuversins hafi áhrif inn á heimilin og  skoðanir 

mæðgnanna í umhverfismálum hafi haft sigur þetta kvöld. Þess má einnig geta að 

ameríska eftirlitsstofnunin; the United States Council for Energy Awareness 

(USCEA) sakaði stjórnendur þáttanna um að þeir væru að gera grín á sinn kostnað en 

buðu þeim að koma í skoðunarferð í kjarnorkuver til að sjá með eigin augum hvernig 

starfsemin færi fram, sem þeir þáðu. Eftirá sögðu þeir að þótt þessi umræddi þáttur 

hefði að mörgu leyti verið óraunsær, væri hann samt raunsærri en þeir hefðu nokkurn 

tíma getað ímyndað sér (Knowles, 2008). 

2.7.3. AKTÍVISTINN LÍSA 

Áhyggjur Lísu af umhverfismálum hafa aflað henni nokkurra viðurkenninga, svo sem 

eins og Board of Directors Ongoing Committment award og komið þáttunum á lista 

amerísku dýraverndunarsamtakanna PETA yfir þær  sjónvarpspersónur sem eru hvað 

mestir dýravinir (Delingpole, 2010). 

Eins og áður er getið geyma Simpson þættirnir ótal mörg dæmi þar sem höfundum 

þeirra hefur þótt þörf á að koma umhverfismálum að. Hin gáfaða og hugsandi Lísa er 

þá oftar en ekki holdgerfingur baráttunnar. Reyndar er Lísa mikil baráttukona og 

umhverfismálin eru ekki einu málin sem hún lætur til sín taka; Jafnréttismál, trúmál, 

stjórnmál og hverskonar félagslegt óréttlæti kemur til hennar kasta (Delingpole, 

2010). 

Í þættinum ,,Lisa The Vegetarian“ gerist Lísa grænmetisæta með hjálp Pauls og 

Lindu McCartney. Eftir að hafa vingast við lítið lamb í dýragarðinum ákveður hún að 

borða ekki kjöt oftar enn það reynist þrautin þyngri þar sem allt hennar umhverfi er 

umvafið kjötætum og kjötneyslu. Heima við þarf hún að umbera föður sinn 
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skipuleggja grillveislu eftir að hafa þurft að horfa á heimildarmynd í skólanum þar 

sem kjöt og neysla þess var dásömuð. Í örvæntingu sinni flýr hún út í Kwik-E-Mart 

þar sem hún hittir búðareigandann Apu sem kennir henni dýrmæta lexíu, það er að 

reyna að umbera fólk sem ekki er sama sinnis og hún. Þar kemst hún að því að Apu 

reynist ekki einungis vera grænmetisæta heldur sneyðir hann algjörlega fram hjá 

hverskonar dýraafurðum. Hann segir henni að það sé vel hægt að hafa áhrif á fólk 

öðruvísi en að vera sífellt að nauða í því. Paul og Linda eru sammála þessu og útskýra 

fyrir henni að nauðsynlegt sé að virða skoðanir annarra (Delingpole, 2010). 

 

Í enn öðrum þætti ,,O Brother, Where Bart Thou“ sem sýndur var í fyrsta sinn í 

desember 2009 ræða Lísa og faðir hennar um snjókomu; 

 

HOMER: Gee, Lisa, looks like tomorrow, I’ll be shoveling 10 feet of global warming. 

LISA: Global warming can cause weather at both extremes, hot and cold. 

HOMER: I see. So you’re saying warming makes it colder. Well, aren’t you the queen 

of crazy land! Everything’s the opposite of everything! 

(Homer dances, twirling and waving his arms.) 

HOMER (singing): La de da de da. I’m Lisa Simpson! La de da de da! 

LISA (muttering): Really? Really? (Peach, 2011) 

 

Í þættinum  ,,On a Clear Day I Can’t See My Sister” sem sýndur var árið 2005 hefur 

Lísa enn einu sinni upp raust sína og nú í skólastofunni.  

 

LISA: Listen, people, how can you stand there eating snacks and being children when 

the world’s glaciers are vanishing? We have to do something about it. Glaciers are 

nature’s alarm clock, and it’s time for us to wake up. Can there be any doubt that the 

culprit is greenhouse gas, produced by man? 

(At that moment, Lisa’s classmates hear a fart sound. It comes from a walkie-talkie 

that Bart, Lisa’s bratty older brother, has placed in her backpack. The students titter.) 

BART: The only gas is coming from Lisa’s butt! (Peach, 2011). 

 

 

Enn eitt dæmið um baráttu Lísu í umhverfismálunum er þegar hún er stödd á 

Springfield jökli og lendir í orðaskaki við landvörð nokkurn sem neitar því að 

loftslagsbreytingar séu staðreynd;  

 

RANGER: Young lady, the federal government’s position on global warming is that it 

does not exist. This glacier’s doing just fine. 
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LISA: No, it isn’t. It’s a lump of slush. Look at it! 

(Later, Lisa falls in a pool of melt water created by the disintegrating glacier.)  

LISA: Help, I’m sinking in the lake! 

RANGER: You mean, you’re walking on the glacier! (Peach, 2011) 

 

Undanfarin ár virðast framleiðendur þáttanna hafa snúið sér æ meira að staðalímynd 

umhverfissinna og Lísa hefur verið skilgreind sem hvell rödd dómsdagssinna. Í 

þættinum 

,, The Good, the Sad and the Drugly,”  sem sýndur var í april 2009 heldur hún aftur 

ræðu yfir bekkjarfélögunum; 

 

LISA: There is no Springfield 50 years in the future! With global warming trapping 

the CO2inside our poisonous atmosphere, our super-heated oceans will rise, 

drowning our lowlands, leaving what’s left of humanity baking in desert that once fed 

the world. And in the new Nineveh, darkness falls. 

(Lisa’s classmates gape at her, terrified. One boy screams and throws himself out the 

window.) (Peach, 2011) 

 
Fréttamaðurinn Kent Brockman er fyrstur til að minnast á veðurfarsbreytingar í 

þættinum ,,Mr Plow” sem var sendur út 1992. Þar kastar hann fram þeirri spurningu 

hvort óvenju hlýr vetur geti orsakast af veðurfarsbreytingum og segir. ,,Ef 70 

(21°gráða Celcius) á miðjum vetri er gjaldið sem við þurfum að greiða fyrir mengun 

af völdum umferðarinnar ætla ég bara eð eiga gamla Pontiacinn minn áfram” (Peach, 

2011). 

 

Tony Broccoli loftlagssérfræðingur við Rutgers University segir þetta sennilega 

enduróma reynslu íbúa austurstrandar bandaríkjanna þennan vetur sem kvörtuðu 

undan veðrinu. Hvað sem öllum loftslagsbreytingum líður kann fólk sem býr í köldu 

loftslagi að meta hlýjuna og orðið  ,,hlýnun” hljómar ekki illa í eyrum fólks. Hann 

segir líka að viðhorf til loftlagsbreytinga hafi skipt fólki upp í andstæðar fylkingar og 

margir séu þeirrar skoðunar að þær séu ekki af manna völdum (Peach, 2011).   

