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Útdráttur
Í þessari ritgerð fer ég yfir uppruna og sögu miðlunar. Ég leitast við að skýra hugtökin miðlun,
miðlalæsi/táknvísi og miðlafræðslu. Megin tilgangur þessarar ritgerðar er þó að skoða sambandið
milli miðla og barna á Íslandi og í því samhengi bendi ég á mikilvægi miðlafræðslu barna á
Íslandi og segi frá ráðum til miðlafræðslu barna, annars vegar fyrir kennara og hins vegar fyrir
foreldra. Þessum ráðum skipti ég upp í tvo kafla. Sá fyrri fyrir kennara til framkvæmdar í
skólastofunni sem skiptist í tvö ráð fyrir hvert stig grunnskólanema en sá seinni fyrir foreldra til
framkvæmdar á heimilum landsins. Með tilkomu þessarar ritgerðar vonast ég eftir að foreldrar og
kennarar á Íslandi hefjist handa við að fræða börnin okkar um miðla svo þau verði gagnrýnir og
táknvísir einstaklingar í hröðu þjóðfélagi sem lifir að miklu leiti í gegnum miðla. Einnig vonast
ég til að skrif mín ýti undir útgáfu og þýðinga efnis til miðlafræðslu því án þess er erfitt að byrja.
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Inngangur
Siggi litli er sex ára. Dag einn situr hann með foreldrum sínum fyrir framan sjónvarpið og er að
borða Luckycharms morgunkorn. Á meðan hann leitar að leikfanginu úr nýjustu Disney
teiknimyndinni sem auglýst er á hliðinni á kassanum les hann vísu sem skrifuð hefur verið á
mjólkurfernuna hans. Faðir hans gjóar augunum á sjónvarpsskjáinn því á meðan hann les forsíðu
Morgunblaðsins bíður hann eftir fréttatímanum í morgunsjónvarpinu. En núna er stutt
teiknimynd byrjuð og Siggi er límdur við skjáinn. Mamma má ekki vera að því að sinna Sigga
því hún er komin í símann. Hún vinnur í grunnskólanum og sér um að taka við forföllum á
morgnanna. Fréttirnar byrja og fyrsta fréttin segir frá því að rúmlega 5.000 manns hafi látist
þegar tvær flugvélar flugu á tvíburaturnana tvo á Manhattan í New York. GSM síminn hjá pabba
hans Sigga hringir. Það er bróðir hans sem býr í New York og vill láta vita að það sé allt í lagi
með hann.
Þessi litla saga lýsir að mínu mati nokkuð hefðbundnum morgni í lífi lítillar fjölskyldu á
Íslandi. Útvarpið, sjónvarpið, blöðin og internetið færa okkur fréttir frá öllum hornum veraldar
nánast um leið og þær gerast og við erum umlukkt tækjum, hlutum og fólki sem miðla til okkar
upplýsingum allan daginn. Fréttirnar eru kannski ekki alltaf jafn ofsafengnar og þær sem við
fengum 11. september 2001 en oft alls ekki langt frá því. Börnin okkar lesa upplýsingar og
auglýsingar af öllum vörum, skiltum, sjónvörpum, blöðum og fleiru í kringum sig og horfa á
sjónvarpsefni sem flytur ákveðinn boðskap og stundum efni í fréttum sem þau hafa ekki þroska
til að skilja. Þetta er veruleikinn og það er ekkert hægt að forðast hann. Það geta ekki allir flutt á
eyðieyju eða í óbyggðir Alaska til að flýja upplýsingaflæði nútímans þótt dæmi séu til um fólk
sem hefur gengið það langt. Þess í stað getum við kennt börnunum okkar að lifa í þessu
umhverfi. Kennt þeim hvernig þau geti nálgast þær upplýsingar sem þau þurfa, kennt þeim að
greina þær og gagnrýna og kennt þeim að forðast þær óæskilegu. Forðast þessi stanslausu
skilaboð og upplýsingar sem við köllum einu nafni miðlun.
Miðlun er hugtak sem átt hefur virkan þátt í mótun þess veruleika sem við búum við í
dag. Hversu raunverulegur sá veruleiki er verður ósvarað hér. Hér ætlum við að skoða aðeins
hugtakið miðlun, mátt þess og hvernig við förum að því að ala börnin okkar upp í heimi
miðlunar. Sú kennsla kallast miðlafræðsla en meginhluti þessarar ritgerðar er byggður upp á
æfingum í miðlafræðslu úr bókinni Five key questions that can change the world af vefnum
www.medialit.org sem hugsaðar eru fyrir kennara og foreldra.
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1. kafli - Miðlun
Miðlun er allt í kringum okkur og hefur ávallt verið frá því að fornmaðurinn hóf að tjá sig.
Miðlun felst í tjáningu frá manni til manns líkt og það að ég segi þér sögu. Ég er þar með að
miðla til þín upplýsingum sem þú hefur hugsanlega aldrei heyrt áður og þar með erum við
þátttakendur í miðlaheimi, ég sem miðillinn og þú sem móttakandinn. Það sama á sér stað í
kennslustofum landsins þegar kennarar og nemendur miðla þekkingu sín á milli og á heimilum
þegar fjölskyldumeðlimir miðla upplýsingum sín á milli. Miðlun á sér samkvæmt þessu stað allt í
kringum okkur en þegar við tölum um miðla í dag sjáum við oftast nokkuð þrengri mynd af
þeim. Megin miðlarnir sem skapa stærstan sess í lífi okkar í dag eru: sjónvarp, útvarp,
kvikmyndahús, tímarit, fréttablöð, tölvuleikir, internetið, auglýsingaskilti o.fl. þess háttar.
Hægt er að telja upp ótal ástæður þess að fólk notar miðlun en þar hafa sumir fræðimenn
talað um þrjá megin flokka. Þessir þrír flokkar ástæðna eru að upplýsa, að sannfæra og að
skemmta. Höfundur efnis kann að ætla sér að skrifa fræðigrein eða að gefa út yfirlýsingu um
snjóflóðahættu og telur sig með því vera að upplýsa aðra. Annar getur reynt að semja lag um
minnihlutahópa til að reyna að sannfæra Bandaríkjamenn um að ákveðinn maður sé bestur í
forsetaembættið þar í landi. Enn einn gæti samið handrit að nýjum sjónvarpsþætti sem ætti að
skemmta landanum. Mörkin milli þessara flokka eru þó ekki algjörlega niðurnjörfuð því segja má
að sá sem samdi lagið hafi einnig ætlað sér að skemmta fólki og að með sjónvarpsþættinum
ætlaði höfnundur að sannfæra áhorfandann um að hommar lifi eins lífi og aðrir. Mörkin geta
einnig verið óljós milli þessara þriggja megin flokka og annarra minni eins og t.d. listrænni þörf
höfundar (Thoman, Share, Jolls 2007. bls. 69 - 70).
Máttur miðlunar er mikill og margir segja að hann aukist með hverju árinu. Hugtakið
miðlun er ekkert nýtt af nálinni heldur hefur það fylgt manninum frá örófi alda en fyrstu
heimildir miðlunar eru þó háðar því hvenær mannfólkið hóf að rita tjáningar sínar með stöfum
eða myndum.

Saga ritmáls og prentlistar
Líkt og venja er varðandi mannkynssögu eru ekki allir á eitt sáttir en samkvæmt heimildum eru
fyrstu vitni ritlistar að frátöldum eldri hellaristum og listaverkum, myndletur og fleygrúnir sem
raktar eru til Egypta frá Egyptalandi og Súmera frá Mesopotamíu. Þessar þjóðir eru báðar taldar
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hafa þróað ritmál sitt á svipuðum tíma en einnig koma Kínverjar og Majar með sitt ritmál á
svipuðum tíma. Fönikar eru taldir eiga heiðurinn að hljóðskriftinni eins og við þekkjum hana í
dag en hún er talin vera frá því um 1500 f. Kr. og barst hún Evrópu fyrir rúmum 3000 árum
síðan. Um 1050 f. Kr. fundu Fönikar svo upp bókstafaskrift og stafrófið en notuðu eingöngu
samhljóða. Grikkir bættu sérhljóðum síðar við stafrófið (Jón R. Hjálmarsson 1972: 7-15).
Með ritmálinu verða þáttaskil í mannkynssögunni. Við verðum auðvitað að taka því með
fyrirvara eins og öllu varðandi sagnfræði sem sjaldnast er skrifað af óháðum aðila, en með
ritmálinu eignumst við sagnaarf sem verður okkur ómetanlegur um ókomna tíð. Af því gamla og
liðna lærum við og það má með sanni segja að við höfum lesið og lært af því sem grískir
heimspekingar, rómverskir stjórnspekingar og herforingjar og austurlenskir fræðimenn hafa
skrifað á árunum fyrir Kristburð svo ekki sé nú talað um áhrifin sem sögur af Jesús, syni Guðs,
hafa haft á lifnaðarhætti og menningu okkar í dag.
Máttur ritmáls tekur loks stakkaskiptum um það leyti sem siðaskipti eiga sér stað, um
1550, þegar Marteinn Lúther neglir skilaboð sín á kirkjudyr í Þýskalandi. Siðaskiptin eru
stundum talin hraðasta breyting sem átt hefur sér stað í heiminum og er þar að þakka mætti
ritmálsins sem nú tekur á sig nýja mynd í formi prentlistarinnar. Mikið er deilt um hver eigi
heiðurinn af fyrsta prentverkinu með lausum stöfum en oftast er Jóhanni Gutenberg frá Mainz í
Þýskalandi eignaður sá heiður. Með prentlistinni hófst fjöldaframleiðsla bóka, bæklinga,
fréttablaða og tímarita sem áttu eftir að breiða út boðskap, fréttir og síðar auglýsingar milli allra
horna heimsins. (Jón R. Hjálmarsson 1983: 29 – 38)

