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Ágrip 

Í þessari ritgerð verður fjallað um það hvernig hlutfall á milli kynja og hlutverk kynjanna 

birtast í barnaefni. Lögð verður áhersla á að skoða hvaða skilaboð framleiðendur og 

samfélagið er að senda börnum um staðalmyndir kynjanna með birtingamynd kynja í 

barnaefni. Ritgerðin byggist að hluta til á erlendum rannsóknum en einnig er notast við 

eigindlega rannsóknaraðferð og fyrirliggjandi gögn þemagreind. Rannsakandi mun þannig 

velja hluta af því barnaefni sem er vinsælt á Íslandi í dag og greina það með tilliti til fjölda 

persóna af hvoru kyni og hegðun, útliti og hlutverki innan efnisins eftir kyni. Einnig verður 

rætt við dagskrárfulltrúa hjá íslenskri sjónvarpsstöð í opnu viðtali til þess að gefa betri mynd 

af því hvernig þessi mál blasa við þeim, hvort að þau séu meðvituð um skökk kynjahlutföll og 

birtingarmynd kynja í barnaefni sem þau bera ábyrgð á fyrir hönd ríkisstöðvar og hvort að 

eitthvað svigrúm og/eða áhugi sé til staðar til þess að gera betur. 

Kyngervismótun barna hefst á unga aldri og spilar barnaefni stórt hlutverk í þeirri mótun. 

Kvenkyns persónur hafa í gegnum tíðina ekki fengið eins veigamikil hlutverk og karlkyns 

persónur í barnaefni ásamt því að barnaefni hefur verið litað af staðalímyndum. Skoðað 

verður hvort að eitthvað hafi breyst í gegnum tíðina frá því að rannsóknir hófust um 1970 

eða hvort við stöndum ennþá á sama stað. Karlafræðingurinn Connel kom fyrstur fram með 

hugtökin ríkjandi karlmennska og styðjandi kvenleiki sem ég mun skoða í samhengi við 

birtingarmyndir kynjanna í barnaefni. Þættirnir sem einblínt verður á eru Hvolpasveitin, 

Úmísúmí, Doddi litli og Eyrnastór, Mörgæsirnar frá Madagascar ásamt Blíðu og Blæ.  

 

Lykilorð: barnaefni, kyngervi, kynjahlutverk, kvenleiki, karlmennska 
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Formáli 

Áhuginn á viðfangsefninu kviknaði þegar ég sat með vinkonum mínum fyrir um það bil ári 

síðan og við ræddum leikritið Ávaxtakörfuna. Appelsínan syngur lag með textanum „ef það 

væri eitthvað sem mér líkaði ekki við, skæri það burt og límdi svo nýtt sem ætti þá betur við 

mig“. Þetta stuðaði mig. Skilaboðin sem verið er að senda börnum og ungum stúlkum er í 

rauninni að ef það er eitthvað sem þú ert ekki ánægð eða ánægður með á líkama eða andliti, 

þá er ekkert mál að skera það burt eða að sama skapi fylla í það sem manni þykir eitthvað 

vanta. Í stað þess að kenna öllum að elska sig eins og þeir eru. 

Ég vil þakka Kristrúnu Helgu Jóhannsdóttur vinkonu minni fyrir að lesa yfir verkefnið í tíma og 

ótíma og veita mér stuðning á tímum þar sem ég var við það að gefast upp sem og foreldrum 

mínum fyrir að umbera mig á álagstímum sem fylgdi þessum skrifum. Að lokum vil ég þakka 

öllum vinkonum mínum og samstarfsfólki sem bentu mér á það barnaefni sem er vinsælt í 

dag og sögðu mér hvað var vinsælast á þeirra heimili til þess að hjálpa mér að velja þætti til 

þess að greina. 

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

(2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt bestu 

vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er 

að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með 

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

með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Flest fæðumst við í þennan heim annað hvort sem strákar eða stelpur. Það er líffræðilegt kyn 

(e. sex) sem segir til um það hvoru kyninu við eigum að tilheyra. Kyngervi (e. gender) er hins 

vegar það sem mótast af samfélaginu. Það er lærð hegðun innan samfélaga og er háð 

breytingum af tíma, aðstæðum og félagslegu samhengi. Það eru margir þættir sem að móta 

kyngervi barna og einn af þeim er barnaefni. Börn í dag horfa flest ef ekki öll á barnaefni. 

Sjónvarpsmiðillinn hefur lengi verið talinn einn stærsti mótunarþátturinn í daglegu lífi barna. 

Einnig er talið að börn verji meiri tíma í að horfa á sjónvarpið en nokkura aðra iðju, ef svefn 

er ekki talinn með (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2019). 

Sjónvarpsáhorf barna byrjar þegar þau eru mjög ung og á aldrinum tveggja til fjögurra ára 

eru þau farin að sýna barnaefni áhuga (Magotra og Kaur, 2018). Á grunnskólaaldri horfa börn 

í Bandaríkjunum á sjónvarpið að meðaltali í þrjár klukkustundir á dag (Case og Hentges, 

2013). Rannsókn sem var gerð á Íslandi árið 2009 sýndi að að 42% nemenda í 1. bekk horfðu 

á sjónvarp daglega í klukkutíma eða lengur og að sjónvarpsáhorf eykst með aldrinum (Amalía 

Björnsdóttir o.fl., 2009). 