 

Starfsmenn kjarnorkuversins eru langt frá því að vera meðvitaðir um hættuna sem 

fylgir starfseminni sem gerir atferli þeirra að enn meiri háðsádeilu. Þeir eru algjörlega 

ónæmir fyrir stöðunni og úrelt vinnubrögð þeirra við förgun eiturefna færir enn 

frekari sönnur á algjört sinnuleysi þeirra. Vinnufélagar Hómers þeir Lenny og Karl, 

fara með hjólbörur fullar af kjarnorkuúrgangi í förgun. Þegar þeir eru að velta fyrir sér 
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mögulegum geymslustað velta einar hjólbörurnar um koll, auðvitað með þeim 

afleiðingum að innihaldið fer út um allt. Þeir félagar líta þá hvor á annan og yppta 

öxlum, halda síðan áfram ferð sinni með úrganginn, algjörlega ómeðvitaðir um þá 

miklu hættu sem þetta skapar (Todd, 2002). 

 Það að starfsmennirnir sýni algjört afskiptaleysi gagnvart úrgangi kjarnorkuversins er 

vissulega bæði í senn, fyndið og fáránlegt, og stuðlar að fordæmingu þáttahöfunda á 

því hversu óvarlega er staðið að málum varðandi geymslu og eyðingu kjarnaúrgangs. 

Simpson þættirnir hæðast að þeim varúðarráðstöfunum (eða öllu heldur skorti á þeim) 

sem eru einkennandi fyrir geymslu kjarnorkuúrgangs og ímyndin um þennan úrgang á 

víðavangi (eins og hjá Karli og Lenny) er talandi dæmi um þá lítilsvirðingu sem menn 

sýna umhverfinu. Þessi þjóðfélagsádeila verður enn sýnilegri í þeirri skopstælingu 

sem Simpson þættirnir sýna fram á  og þeir reiða sig á þessa skopstælingu til að túlka 

gangrýni sína á núverandi stöðu mála varðandi meðferð kjarnorkuúrgangs (Todd, 

2002). 

2.8. MYNDIN 

Bíómyndin The Simpsons Movie fjallar nánast eingöngu um umhverfismál. Það að 

höfundar þáttaraðanna skuli hafa valið þau sem meginþema myndarinnar segir okkur 

að þetta sé málefni sem þeir vilji vekja frekari athygli á. Í upphafi myndarinnar er það 

ameríska rokkhljómsveitin ,,Green Day” sem heldur tónleika sem enda þannig að 

hljómsveitarpallurinn sekkur í einhverskonar mengunar fen og atriðið fær endi sem 

svipar til atriðis úr hinni frægu mynd um Titanic. Hljómsveitarmeðlimir þakka hver 

öðrum fyrir samvinnuna og spila síðan vel þekktan útfararsálm; ,,Hærra minn Guð til 

þín” meðan sviðið sekkur (Silverman, 2007).  

Það er einnig athyglisvert að höfundar skyldu velja einmitt þessa hljómsveit með tilliti 

til nafngiftar hennar eða kannski vegna hennar? Þegar hljómsveitarmeðlimir fara að 

tala um umhverfismál er púað á þá og þetta verður til þess að Lísa fer á 

bæjarstjórnarfund til að reyna að vekja athygli á málinu en skæralyftan sem hún stígur 

upp í til að reyna að ná athyglinni bila og það eina sem íbúar samþykkja er að kaupa 

nýja lyftu. Hún gefst þó ekki upp og fer af stað með undirskriftarsöfnun en kemur 

víða að lokuðum dyrum (Silverman, 2007).  
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Í myndinni tekur fjölskyldufaðirinn Hómer að sér grís og kemur með inná heimilið. 

Hann hugsar álíka vel um grísinn og hann ætti að hugsa um sín eigin börn og sýnir þar 

takta sem hann gæti verið stoltur af varðandi þau, enda taka börnin hans vel eftir þeim 

áhuga sem hann sýnir grísnum. Þetta verður til þess að Bart finnur sig afskiptan og 

leitar jafnvel til nágrannans, hins trúaða Ned Flanders, sem fellur þó ekki venjulega í 

kramið hjá Simpson feðgunum (Silverman, 2007). 

 

Grísinn skapar auðvitað vandamál á heimilinu, það þarf jú að losa sig við úrganginn 

frá honum. það verður fljótlega að vandamáli sem Hómer leysir á þann hátt að fara 

gegn öllum boðum og bönnum sem búið var að setja í Springfield borg, hann losar sig 

við úrganginn frá grísnum og fleygir sílóinu í vatnið. Þannig heldur hann að 

vandamálið sé úr sögunni, sannleikurinn er þó sá að mengun í vatninu er komin langt 

yfir leyfileg mörk og dýr sem komast í snertingu við það eru byrjuð að stökkbreytast. 

Á endanum sér bandaríkjaforseti sem í myndinni er Arnold Schwarzenegger að 

eitthvað verður að gera í málinu því Springfield heimaborg Simpson fjölskyldunnar er 

orðin mengaðasta borg í heimi. Hann lætur því ráðgjafa sína setja glerhjúp yfir 

Springfield borg til að aðskilja hana og íbúa hennar frá öðru umhverfi. Það skapar 

fleiri vandamál og á endanum er ákveðið að eyða borginni með sprengju. Að þessu 

kemst Simpson fjölskyldan þar sem hún er í sjálfskipaðri útlegð í Kanada, þar sem 

hún hafði flúið Springfield og naumlega komist undan æstum meðborgurum sínum 

sem ætluðu sér að ganga frá Hómer vegna mengunarmálsins (Silverman, 2007).  

 

Það er þó einmitt vegna meðfæddrar leti Hómers sem fjölskyldunni tekst að flýja 

þegar búið er að króa hana af á heimili sínu. Í stað þess að fylla upp í holu sem hafði 

myndast í bakgarðinum setti hann sandkassa barnsins yfir hana, það verður til þess að 

fjölskyldan uppgötvar undankomuleiðina. Þarna kemur leti Hómers enn einu sinni að 

gagni  sem sýnir að hann er þrátt fyrir allt ekki alveg vonlaus. Að sjálfsögðu endar 

myndin á því að Hómer bjargar bæði fjölskyldu sinni frá Umhverfisstofnun 

bandaríkjanna, eða Environmental Protection Agency (EPA) og borginni frá 

eyðileggingu (Silverman, 2007). 