Efni miðlanna
Sjónvarp, internet, tímarit, fréttablöð, útvarp og kvikmyndahús svo eitthvað sé nefnt eru miðlar
og felst hugtakið miðlun í flutningi efnis í gegnum þessa miðla. Hver býr til efnið? Hvaða
aðferðir notar sá aðili til að fanga athygli mína? Af hverju er efnið svona en ekki öðruvísi? Hvaða
lífsgildi og sjónarmið sjáum við í efninu? Af hverju er efnið búið til? Þetta eru allt spurningar
sem við sem þátttakendur í heimi nútíma miðlunar þurfum að velta fyrir okkur og ég vona að
þessi ritgerð verði til þess, lesandi góður, að þú venjir þig á að velta þessum spurningum fyrir þér
endrum og eins. Einungis þá getur þú talist gagnrýninn notandi miðlunar eða miðlalæs.
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Staðreyndin er sú að allt efni í miðlum er búið til af fólki og eigendur miðlanna stjórna
því hvað fær birtingu og hvað ekki. Líkt og flest okkar hafa lært hvað varðar sagnfræði, það er að
sagan er ekki sönn heldur sjónarmið þess sem sagði hana eða ritaði, þá er öll miðlun háð sömu
lögmálum. Sem dæmi má taka að ef almennur borgari hefði ritað sögu Rómaveldis hefði hún
sennilega orðið frábrugðin því sem við þekkjum í dag. Annað dæmi má taka að ef olíufyrirtækin
ættu ríkissjónvarpið væru fréttirnar af olíuhækkunum sennilega ekki eins neikvæðar og þær eru í
dag.
Sá aðili sem býr til efni til miðlunar gerir það oftast ef ekki ávalt í einhverjum tilgangi.
Tilgangurinn getur verið allt frá því að vera listræn tjáning til þess að vera pólitískur áróður.
Markmiðið hjá báðum aðilum er það sama og það er að fanga athygli lesendans og nú á dögum
eru leiðir til þess meðal annars kenndar í háskólum. Auðveldasta dæmið um þetta eru auglýsingar
en þær miða að því að höfða til sem flestra og kveikja hjá þeim áhuga á vörunni eða málefninu
sem verið er að auglýsa. Það sama á við um flest annað miðlað efni, því er ætlað að höfða til
einhverra einstaklinga í ákveðnum tilgangi og efninu er því háttað eftir því.
Ef við lítum aftur á sagnfræðina þá höfum við einhvern sem skrifaði söguna niður og
hugsanlega nokkra sem skrifuðu hana niður eftir honum og svo koll af kolli. Líkurnar á því að
frásögnin sé hlutlaus eða skert öllum lífsgildum og sjónarmiðum þeirra aðila sem segja frá eru
ekki miklar. Það sama má segja um blaðamanninn sem skrifar grein um stríðið í
Miðausturlöndum eða vísindamanninn sem finnur út að vetni sé ekki besti orkugjafinn til að
leysa olíu af hólmi. Þeir ætla sér að öllum líkindum að vera faglegir og hlutlausir aðilar en þeir
eru ekki gerðir úr grjóti, þeir hafa lífsgildi, skoðanir og sjónarmið sem móta vinnu þeirra. Ef við
víkjum aftur að stríðum þá ætlar kvikmyndatökumaðurinn sér að vera hlutlaus en kemst einungis
að einum stað til að taka upp án þess að vera í skotlínunni. Frá því sjónarhorni sjást eingöngu
aðilar annars herliðsins ganga hart fram og skjóta á andstæðinginn. Myndin sýnir eingöngu
villimannaskap annars liðsins en ekki hins og eins og Baudrillard segir m.a. um eðli mynda þá
getur hún falið eða blekkt og afskræmt raunveruleikann. Hann gengur reyndar svo langt að segja
að raunveruleikinn sé ekki lengur til. Að hann hafi látið undan eftirlíkingum af sjálfum sér og er
eftirleiðis ofurraunverulegur. Ég tel að með því vilji hann meina að við séum sokkin það djúpt í
heim miðlanna að þeir séu farnir að stjórna okkur en ekki öfugt (Baudrillard. 1988). Máli
Baudrillards til stuðnings má nefna opnunarhátíð nú nýliðinna ólympíuleika. Heimurinn stóð á
öndinni yfir stórglæsilegri hátíð þar sem flugeldasýningin var hápunktur kvöldsins og ung stúlka
7

söng svo fallega að spámenn sögðu hana björtustu von. Fréttir morgunblaðsins herma þó að
flugeldasýningin hafi verið tölvugerð og fallega stúlkan sem söng á sviðinu hafi þóst syngja og
ómyndalegri stúlka hafi sungið á bakvið tjöldin (Allt í plati í Peking 2008).
Án efa eru það peningar og völd sem stjórna þjóðfélögum heimsins en miðlarnir gera það
einnig. Markmið miðla eru mörg. Þau geta verið nokkurn veginn eiginhagsmunalaus líkt og
almannavarnir, kynningar og auglýsingar til forvarna og fleira þess háttar en að mestu leyti er
miðlað efni búið til til að græða peninga og völd og þá skiptir oftast litu máli hvort miðlarnir eru í
eigu ríkis eða einkaðila. Auglýsingar eru komnar inn í alla miðla og markmiðið með þeim er að
selja sem mest af því sem verið er að auglýsa til að hagnast sem mest. Eigendur miðlanna reka þá
sem fyrirtæki sem ætlað er að hámarka hagnað og þeir miðlar sem eru í eigu ríkisins eru sjaldnast
hlutlausari, má þar helst nefna Norður-Kóreu og gamla Sovétríkið Túrkmenistan þar sem
landstjórarnir nota miðlana nær eingöngu undir eigin áróður (Mesta fjölmiðlafrelsið á Íslandi og
Finnlandi 2008) (Freedom House: frelsi fjölmiðla hvergi meira en á Íslandi 2004).
Niðurstaðan er sú að miðluðu efni er ekki eingöngu ætað að fræða og skemmta þeim sem
þess njóta heldur að færa eigendur miðlanna nær markmiðum sínum, hvort sem það er gróði eða
völd sem þeir sækjast eftir.

Auglýsingar og máttur miðlunar frá upphafi til okkar tíma
Frá og jafnvel fyrir tíma ritlistarinnar hefur mannveran haft einhvern grun um mátt miðlunar og
jafnvel auglýsingar. Fyrsta eiginlega auglýsingin eins og við þekkjum þær í dag leit þó ekki
dagsins ljós fyrr en 79 eftir Krist. Þar auglýsti Rómarveldi eftir starfsmönnum og vörum í
borginni Pompeii. Fundist hafa heimildir um einskonar auglýsingar mun lengra aftur, reyndar allt
aftur til veggjakrots og rista fornmanna frá Indlandi frá því um 4000 f. kr. Forn Arabar og forn
Egyptar um 3500 fyrir krist notuðu plöntuna papyrus sem pappír og gerðu úr þeim söluskilaboð
og veggspjöld. Fundist hefur auglýsing gerð á papyrus í Thebes frá 3000 f.kr. þar sem boðin eru
fundarlaun fyrir strokuþræl (Bresser, Dickinson, Heiler, Ashley, Kyung Park, Bum Park,
Robertson Án árs: 2)
Forn Grikkir og Rómverjar þekktu vel mátt miðlunar og einnig auglýsinga að vissu
marki. Sem dæmi má nefna baráttu rómversku keisaranna um völdin en þar kepptust þeir um að
láta gera af sér styttur. Þessar styttur áttu að vera allt í senn karlmannlegar, miskunnsamar og
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mjúkar ímyndir af þeim sjálfum í þeim tilgangi að höfða til sem flestra. Rómverjar sýndu einnig
mikinn skilning á mætti þess að dreifa myndum af andliti sínu inn á hvert heimili í landinu og
það gerðu þeir t.d. með því að láta slá andlit sitt á mynt ríkisins (Emblem, Hetland, Libæk,
Stenersen, Sveen, Aastad 1995).
Með tilkomu prenntlistarinnar um 1500 hófst útgáfa ýmissa rita, bæklinga og fréttablaða, fyrsta
auglýsingin í fréttablaði kom þó ekki út fyrr en 1597 í Flórens á Ítalíu en strax á 17. öld varð
sprenging í þeim málum í Evrópu (Bresser, Dickinson, Heiler, Ashley, Kyung Park, Bum Park,
Robertson Án árs: 2).
U.þ.b. þremur öldum síðar höfðu menn greinilega áttað sig á þeim mætti sem miðlar og
þá sérstaklega auglýsingar hafa í för með sér. Auglýsingar virka á trúgjarna og áhrifagjarna
neytendur sem eiga sífellt erfiðara með að skapa sterka sjálfsmynd án utanaðkomandi áhrifa. Á
fyrrihluta 20. aldar náðu nokkrir valdamiklir menn að leika eftir það sem forrverar þeirra gerðu
20 til 30 öldum áður. Joseph Stalin náði völdum í Sovétríkjunum með því að spila á keppinauta
sýna. Fólkið elskaði fyrrum stjórnanda ríkisins, Lenin og notaði Stalin það óspart í auglýsingum
og áróðri þar sem hann lofaði að halda uppi heiðri Lenin. Hann vissi hvað fólkið vildi heyra og
notaði sér það (Emblem, Hetland, Libæk, Stenersen, Sveen, Aastad 1995: 414 – 420).
Benito Mussolini tók völdin á Ítalíu með áróðri og ofbeldi. Hann hafði áður unnið sem
blaðamaður og þekkti vel mátt fjölmiðlanna og alla valdatíð sína lagði hann mikla áherslu á að
ritskoða fjölmiðla og búa til efni sér í hag, til að kinda undir ást á fasisma. Adolf Hitler reyndi
einnig að ná völdu í Þýskalandi með byltingu en honum mistókst það og endaði í fangelsi. Hann
komst þó til valda með líðræðislegum aðferðum og til að komast þangað beytti hann svipuðum
brögðum og Mussolini. Hitler komst snemma í samstarf við fjölmiðlakónginn Alfred Hugenberg,
leiðtoga hins íhaldssama þýska þjóðernisflokks og þannig stjórnaði hann öllum stæðstu
fjölmiðlum landsins (Emblem, Hetland, Libæk, Stenersen, Sveen, Aastad 1995: 450 – 465).
Þetta tímabil var erfitt hjá fólki í Evrópu. Mikil kreppa fylgdi í kjölfar endaloka fyrri
heimsstyrjaldar og fólk átti því lítið sem ekkert á milli handanna og augljóst að allir þráðu
breytingar svo ástandið í þessum löndum var kjörið fyrir einræðisherrana þrjá. En þrátt fyrir
ástandið í Evrópu hefðu þeir aldrei á svo stuttum tíma getað haft jafn afdrifarík áhrif á fólkið án
misnotkunar miðlanna líkt og þeir gerðu.
Árið