Á markaðnum í dag er margs konar barnaefni í boði og barnaefni á íslensku er þar ekki 

undanskilið. Barnatíminn á morgnana á RÚV um helgar er enn á sínum stað, auðvelt er að 

nálgast barnaefni á íslensku í Sjónvarpi Símans, Stöð 2, Netflix og svo mætti lengi telja. En 

hvernig eru kynjahlutföll og kynjahlutverk í barnaefni? Er passað upp á að það sé nóg úrval 

fyrir öll börn, eitthvað sem allir hafa gaman af? Og hversu vandað er það með tilliti til 

kynjahlutverka? Kynjahlutverk (e. gender roles) er hugtak sem byggist á fjölda félagslegra og 

hegðunarlegra norma sem talin eru af samfélaginu viðeigandi fyrir kyngervi einstaklinga. Það 

er byggt á hugmyndum samfélagsins um kyn og að hver einstaklingur sé mótaður af þeim 

hugmyndum. Þetta getur átt við um klæðaburð, útlit, framkomu og hegðun svo eitthvað sé 

nefnt (Berglind Rós Magnúsdóttir, Guðrún M. Guðmundsdóttir, Jóna Pálsdóttir, Kristín 

Ástgeirsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2010). Kyngervi og kynjahlutverk eru náskyld hugtök og 

lykilhugtök í þessu verki. 

Margar erlendar rannsóknir hafa verið gerðar annars vegar þegar kemur að kynjahlutföllum í 

barnaefni og hins vegar kynjahlutverkum í barnaefni og þá helst í Bandaríkjunum. Það er 
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mikilvægt að vita á hvað börnin okkar eru að horfa og hvaða skilaboð þau fá send í gegnum 

barnaefnið sem þau horfa á. Rannsóknir hafa sýnt að í nánast öllu barnaefni eru karlkyns 

persónur miklu fleiri en kvenkyns persónur. Framleiðendur hafa borið fyrir sig þá afsökun að 

strákar vilji ekki horfa á barnaefni þar sem aðalpersónur eru kvenkyns en að stelpum sé alveg 

sama þrátt fyrir að aðalpersónan sé karlkyns. Vandamálið við þessa afsökun er sú að 

raunverulega er það svo að bæði stelpur og strákar hafa þörf fyrir að samsvara sig sjálf við 

persónur sem þau sjá í sjónvarpinu og samsama sig yfirleitt betur með persónum af sama 

kyni og þau sjálf (Hentges og Case, 2013). Það er í rauninni ekkert sem gefur til kynna að 

stelpur séu opnari fyrir því að horfa á barnaefni með karlkyns aðalpersónum heldur en 

strákar með kvenkyns aðalpersónum. Þó gæti hugsast að stúlkur séu bara vanari því að þurfa 

að sætta sig við ýmislegt og komast ekki upp með annað. Í Bandaríkjunum eru til 

sjónvarpsstöðvar sem gefa sig út fyrir að reyna að ná til annars hvors kynsins eða eru 

hlutlausar gagnvart kyni. Á Íslandi höfum við bara eina stöð sem sýnir einungis barnaefni og 

því er gert ráð fyrir að sú eigi að ná til bæði drengja og stúlkna ásamt þeim stöðvum sem 

sýna barnaefni í bland við annað efni.  

Börn horfa á persónur í barnaefni og samsvara sig við þær, þannig að það gefur auga leið að 

hegðun teiknimyndapersóna hefur áhrif á hegðun barna og hugmyndir þeirra um eigið 

kyngervi. Í barnaefni eru samskipti persóna við hvora aðra mikil og oft yfirfæra börn það sem 

þau sjá í þeirra eigin samskipti í raunheiminum. Samskipti persóna á sjónvarpsskjánum hafa 

því mikil áhrif á samskipti og hegðun barna (Magotra og Kaur, 2018). Rannsóknir hafa sýnt að 

framan af grunnskólaárunum og á leikskólaaldri skortir börn vitsmunalega getu og lífsreynslu 

til þess að geta ályktað rétt um það sem þau sjá á skjánum. Þau geta ekki skilið á milli þess 

hvað er raunverulegt og hvað ekki fyrr en um tólf ára aldur. Þá er ljóst að fyrir tólf ára aldur 

hafa börn tilhneigingu til að trúa því sem þau sjá í sjónvarpinu og þannig geta þau þróað með 

sér viðhorf eða ranghugmyndir sem getur síðan litað hugmyndir barna um samskipti 

kynjanna (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2009). Að því sögðu liggur það fyrir að allt sem börn sjá 

og heyra í barnaefni er afar mikilvægt og því ætti að leggja mikla áherslu á að hafa vandað 

barnaefni í boði ásamt því að foreldrar og forráðamenn fylgist með því sem börnin eru að 

horfa á. 

Við fyrstu sýn bendir allt til þess að Ísland sé ekki undanskilið þegar kemur að niðurstöðum 

rannsókna um kynjahlutverk og fjölda persóna eftir kyni. Það þarf ekki að horfa lengi á 
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barnatímann eða skoða vinsæla þætti eins og Hvolpasveitina til þess að sjá skökk 

kynjahlutföll og verða var við að kynin fá ekki eins veigamikil hlutverk og hegða sér ekki á 

sama hátt. Að öllu framangreindu sögðu væri áhugavert og mikilvægt að vita hvort að Ísland 

geti gert betur í þessum efnum. Flest af því barnaefni sem er sýnt og er vinsælt hér á landi er 

keypt að utan og talsett. Við höfum því miður ekki gríðarlega mikið úrval af efni frá íslenskum 

framleiðendum svo flest er aðkeypt. En hvernig er úrvalið af aðkeyptu efni og er hægt að 

gera betur eða er það alfarið í höndum erlendra framleiðenda? 