 

Þema þessarar myndar er umhverfismál. Höfundum þáttanna þykir mjög sennilega að 

í þeim efnum sé þörf á að vekja fólk til umhugsunar og hafa því valið þau sem megin 



 

 19 

umfjöllunarefni þarna. Þekkt er að margir þættir í Simpson seríunum innihalda 

boðskap sem varða þessi mál.  

Hinn gamansami stíll Simpson þáttanna auðveldar þeim að setja fram og tengja 

hagfræðilega hvatningu fyrir rányrkju í umhverfismálum við fyrirtæki og stofnanir 

sem hafa gróðann sem aðalmarkmið en hugsa ekki um umhverfið og líta á manninn 

sem miðpunkt tilverunnar. Kjarnorkuverið í Springfield er táknmynd baráttunnar milli 

efnahagslegra sjónarmiða og umhverfissjónarmiða og táknar rányrkju á 

náttúruauðlindum í þágu auðs og valda. Áherslur Mr. Burns eiganda þess eru 

táknmyndir viðhorfa þeirra sem hafa tækifæri til að arðræna og hugsa aldrei um hvað 

það gerir umhverfinu og aðferðir hans við stjórnun kjarnorkuversins sýna að gróði og 

umhverfisvernd eru ósamrýmanlegir þættir. Þar að auki notar hann auð sinn og völd 

til að hagræða ímynd kjarnorkuversins í því skyni að slá ryki í augu samborgara sinna 

og fela umhverfismengun þess (Todd, 2002). 

 

2.9. JAFNRÉTTISMÁL 

Simpson teiknimyndaserían er fyrst og fremst háðsádeila á ríkjandi samfélag og þá 

einnig hin hefðbundnu hlutverk kynjanna. Samt sem áður eru áttundi áratugurinn aðal 

mótunarár Marge Simpson og hún hefur orðið fyrir greinilegum áhrifum af þeirri 

feminísku bylgju sem þá reið yfir heiminn. Í þó nokkrum þáttum seríunnar sjáum við 

að hún var femínisti í menntaskóla, til dæmis er hægt að sjá hana með eintak af Ms. 

magazine í höndunum (en það er bandarískt kvennablað sem gerir út á frjálslyndi og 

femínisma) og hana langaði að gerast listamaður. Femínísk áhrif ásamt áhrifum þess  

að lifa tilbreytingasnauðu lífi má sjá í nokkrum þáttanna bæði innan heimilis og utan. 

Marge notar ýmsar aðferðir við að eyðileggja hefðbundna ímynd hinnar kvenna í 

sjónvarpi.  Hún er fulltrúi hinnar nýju amerísku húsmóður í k jarnafjölskyldunni. Í 

þættinum ,, A Streetcar Named Marge“ kemur hún með nýtt sjónarhorn á hlutverk 

hinnar heimavinnandi húsmóður þar sem hún útskýrir fyrir Hómer "…I spend all day 

home with Maggie. Sometimes it's like I don't even exist,“ en svar eiginmannsins sem 

er auðvitað ekki að hlusta og er með allan hugann við sjónvarpið er ,,Sounds 

interesting.” Það að Marge er, bara húsmóðir” eins og sagt er sem kvartar undan 

hlutverki sínu við áhugalausan eiginmann sýnir á fjarstæðukenndan hátt hina 

ósýnilegu húsmóður sem endurspeglast einnig vel í þættinum  ,,Leave It To The 
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Beaver“ og öðrum þáttum. Í þessu kaldhæðnislega atriði kemur glöggt fram að 

húsmæður eigi að njóta virðingar í stað þess að uppskera fálæti (Allen, 2000). 

 

Dæmi um það hvernig komið er fram við konur kemur líka ágætlega fram í þættinum 

,,The Springfield Connection“ í sjöttu seríu, en þar gerist Marge lögregluþjónn. Hún 

lendir í rimmu við Hómer þar sem hann hefur lagt í stæði fatlaðra og hún er að skrifa 

sektarmiðann. Hann ætlar að blíðka hana og losna við sektina en þar sem hún gefur 

hvergi eftir, tekur hann af henni lögregluhúfuna og byrjar að hæðast að henni meðan 

mannfjöldin hópast að. Þetta endar með því að hún handtekur hann. Hómer er alls 

ekki ánægður að búa með lögregluþjóni.  

 

Homer: You have become such a cop “Not that long ago, you were so much more to 

me. You were a cleaner of pots, a sewer of buttons, an unplugger of hairy clogs.” 

Marge: “I'm still all those things, only now I'm cleaning up the city, sewing together the 

social fabric, and unplugging the clogs of our legal system.”  

Homer:  locked into a dichotomized view of his and Marge's roles, simply asks “You're 

cooking what for dinner?” (Henry, 2007). 

 

2.10. TRÚMÁL 

Trúaðir bandaríkjamenn hafa ávalt verið hrifnir af Simpson þáttunum. Þeir sem mest 

ber á varðandi trúmálin eru séra Lovejoy og Ned Flanders nágranni Simpson 

fjölskyldunnar. Það virðist sem Flanders sé meiri smjaðrari en kristnir 

bókstafstrúarmenn eiga skilið. Þrátt fyrir einlæga trú sína fellir hann ekki 

siðferðisdóma eða er með áróður gegn hommum. Jafnvel þótt sumum finnist sem 

hann hafi orðið örlítið herskárri með árunum hafa þættirnir ávalt stuðlað að 

umburðarlyndi og við sem áhorfendur erum ávalt tilbúin að fyr irgefa Hómer 

heimskuna, Bart óhlýðnina, Lísu sjálfbirgingsháttinn og Marge nöldrið. Við  

fyrirgefum Wiggum lögreglustjóra fyrir að vera óhæfur í starfi, Barney alkóhólismann 

og Patty skapbrestina. Við reynum að fyrirgefa Ned Flanders fyrir að vera svona 

(pirrandi) og á vissan hátt gerum við það. Já- mildi, þolinmæði og fyrirgefning eru 

allstaðar (Doig, 2007). 
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Kanadíski prófessorinn Rikk Watts sem kennir trúarbragðafræði við Regent College 

hefur notað Simpson fjölskylduna sem dæmi í fræðum sínum. Í greininni: On The 

Edge of a Millenium: Making Sense of Genesis 1, notar hann tilvísanir í Simpson 

fjölskylduna til að útskýra Fyrstu Mósebók og hvernig fólk upplifir fyrst formið og 

síðan innihaldið í því sem það upplifir;  

But does this mean that “The Simpsons” is not true?  Of course 
not.  One of the reasons for its on-going popularity is its caustic 
wit and perceptive social satire (Watts, 2012). 