1841

stofnaði

Bandaríkjamaðurinn

Volney

Palmer

frá

Philadelphia

fyrstu

auglýsingaskrifstofuna og með því hófst gróðabatteríið sem auglýsinaiðnaðurinn er í dag.
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Kostnaður auglýsinga í heiminum árið 2006 var talinn um 385 milljarðar dollara og áætlað er að
þessi kostnaður verið um 500 milljarðar dollara árið 2010. Það má þó ekki líta svo á að þessir
peningar séu þjóðfélagsleg sóun því flestir hagfræðingar eru sammála um að auglýsingar séu
nauðsýn fyrir hagvöxt. Það eru þó ýmsar tegundir auglýsinga sem falla ekki undir þann flokk og
eru lítið annað en ómæld óþægindi s.s. rusltölvupóstur „popup’s“ á internetinu, auglýsingar í
skólum sem misnota trúgirni barna svo ekki sé nú talað um allan umhverfiskostnaðinn sem
auglýsingapésar kalla á (Bresser, Dickinson, Heiler, Ashley, Kyung Park, Bum Park, Robertson
Án árs: 2).
Í gegnum tíðina hafa auglýsingar haft áhrif á fólk og reyndar allt miðlað efni. Mikið hefur
verið rætt um boð og bönn varðandi það efni sem fær birtingu en ég held að við séum flest
sammála um að það hafi ekki skilað sér eins og vænst var til. Við höfum áhyggjur af börnum
okkar og unglingum og þeim áhrifum sem miðlað efni hefur á þau. Börn hafa litla sem enga
þjálfun í að beita gagnrýnni hugsun sem samkvæmt skilgreiningu Páls Skúlasonar, heimspekings
og fyrrverandi rektors Háskóla Íslands „er sú hugsun sem fellst ekki á neina skoðun eða
fullyrðingu nema hún hafi fyrst rannsakað hvað í henni felst og fundið fullnægjandi rök fyrir
henni“ (Páll Skúlason 1987:70). Börnin átta sig ekki á því að miðlað efni er búið til af fólki og er
ekki heilagur sannleikur. Spunringin er ekki hvað við getum gert til að börnin upplifi aldrei
miðlað efni sem getur haft slæm áhrif á þau heldur hvað við getum gert til að undirbúa þau betur
til að skilja efnið, gagnrýna það og átta sig á að það sýnir ekki endilega rétta mynd af
raunveruleikanum og heldur ekki ranga. Páll lýsir þessu best þegar hann segir: „Það er rangt,
brýtur gegn boðorði gagnrýninnar hugsunar, að hafna skoðun manns vegna þess að hann/hún hafi
myndað sér skoðunina án viðeigandi raka. Gagnrýnin hugsun hlýtur að spyrja um hver geti verið
rök fyrir skoðun frekar en að slá því föstu að þau sé hvergi að finna“ (Páll Skúlason 1987). Við
ættum því að hvetja börnin til að nota gagnrýna hugsun til að gleypa ekki við því sem til þeirra er
miðlað en einnig ætti það að hvetja þau til að leita meiri og meiri fróðleiks sem hleður ávalt utan
á sig og biður um meiri fróðleik og visku.
Auglýsingar eru gott dæmi um hversu mikilvæg gagnrýnin hugsun er börnum. Fyrir
seinni heimsstyrjöldina voru börn og unglingar ekki talin hluti af neytendamarkaði nema að litlu
leyti sem framtíðar þátttakendur. Fólksfjölgunin eftir seinni heimsstyrjöldina hrundi af stað því
markaðs- og auglýsingafári sem við búum við í dag. Börn og unglingar voru nú orðin mjög stór
og sterkur neytendahópur sem markaðsöflin áttuðu sig á að hægt væri að nota til áhrifa á
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fullorðið fólk. Raunin er að börn hafa mjög mikil áhrif á neytendavenjur foreldra sinna og það
sést glöggt á þeirri upphæð sem eytt er í auglýsingar í barnaefni í sjónvarpi í Bandaríkjunum en
hún hljóðar upp á rúmar hundrað milljónir dollara (McNeal 1990).

2. kafli - Miðlalæsi/táknvísi
Miðlalæsi eða táknvísi eins og það er stundum kallað er tiltölulega nýtt hugtak fyrir eitthvað sem
er búið að fylgja okkur í langan tíma. Hugtakið er frekar nýtt af nálinni hér á landi en hefur verið
notað í lengri tíma í Ástralíu, Suður-Afríku, Kanada og Bretlandi (Stefán Jökulsson 2003: 1).
Samkvæmt kennslufræðingnum Jane Tallim er táknvísi:
„eiginleikinn að þræða gegnum og greina þau skilaboð sem upplýsa, skemmta og selja til okkar á
hverjum degi. Það er eiginleikinn að nota gagnrýna hugsun á alla miðlun – frá
tónlistarmyndböndum og vefsvæðum til vörubirtinga í bíómyndum og auglýsingaskilta á
íþróttaleikjum. Það fjallar um að spurja viðeigandi spurninga um hvað sé til staðar og að átta sig á
hvað sé ekki til staðar. Og það er eðlisákvörðunin að spyrja sig hvað búi baki miðla framleiðslunni –
hvötin, peningarnir, gildin og eignarrétturinn – og að vera meðvitaður um hvernig þessir þættir
hafa áhrif á innihald efnisins. “
(Tallim 2008)

Þessi skilgreining kann að virðast flókin fyrir þá/þann sem lítið veit út á hvað táknvísi gengur. Í
einföldu máli er hægt að segja að táknvísi sé eiginleiki einstaklinga til að átta sig á uppruna og
tilgangi miðlaðs efnis og að læra að beita gagnrýnni hugsun á allt það efni sem birtist honum.
Skoðum dæmi. Sjónvarpsstöðvar auglýsa dagskrá sína mjög mikið nú til dags og sumar þeirra
auglýsinga felast í að sýna útkomur skoðanakannana um vinsældir ákveðinna sjónvarpsþátta.
Sjónvarpsstöðvarnar virðast hafa áttað sig á því að fólk sækir í það sem er vinsælt og með því að
hafa vinsælasta sjónvarpsþáttinn á dagskrá getur stöðin aukið áhorf með því að auglýsa það. Að
vera táknvís í þessu dæmi fælist þá í því að sjá og gagnrýna það að sjónvarpsstöðin er sjálf að
halda því fram að þeir eigi vinsælasta sjónvarpsþáttinn á dagskrá, þeir eiga hagsmuna að gæta og
geta því varla talist hlutlausir aðilar. Þess má þó geta að oft eru þessar skoðanakannanir
framkvæmdar af fyrirtækjum sem eiga að kallast óháð en þá má líta svo á að einhver borgar þeim
fyrir að framkvæma skoðanakannanirnar. Að lokum mundi hinn táknvísi aðili átta sig á því að
allar sjónvarpsstöðvarnar hafa álíka auglýsingu þar sem hver stöð auglýsir að samkvæmt
skoðanakönnun einhvers fyrirtækis fái þeirra sjónvarpsþáttur mest áhorf.
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Í síðasta kafla ræddum við um gagnrýna hugsun og
mikilvægi þess að uppalendur barna kenni þeim að beita
henni. Dæmið er ekki svo einfalt að hægt sé að segja börnum
frá því hvað gagnrýnin hugsun er og ætlast til að þau skilji
okkur og læri strax að beita henni. Síðustu áratugi hafa ýmsir
fræðimenn og nú síðast miðlafræðingar þróað með sér
grunnhugmyndir táknvísinnar eða hinar svokölluðu fimm
lykilspurningar táknvísinnar. Þessar hugmyndir eiga sér grunn
í svipuðum hugmyndum bókmenntafræðinnar þar sem menn
velta fyrir sér tilvist bókmenntaverka og líta þeir þá til þessara
fimm þátta:

1. Höfundaréttur
2. form
3. áheyrendur/áhorfendur/lesendur
4. Innihald
5. Tilgangur

Miðlafræðingar fluttu þessa fræði yfir á miðla almennt og komu þá fram hinar fimm
lykilhugmyndir táknvísinnar:

1. Allt miðlað efni er búið til.
2. Miðlað efni er sett fram á skapandi máli sem fer eftir sínum eigin reglum.
3. Mismunandi fólk upplifir sama efnið á mismunandi hátt.
4. Miðill hefur innbyggð gildi og skoðanir.
5. Mest af miðluðu efni er ætlað að auka hagnað og/eða völd.

Nýjustu hugmyndir miðlafræðinga og þær sem eru hvatningin að bókinni „Five key questions
that can change the world“ (sem ég notast við í æfingum seinna í riterðinni) eru
lykilspurningarnar fimm:
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1. Hver bjó til efnið?
2. Hvaða frumlega tækni er notuð til að fanga athygli mína?
3. Hvernig skilur mismunandi fólk efnið á mismunandi hátt?
4. Hvaða gildum, lífsstíl og skoðunum er kastað fram hér eða sleppt í þessu efni?
5. Af hverju var þetta efni sent?
(Thoman, Share, Jolls 2007: 7)

Spurningarnar eru eins konar miðja eða stofn sem við leitum ávalt í þegar við tökumst á við að
greina miðlað efni. Þetta sést glöggt á æfingunum sem ég sýni hér síðar þar sem hver æfing er
miðuð út frá einni af lykilspurningunum.