Í þessari ritgerð verður fjallað um það hvernig kynjahlutföll og hlutverk kynjanna birtast í 

barnaefni með íslensku tali. Lögð verður áhersla á að skoða hvaða skilaboð framleiðendur og 

samfélagið er að senda börnum um staðalímyndir kynjanna með birtingarmynd kynja í 

barnaefni. Ritgerðin byggist að hluta til á erlendum rannsóknum en einnig er notast við 

eigindlega rannsóknaraðferð og fyrirliggjandi gögn þemagreind. Rannsakandi mun þannig 

velja hluta af því barnaefni sem er vinsælt á Íslandi í dag og greina það með tilliti til fjölda 

persóna af hvoru kyni og hegðun, útliti og hlutverki innan efnisins eftir kyni. Einnig verður 

tekið viðtal við dagskrárfulltrúa hjá íslenskri sjónvarpsstöð en hann starfar ásamt öðrum við 

dagskrársetningu. Rætt verður við hann í opnu viðtali til þess að gefa betri mynd af því 

hvernig þessi mál blasa við þeim, hvort að þau séu meðvituð um kynjahlutföll í eigin efni og 

birtingarmynd kynja í barnaefni sem þau bera ábyrgð á fyrir hönd sjónvarpsstöðvar og hvort 

að eitthvað svigrúm og/eða áhugi sé til staðar til þess að gera betur. Í þessari ritgerð verður 

gerð tilraun til að svara eftirfarandi spurningum. Hvernig eru kynjahlutföll í barnaefni sem er 

í sýningu á Íslandi með íslensku tali og eru kynjahlutverk út frá staðalímyndum eða 

endurspegla þau raunverulegt líf? 
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2 Sagan 

Þegar kynjahlutföll og kynjahlutverk í barnaefni var fyrst rannsakað upp úr 1970 sýndu 

niðurstöðurnar að í barnaefni á laugardagsmorgnum voru konur minna á skjánum en karlar, 

persónurnar voru ekki eins athafnasamar, fengu færri og minni hlutverk, voru sjaldnar 

aðalpersónur og voru yfirleitt heimavinnandi (Streicher, 1974). Margar rannsóknir hafa verið 

gerðar í gegnum árin og sem dæmi má nefna að árið 2000 var ekki enn kominn fram 

marktækur munur á kynjahlutföllum í barnaefni frá því árið 1974. Þá kom í ljós að karlar 

höfðu enn ríkjandi hlutverk, aðalhlutverk og að konur stóðu sem fyrr á hliðarlínunni. Í 

barnaefninu voru karlar einnig sýndir sinna fjölbreyttari störfum en konur. Konur voru eins 

og áður líklegri til að vera heimavinnandi og birtust sem aukapersónur sem varð til þess að 

ekki voru sýndar eins margar hliðar á lífi þeirra (Witt, 2000). Það sem er gegnumgangandi í 

öllum rannsóknum eru yfirráð karlkyns persóna á öllum stöðvum og í öllu dagskrárefni, það 

er, þeir eru fleiri en kvenkyns persónur (Case og Hentges, 2013). Staðalímyndir um 

heimavinnandi konur og útivinnandi karla voru ríkjandi á þessum tíma og því ekki hægt að 

neita því að staðaímyndir hafi á þessum tíma verið ríkjandi í barnaefni þó smáatriði séu ekki 

talin upp um útlit og hegðun persóna. 

Árið 2013 gerðu Beth Hentges og Kim Case (2013) rannsókn þar sem þær skoðuðu 

kynjahlutverk á sjónvarpsstöðvunum Cartoon Network sem á að ná til stráka, Disney Channel 

sem á frekar að höfða til stelpna og Nickelodeon þar sem markmið framleiðenda er að vera 

hlutlausir gagnvart kyni. Þetta eru þær sjónvarpsstöðvar sem fá hæstu áhorfstölurnar frá 

börnum í Bandaríkjunum. Á öllum þessum stöðvum var staðreyndin sú að karlkyns persónur 

voru í meirihluta, eða 66% á móti 34% af kvenkyns persónum. Hlutfallið var verst hjá Cartoon 

Network en þar voru karlkyns persónur 73,6% á móti 27,1% kvenkyns persóna. Það er 

athyglisvert að hlutfallið skuli einnig vera eins slæmt og raun ber vitni hjá Disney Channel 

sem gefur sig út fyrir að reyna að ná til stúlkna sem áhorfendahóps. Í sömu rannsókn var 

hegðun persóna skoðuð með tilliti til kyns. Niðurstöður sýndu að fleiri karlkyns persónur 

sýndu líkamlega árásargirni, voru líklegri til þess að bjarga öðrum persónum og höfðu 

hlutverk grínistans (e. comic role) eða voru fyndnar. Á sama tíma voru kvenkyns persónur 

líklegri til að vera hlýjar, sýna samúð og leggja áherslu á útlit sitt. Svipaðar tölur voru hjá 
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persónum beggja kynja á að vera í hættu stödd (Hentges og Case, 2013). Þannig hafði 

ýmislegt breyst árið 2013 frá fyrri tímum en ekki fækkað staðalímyndir um kynjahlutverk 

heldur frekar breyst staðalímyndirnar um hvernig fólk á að haga sér háð kyni. Auk þess sem 

karlkyns persónur voru ennþá í miklum meirihluta. 
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3 Fræðilegt samhengi 

Félagsmótun (e. socialization)  er hugtak sem útskýrir hvernig við lærum að vera meðlimir 

einhvers hóps, frá fæðingu og út allt lífið. Félagsmótun kyngervis er þá þegar við reynum að 

falla inn í hóp kynsins sem okkur var úthlutað við fæðingu (Ryle, 2015). Börn byrja snemma 

að leita að vísbendingum um kyngervi. Kyngervi er talin af flestum lærð hegðun og félagslega 

mótuð. Karlmennska og kvenleiki eru dæmi um lærða hegðun (Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2013). Börnin leita að vísbendingum um hverjir eigi ekki að taka þátt í 

hinu og þessu, hverjir mega leika við hvern og hvers vegna strákar og stelpur eru ólík. Þau fá 

vísbendingar frá samfélaginu sem hjálpa þeim að leggja merkingu í það sem þau sjá og heyra. 