 

Íbúar Springfield eru sennilega trúuðustu sjónvarpspersónur á skjánum. Þeir sækja 

kirkju hvern sunnudag  að Hómer meðtöldum þótt hann haldi því fram að ef Guð vilji 

að hann sé tilbeðinn í klukkutíma á viku hefði hann átt að hafa vikuna klukkutíma 

lengri. Þótt Simpson þættirnir hafi verið gangrýndir af kristnum bókstafstrúarmönnum 

fyrir að gera grín að trúnni, sérstaklega með persónu Ned Flanders í huga, hafa margir 

þeirra þó áttað sig á því að í viðhorfi þáttanna  til trúarinnar yfirleitt,  gætir nokkurs 

efa (Delingpole, 2010). 

Hómer: Ég er ekki mjög trúaður maður en ef þú ert þarna bjargaðu mér Súpermann! 

Í þessu tilfelli hefur Hómer ákveðið að vera heima í stað þess að sækja kirkju en 

lendir í þeirri ógæfu að það kviknar í húsinu eftir að vindlaglóð kemst í Playboy blöð 

sem hann hafði verið að skoða. Húsinu er bjargað vegna þess að Guð var að verki í 

nágrönnum hans sem komu til hjálpar. Af öllum trúarbrögðunum verður kristnin mest 

fyrir barðinu á gríninu en þar á eftir kemur Hindúismi, þökk sé hinum indverska Apu 

og engan þarf að undra að þau trúarbrögð sem sleppa helst við grínið eru þau sem 

virðast síst þola það. Matt Groening hefur þó nýlega gert stólpagrín að Múslimum þar 

sem hann lætur Hómer gruna hina austurlensku nágranna sína um að vera 

hryðjuverkamenn, kallar Allah Oliver og Kóraninn The Corona (Delingpole, 2010). 

2.11. STJÓRNMÁL 

Höfundur Simpson þáttanna, Matt Groening segir í viðtali við Will Doig ritstjóra The 

Daily Beast með meiru að hann haldi að Simpson hjónin séu repúblikanar.  

They're pretty politically apathetic, says Groening, but they do go 
to church and they do pray, and I get the feeling that if they 
voted, they would probably vote for the, uh…for the wrong 
candidate. He pauses before reiterating, If they voted (Doig, 
2007). 
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Að heyra þetta, segir Doig, fyllir mig ótta. Þetta er eins og að fá birta Gallup könnun 

sem staðfestir að þjóðin sé að snúast í átt til íhaldsins. Þættirnir eru nokkurs konar 

pólitísk loftvog Ameríku því þeir endurspegla þjóðarsálina. Hann getur þess þó að 

þegar fyrstu þættirnir fóru í loftið hafi fjölskyldan komið áhorfendum fyrir sjónir sem 

kjósendur demókrata (Doig, 2007).  

 

Sjálfur er Matt Groening demókrati og hefur margsinnis stutt framboð til flokksins en 

einn af aðal höfundunum þáttanna, John Swartzwelder er einmitt íhaldsmaður. Það 

góða við Simpson þættina, segir blaðamaðurinn Jonah Goldberg (sem er íhaldsmaður) 

er grínið gleymir engu og engum, hvorki til hægri né vinstri. Á fundum Repúblikana 

má sjá skilti með áletrunum eins og; Við viljum það sem er verst fyrir alla og á 

fundum Demókrata Við erum ófær um að stjórna (Delingpole, 2010). 

 

Að undanskilinni grænmetisætunni, femínistanum og dýraverndunarsinnanum Lísu 

eru persónur þáttanna  frekar ópólitískar. Húsmóðurhlutverkið hefur að mestu gengið 

að uppreisnargirni Marge frá unglingsárunum dauðri og Hómer ætlaði að kjósa 

Obama í síðustu kosningum en ýtti á McCain takkann fyrst. Sú persóna þáttanna sem 

sýnir hvað mestar pólitískar tilhneigingar er Quimby borgarstjóri sem er þó ótrúlega 

spilltur og óheiðarlegur maður og næstur honum kemur Wiggum lögreglustjóri sem er 

litlu betri (verri). Á lögreglumerkinu sem hann ber í barminum stendur ,,Cash bribes 

only“ (Delingpole, 2010). 

 

Simpson þættirnir lofsyngja mörg helstu mál íhaldsins, til dæmis stöðu fjölskyldunnar 

og efasemdir um pólitískt vald. Íbúar Springfield biðja til Guðs og sækja kirkju á 

sunnudögum. Að klámi undanskildu er ekkert í netheimum sem hefur álíka margar 

vefsíður og blogg og Simpson þættirnir, þeir hafa meðal annars áhrif á það hvernig 

við segjum brandara og hvert sem litið er má sjá áhrif þeirra- en aldrei allt, það er of 

djúpt á því (Ortved, 2007). 

 

Kannski voru það mestu mistök Geroge Bush (eldri) bandaríkjaforseta á ferlinum að 

lýsa yfir því að bandaríkjamenn skyldu reyna að líkjast the Waltons meira en the 

Simpsons en hann virðist algjörlega hafa misskilið boðskap Simpson þáttanna því þeir 

setja fjölskylduna og gildi hennar einmitt í öndvegi nánast í hverjum þætti 

(Delingpole, 2010). 
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2.12. SAMKYNHNEIGÐ 

Samkynhneigð hefur alltaf verið til umræðu í þáttunum. Nánast frá byrjun hafa íbúar 

Springfield komið út úr skápnum einn og einn, þótt engin hafi formlega verið lýstur 

samkynhneigður fyrr en í 16. þáttaröð þegar Pattý systir Marge opinberaði 

samkynhneigð sína í þættinum ,,There is Something About Marrying“ Þótt þarna sé í 

fyrsta sinn opinberlega lýst yfir samkynhneigð, var það þó strax í annarri þáttaröð sem 

Karl ritari Hómers reyndi að kyssa hann og í þætti frá áttundu þáttaröð bjargar  

ameríski leikstjórinn John Waters sem er samkynhneigður feðgunum Hómer og Bart 

frá hreindýri – og um leið þeim hugmyndum þeirra um að samkynhneigða menn 

skorti hugrekki og karlmennsku (Delingpole, 2010). 

 Hómer hefur semsagt áhyggjur af því að Bart sé hugsanlega samkynhneigður og ekki 

batnar það þegar nýr fjölskylduvinur, John, reynist vera það. Hann álítur að hann 

muni hugsanlega spilla Bart eða koma inn hjá honum einhverjum hugmyndum. Hann 

reynir að koma syninum á rétta braut með því að benda honum á allskonar hluti sem 

karlmenn hafa gaman af, svo sem auglýsingaskilti með fáklæddum kvenmönnum 

(sígarettuauglýsingum) en það gefur syninum eingöngu þá hugmynd að byrja að 

reykja (Delingpole, 2010). 