3. Kafli - Börn og miðlar - miðlafræðsla
Táknvísi er eins og að ofan hefur verið sagt, eiginleikinn að taka við og meta efni miðla, en
hvernig öðlumst við þá færni? Miðlafræðsla er hugtak sem tengist táknvísi. Það felur í sér þær
leiðir að þjálfa einstaklinginn í að öðlast táknvísi. Sú þjálfun getur farið fram á ýmsa vegu líkt og
annað nám. Einstaklingurinn getur t.d. þjálfast af umhverfinu, sjálfum sér og eigin þroska, af
skólastarfi eða félagsstarfi og síðast en ekki síst frá foreldrum. Seinna í þessari ritgerð ætla ég að
fjalla um þátt skóla og foreldra og benda á nokkrar æfingar og reglur sem þeir geta notað til að
ala börn upp í miðlaumhverfi.
Miðlaumhverfi er gerólíkt hinu gamalgróna umhverfi náttúrunnar sem foreldrar minnar
kynslóðar og kynslóða þar á undan ólust
upp við. Fyrir tíma internets, fyrir tíma
sjónvarps og kvikmyndahúsa og jafnvel
fyrir tíma útvarps, tímarita og fréttablaða
þá var eitt sinn heimspekingur að nafni
Rousseau, mikils metinn í dag fyrir
hugmyndir sínar um uppeldi barna, sem
taldi sig hafa sannað það í ritgerð sinni að
samúðin sé eðlileg og upprunaleg hvöt
mannsins. Eins og ég sagði lifði Rousseau
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fyrir tíma þeirrar miðlunar sem við þekkjum í dag. Hann lifði á tímum mikils misréttis og
kúgunar stjónvalda í Frakklandi á 18. öld og líklegt er að það hafi haft töluverð áhrif á skoðanir
hans.
Ef ég má einfalda hugmyndir hans og líta bara á þá setningu að samúðin sé eðlileg og
upprunaleg hvöt mannsins og tengja hana þeim miðlunarheimi sem við lifum við í dag þá er hægt
að segja að ofmiðlunin hafi deyft þessa upprunalegu hvöt hjá mörgum okkar. Sem börn sjáum
við einhvers konar ofbeldi á hverjum degi, við heyrum hamfarasögur í fréttum á hverjum degi og
á endanum hætta þessar upplýsingar að verka á samúð fólks almennt. Ég er ekki að segja að fólk
geti ekki verið gott lengur, heldur held ég að með ofmiðluninni dofni samúðartilfinningi og út frá
því geta skapast vandamál þar sem fólk á erfiðarar með að átta sig á réttu og röngu.
Rousseau talar einnig um uppeldið í bók sinni Emile þar sem hann telur að það
mikilvægasta í uppeldi barnsins sé að það fái að lifa frjálsu uppeldi. Frelsið, tengslin við
náttúruna og reynslan af því að falla og standa upp á ný leiðir til reyndari einstaklinga sem þekki
umhverfi sitt vel. Einnig sagði hann að þau börn sem hlytu frjálst og náttúrulegt uppeldi yrðu
sterk og óttalaus. Hin, sem finna sig veik og vanmegnug, fyllast illsku og hatri, það er því skylda
okkar gagnvart hverju barni að gera það sterkt, svo að það verði gott. Sá sem er sterkur og veldur
hverjum vanda, mun aldrei gera neitt ljótt. Þetta frelsi sem Rousseau talar um kann að gilda í
hinu náttúrulega umhverfi barna og margir frægir uppeldisfræðingar hafa tekið mið af
hugmyndum hans og má þar nefna Maríu Montessori og John Dewey. Hugmyndum hans er því
haldið á lofti í kennslustofum enn þann dag í dag (Hvers konar uppeldisaðferðir... 2006). Þær
raddir hafa hljómað mikið síðustu árin um að börnin þurfi að læra af því að gera mistök og
upplifa eigið umhverfi og ekki megi kæfa þau í ofverndun. Frelsið er þó ekki eins gott allsstaðar.
Umhverfi miðlanna er ekkert líkt umhverfi náttúrunnar. Hætturnar eru ekki eins augljósar, þær
leynast undir niðri og sjást jafnvel ekki fyrr en löngu síðar. Það hefur þó orðið mikil vakning
síðustu árin hjá foreldrum og uppalendum varðandi hvernig best sé að hátta uppeldi barna í
tengslum við miðla. Ef ég tek internetið sem dæmi, því það er jú orðið það stórt að það hefur að
geyma nánast allar leiðir miðlunar, þá hefur ríkið komið á laggirnar embætti umboðsmanns barna
frá 1995 þar sem uppalendum er meðal annars ráðlagt hvernig fylgjast megi með notkun
barnanna og hvernig hægt sé að kenna þeim sem best að nota internetið því á því leynast hættur
sem börn læra ekkert á þó þau falli marg oft (http://www.barn.is/barn/adalsida/um_embaettid/).
Hér duga hugmyndir Rousseau skammt því heimurinn er orðinn mun flóknari í dag en hann var
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fyrir tæplega 300 árum síðan. Þess vegna verðum við uppalendur að ala börnin okkar, bæði
heima fyrir og í skólum, þannig að þau séu fær um að takast á við það gríðarlega magn miðlaðra
upplýsinga sem þau þurfa að vinna úr í framtíðinni (Jón R. Hjálmarsson 1972: 178 – 185).

4. Kafli - Fyrir kennara
Eins og ég hef áður sagt er miðlafræðsla sem miðar að því að búa til táknvísa einstaklinga, farin
vel af stað í nokkrum löndum í kringum okkur. Það sama er því miður ekki hægt að segja um
okkur hér á Íslandi. Kennarar nota jú miðla við ýmsa kennslu en þó ekki þannig að hægt sé að
tala um markvissa miðlafræðslu. Ég tel að Kennara á Íslandi skortir fræðslu um táknvísi og
miðlafræðslu þó ekki væri nema að læra lykilspurningarnar fimm og einhverskonar kennsluhefti
sem þeir gætu farið eftir. Stefán Jökulsson segir í grein sinni Táknvísi sem birtist árið 2003 í
bókinni Rannsóknir í félagsvísindum IV: „að miðlafræðsla, eins og hún tíðkast í ofangreindum
löndum, hafi ekki numið hér land“ (Stefán Jökulsson 2003: 2).
Oft heyrist orðatiltakið „Þú lærir svo lengi sem þú lifir“ en ég og hugsanlega fleiri hugsa
það út frá gömlu fólki að læra. Það er rétt að við lærum eitthvað þar til við leggjumst í gröfina en
við byrjum einnig að læra daginn sem við fæðumst. Hugrænn eða vitsmunalegur þroski og nám
okkar hefst mjög snemma. Sumir fræðimenn eins og líffræðingurinn Jean Piaget vildi meina að
þessi vitsmunalegi þroski væri þrepaskiptur og að helstu þrepin væru: skynhreyfistig (0-2 ára),
foraðgerðarstig (2-7 ára), hlutbundin rökhugsun (7-11 ára) og unglingsárin (11 ára og eldri).
Aðrir eru ekki sammála Piaget og vilja meina að þroskaferill mannsins sé samfelldur en ekki
þrepaskiptur (Shaffer 1999). Sama hvort þroskaferill okkar er þrepaskiptur eða samfelldur þá eru
menn nokkuð sammála um það að barn á þriðja ári hafi ekki sama vitsmunalega þroska og barn á
sjöunda ári og að barn á sjöunda ári hafi ekki sama vitsmunalega þroska og barn á tólfta ári. Við
þurfum því að hugsa miðlafræðslu líkt og aðra kennslu út frá vitsmunaþroska barna. Hér að
neðan koma nokkrar hugmyndir fyrir kennara sem sniðugt er að nota á mismunandi aldursstigum
í kennslustofum sínum. Æfingarnar eru fengnar úr bókinni Five key questions that can change the
world en sjálfur þýddi ég þær og staðhæfði.
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Tvö ráð fyrir börn á yngra stigi
Allt frá börnum í leikskóla og upp í börn á yngra stigi í grunnskóla eru til sniðugar hugmyndir
varðandi miðlafræðslu. Þessi börn eru ekki öll með sama vitsmunaþroskann og því verður að
gera ráð fyrir mismunandi útkomu úr æfingunum.