Þegar börn eru orðin fimm ára hafa þau myndað sína eigin staðalímynd kyngervis sem þau 

yfirfæra svo á sjálfa sig og aðra (Martin og Ruble, 2004). 

Samkvæmt Jóni Ingvari Kjaran (2016) er hægt að skilgreina staðalímyndir (e. stereotypes) 

sem útbreiddar hugmyndir um ákveðinn hóp og þá sem honum tilheyra. Hugtökin ríkjandi 

karlmennska og styðjandi kvenleiki eru þá ýktar birtingarmyndir af staðalímynd kynja. Kynin 

eru ólík og hafa sérstöðu hvað varðar hegðun, líkamsbyggingu og útlit. Styðjandi kvenleiki 

sýnir þannig konuna í hefðbundnum kynjahlutverkum sem tengjast kvenlegu útliti í tengslum 

við hárgreiðslu, förðun, vaxtarlagi, kvenlegan fatnaði og göngulag. Ríkjandi karlmennska 

gildir yfir það sama með karlmenn en sérsvið þeirra tengist þannig styrkleika, krafti, íþróttum 

og hann er oft sýndur í valdastöðu. 

Eins og áður kom fram byrja börn að móta hugmyndir sínar um kyngervi ung og eru margir 

þættir sem koma að því úr daglegu lífi en eitt af því er barnaefni. Sjónvarpsáhorf barna byrjar 

þegar þau eru mjög ung og á aldrinum tveggja til fjögurra ára eru börn byrjuð að vera spennt 

fyrir því að horfa á barnaefni. Þegar það gerist geta persónur í barnaefni haft slæm áhrif á 

staðalímyndir en einnig geta þær styrkt góða hegðun hjá börnum (Magotra og Kaur, 2018). 

Það liggur því fyrir að þegar þau eru búin að mynda sína eigin staðalímynd kyngervis fimm 

ára hefur barnaefnið spilað stóran þátt í þeirri myndun þó að margir aðrir þættir daglegs lífs 

komi þar að líka. 
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3.1 Kvenleiki og karlmennska 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004) segir í bók sinni Karlmennska og jafnréttisuppeldi að 

karlmennskan sé gjarnan tengd völdum karla og yfirburðum þeirra á sviði líkamans, ásamt 

rökvísi, aga, samkeppni og hlutlægni, svo fátt eitt sé nefnt. Á sama tíma fela hugmyndir okkar 

um kvenleika gjarnan í sér valdleysi og veikleika, sköpunargáfu, tilfinningasemi og samvinnu. 

Karlmennskan og kvenleikinn eru hvort um sig félagslega mótuð hugtök og söguleg 

fyrirbrigði og birtingarmyndir félagslegra væntinga, ásamt því að vera áunnin og óstöðug 

eftir menningarheimum, menningarhópum, tíma og rúmi  (Ásta Jóhannsdóttir og Kristín 

Anna Hjálmarsdóttir, 2011). 

Hugmyndirnar um ríkjandi karlmennsku (e. hegemonic masculinity) og styðjandi kvenleika (e. 

emphasized femininity) koma upphaflega frá karlafræðingnum Connel upp úr 1980. Hann 

útskýrir ríkjandi karlmennsku sem eftirsóknarverðustu karlmennskuímyndina á hverjum stað 

á hverjum tíma. Hún getur því verið breytileg og hún á ekki við um meirihluta karla en er það 

sem flestir karlmenn miða sig við (Connel, 1995). Þessi eina tegund karlmennskunnar er 

ráðandi í stigveldinu og neðar eru konur og undirskipaðir karlar. Connel heldur því fram að 

ekki sé neinn einn kvenleiki eins ráðandi og ríkjandi karlmennska þar sem staða kvenna í 

samfélaginu er ólík stöðu karla. Hlutverk kvenna er því að styðja við karlmenn og þessar 

ráðandi karlmennskuhugmyndir og það kallast styðjandi kvenleiki. Hugmynd Connels um 

styðjandi kvenleika hefur þó verið gagnrýnd og aðrir fræðimenn hafa haldið því fram að ein 

tegund kvenleika geti verið ráðandi, til dæmis hvítar efristéttar konur og Connel hefur 

brugðist við með því að segja að hvítar konur í mið- og efristétt njóti vissulega forréttinda 

fram yfir aðrar konur og undirskipaðri karla. Meðal annars setur hann samkynhneigða karla í 

flokk þeirra undirskipaðri (Connel og Messerschmidt, 2005). Mengandi kvenleiki er að mati 

Connels andstæðan við styðjandi kvenleika og skemmir samband styðjandi kvenleika og 

ríkjandi karlmennsku. Styðjandi kvenleiki viðheldur því að hægt sé að dvelja innan áru 

kynjajafnréttis á sama tíma og mengandi kvenleiki er nátengdur femínisma og gæti verið afl í 

átt að kynjajafnrétti. Þannig getur mengandi kvenleiki ögrað feðraveldinu. Báðir 

kvenleikarnir eiga það sameiginlegt að vera birtingarmyndir skorts kvenna á samfélagslegum 

völdum (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012).  