 Síðar í þáttunum verður Hómer þó upplýstari um þessi mál þegar hann fær 

samkynhneigða meðleigjendur í þættinum ,,Three Gays of The Condo“ ásamt því að 

gefa saman samkynhneigt par, þar sem séra Lovejoy hefur neitað að framkvæma 

athöfnina og hann kemst að því að prestar fá 200 dollara fyrir athöfnina (Delingpole, 

2010) 

Í þrettándu þáttaröð  talar Lísa um göngu samkynhneigðra Gay Pride þar sem hún 

segir  ,,já við erum vön þessu, þið gerið þetta á hverju ári“ þar sem hún vísar til texta 

sem sunginn er í göngunni. Vinnufélagar Hómers, Lenny og Carl, koma með 

athugasemdir um ,,hið dásamlega sumarfrí sem þeir eyddu saman“. Hómer var lengi 

búin að hafa efasemdir um Bart og fer með hann á afvikinn stað til að reyna að koma 

honum á rétta braut en staðurinn sá reynist þá vera fyrir samkynhneigða og einn 

gestanna er einmitt Waylon Smithers, aðstoðarmaður Mr. Burns. Smithers hefur nær 

ávalt verið skilgreindur sem samkynhneigður í þáttunum þótt hann hafi aldrei komið 

opinberlega út úr skápnum. Þar sem Simpson þættirnir eru teiknimyndasería og 

persónur þeirra þar af leiðandi ekki raunverulegar telja ýmsir að auðveldara sé fyrir 
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höfunda þeirra að koma með frumlegar aðstæður (eða sem þykja það á þeim tíma) og 

almenningur geti ekki tengt atriði sem sýnd eru þar við ákveðna aðila (Doig, 2007). 

2.13. SPILLING 

Spilling af öllu tagi kemur fyrir í Simpson þáttunum. Pólitísk spilling er þá sennilega 

einna mest áberandi en það eru þá aðallega þeir sem eru í æðstu stöðum sem fá á 

baukinn hjá þeim. Þættirnir eiga það þá til að greina á milli þeirra sem þykja mjög 

spilltir og hinna sem vinna verk sín án þess að almenningur komi endilega auga á það. 

Dæmi úr þáttunum er þegar Montgomery Burns fer í framboð eingöngu vegna 

eiginhagsmuna. Hann þarf eins og áður hefur komið fram í þættinum ,,Two Cars in 

Every Garage and Three Eyes on Every Fish“, að breyta lögum eftir að komið hefur í 

ljós að Kjarnorkuverið uppfyllir ekki heilbrigðis og öryggiskröfur og mikið fjármagn 

þarf til að koma því í lag (Feltmate, 2013). 
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3. VIÐBRÖGÐ ALMENNINGS VIÐ ÞÁTTUNUM 

Þættirnir um Simpson fjölskylduna sem FOX sjónvarpsstöðin tók til sýninga árið 

1989 hafa orðið nokkurs konar vettvangur fyrir félagslega og pólitíska háðsádeilu. Ef 

bornar eru saman við Simpson þættina svipaðar þáttaraðir eins og Sauth Park og 

Family Guy má segja að Simpson þættirnir séu ekki eins umdeildir frá pólitísku 

sjónarhorni. Stjórnmálaskoðanir höfundarins Matt Groening hafa ekki mikið verið til 

umræðu því þættirnir beina sjónum sínum meira að félagslegum þáttum en minna að 

pólitískri umræðu. Umhverfismál almennt hafa verið mikið til umræðu undanfarin ár 

og þau fá sína umfjöllun í þessum þáttum. Þar sem þetta eru umdeild mál skiptir 

miklu hvernig þau eru sett fram og koma almenningi fyrir sjónir (Ceausu, 2011). 

Örlygur Hnefill Örlygsson skrifar í Fréttablaðinu 2007 um hvaða áhrif Simpson 

þættirnir höfðu á hann á æskuárum. Hann segist vera af ,,Simpson kynslóðinni“ og 

sennilega hafi engin kennt sér meira í ensku en Bart Simpson. Telur hann að 

sjónvarpsáhorf Íslendinga á enska þætti eigi ef til vill einhvern þátt í hversu vel þeim 

tekst upp að tjá sig við ferðamenn og nefnir í því sambandi að dönskukunnáttu 

landans hafi farið ört hrakandi þegar farið var að þýða Andrés Önd á íslensku. Þetta e r 

áhugavert sjónarhorn og kannski var ekki rétt ákvörðun að byrja að þýða Andrés Önd 

(Örlygur Hnefill Örlygsson, 2007). 

Þegar verið var að leita fanga fyrir þessi skrif og afla gagna, kom í ljós að tveir 

Íslendingar hafa áður skrifað um Simpson fjölskylduna. Arnar Eggert Thoroddsen 

skrifaði BA ritgerð sína í félagsfræðideild frá Háskóla Íslands árið 1999 og Stefán 

Birgir Stefánsson skrifaði einnig BA ritgerð frá  hugvísindasviði sama skóla um 

fjölskylduna árið 2013. Ritgerð Birgis Arnar nefnist ,,Bara grín“? og fjallar um 

hvernig ímynd kynjanna birtist í sjónvarpi og hvort einhverjar jákvæðar breytingar 

hafi átt sér stað (Arnar Eggert Thoroddsen, 1999). 

Ritgerð Stefáns Birgis ber nafnið; ,,The Id, the Ego and the Superego of The 

Simpsons‘‘ og fjallar um hvernig þrjár persónur þáttanna, þau Homer, Marge og Ned 

Flanders tjá kenningar Sigmund Freud um starfsemi hugans (Stefán Birgir Stefánsson, 

2013). 
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Atli Fannar Bjarkason skrifar í Fréttablaðinu árið 2011 um boð og bönn í skólum, 

sérstaklega með tilliti til kristinnar trúar og skoðun hans er að samstarf kirkju og skóla 

sé tímaskekkja. Þessu til stuðnings nefnir hann að fyrir marga hafi Simpson 

fjölskyldan nánast sama uppeldislegt gildi og kristin trú eða ,,Faðirvorið“ hvað varðar 

siðferðisleg gildi (Atli Fannar Bjarkason, 2011). 

 

Freyr Gígja Gunnarsson skrifar grein um vinsældir Simpson fjölskyldunnar í 

Fréttablaðið árið 2005 þar sem hann veltir fyrir sér gífurlegum vinsældum þáttanna. 

Þar rekur hann hvernig Simpsons æðið náði tökum á sjónvarpsáhorfendum nánast frá 

fyrsta þætti og fólk tók sér í munn orðatiltæki sem komu fyrir í þáttunum. Hann telur 

skýringar vera nokkrar en sennilega fyrst og fremst þá staðreynd að  möguleikar 

þáttanna til að taka fyrir málefni sem eru í brennidepli eru mjög miklir. Vitað er að 

bæði dýrt og tímafrekt er að vinna hvern þátt, einn stakur þáttur inniheldur um 24.000 

teikningar og það tekur um hálft ár að framleiða hann.  Tækni við talsetningu gerir 

það að verkum að auðvelt er að breyta setningum eftir hentugleikum.  Þegar þessi 

grein var skrifuð (2005) var talið að um tíu milljónir manna horfðu á þættina að 

jafnaði og það er næg sönnun fyrir ást almennings á fjölskyldunni (Freyr Gígja 

Gunnarsson, 2005). 