Ráð 1
Æfingarnar miðast kannski meira að leikskólabörnum og yngstu börnunum í grunnskóla en hægt
er að nota þær vel upp í fjórða bekk. Sumar þeirra hafa kennarar hugsanlega notað án þess þó að
átta sig á miðlafræðslunni í þeim.
Tilgangurinn er að gera börn meðvituð um hver sögumaðurinn er í sögum sem þau sjá og
heyra. Yngstu börnin telja aðalpersónuna vera sögumanninn, svo þroskast það frá aðalpersónu til
einhvers annars innan sögunnar og svo til þess sem les (hugsanlega foreldrar eða kennarar) og
lokst til höfundar, framleiðenda og útgefenda en þá hafa börn áttað sig á hvað liggur að baki
útgáfu miðlaðs efnis.
Með því að fá yngstu börnin til að teikna mynd eftir einhverri sögu sem verið er að lesa
fyrir þau eru þau sjálf farin að skapa og það hjálpar þeim við að átta sig á hlutverki sögumanns
og allt í einu eru þau farin að taka þátt í að segja söguna. Svipaða æfingu er hægt að gera með því
að fá börn til að segja frá t.d. sögu sem verið var að lesa fyrir þau eða kvikmynd sem þau voru að
horfa á. Börnin hafa mismunandi skoðanir og það er mikilvægt að þau fái að segja frá því
hvernig þau upplifðu söguna án stanslausra spurninga úr efninu.
Hljóð og tónlist spila stórt hlutverk í miðlum og sérstaklega í sjónvarpi og útvarpi. Það að
skilja hvers vegna ákveðin hljóð eða ákveðin tónlist var valin fyrir ákveðið aðtriði hefur mikið að
segja varðandi skilning barna á tilbúningi miðlaefnis. Það væru t.d sniðugir leikir til kennslu að
setja vel valda kvikmynd sem dæmi Fantacia frá Disney, í tækið og fela skjáinn. Börnin eiga svo
að giska á hvað sé að gerast í myndinni, allir fá að giska og svo birtir kennarinn hvað er að gerast
á skjánum. Svipaðan leik væri hægt að gera í tölvu þar sem nemendur fengju tíu myndbrot og tíu
hljóðbrot og ættu að tengja saman. Það eru mörg mjög einföld forrit sem gera þetta mögulegt í
dag. Einn leik til viðbótar væri hægt að gera þar sem nemendur fengju annað hvort myndbrot eða
hljóðbrot og ættu að búa til myndbrot ef þau fengu hljóðbrot og hljóðbrot ef þau fengu myndbrot
sem passaði við (Rogow 2002).
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Ráð 2
Samkvæmt hugmynd fimm hér að framan eru meginmarkmið þeirra sem búa til miðlað efni að
auka hagnað eða völd. Upp frá þeirri hugsjón hefur á síðustu áratugum sprottið nýtt fyrirbæri sem
á ensku kallast „product placement“ þar sem vörum er komið inn í t.d. sjónvarpsefni án þess þó
að vera í beinni merkingu auglýsing. Tilgangurinn er í auglýsingarskyni og fyrir þetta fá
framleiðendur efnisins greitt en fyrirbærið telst þó ekki samkvæmt almennum skilgreiningum til
auglýsinga. Hér kemur ráð fyrir kennara til að auka meðvitund ungra nemenda á „product
placement“. Tilgangur þess er ekki að segja börnum að forðast faldar auglýsingum „product
placements“ heldur að vekja þau til umhugsunar um þær, því þá eru þau færari í að meta þau
skilaboð sem þau fá nánast á hverjum degi. Æfingin hentar vel á miðstigi og hjá elstu börnum og
yngra stigi en með einföldunum getum við farið alveg niður í yngstu börn grunnskólans.
Kennarinn byrjar á því að spyrja nemendur hvar þeir telji sig líklegasta til að verða vara
við auglýsingar og svo hvort þeir kannist eitthvað við faldar auglýsingar. Að lokum spyr
kennarinn, ef það er ekki þegar komið fram, hvort þeir hafi séð faldar auglýsingar í sjónvarpsefni
og hvar þá? Þegar komið er á hreint að allir hafi áttað sig á hvað verið er að meina með földum
auglýsingum sýnir kennarinn valið efni, t.d. stuttan sjónvarpsþátt eða brot úr kvikmynd þar sem
nóg er af földum auglýsingum (hægt er að skoða vefinn www.brandchannel.com þar sem fylgst
er með vörubirtingum í vinsælustu bíómyndunum). Hlutverk nemenda er að skrifa niður hvaða
vörur þeir sjá faldar í bakgrunni efnisins. Kennari fer svo yfir það og athugar hvort einhver hafi
náð öllu rétt og hvort eitthvað hafi farið framhjá öllum í bekknum. Yngri börnin er hægt að fá til
að teikna myndir og setja tækið á pásu reglulega til að þau geti náð öllu. Þegar búið er að fara yfir
getur kennarinn spurt spurninga eins og: hvernig vitum við hvort ákveðin vara kom fyrir í efninu
sem auglýsing eða bara vegna þess að hún passaði inn í efnið? Hver græðir á földum
auglýsingum?
Annar hluti þessa verkefnis felst í því að endurleika t.d. brot úr uppáhalds kvikmynd
nemenda og setja inn í það falda auglýsingu. Markmiðið er að leikþátturinn haldist eðlilegur og
að auglýsingin sé falin og verði ekki of augljós. Skipta þarf bekknum í hópa og velur hver hópur
sitt viðfangsefni en kennarinn segir þeim hvaða falin auglýsing á að fylgja með. Hóparnir fá tíma
til að semja og æfa og leika svo þáttinn fyrir framan bekkinn í lokin (Thoman; Share, Jolls 2007:
75 - 76).
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Tvö ráð fyrir miðstig
Ráð 1
Í spurningu þrjú úr lykilspurningunum fimm er spurt hvernig mismunandi fólk skilji efnið á
mismunandi hátt. Þessi spurning er það sem gerir auglýsingarfyrirtækjum einna erfiðast fyrir.
Auglýsendur þurfa að miða auglýsingar sínar að ákveðnum hópi fólks sem skilur auglýsinguna
og hrífst af henni. Unglingar hrífast t.d. ekki af því sama og fólk yfir 75 ára aldri. Markhóparnir
eru margir og skarast og þetta þekkja auglýsendur vel og nýta sér.
Í þessari æfingu eiga nemendur í hópum að búa til auglýsingu fyrir sömu vöru fyrir
mismunandi markhópar. Markmiðið er að nemendur átti sig á því hvernig auglýsendur nota
mismunandi aðferðir við að auglýsa fyrir mismunandi markhópa og að nemendur þjálfist í að
greina markhópinn sem höfða á til og geti gert auglýsingu miðað við það. Kennari getur byrjað á
því að spyrja nemendur hvort þeir hafi einhvern tíman tekið eftir vöru sem var auglýst á
mismunandi hátt fyrir mismunandi markhóp og hvers vegna þeir haldi að það sé gert. Hann velur
svo einhverja vöru til að auglýsa og skiptir bekknum upp í eins marga hópa og hann þarf en það
fer eftir fjölda markhópa sem kennarinn vill fá auglýsingu fyrir. Hann úthlutar hverjum
nemendahóp einum markhóp og þeir semja sína auglýsingu. Það getur verið einfalt veggspjald,
handrit að sjónvarpsauglýsingu (með sögumyndum) eða annað sem kennara eða nemendum
dettur í hug. Að þessu loknu kynna nemendur auglýsingu sína og aðrir nemendur og kennari fá
að spurja þá út í verkefnið þeirra. Spurningar sem kennari gæti kasta fram eru: Einblínduð þið á
einhver karaktereinkenni hjá markhópnum? Við vinnu að verkefninu: Notuðuð þið (eða slepptuð
að nota) einhverjar „steríótýpur“ sem gætu verið móðgandi fyrir ákveðinn hóp? Hættuð þið við
einhverjar hugmyndir, hvers vegna? Hvað lærðuð þið um auglýsingar? Þegar allir hóparnir eru
búnir er hægt að spyrja allan bekkinn: Haldið þið að þið tilheyrið einhverjum markhóp hjá
auglýsendum, hverjum þá? (Thoman; Share, Jolls 2007: 51-52).

Ráð 2
Í upphafi þessarar ritgerðar talaði ég um þrjár meginástæður þess að fólk miðlar efni. Þær eru: Til
að upplýsa, til að sannfæra og til að skemmta. Ástæðurnar geta að sjálfsögðu verið fleiri en þetta
eru þær lang algengustu. Þessar þrjár ástæður eiga sér góðan grunn í spurningu fimm í
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lykilspurningunum þar sem talað er um að mestu af miðluðu efni sé ætlað að auka hagnað eða
völd. Markmið þessarar æfingar er að nemendur átti sig á tilgangi miðlaðs efnis, að þeir þjálfist í
að flokka efnið eftir tilgangi og að gera nemendur þannig færari í að skilja og hugsanlega svara
því sem til þeirra er miðlað. Einnig að nemendur átti sig á hvernig tilgangur efnis getur haft áhrif
á efnið sjálft og að nemendur geti búið til miðlað efni með ákveðinn tilgang í huga.
Kennarinn byrjar á að fá nemendur til að lista niður ástæður fyrir samskiptum, fyrir því að
fólk tjái sig í gegnum hina ýmsu miðla. Hann getur spurt: Hvers vegna haldið þið að fólk tali,
skrifi, taki myndir, geri kvikmyndir, spili tónlist, setji skilaboð á föt, veggspjöld, flögg, stuðara
límiða, mjólkurfernur, lyfjaumbúðir, auglýsingar o.fl. Þegar kennarinn hefur skrifað allar
hugmyndir nemenda á töfluna segir hann þeim að miðlafræðingar séu sammála um þrjá
meginflokka miðlunnar og að þeir séu að upplýsa, að sannfæra og að skemmta. Núna skiptir
kennarinn nemendum upp í hópa og á hver hópur að reyna að koma hverri ástæðu sem kennarinn
ritaði á töfluna í þessa þrjá meginflokka. Sumar ástæðurnar geta talist til fleiri en eins flokks og
sumar falla ekki í neinn og eru þá merktar óflokkanlegar. Kennarinn athugar nú lausnir nemenda
og reynir að finna samhljóm í bekknum. Ef nemendur eru ósammála um eitthvað er gott að benda
á flokkinn óflokkanlegt og segja nemendum að ástæðurnar geti verið fleiri en þessar þrjár
algengustu. Að lokum fær kennarinn nemendur til að koma einhverri hugmynd, t.d. um áhugamál
eða eitthvað ákveðið málefni sem nemendur velja sjálfir, frá sér í miðluðu formi á þrjá
mismunandi vegu, þ.e. að upplýsa, að sannfæra og að skemmta. Að lokum sýna nemendur verk
sín og segja frá því hvernig þeir telja sig hafa náð að koma skilaboðunum á framfæri á réttan hátt
(Thoman; Share, Jolls 2007: 69-70).

Tvö ráð fyrir elsta stig
Ráð 1
Flest okkar heyra lesa eða sjá fréttir á hverjum degi. Þær virðast verða meiri hluti af lífi okkar
með hverju árinu og þráin er orðin svo mikil að fyrir suma er ekki nóg að hafa fréttirnar í
blöðum, sjónvarpi, útvarpi og í stanslausri uppfærslu á internetinu heldur þurfa þeir að fá
fréttirnar sendar í farsímann sinn um leið og þær eru gefnar út. Það er augljóst að fréttir eru ekki,
eins og mörg okkar halda eingöngu leið til að upplýsa okkur um hvað er að gerast í kringum
okkur heldur einnig áhald til að sannfæra okkur og til þess að halda fólki við tækin verður að
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skemmta þeim. Þar erum við komin með þrjár megin ástæður þess að fólk miðlar efni. Sá þáttur
frétta sem snýr að skemmtun er sennilega að verða einn sá mikilvægasti fyrir fréttamenn því til
þess að upplýsa og sannfæra okkur verður að halda okkur við tækin. Mikilvægi þessa þáttar sést
glöggt í dæmum eins og Suðurlandsskjálftanum sumarið 2008 þegar Ríkissjónvarpið og Stöð 2
sýndu beint frá Selfossi daginn út og inn og kepptust við að heilla okkur með nýjum fréttum af
því hversu illa fór. Fréttamenn gengu svo langt að þeir drógu skelkaða íbúa aftur inn í hús sín til
að sýna hve illa skjálftinn hafði leikið þau. Við hvern eftirskjálfta skalf þetta dauðhrædda fólk
svo á beinunum af hræðslu og sjónvarpsstöðvarnar endursýndu þetta aftur og aftur. Annað dæmi
sem nefna má er að inn í miðjum morgunþættinum Ísland í bítið á stöð 2 eru sýndar teiknimyndir
sem hljómar eins og ráð til að auðvelda foreldrum að horfa á þáttinn á morgnanna með börnum
sínum.
Markmið þessarar æfingar er að nemendur átti sig á því hvaða efni er valið í fréttirnar og
hvað ekki, hvað er sagt og sýnt og hvað ekki. Þessi æfing byggist því bæði á lykilspurningum eitt
og fjögur. Kennari skiptir bekknum í 4-6 manna hópa. Til að koma nemendum af stað í að hugsa
um framsetningu frétta fær hver hópur forsíðu tveggja mismunandi fréttablaða frá sama deginum
og á að bera saman hvaða fréttir eru í báðum blöðum og hvaða fréttir eru bara í öðru. Hvaða
tilfinningar