Skaðleg karlmennska er hugtak sem hefur farið að heyrast meira í samfélagsumræðu á 

síðustu árum. Connel hefur talað um að ríkjandi karlmennska geti ýtt undir viðhorf og 
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hegðun sem geti valdið karlmönnum skaða. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004) tekur í sama 

streng og gagnrýni á bókina Mannasiðir Gillz árið 2011 virðist hafa ýtt undir eftirtekt fólks á 

þessu máli (Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna Hjálmarsdóttir, 2011). Það stærsta sem hefur 

komið fram um skaðlega karlmennsku í íslensku samfélagi er sennilega það sem gerðist fyrir 

um ári síðan en þann 13. mars 2018 síðastliðinn deildi Þorsteinn V. Einarsson stöðuuppfærslu 

á Fésbókar síðu sinni þar sem hann hvatti karlmenn til að hefja byltingu fyrir „[...] betra lífi, 

betri lífsgæðum og meira frelsi. Fyrir okkur, framtíðina, fortíðina, maka og lífsförunauta“ 

(Þorsteinn V. Einarsson, 2018, 13. mars). Í kjölfarið stigu margir karlmenn fram, létu í ljós sína 

helstu djöfla, kváðust vilja geta grátið, knúsað, sýnt tilfinningar, talað upphátt og verið 

viðkvæmir, valið sér starf og menntun sem er innan þeirra áhugasviðs, sama hvað það er, án 

þess að vera stimplaðir sem eitthvað veikt og valdalítið. Twitter varð sennilega helsti 

vettvangur þessarar byltingar, þar sem karlmenn, ungir sem aldnir, sögðu persónulegar 

sögur af karlmennsku og hvaða áhrif hún hefur haft á þá. Það var greinilegt að mörgum var 

létt við þessa byltingu og gátu loksins deilt með umheiminum einhverju sem hafði bjátað á 

og þeim þótt of kvenlegt til þess að viðurkenna upphátt áður. Þetta er líklega eitthvað sem 

hvílir á mörgum karlmönnum allt þeirra líf, að geta ekki tjáð tilfinningar til dæmis, vegna 

þessu hversu rík karlmennskuhugmyndin er. Þar sem hugmyndir um kvenleika og 

karlmennsku byrja strax að mótast hjá ungum börnum er mikilvægt að vekja athygli á því 

hvaða skilaboð barnaefnið er að senda þeim. Það sem stóð sérstaklega upp úr þessari 

umræðu voru að þeir sem fóru gegn ríkjandi stöðlum þurftu reglulega að svara fyrir 

óviðeigandi eða niðrandi athugasemdir frá öðrum. 
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4 Aðferðafræði 

Í rannsókninni á barnaefni á Íslandi var notast við eigindlega rannsóknaraðferð og 

þemagreiningu á fyrirliggjandi gögnum. Markmiðið var að veita þekkingu og skilning á því 

sem rannsakað var. Fimm þættir voru valdir frá þeim þremur sjónvarpsstöðvum sem sýna 

barnaefni á Íslandi. RÚV, Stöð 2 og Sjónvarp Símans. Allir þættirnir eru með íslensku tali og 

eiga það sameiginlegt að vera vinsælir meðal barna. Þættirnir voru skoðaðir út frá stöðlum 

sem sýna hverjir eru leiðtogar, í hlutverki þess sem bjargar, hver sýnir hlýju og ýmislegt fleira. 

Einnig var útlit og mikilvægi persóna skoðað með tilliti til staðalímynda kynja og kyngervis. 

Horft var á um það bil þrjá til fimm þætti af hverri þáttaröð fyrir sig til þess að fá sem besta 

mynd af því hvernig söguþráðurinn er og hverjar aðalpersónurnar eru og hvernig þær haga 

sér, dæmin eru tekin úr þeim þáttum sem hafa verið í sýningu í vetur. Því ekki er hægt að 

taka dæmi úr hundrað þáttum til þess að útskýra persónur, sumir hafa verið í sýningu í fjölda 

ára. Fjöldi aðalpersóna var skoðaður með tilliti til kyns og hegðun kynjanna og útlit. Aðallega 

var litið til þess hvaða persónur væru í leiðtogahlutverki, hlýjar, tilfinninganæmar og hverjar 

væru í hlutverki grínistans. Síðan var skoðað hvort og hvernig staðalímyndir kæmu 

fram.  Eftir greininguna á barnaefni var eigindlegt viðtal tekið við dagskrárgerðarmann sem 

vinnur á barnadeild íslenskrar sjónvarpsstöðvar og reynt að varpa ljósi á sjónarhorn þeirra. 
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5 Barnaefni í íslensku sjónvarpi 

Eins og áður hefur komið fram er gríðarlegt úrval af barnaefni í íslensku sjónvarpi í 

nútímasamfélagi. Það er þó ekki hægt að rannsaka allt og þess vegna fékk ég aðstoð við að 

velja fimm þætti frá ýmsum stöðvum sem eru vinsælir inni á heimilum barnafólks í dag. 

Þættirnir eru Hvolpasveitin, Úmísúmí, Mörgæsirnar frá Madagascar, Doddi litli og Eyrnastór 

ásamt Blíðu og Blæ.  

5.1 Hvolpasveitin 

Hvolpasveitin (e. Paw Patrol) eru einir vinsælustu þættir meðal barna í dag. Þættirnir eru 

framleiddir af bandarísku sjónvarpsstöðinni Nickelodeon og eru sýndir með íslensku tali á 

RÚV á sunnudagsmorgnum. Þættirnir fjalla um björgunarsveit sem skipuð er af hvolpum og 

hver og einn þeirra hefur sérstakan hæfileika. Þeir eiga alls kyns tæki og græjur sem nýtast 

vel í leiðöngrum þeirra (RÚV, e.d.). Hvolparnir eru sjö talsins í dag, Köggur, Bessi, Rikki, 

Seifur, Kappi, Píla og Everest. Í fyrstu þáttaröðunum voru þeir þó einungis sex og var Everest 

þá ekki hluti af hópnum. Píla og Everest eru einu kvenkyns hvolparnir á móti fimm strákum. 