Aðdáendur Simpson þáttanna glöddust mjög þegar netfang Hómers birtist í einum 

þáttanna og margir sendu honum bréf, en teiknari þáttanna Matt Selmann hafði 

einmitt skráð sig fyrir þessu netfangi stuttu áður en þátturinn var sýndur, eða nóttina 

áður. Framleiðandi þáttanna, Al Jean segir að bréfin hafi verið í svipuðum anda og 

þau sem börn senda til jólasveinsins og því hafi verið reynt að svara þeim í svipuðum 

anda sem er sennilega ekkert mjög frábrugðið anda Hómers (Fréttablaðið, 2003). 

3.1.  MÖGULEG ÁHRIF Á HUGSANAGANG ALMENNINGS 

Þættirnir um Simpson fjölskylduna eru sýndir víða um lönd og hafa öðlast ótrúlegar 

vinsældir. Langlífi þáttanna sýnir svo ekki verður um villst að þeir hitta í mark hvað 

efnisval varðar og fólk virðist geta samsamað sig persónunum að mörgu leyti. Þarna 

er (venjuleg) fimm manna fjölskylda að fást við hversdagslífið og það er í grunninn 

venjulegt fjölskyldulíf. Það sem er óvenjulegt við þessar persónur er að þær eru 

teiknaðar og alls ekkert líkar venjulegu fólki. Það virðist þó ekki koma að sök því það 

er hugsanagangur og skoðanir þeirra sem höfða til fólks og það lítur framhjá útliti 

þeirra. Aðdáendur þáttanna virðast því geta séð sjálfa sig þarna þótt í spéspegli sé, 
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sem er sennilega ekkert verra. Simpson fjölskyldan er ekki aðeins af verkamannastétt, 

heldur er hún gul. Einkenni sem hvergi er að finna í öðrum þáttum og gerir það að 

verkum að ekki er hægt að samsama hana við neitt annað þótt ýmislegt bendi til að 

hún tilheyri hvíta kynstofninum þar sem sumar persónur þáttanna eru skilgreindar sem 

þeldökkar eða asískar (Knowles, 2008). 

 

Bandaríski prófessorinn Paul A Cantor skrifaði grein í tímaritið Political Theory árið 

1999 þar sem hann lýsir meðal annars þeim áhrifum sem öldungadeildarþingmaðurinn 

Charles Schumer varð fyrir í heimsókn sinni til unglingaskóla í New York ríki í maí 

það ár. Hann var þar að tala um ofbeldi í skólum og talið barst að byssueign. Einn 

nemenda fer þá að vitna í Simpson þátt  þar sem Hómer langaði að eignast byssu en sá 

hængur var á að hann hafði verið á geðveikrahæli auk þess sem hann hafði tvisvar 

setið í fangelsi. Hann var því skilgreindur sem ,,mögulega hættulegur“. Þegar Hómer 

spyr vopnasalann hvað þetta merki, segir hann honum að það þýði aðeins það að það 

taki hann viku lengur en aðra að fá byssuna afhenta. Þarna varð þessum 

öldungadeildar þingmanni ljóst hversu mikil áhrif Simpson þættirnir hafa á 

samfélagið og að þættirnir taka á þeim málum sem til umræðu eru í samfélaginu 

hverju sinni (Cantor, 1999). 

3.2. HVERNIG NÝTA MÁ VISKU SIMSON FJÖLSKYLDUNNAR 

George H.W. Bush fyrrverandi forseti bandaríkjanna gangrýndi Simpson þáttaseríuna 

opinberlega með því að segja að Amerískt fjölskyldulíf ,,ætti að vera eins og The 

Waltons en ekki eins og The Simpsons“ Þarna var hann að bera saman tvær vinsælar 

þáttaseríur í sjónvarpi um sitt hvora fjölskylduna, mjög ólíkar en þó börn síns tíma 

báðar tvær. (The Waltons eru persónur leiknar af raunverulegu fólki og voru mjög 

vinsælir á árunum kringum 1970). Þessi yfirlýsing varð forsetanum fyrrverandi þó 

ekki til framdráttar því amerískt þjóðfélag hafði ekki verið eins og ,,The Waltons” í 

áratugi, ef nokkurn tíman (Doig, 2007). 

 

Það kemur nokkuð á óvart hversu margar fræði og vísindagreinar hafa verið skrifaðar 

um Simpson fjölskylduna og það sem hún tekur sér fyrir hendur í lífinu. Þættirnir 

virðast vera nánast endalaus uppspretta greina og bóka sem félagsvísindamenn og 

heimspekingar geta sótt í til að rannsaka atferli, háttalag og skoðanir persónanna og 
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þættirnir eru notaðir sem kennsluefni í hinum ýmsu greinum. Hér á eftir fara örfá 

dæmi um það sem kennarar og fræðimenn hafa nýtt sér sem kennsluefni.  

3.3.  HEIMSPEKI 

Í inngangi bókarinnar ,,The Simpsons and Philosophy: The D'oh! of Homer” 

segir:Hversu marga heimspekinga þarf til að skrifa bók um Simpson fjölskylduna? 

Tuttugu- og svo þrjá til að ritstýra (Irwin, 2001). 

Þetta segir örlítið um umfangið þótt sett sé fram í léttum dúr en umrædd bók hefur að 

geyma greinar og ritgerðir eftir 20 höfunda þar sem þeir rannsaka fjölskyldumeðlimi, 

og þá sérstakleg heimilisföðurinn Hómer með tilliti til fornaldarspeki og hvað finna 

má sameiginlegt með spekingum fornaldarinnar og jafnvel hvað þeir myndu segja um 

hegðun hans og gildi (Blaðið, 2005). 

Sænski heimspekingurinn Gina Gustavson hefur skrifað grein um einstaklingshyggju 

sem ber heitið; What Individualism Is and Is not;Or the ideals of Pippi Longstocking 

and Lisa Simpson.  Þar ber hún  saman tvær ungar stúlkur sem báðar eru frægar í 

heimsbókmenntunum (að því gefnu að þættirnir um Simpson fjölskylduna tilheyri 

þeim). Þetta eru mjög ólíkir persónuleikar, Lína er vinsæl og kærir sig kollótta um 

hvað öðrum finnst. Hún er sjálf síns herra en Lísa er bráðþroska stúlka og fyrirmyndar 

nemandi sem lætur sig þjóðfélagsmálin varða og fylgir hugmyndum sínum eftir 

(Gustavson, 2008).  