hafa nemendur til mismunandi forsíðna? Nemendur eiga svo að bera saman

fyrirsagnirnar í þeim fréttum sem eru í báðum blöðunum, greina hver er tónninn í hvorri frétt og
hvað er gefið til kynna í fyrirsögninni. Hvernig gæti fyrirsögnin haft áhrif á það hvernig fréttin
gæti verið lesin. Nemendur bera saman myndir fréttanna og segja til um hvernig þær eru líkar eða
ólíkar. Hvað gefa myndirnar til kynna? Að lokum spyr kennarinn nemendur hvernig þeir telji að
fyrirsagnir og myndir hafi áhrif á túlkun frétta.
Nú eiga nemendur að hafa gert sér grein fyrir því að hægt er að segja frá sömu fréttinni á
marga mismunandi vegu til að höfða til lesenda eða til að varpa ljósi á ákveðið sjónarmið í
fréttinni. Þá er komið að því að kennarinn dreifi fylgiblaði 1 til nemenda en þar eru upplýsingar
um hvað þeir eiga að gera næst og fyrirsagnir sem kennarinn hefur búið til eða fundið sérstaklega
fyrir þetta verkefni. Nú eiga nemendur að velja fyrirsagnir af fylgiblaði 1 sem passa í 22 mínútna
fréttaskýringaþátt. Taka þarf mið af fyrirsögnum, gæðum mynda sem fylgja og tímanum sem fer
í að segja frá hverri frétt. Markmið nemenda er að velja og stilla fyrirsögnum fréttanna þannig
upp að þeir telji sig vera að hámarka áhorf. Hvað dregur fólk að sjónvarpsskjánum og hvað ekki?
Kennarinn þarf að skýra út reglur leiksins sem koma fram á fylgiblaði 1. Þegar nemendur eru
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búnir að velja efni í sinn þátt skrifa þeir það niður á stórt pappaspjald sem þeir hengja upp svo
allir sjái. Einn nemandi úr hópnum les það svo upp og þeir færa rök fyrir því af hverju þeir völdu
ákveðnar fyrirsagnir en slepptu öðrum (Thoman; Share, Jolls 2007: 19-22).

Ráð 2
Mikið af því efni sem til okkar er miðlað er sjónrænt. Við lesum dagblöð og tímarit sem skreytt
eru ljósmyndum og grafík, horfum á sjónvarp sem sýnir okkur 24 – 30 ljósmyndir á sekúndu og
sjáum ýmislegt myndrænt á internetinu. Að vera miðlalæs eða táknvís byggist að miklu leyti á
því að geta lesið úr og skilið þessi sjónrænu skilaboð. Til þess að hafa fullan skilning á
sjónrænum skilaboðum verðum við að hugsa út frá lykilspurningunum fimm og átta okkur á því
sem liggur að baki hverri mynd sem við sjáum. Framleiðendur sjónræns efnis í miðlum kunna
ýmsar leiðir til að fanga athygli okkar og hér fá nemendur að prufa nokkrar þeirra sjálfir. Þessi
æfing er tvískipt og byggir á lykilspurningu númer tvö. Markmið fyrri hluta er að nemendur átti
sig á þeim ákvörðunum sem myndatökumenn standa frammi fyrir, átti sig á að mismunandi
sjónarhorn mynda geta haft áhrif á merkingu þeirra, geti notað þrjá grunnsjónrænu tækniþætti
ljósmyndunar, sjónarhorn, lýsing og uppstilling.
Fyrri hluti: Kennarinn byrjar á að koma af stað hugstormun meðal nemenda um hvar við
verðum vör við sjónrænna þátta miðlunar s.s. ljósmyndir í tímaritum, bókum og fréttablöðum, í
sjónvarpi, myndbandi og kvikmyndum og jafnvel á fötum, umbúðum af morgunkorni o.fl. Til að
koma hugstormuninni af stað getur kennarinn spurt: Hvar sjáum við skilaboð sem eru ekki gerð
úr orðum? Hafa þessi skilaboð eitthvað sérstakt tungumál? Eftir hugstormunina gera nemendur
tilraunir með grunntækniþætti ljósmyndunar.
Sjónarhorn – kennari skiptir í fimm manna hópa þannig að það sé nokkur munur á milli
hæsta og lægsta nemanda í hverjum hópi. Þeir tveir verða módel í verkefninu, sjónarhorn en hinir
þrír skiptast á að taka ljósmyndir af þeim. Fyrsti ljósmyndarinn af þremur stillir þeim lægsta í
hópnum upp á stól þannig að hann standi. Sest svo sjálfur á gólfið fyrir framan hann og tekur
ljósmynd af honum upp á við. Þetta hefur þau áhrif að sá litli virkar mjög stór. Annar
ljósmyndarinn stillir hæsta hópmeðlimnum upp standandi eða jafnvel sitjandi og fer svo sjálfur
upp á stól fyrir framan hann og tekur mynd af honum niður á við. Þetta sjónarhorn lætur módelið
virka lítið. Þriðji ljósmyndarinn stendur fyrir framan þá og tekur mynd þar sem þeir, módelin,
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standa hlið við hlið. Myndin er tekin nokkurn veginn í augnhæð og sýnir raunverulegan mun á
þeim tveimur. Að lokum eru myndirnar bornar saman á skjávarpa fyrir framan allan bekkinn og
rætt hvar í fjölmiðlum þið megið sjá dæmi um þessa tækni eða einhverja álíka sem byggir á því
að blekkja með notkun sjónarhorna.
Sem aukaverkefni mætti fara í leik þar sem kennari lætur nemendur fá lista með nöfnum
og andlitsmyndum af nokkrum leikurum. Nemendur eiga síðan að giska á hversu háir leikararnir
séu. Það kann að koma mörgum á óvart hversu lágvaxnar margar af sjónvarpsstjörnunum í raun
eru. Kennari segir nemendum þá frá því að sumir leikarar séu nánast ávalt myndaðir upp á við.
Lýsing – Kennari skiptir í þriggja manna hópa. Einn tekur að sér að vera módel og hinir
tveir að vera ljósmyndarar. Fyrri ljósmyndarinn stillir sér fyrir framan módelið, í augnlínu við
hann. Ljósin eru slökkt og þriðji maðurinn notar vasaljós til að lýsa upp andlit módelsins neðan
frá. Þessi aðferð er kölluð skrímslaaðferðin og er oft notuð í hrollvekjum. Við höfum sennilega
öll prófað hana í einhverju skólaferðalaginu þegar við hræddum líftóruna úr bekkjarsystkinum
okkar með draugasögu rétt fyrir svefninn. Nú tekur hinn
ljósmyndarinn mynd en þá beinir þriðji aðilinn ljósinu á
andlit módelsins að ofan frá eða hreinlega kveikir ljósin því
þau eru oftast í loftinu. Ljósmyndin er tekin í augnlínu eins
og sú fyrri. Kennarinn sýnir öllum bekknum myndirnar á
skjávarpa og fær þá til að bera þær saman og benda á hinar
miklu andstæður í lýsingunni. Einnig spyr hann nemendur
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hvar þeir hafi tekið eftir áberandi notkun lýsingar í ljósmyndum
eða kvikmyndum og hvaða áhrif hún hafi haft á líðan þeirra.
Ef tími gefst til er hægt að leyfa nemendum að gera fleiri
tilraunir með ljós og myndavél og prófa að hafa mismunandi lit á
ljósunum og spyrja þá svo hvaða tilfinningu hver litur gefi þeim.
Uppstilling – Sömu hópar og síðast en sniðugt að skipta
um hlutverk. Tveir eru ljósmyndarar og einn er módel. Fyrri
ljósmyndarinn stillir módelinu upp framarlega í kennslustofunni og
tekur mikla nærmynd af augum þess svo að ekkert sést nema andlit
módelsins. Passa þarf að fókusinn sé í lagi. Seinni ljósmyndarinn bakkar svo eins langt frá
módelinu og hann getur og tekur víða mynd sem sýnir módelið sem hluta af heild í
kennslustofunni. Kennarinn fær nemendur svo til að bera saman þessar tvær uppstyllingar til að
sjá muninn á nærmynd og víðri mynd.
Nærmynd gefur okkur oft tilfinningu um
nálægð,

ákefð

eða

sterkar

tilfinningar

módelsins á meðan víða myndin gefur okkur
samhengi og rúm/pláss. Kennari getur að
lokum reynt að fá nemendur til að koma með
hugmyndir um hvernig þeir vildu mynda
tilfinningar fólks í senu úr uppáhalds bókinni
sinni (Thoman; Share, Jolls 2007: 29-30).
Markmið seinni hluta er að nemendur þekki, beri saman og sjái þann tæknilega mun á
þáttum sem notaðir eru við sjónræna miðlun og geti notað hann í sínar eigin ljósmyndir. Seinni
hluti þessa verkefnis felst í því að nemendur beri saman tvær mjög ólíkar forsíðumyndir af
Arnold Schwarzenegger og lýsi þeim tilfinningum sem þær kveikja hjá þeim. Forsíðumyndirnar
er að finna á slóðinni www.medialit.org/pdf/CML_DeconstructionMags.pdf. Mikilvægt er í
þessu verkefni að kennari skýri út fyrir nemendum að hann vilji fá að vita hvað þeir hugsi og fá
að heyra um tilfinningar þeirra en ekki bara lýsingu á hvað þeir sjái. Það getur því verið
nauðsynlegt fyrir kennara að prófa þessa æfingu sjálfur t.d. með samkennurum sínum til að átta
sig á sínum eigin tilfinningum og hugmyndum um forsíðurnar. Ef kennarar vilja lesa sig betur til
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um efnið er mælt með greininni “How to conduct a close analysis af a media text” úr Medialit
KitTM/Part I: Literacy for the 21st century sem finnst á slóðinni (www.medialit.org).
Seinni hluti: Kennarinn byrjar á því að sýna nemendum á skjávarpa, forsíðumyndina af
Arnold Schwarzenegger þar sem hann kemur fyrir sem vaxtaræktarmaður og kvikmyndahetja.
Kennarinn biður nemendur að gleyma því hvað þeim finnist um persónuna Schwarzenegger
heldur einbeita sér eingöngu að myndinni á forsíðunni. Hann spyr svo eftirfarandi spurninga og
skrifar svörin á töfluna: Hvað finnst þér um þessa manneskju eingöngu út frá forsíðu þessa blaðs?
Hvaða lýsingarorð getur þú notað til að lýsa henni? Næst sýnir kennarinn nemendum
forsíðumyndina af Schwarzenegger sem jakkafataklæddum pólitískum frambjóðanda og spyr svo
sömu spurninga og fyrir fyrri forsíðuna. Kennarinn skrifar lýsingarorðin á töfluna.
Eftir að kennarinn hefur skrifað öll lýsingarorðin á töfluna ræðir hann við
nemendur um hvers vegna lýsingarorðin þau séu svona ólík þó þeir lýsi sömu manneskjunni.
Kennarinn sýnir loks myndirnar saman og biður nemendur um að útskýra í hverju þau telji
muninn vera sem veldur þessum mismunandi tilfinningum. Ef nemendur þurfa aðstoð við það er
hægt að skipta hugmyndunum niður í mismunandi flokka: Hver er mismunurinn á
líkamstjáningu, augnráði, andlitsdráttum, fatnaði, förðun, bakgrunni, sjónarhorni, lýsingu, og
fleiru sem nemendum dettur í hug. Þá spyr kennarinn nemendur hver sé munurinn á
heildaruppsetningu forsíðunnar s.s. fyrirsögnin og öðrum grafískum þáttum: Hann spyr einnig
hvernig þetta ýti undir þær hugmyndir sem nemendur lýstu áður um hvora forsíðu fyrir sig?
Sem verklega æfingu til að dýpka skilning nemenda á þeirri tækni sem ljósmyndarar nota
er hægt að para nemendur tvo og tvo saman. Þeir skiptast síðan á að mynda hvorn annan, fyrst
sem jákvæða ímynd og svo sem neikvæða ímynd. Hægt er að fá hugmyndir um uppstyllingar af
internetinu og einnig úr ýmsum bókum og mæli ég þá t.d. með bókinni Setting up your shots eftir
Jeremy Vineyard (Thoman; Share, Jolls 2007: 31-32).