Foringi sveitarinnar er mennskur strákur að nafni Róbert. Þannig eru 75% aðalpersóna 

karlkyns en einungis 25% kvenkyns. Eftir áhorf þeirra þátta af Hvolpasveitinni sem hafa verið 

sýndir í vetur er hægt að lesa út úr því að söguþráðurinn í hverjum þætti er eins, það er 

einhver í hættu sem þarf að láta bjarga sér og hefur samband við Hvolpasveitina og 

hvolparnir koma að vörmu spori undir handleiðslu Róberts. Það er athyglisvert að yfirleitt er 

einungis krafta örfárra úr hópnum óskað hverju sinni og því koma Píla og Everest alls ekki 

alltaf við sögu. Þá koma karlkyns persónur við sögu í hverjum þætti. Þeim sem vantar hjálp 

hafa alltaf samband við Róbert og hann kallar hvolpana til og deilir út hlutverkum. Hann er 

því í hlutverki leiðtoga. 

Það er auðvelt að finna staðalímyndir í þáttunum en dæmi um það er þegar Píla og Everest 

eru að dansa í einhvers konar tölvuleik á meðan strákarnir eru uppteknir af öðrum íþróttum 

og að bjarga einhverjum úr hættu. Everest finnst hún ekki nógu góð í að dansa og er óörugg 

og lítil í sér varðandi það. Þá er einnig hægt að þekkja þær af útliti en Píla er í bleikum fötum 

og Everest er ljósfjólublá að lit í fötum með loðkraga. Strákarnir eru hins vegar allir í þessum 
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venjulegu hundalitum og fötin eru í alls konar litum. Teiknuð augnhár eru sjáanleg á Pílu og 

Everest en ekki neinum af hinum hvolpunum. Aukapersónur koma við sögu í hverjum þætti 

en það eru þá yfirleitt þeir sem eru hjálpar þurfi, þar er einnig hægt að sjá kynjaðar 

staðalímyndir. Misjafnt er hvort það eru karlkyns eða kvenkyns persónur sem þurfa á hjálp 

að halda en sem dæmi má nefna að eitt sinn hjálpuðu þau strák á snjóbretti og í annað skipti 

prinsessu í kastala. Það að stelpur séu birtar sem prinsessur og strákar sem íþróttamenn eru 

staðalímyndir kynja sem oft sjást í barnaefni sem og öðru sjónvarpsefni. 

5.2 Úmísúmí 

Úmísúmi (e. Team Umizoomi) eru þættir sem sýndir eru á RÚV á laugardagsmorgnum og 

aðgengilegir á vef KrakkaRÚV. Þeir eru framleiddir af Nickelodeon. Þættirnir eru gerðir til 

afþreyingar og til þess að hjálpa börnum að læra um tölur, form og mynstur. Aðalhetjurnar 

eru Millý, Geó og Bó og þar eru kynjahlutföllin strax orðin skökk með tvær karlkyns 

aðalhetjur og eina kvenkyns. Millý og Geó eru stelpa og strákur en Bó er einhvers konar vera 

þó hann sé augljóslega karlkyns vera. Söguþráðurinn er þannig að ef einhvern vantar hjálp er 

haft samband við Bó og aðalpersónurnar tala við þann sem er hjálparþurfi í gegnum 

svokallaðan „bumbuskjá“ á maga Bó. Með stærðfræðikunnáttu sinni hjálpa aðalhetjurnar 

þeim sem þarfnast hjálpar og áhorfandinn er látinn taka þátt og reikna með og telja og svo 

framvegis. 

Millý er í bleikum kjól með mynstri og með bleikt sítt hár á meðan Geó er í bláum fötum og 

með blátt hár. Þegar þau eru að fara að hjálpa fólki syngja þau lag þar sem fram kemur að 

Millý getur breytt mynstrinu á kjólnum sínum en Geó getur tekið form og búið til hluti úr 

þeim eins og til dæmis brimbretti. Þannig eru mjög augljósar kynjaðar staðalímyndir, bæði 

útlitslega og hvað varðar sérstaka hæfileika. Í hegðun og gjörðum eru þau þrjú þó mjög 

svipuð en það er alltaf sameiginlegt markmið þeirra að bjarga einhverjum úr vandræðum. 

Þrátt fyrir að aðalpersónurnar séu þrjár er hægt að horfa á stelpuna og sjá að hún situr 

svolítið á hliðarlínunni og virðist bara vera með til þess að það sé kvenkyns persóna til staðar. 

Það sést til dæmis á kröftum þeirra þar sem Millý getur breytt mynstri en Geó búið til og 

byggt hluti. Það er staðalímynd að strákar eru betri í því að byggja og smíða. Það þarf ekki að 

fara langt aftur í tímann til þess að rifja upp birtingarmynd þessara staðalímynda. Sem dæmi 

mætti taka að í íslenskum skólum lærðu einungis strákar smíði en stelpurnar handavinnu í 

staðinn. Bó er svo eiginlega aðalgaurinn því það er hann sem fær skilaboðin frá fólki í vanda. 
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Millý virðist því ekki gegna jafn mikilvægu hlutverki og þeir tveir þó að hún fái að vera með. 