3.4.  HAGFRÆÐI 

Bandarísku hagfræðiprófessorarnir Mark T. Gillis og Joshua Hall hafa skrifað grein 

sem þeir nefna; Using The Simpsons to Improve Economic Instruction through Policy 

Analysis þar sem þeir lýsa kostum þess að nota vinsælt sjónvarpsefni sem ungt fólk 

þekkir til að kenna hagfræði og setja fram hugtök úr hagfræðinni í samhengi við efni 

hinna ýmsu þátta. Eða þá að setja efni þáttanna fram í samhengi við hugtök 

hagfræðinnar, eftir því hvernig á það er litið. Þeir segja reynslu sína af kennslunni 

góða og það að sýna búta úr þáttunum í fyrirlestrartímum veki áhuga á efninu og setji 

það í nýtt samhengi hjá nemendum, jafnvel þeim allra áhugalausustu! Þessi 

kennsluaðferð leiðir til þess að nemendur muna efnið betur og lengur en ella og þeir 

segjast hafa upplifað það mörgum mánuðum síðar að nemendur hafi auðveldlega geta 
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sett sig inn í efnið með því að vísa til sérstakra þátta eða þáttabrota sem sýnd hafi 

verið í fyrirlestrum (Gillis & Hall, 2007). 

3.5.  STJÓRNMÁLAFRÆÐI 

Stjórnmálafræðin nýtur mikilla forréttinda á þessu sviði. Samsetning og þemu 

þáttanna gera það að verkum að í sérhverjum þeirra má finna skírskotun í einhverja 

pólitík, lífið er pólitík segja sumir. Í þáttunum finnst ýmislegt sem nota má við 

kennslu í stjórnmálafræði, sem dæmi má stilla upp mæðgunum Marge og Lísu sem 

kvenlegum fyrirmyndum í hinu karllæga samfélagi Springfield. Hér á eftir fer dæmi 

sem getur hjálpað til við slíkan samanburð.  

Stjórnmálamönnum Springfieldborgar farnast ekki mikið betur en kollegum þeirra í 

raunheimum og borgarstjóranum Quimby er lýst sem gjörspilltum og varla læsum eða 

skrifandi. Hann segir það sem almenningur vill heyra og reynir að komast 

auðveldlega frá stjórnuninni. Í þættinum ,,Much apu about nothing“ ákveður hann að 

hækka skatta til að greiða fyrir öryggisvörslu. Hann misskilur hinsvegar kröfur 

almennings varðandi þetta og sakar þá um heimsku en áttar sig á því að þeir eru 

eingöngu að mótmæla skattinum sem slíkum en ekki öryggisvörslunni (Woodcock, 

2008).  

Marge hefur nokkrum sinnum sannað að nútíma húsmæður taka þátt í 

stjórnmálaumræðunni og að hún er fullfær um að taka að sér hlutverk bæði í 

landsmálum og bæjarmálum ef svo ber undir (Neuhaus, 2010). 

Nánast í hverjum þætti Simpsons er einhver stjórnmálaumræða, misjafnlega mikil og 

stundum er um brandara að ræða sem eru misjafnlega beinskeyttir;  

"Ironic, isn't it Smithers? This anonymous clan of slack-jawed 

troglodytes has cost me the election, and yet if I were to have them killed, 

I would be the one to go to jail. That's democracy for you." --Mr. Burns 

 

Todd Flanders: "Daddy, what do taxes pay for?"  

Ned Flanders: "Oh, why, everything! Policemen, trees, sunshine! And 

let's not forget the folks who just feel like working, God don’t bless 

'em!"   

 
"Ooh! A political discussion at our table. I feel like a Kennedy!" –Lisa 

Simpson (About.com, 2014). 
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4. ÞJÓÐFÉLAGSÁRÓÐUR EÐA SANNLEIKSKORN 

Þættirnir um Simpson fjölskylduna eru  nokkurs konar frumkvöðlar í þáttagerð í 

sjónvarpi en bera einnig með sér arf frá þáttagerð fyrir tíma. Þeir eiga vinsældir sínar 

því að þakka að þeir geta tekið á kostum og göllum nútíma samfélags (Gordon, 2004). 

 

Þættirnir um Simpson fjölskylduna hafa öðlast gífurlegar vinsældir og eru sýndir á 

besta tíma sem sannar enn frekar hversu áhorfið á þá er mikið, segir Ameríski 

prófessorinn Ann Marie Todd í grein sem hún skrifar árið 2002. Endalausar tilvitnanir 

í daglegt líf ásamt ríkulegum tilvitnunum í stjórnmálin hafa fest þættina endanlega í 

sessi í amerískum menningarheimi og opnað sýn á mannlega reynslu. Skilningur 

áhorfenda á samfélaginu eykst of þeir  sjá það í nýju ljósi þegar daglegt líf  er sett í 

slíkan spéspegil. Þættirnir sýna einnig einstaklega vel fram á skoðanir í þjóðfélaginu 

og draga þar fram áherslur varðandi umhverfismálin (Todd, 2002). 

Simpson fjölskyldan er ekki fullkomin og reynir ekki að vera það. Ófullkomleiki 

hvers fjölskyldumeðlims fyrir sig og svo fjölskyldunnar sem heildar gera það að 

verkum að áhorfendur kannast við þessa galla hjá sjálfum sér og skilja þá. Það að 

Simpson fjölskyldan sé venjuleg fjölskylda – en þó mjög svo óvenjuleg (gul og með 

fjóra fingur) gerir hana að nútíma amerískri kjarnafjölskyldu, nokkurs konar ,,brotin 

spegilmynd“ af okkur sjálfum (Allen, 2000). 
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5. NIÐURSTAÐA 

Teiknimyndaserían um Simpson fjölskylduna er ein langlífasta sinnar tegundar og 

sýnd víða um lönd. Vinsældir þáttanna kunna að eiga rætur að rekja til þess að þar eru 

teiknaðar fígúrur látnar takast á við daglegt líf og þá atburði sem verða í þjóðfélagi 

þeirra.  

Þetta er að upplagi venjuleg fimm manna fjölskylda sem er þó ekkert venjuleg, hvorki 

í útliti né hegðun, sé tekið tillit til þess sem gerist í venjulegum þætti. Þarna er 

atburðarásin látin hafa venjulega daglega rútínu venjulegs fólks, þ.e. vinnu, skóla, 

verslunarferð í stórmarkaðinn, heimilisstörfin, tómstundir og fjölskylduna sem 

meginþema. Það hvernig fjölskyldan tekst á við daglega lífið er það sem er 

óvenjulegt. Samt sem áður virðist sem fólk geti á einhvern hátt samsamað sig við 

Simpson fjölskylduna og fundið sitthvað sameiginlegt með henni. Þetta eru engar 

glansmyndir sem dregnar eru upp þarna öfugt við margar myndaseríur eða 

svokallaðar sápuóperur sem vinsælar hafa orðið, þar sem líf persónanna er sýnt sem 

eftirsóknarvert. 