5. Kafli - Fyrir foreldra
Á síðustu 100 árum hefur orðið bylting sem aldrei fyrr í húsakynnum manna í vestrænum heimi
og þá ekki hvað síst á Íslandi. Við höfum flust úr torfkofum eða óupphituðum timburhjöllum í
steinsteypt, orkuknúin risamannvirki þar sem hver einstaklingur þarf og fær sitt næði og þægindi.
Nánast öll börn og unglingar eiga sitt eigið herbergi og ósjaldan er þar að finna „græjur“ á borð
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við

„ipod“,

útvarp,

sjónvarp,

leikjatölvur

og

jafnvel

nettengdar

heimilistölvur.

Fjölskyldumynstrið hefur þannig þróast út í það að hver hefur sitt frelsi á heimilinu. Börn og
unglingar loka sig inni í herbergjum sínum og eiga þar griðastað og oft sjást skilti á hurðum
herbergjanna á borð við „bankaðu“ eða „vertu úti“. Þessi þróun er alls ekki nógu góð því bak við
luktar dyr veist þú ekki hvað barnið er að gera. Við sendum börnin okkar ekki ein á leikvöllinn
fyrr en við vitum að þau rati þangað, að leikvöllurinn sé öruggur og að þau séu helst ekki ein.
Þetta er þó misjafnt eftir bæjarfélögum og sums staðar er varla þorandi að senda börnin út að
næsta horni. Hvers vegna ættum við þá að treysta á að senda þau ein inn í heim sjónvarpssins
sem við vitum að er uppfullt af hættum og óþverra og heim tölvuleikja og internets sem er nú
orðinn leikvöllur barna á 21. öldinni? Börnin þurfa ekki síður leiðsögn á þeim leikvelli.
Miðlaumhverfið eins og það er í dag er uppfullt af efni sem ekki er ætlað börnum og
unglingum. Börnin hafa ekki þann þroska sem til þarf til að greina efnið á réttan hátt og misskilja
oft það sem þau sjá og heyra. Foreldrar geta og eiga að aðstoða börnin sín við að takast á við
miðlaðar upplýsingar en það er ekki þar með sagt að foreldrar kunni það. Mikið hefur verið deilt
um hverjir eigi að vera ábyrgir varðandi börn og miðlað efni, s.s. ofbeldi í sjónvarpi og flestir eru
orðnir nokkuð sammála um að sameiginleg ábyrgð sé nauðsynleg. Framleiðendur efnis,
útgefendur, miðlarar efnisins og foreldrar verða því allir að taka sig á. En hvernig? Foreldrar
þurfa ekki prófgráðu til að eignast börn og ekki heldur til að ala þau upp. Það er auðvelt að segja
að foreldrar eigi að vera ábyrgir fyrir því að kenna börnum sínum að nota og skilja miðla en
erfiðara að segja þeim hvernig. Gott dæmi um þetta er frá pabba einum í Bandaríkjunum sem
bendir á að hann sé orðinn þreyttur á að hlusta á fræðimenn tala um mikilvægi þess að hann horfi
á sjónvarp með börnunum sínum og tali við þau um efnið sem þau horfi á. Gallinn við þetta segir
hann að sé sá að hann veit bara ekkert hvað hann á að segja, það er enginn sem kennir það.
(Davis 1990). Hér ætla ég að kasta fram nokkrum hugmyndum bæði frá sjálfum mér og öðrum
sem kenna foreldrum góð ráð til að verða virkir í miðlafræslu fyrir börnin sín.

Ráð 1
Pabbinn sem ég talaði um hér að ofan kom með nokkur ráð árið 1990 sem urðu kveikjan að því
að koma miðlafræðslu inn á heimilin. Hugmyndir hans voru þessar:
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 Þú ert gáfaðari heldur en sjónvarpið þitt.
Þú og barnið þitt hermið ekki eftir og trúið ekki öllu sem þið sjáið í sjónvarpinu. Það hefur áhrif
að einhverju leyti en á endanum eruð það þið sem takið ákvarðanirnar. Með því að horfa á
sjónvarpsefnið með barninu getur þú talað við það um tengsl milli sjónvarpsins og
raunveruleikans. Sem dæmi gætir þú horft á þátt af næturvaktinni með barninu þínu og spurt
þegar Ólafur mætir of seint hvort þetta sé eins í skólanum ef barnið mæti of seint. Þá ert þú
byrjaður að ræða við barnið um sjónvarpsefnið og farin/inn að tengja það raunverulegum
aðstæðum sem hjálpa barninu að tengja það sjálf raunveruleikanum þegar það sér eitthvað nýtt í
sjónvarpinu.

 Sjónvarpsheimurinn er ekki raunverulegur
Bentu barninu þínu gætilega á að sjónvarpsheimurinn sé ekki raunverulegur. Þetta getur þú gert
með spurningum eins og: Heldur þú að krakkarnir í Vinum hafi efni á svona flottum íbúðum á
Manhattan? Heldur þú að Lizzie Maguire sé nógu gömul til að vera farin að mála sig? Yngri börn
eru ólíklegri til að þekkja muninn á veruleika og ímyndun og því hjálpa spurningar og ábendingar
okkar þeim við það. Það verður þó að fara varlega í spurningarnar því börnin eru ekki ólík okkur
og þau vilja fá að horfa á sjónvarpsefnið sitt í friði. Nokkrar spurningar í einum þætti og svo
hvíld í nokkra þætti eða daga er ágætt ráð því hugmyndin er að þjálfa börnin í að spyrja
gagnrýninna spurninga á eigin spýtur.

 Í sjónvarpinu er okkur kennt að sumt fólk er mikilvægara en annað
Frægt er orðið að framleiðendur efnis í sjónvarpi búa til staðlaðar ímyndir af fólki og þeir geta
haft þröngar skoðanir á hlutunum. Þegar þetta sést í sjónvarpinu er gott að tala um það upphátt og
benda á það sem vantar inn í dæmið, það sem er að, hina hliðina og hvað er rangt við myndina
sem gefin er. Börnin heyra þetta og læra að heimurinn er ekki eins og sjónvarpið segir, við getum
haft okkar eigin skoðanir.

 Í sjónvarpinu eru sömu hlutirnir gerðir aftur og aftur
Þrátt fyrir allar nýjungar í sjónvarpi eru gömlu lummurnar alltaf notaðar. Tónlistin er alltaf eins
fyrir ákveðið andrúmsloft, hláturinn er alltaf eins í gamanþáttum, konur vakna með málninguna á
réttum

stað,

allir

eru

brúnir,

sætir
26

og

vel

vaxnir

og

margt,

margt fleira. Með því að vekja athygli barna á þessu átta þau sig fljótt á að
sjónvarpsframleiðendur nota reynslumiklar aðferðir við að fanga athygli okkar og þá er
möguleiki að þau horfi á sjónvarp sem gagnrýnir áhorfendur í stað blindra aðdáenda. Leikir eins
og að telja hlátrasköllin í gamanþáttum geta komið ykkur af stað. Ef barnið vill ekki taka þátt er
mjög líklegt að ef þú byrjar sjálfur og gleymir svo viljandi að telja einu sinni að barnið bendi þér
á það.

 Einhver er alltaf að reyna að græða peninga á sjónvarpsefni
Grundvöllur fyrir rekstri sjónvarps er að græða peninga. Sjónvarpsstöðvar eru fyrirtæki sem rekin
eru til að skila hagnaði. Gerðu börnum þínum þetta ljóst. Ein leið er að benda þeim á að ákveðnar
auglýsingar fylgja ákveðnu sjónvarpsefni. Ef þú horfir á barnaefnið með þeim og sérð Barbie
auglýsingu getur þú spurt hvers vegna það séu aldrei Barbie auglýsingar á kvöldin. Allar líkur
eru á að þú fáir svarið: „Af því að það eru engir krakkar að horfa þá“ og þá ertu kominn af stað
með að gera þeim grein fyrir að sjónvarpið er að miða auglýsingarnar sérstaklega að þeim. Hægt
er að búa til fjölskylduleik úr auglýsingum. Þegar horft er á ákveðinn sjónvarpsþátt ákveða allir
hvers konar vörur verði auglýstar í auglýsingahléinu. Sá sem er næst því vinnur. Galdurinn við
leikinn er að átta sig á því hverjir eru að horfa á þáttinn, börn, unglingar, konur, karlar eða eldri
borgarar og svo að átta sig á því hvernig vörur sé líklegast verið að selja þeim.
Auglýsingar í sjónvarpsefni eru góður grundvöllur til að fá börnin til að átta sig á mætti
peninga í sjónvarpinu. Það mætti t.d. benda þeim á að Pheobe í Vinum drekki alltaf kók. Þá getur
verið sniðugt að spyrja börnin hvort þau haldi að framleiðendurnir fái borgað fyrir að hún drekki
bara kók eða hvort þau haldi að það sé gert til að skapa persónuna í þáttunum. Það er hægt að
taka mörg svona dæmi fyrir allan aldur barna. Einnig er hægt að gera úr þessu leik þar sem keppt
er um hver er fyrstur að sjá vörumerkið. Sá sem er fyrstur fær eitt stig. Það sem er spennandi við
þennan leik er hversu mörg stigin geta orðið á stuttum tíma (Davis 1990).