Klassísk sæt stelpa á hliðarlínunni að hjálpa strákunum að bjarga öðrum úr vandræðum. 

5.3 Mörgæsirnar frá Madagascar 

Mörgæsirnar frá Madagascar (e. The penguins of Madagascar) eru þættir sem eru sýndir á 

Stöð 2 Krakkar en einnig aðgengilegir á Sjónvarpi Símans Premium. Þeir eru gerðir í anda 

kvikmyndanna um Madagascar en þarna eru mörgæsirnar fjórar í aðalhlutverki, þeir Skipper, 

Rico, Hermann og Kowalski. Einnig koma aðrar persónur fyrir úr Madagascar, til dæmis 

kemur Júlli kóngur mikið við sögu en hann er einnig karlkyns. Hann á tvo litla aðstoðarmenn 

en annar þeirra er kvenkyns og hinn karlkyns, þeir eru þó það mikið á hliðarlínunni að erfitt 

er að greina persónueinkenni þeirra. Persónurnar búa í dýragarðinum í New York og helsta 

verkefni mörgæsanna fjögurra er að halda Júlla kóngi í skefjum því hann veit fátt 

skemmtilegra en að gera íbúum garðsins grikk. Eftir áhorf á þættina má einnig sjá að þeir 

hjálpa oft til við önnur verkefni, stór og smá. Mörgæsirnar fjórar eru í hlutverki grínistans, en 

eru hrikalega fyndnar og oft vitlausar á köflum. Þó tekst þeim að vera líka helstu bjargvættir 

annarra og leiðtogar þegar fleiri taka þátt í að hjálpa. Það hefur þó komið fyrir í þáttunum að 

annar leiðtogi kemur og fær hjálp mörgæsanna, en það er þá karlkyns persóna líka. Ekki er 

hægt að sýna fram á útlitslegar staðalímyndir þar sem um er að ræða mörgæsir og þær eru 

allar karlkyns. Engar kvenkyns persónur spila nógu stórt hlutverk til þess að hægt sé að 

greina staðalímyndir og ólíka hegðun karlkyns og kvenkyns persóna.  

5.4 Doddi litli og Eyrnastór 

Doddi litli og Eyrnastór (e. Make way for Noddy) eru þættir sem eru sýndir á Stöð 2 krakkar. 

Þeir eru framleiddir af Chorion. Þættirnir fjalla um lífið í Leikfangalandi. Í Leikfangalandi búa 

margar persónur, til dæmis Doddi litli, Eyrnastór galdraálfur, Dísa dúkka, Bleika kisa, Lási 

lögga, Marta api, Bragi bifvélavirki og hrekkjalómarnir Klæki og Klói. Aðalpersónan er Doddi 

en hann er einhvers konar brúðustrákur. Þetta eru þættir um sömu persónur og Doddi í 

Leikfangalandi sem voru framleiddir á árunum 1992-1999 (Imdb, e.d.). Þannig að 

persónurnar og umgjörðin eru byggðar á mjög gömlum hugmyndum þrátt fyrir að þessir 

þættir séu enn í framleiðslu og sýningu. Í þáttunum er sögumaður sem er með kvenkyns 

rödd. Eyrnastór er besti vinur hans Dodda en hann er líka einhvers konar brúða og karlkyns. 

Það eru margir íbúar í bænum og allir eru vinir nema tveir púkar sem eru vondir, þeir eru 
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einnig karlkyns. Það eru samt kvenkyns persónur í bænum, til dæmis einn bangsi, hún Bidda. 

Bidda er með bleikan hatt með blómum á og sýnir mikla hlýju, er góð og hughreystir Dodda 

þegar hann þarf á hughreystingu að halda. Doddi og Eyrnastór eru alltaf í leiðtogahlutverki 

þegar eitthvað bjátar á í Leikfangalandi sem þarf að takast á við í sameiningu. Eyrnastór er 

eldri og er mjög vitur maður, útskýrir hluti fyrir Dodda litla þegar á þarf að halda. Miklar 

staðalímyndir eru í þáttunum eins og hefur komið fram með kvenkyns persónur og hlýju, og 

karlmenn í leiðtogahlutverki. Einnig er mikið um útlitslegar staðalímyndir eins og með 

hattinn hennar Biddu bangsa og varla þarf að taka fram að Bleika kisa er bleik á litinn. 

Áhorfandi veit minna um kvenkyns persónurnar, eins og heimili þeirra að innan, áhugamál 

eða atvinnu, en þær eru meira á hliðarlínunni heldur en aðalpersónurnar Doddi og Eyrnastór 

sem fylgst er með frá öllum hliðum. Engin kvenkyns persóna kemur fyrir í öllum þáttunum. 

5.5 Blíða og Blær 

Blíða og Blær (e. Shimmer and Shine) eru þættir sem hægt er að nálgast á Sjónvarpi Símans 

Premium. Þeir eru framleiddir af Nickelodeon. Þær Blíða og Blær eru tvíburasystur og 

töfradísir sem geta látið óskir rætast. Þær eiga bestu vinkonu sem heitir Leah og þegar hún 

lendir í vanda kallar hún á tvíburasysturnar sem koma á töfrateppi og veita henni óskir. 