Í þáttunum eru tekin fyrir allskonar þjóðfélagsmál, mismunandi viðkvæm í 

umræðunni en sett fram á þann einstaka hátt sem einkennir Simpson seríurnar. Ekki er 

hægt að segja annað en þættirnir um Simpson fjölskylduna hafi áhrif á hugsanagang 

almennings þar sem vísindamenn, félagsfræðingar og stjórnmálfræðingar hafa nú 

þegar skrifað lærðar greinar um félagsleg áhrif þáttanna á femínisma, stjórnmál og 

uppeldismál svo eitthvað sé nefnt.  

Myndin lýsir að mörgu leiti viðhorfi fólks og þá kannski sérstaklega á vesturlöndum 

til umhverfismála með tilliti til mengunar og hnattrænnar hlýnunar. Í upphafi 

myndarinnar, The Simpsons Movie er verið að taka fyrir á bæjarstjórnarfundi ýmis 

mál en þegar minnst er á umhverfismálin nennir fólk ekki að hlusta lengur og 

hópurinn tvístrast.  

Í hnotskurn er þetta sennilega viðhorf margra, fólk vill fá að henda sínum úrgangi og 

haga sér eins og það vill í umgengni við náttúruna, það eiga einhverjir aðrir að vera 

ábyrgir. Ef við lítum okkur nær þekkjum við sennilega marga sem ,,hafa ekki tíma til“ 

að flokka heimilissorpið sitt. Það er óþægilegt að hlusta á vísindamenn tala um áhrif 

mengunar og til eru þeir sem segja allt tal um áhrif mengunar á loftslag og áhrif 
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loftslags á hnattræna hlýnun vera áróður. Kannski er þetta þó hinn óþægilegi 

sannleikur sem við verðum að hlusta á. 

Hómer Simpson er það sem kallað er ,andhetja“ þ.e. samkvæmt skilgreiningu Snara.is 

,,aðalpersóna í sögu, kvikmynd eða leikriti sem skortir eiginleika hetjunnar“.  Víst er 

að heimilisfaðirinn Hómer kemur ekki fyrir sjónir almennings sem fyrirmyndar faðir 

eða eiginmaður, reyndar er flest það sem hann gerir og segir til þess fallið að fólk sem 

horfir á þættina getur ekki annað en hlegið að vitleysunni sem frá honum kemur. 

Hversvegna hlær fólk að honum eða þáttunum yfirleitt? Er það vegna þess að flestir 

geti séð sjálfan sig i einhverjum persónanna og hugsað; ,,já, gaman væri að geta bara 

hagað sér svona, gert svona, sagt svona. Það er auðvitað ekki það sem fullorðnir 

ábyrgir einstaklingar gera, þeir haga sér í samræmi við það sem er ætlast til af þeim 

sjálfum, fjölskyldum þeirra og samfélaginu. Þættirnir eru jú háðsádeila á nútíma 

samfélag þar sem fæst mál eru undanskilin, þarna er gert miskunnarlaust grín að því 

hvernig venjulegt fólk reynir að lifa lífinu í samræmi við væntingar þjóð félagsins. Í 

grein í DV frá árinu 1991 er skrifað um þessa fjölskyldu og fram koma vangaveltur 

um vinsældirnar. Þar kemur fram  að hvorki geti hún talist til fríðleiksfólks, né sé 

gáfunum fyrir að fara, reyndar segir greinarhöfundur að fjölskyldan öll sé 

,,tröllheimsk“ en þar er sennilega of djúpt tekið í árinni þar því ekki eru allir meðlimir 

fjölskyldunnar sem hægt er að segja þetta um. Sennilega myndi Hómer Simpson 

teljast vera sá eini, sonurinn Bart er aðeins barn. Mörg börn eru ódæl fram eftir aldri 

en breytast í fyrirmyndar borgara á fullorðinsárum svo ekki er öll nótt úti enn. 

Höfundur greinarinnar talar einnig um að tilgangur þáttanna geti verið sá að gera 

mönnum ljóst að hvernig sem komið sé fyrir þeim, geti þeir þó verið sáttir við sitt 

hlutskipti. Hann talar einnig um að Hómer sé ekki vel giftur en segja má að 

eiginkonan Marge geri Hómer þó að því sem hann er því án hennar væri hann illa 

staddur. 

Það sem fræðimenn hafa skrifað um Simpson fjölskylduna er afar fjölbreytt og sýnir 

að mörgu leyti hversu víða er komið við í þáttunum um hana. Hér hefur aðeins verið 

minnst á brot af því en Simpson fjölskyldan virðist vera nánast endalaus uppspretta 

fræðigreina um trúmál, stjórnmál,heimspeki, umhverfismál og nánast öll þau mál sem 

varða nútíma þjóðfélag. Þetta hafa fræðimenn komið auga á og séð kosti þess að nýta 

sér þessa vinsælu þætti til að setja fram það efni sem þeir þurfa að koma á framfæri. 

Þetta sýnir það að Simpson fjölskyldan er ekki aðeins glens og grín, alvaran er oft 
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ekki langt undan og þarna er góðum boðskap komið á framfæri við almenning. Það 

má ef til vill segja að það sé verið að koma bakdyramegin inn hjá fólki með því að 

láta það meðtaka alvarlegan boðskap í grínbúningi, svipað því að koma meðali ofan í 

barn með því að láta eitthvað betra fylgja með.  

 

Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með í byrjun verkefnisins var sú hvort barátta 

Simpson fjölskyldunnar í umhverfismálum gæti haft áhrif út fyrir skjáinn, þ.e.a.s. 

hvort almenningur muni taka til sín þann boðskap sem kemur fram í mörgum þáttum 

að ógleymdri bíómyndinni. Nú er auðvitað ekkert hægt að fullyrða, þetta er einungis 

samantekt á ýmsu sem skrifað hefur verið og viðbrögðum almennings við þáttunum. 

Miðað við allt það efni sem til er og allar þær bækur og greinar sem virtir 

vísindamenn hafa skrifað um fjölskylduna tel ég nánast öruggt að hægt sé sýna fram á 

mikil áhrif á almenning, enda sanna vinsældirnar það. Umhverfismálin hafa þarna 

vissan sess og höfundar þáttanna telja greinilega mikilvægt að koma skilaboðum til 

almennings varðandi þau. Miðað við þau áhrif sem þessi frábæra fjölskylda hefur haft 

á alla áhorfendur sína víða um heim og fram kemur í verkefninu má ætla að áhrif 

hennar nái yfir umhverfismálin eins og önnur og vonandi hefur efni þeirra þátta þar 

sem þau eru tekin fyrir náð að fá einhverja til að hugsa sinn gang.  
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