Ráð 2
Foreldrar geta gert meira heldur en horft á sjónvarp með börnum sínum. Þeir geta tekið þátt í öllu
miðluðu efni á heimilinu, hvort það er í útvarpi, sjónvarpi, fréttablöðum, tölvuleikjum eða á
internetinu. Allir þessir miðlar birta okkur staðlaðar ímyndir af fólki, fordóma og fleira mjög
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neikvætt og foreldrar geta ekki fríað sig ábyrgðinni þar sem það eru þeir sem flytja allt þetta
miðlaða efni inn á heimilið. Hér koma nokkrir punktar um það hvernig hægt er að fylla í
eyðurnar hjá börnum þegar þau móttaka miðluð skilaboð.

 Bentu á neikvæðar myndir af einhverjum þjóðfélagshópi og spurðu barnið hvort því þyki
myndin sem dregin er upp ósanngjörn.
 Bentu á að allir geti verið kárir, vitlausir, kjánalegir, alvarlegir, hjálpsamir eða
hjálparþurfi á erfiðum stundum. Allir eru færir um góðverk og allir gera mistök.
 Notaðu tækifærin sem miðlarnir gefa til að fræða börn um þrælahald, innflytjendamál og
mannréttindi.
 Veittu börnum jákvæða fjölþjóðlega upplifun. Eigin upplifun er áhrifameiri heldur en
stöðluð ímynd miðlanna.
(Myers-Walls 1987)

Ráð 3
Fréttatíminn er mikilvægur tími á flestum heimilum í dag. Algengt er að öll fjölskyldan komi sér
fyrir með kvöldmatinn fyrir framan sjónvarpið eða að hækkað sé í sjónvarpinu á meðan fréttirnar
eru í gangi. Vandamálið er að við fullorðna fólkið erum flest orðin það ónæm að við getum
fjarlægt okkur frá stórslysamyndunum í fréttunum og áttum okkur ekki á því hvaða áhrif þær
hafa á börnin. Hræðsla við að verða
fórnarlamb

er

t.d.

ein

af

afleiðingunum og því er mikilvægt
þegar ofbeldi, stríð og hörmungar
koma fyrir í fréttunum að hvetja
börnin til að tala um hræðsluna og
áhyggjurnar og gefa þeim ráð svo
þeim líði eins og þau séu við stjórn.
Þetta gæti falið í sér að fræða þau
um almannavarnir eða hvað þau
geta gert til að minka líkur á ófriði.
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Börn þurfa aðstoð við að átta sig á að hættur vegna glæpa og hörmunga eru stórlega ýktar,
innleiða þarf það hjá börnum á meðan eða strax eftir fréttaflutninginn. Forðastu að „slökkva“
algjörlega á barninu á meðan ÞÚ horfir (Myers-Walls 1990).

Ráð 4
Hér eru átta leiðir til að hafa stjórn á ofbeldisefni sem barnið þitt sér í miðlum.

1. Settu mörk varðandi hvað er viðeigandi í þinni fjölskyldu. Gerðu það við alla þá
miðla sem eru á heimilinu.
2. Aðtoðaðu barnið við að finna efni sem er innan marka fjölskyldunnar. Reyndu að
bæta við jákvæðu efni en draga úr neikvæðu.
3. Vertu meðvitaður um hvað börnin eru að horfa á utan heimilisins. Upplýstu þá sem
skipta máli, þá sem umgangast börnin, um hvaða mörk gilda í fjölskyldunni og biddu
þá um að aðstoða þig við að takmarka ofbeldisefni sem börnin sjá.
4. Vertu fyrirmynd þegar þú velur þitt eigið miðlaefni.
5. Horfðu reglulega á sjónvarpið með barninu til að deila upplifuninni með því og átta
þig á hvað það skilur og hvað það skilur ekki.
6. Notaðu upptökutæki til að taka upp viðeigandi efni sem barnið getur horft á eitt.
7. Hvettu barnið til að taka þátt í mismunandi tómstundum, öðrum en sjónvarpsáhorfi og
tölvuleikjum.
8. Talaðu við aðra foreldra um sjónvarpsstjórnun. Þið getið skipst á hugmyndum og stutt
hvert annað, skorið á þá sem enn eru óvirkir.
(8 ways to control... Án árs)

Lokaorð
Hér höfum við rakið sögu miðlunar, farið yfir hugtökin miðlun, miðlalæsi/táknvísi og
miðlafræðslu og komið með ráð fyrir kennara og foreldra til að komast af stað með miðlafræðslu
fyrir börn. Það er mín von að þessi ritgerð verði kvatning fyrir íslenska fræðimenn um miðlun til
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að þýða og semja námsefni. Einnig vona ég að þessi ritgerð verði til þess að kennarar og
foreldrar opni augun fyrir mikilvægi miðlafræðslu barna á Íslandi. Kennsluefni á íslensku er
ábótavant og því þurfa allir sem þekkingu hafa á efninu að taka til við að þýða og semja efni sem
hentar börnum á öllum aldri. Ég tel að fyrr en það gerist nái miðlafræðsla ekki fótfestu hér á
landi.
Mikilvægi þess að íslensk börn læri miðlafræðslu og öðlist miðlalæsi felst aðalega í því
magni miðlaðs efnis sem þau meðtaka. Góðærið á Íslandi síðustu ár hefur orðið til þess að
sjónvörp og tölvur eru nú nánast í hverju herbergi og jafnvel í flugvélum, bílum, fellihýsum og
hjólhýsum fólks. Í skólum vinna börn með tölvur, horfa á sjónvarp, lesa bækur o.fl. sem krefst
þess að þau séu miðlalæs því annars hafa þau ekki þá færni sem til þarf til að greina allt það efni
sem þau meðtaka.
Oft heyrist talað um þjóðfélagslega ábyrgð fyrirtækja á markaði og þá má vel skoða
þjóðfélagslega ábyrgð fjölmiðla í tengslum við miðlafræðslu barna. Það skortir oft fjármagn til
að koma einhverju eins og miðlafræðslu af stað og einnig til að semja og gefa út námsefni. Hér sé
ég að fjölmiðlar gætu komið til móts við menntamálaráðuneytið því þeir hafa þekkinguna,
aðstöðuna og fjármagnið og hjá þeim liggur ábyrgðin. Ég vil því að lokum skora á
menntamálaráðuneytið til að leita til fjölmiðla um aðstoð við að koma miðlafræðslu í gang hér á
landi.
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Fylgiblað 1

Heimurinn á 22 mínútum
Þjálfun í mati á fréttaefni
Sem framleiðendur að íslenskri sjónvarpsfréttastöð, Heimurinn á 22 mínútum, þarf liðið þitt að velja og hafna
fréttum af lista fyrirsagna og búa til bestu uppröðun frétta til að draga áhorfendur að skjánum.

Reglur leiksins

1.

2.

3.
4.

5.

Það að velja réttar fréttir og að raða þeim rétt upp
kallar á mikla útsjónarsemi. Auk þess verður þú
að hafa eftirfarandi reglur í huga:
Mikilvægi fréttarinnar – Hve mikilvæg er fréttin?
Ber fréttin mikilvægar upplýsingar sem
áhorfendur þínir ættu að vita um? Hvað mun
vekja áhuga áhorfenda? Mun það hreyfa við
þeim?
Leitaðu að jafnvægi – veldu jákvæða sem og
neikvæða hluti, æsifréttir sem og ljúfar fréttir af
fólki, fréttir af árangri sem og ádeilum.
Tímaspursmál – þarf að segja frá fréttinni í dag
eða má geyma hana?
Myndgæði – sjónvarpsfréttir þurfa á að halda
góðum myndgæðum og grafík til að halda
áhorfendum við tækin. Vandaðu valið.
Tímamörk – duga 22 mínúturnar fyrir það efni
sem þú velur?

Ráð til að hafa í huga
•
•

•

Hafðu í huga að þú hefur eingöngu 22 mínútur
Fyrsta fréttin þín ætti að vera sú sem er mest heillandi
í efni og mynd. Þú vilt ekki að áhorfandinn skipti yfir
á keppinautinn
Athugaðu að þessi fréttadæmi hér að neðan eru
óvenju löng vegna tilgangs þessarar æfingar. Fæstar
fréttir eru lengri en tvær mínútur og sumar eru ekki
nema 15 sekúndur.

Dæmi um fréttir
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Fyrirsögn
Umhverfissinnar mótmæla losun úrgangs
Forsetinn heimsækir grunnskóla landsins
Starfsmenn í verkfalli handteknir vegna ofbeldis
Opnun félagsmiðstöðvar fyrir börn í vanda
Fyrrum borgarstjóri deyr skyndilega úr hjartaáfalli
Skagamenn komast í úrslit bikarkeppni í knattspyrnu
Tryggingafyrirtæki kært fyrir svik á eldriborgurum
Magni flýgur austur til að syngja á spítalanum
Mikil bið eftir öryrkjubótum
Ofsaveðri spáð í næstu viku
Prófíll: Íbúi með fullan bílskúr af sjónvörpum
Monsoon gereyðir landi í sveitum Indónesíu
Viðskiptafræðingar spá áframhaldandi hækkun á olíu
Herbalife: sparar þér máltíðir
Nýtt æfingatæki þjálfar betur með minni vinnu
Vinsæll bíll endurkallaður vegna gallaðra bílbelta

Myndgæði
Ágæt
Góð
Góð
Ágæt
Góð
Ágæt
Góð
Góð
Ágæt
Góð
Góð
Góð
Ágæt
Góð
Góð
Slæm

Lengd
1,5 mín
2 mín
2,5 mín
2 mín
3 mín
2,5 mín
2 mín
2 mín
1 mín
2 mín
2 mín
1,5 mín
1 mín
2 mín
2 mín
1,5 mín

(Thoman; Share, Jolls 2007: 22)
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