Þessir þættir eru ólíkir flestum öðrum þáttum þar sem aðalpersónurnar eru þrjár og þær eru 

allar kvenkyns. Leah á þó besta vin sem heitir Sakki og hann kemur einnig mikið við sögu. Það 

er mikið um augljósar útlitslegar staðalímyndir um stelpur. Þær systur eru báðar með mjög 

sítt hár, löng augnhár, skartgripi og í mjög skrautlegum fötum. Leah er með sítt ljóst hár, löng 

augnhár og alltaf í pilsi og bleikri peysu. Sakki er hins vegar stutthærður, ekki með sjáanleg 

augnhár og klæddur í hettupeysu og buxur. Í þáttunum er allt umhverfi í skærum litum og 

mestmegnis bleikt og svipaðir litir sem yfirleitt er flokkað sem stelpulegt. Því myndi maður 

sem áhorfandi halda að þættirnir væru einungis ætlaðir stelpum að horfa á. Það er hins 

vegar ekki auðvelt að lesa út úr ólíkri hegðun og gjörðum stelpna og stráka í þáttunum, 

vegna skorts á karlkyns persónum. Allar persónurnar eiga góða vini, sýna hlýju og hjálpa 

öðrum. Það er enginn einn leiðtogi og systurnar eru í hlutverki grínistans, sem er 

óhefðbundið hlutverk þar sem það hlutverk skrifast yfirleitt á karlkyns persónu. 
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6 Helstu niðurstöður greiningar 

Rannsóknin sýnir að barnaefni á íslenskum sjónvarpsstöðvum er stútfullt af staðalímyndum 

kynjanna. Karlkyns persónur eru í meirihluta í langflestu efni, en þó eru til undantekningar 

eins og þættirnir Blíða og Blær sýna. Athygli vekur að flestir þættirnir eru framleiddir af 

sjónvarpsstöðinni Nickelodeon sem gefur sig út á að framleiða efni sem hentar bæði stelpum 

og strákum (Hentges og Case, 2013). Í ljósi þess að Hvolpasveitin er einn vinsælasti þáttur 

meðal barna í dag og framleiddur af Nickelodeon, þá er erfitt að sjá að einhvers jafnræðis sé 

gætt af framleiðendum þar þegar kemur að kyngervismótun og kynjahlutverkum. Fjöldi 

persóna skiptir í rauninni ekki öllu máli, en útlitslegar staðalímyndir og þá sérstaklega í fari 

þeirra fáu kvenkyns aðalpersóna eru augljósir í öllum þáttunum sem teknir voru fyrir. Hægt 

er að tengja það við að konur eigi að vera farðaðar, í tengslum við löngu augnhárin sem 

kvenkyns persónur virðast alltaf vera með, þær eru yfirleitt í pilsi eða kjól og oftar en ekki 

klæddar í það sem myndi flokkast sem stelpulegir litir. 

Niðurstöðurnar úr þessari rannsókn eru í takt við erlendar rannsóknir. Staðalímyndir um 

karlmennsku eru einnig auðsjáanlegar, en í einum Hvolpasveitarþætti sem horft var á voru 

skíðaíþróttir teknar fyrir og það voru bara karlmenn á skíðum, í sama þætti og kvenkyns 

hvolparnir tveir voru í tölvuleik sem gekk út á það að dansa. Ríkjandi karlmennsku og 

styðjandi kvenleika er hægt að finna í öllum þeim þáttum sem hafa bæði karlkyns og 

kvenkyns aðalpersónur. Þar sem karlkyns persónur eru í aðalhlutverkum og í 

leiðtogahlutverki með kvenkyns persónur til stuðnings. Það er erfiðara að greina það í þeim 

þáttum þar sem einungis öðru hvoru kyninu eru gefin aðalhlutverkin. Til dæmis má nefna í 

Hvolpasveitinni að Róbert sem leiðtogi og skíðaíþróttir er gott dæmi um ríkjandi 

karlmennsku. Kvenkyns hvolparnir í hlutverki hjálparhellna eru dæmi styðjandi kvenleika. 

Mörkin á milli kynja eiga að vera svo skýr miðað við þessar hugmyndir og þau virðast vera 

það í flestu barnaefni, en mörkin á milli kynja í raunverulegum heimi eru ekki jafn skýr og 

meira um ódæmigerð kynjahlutverk. Það væri þá andstæðan við þessi hefðbundnu 

kynjahlutverk sem eru búin til út frá staðalímyndum. Þar sem konur sýna þá svokölluð 

karlmannleg einkenni eða karlar kvenlega eiginleika, þar sem kona gæti til dæmis birst sem 
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sjálfstæð og sterk en karlar hlýir og tilfinningaríkir (Thompson og Zerbinos, 1997). Engin 

ódæmigerð kynjahlutverk komu fyrir í þáttunum sem voru teknir fyrir.  
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7 Viðtal 

Höfundur studdist við eigindlega aðferðafræði og var viðtalsaðferð notuð. Opið viðtal var 

tekið við dagskrárfulltrúa á deild sem vinnur við dagskrársetningu barnaefnis á íslenskri 

sjónvarpsstöð. Notast var við opnar spurningar og þannig reynt að ná fram reynslu og 

hugmyndum viðmælanda í tengslum við kynjahlutföll og kynjahlutverk í barnaefni. Viðtalið 

var tekið upp og afritað eftir á. Það má finna í heild sinni í viðauka.  

Aðspurður um hvort að starfsfólkið væri meðvitað um skökk kynjahlutföll var svarað játandi 

um leið. „[...] Þetta er eitthvað sem við erum að reyna að laga. Það sem er fyndnast við þetta 

er þegar við erum að reyna að rétta af í kaupunum. Sem sagt þegar við föttum allt í einu, 

ókei allt sem við erum að sýna er dálítið mikið karlkyns. Við þurfum að reyna að finna 

eitthvað sem er meira kvenkyns, þá er það eitthvað sem við myndum kaupa núna, en þá á 

eftir að talsetja það, það á eftir að þýða það. Þannig það er kannski, að rétta þetta af tekur 

langan tíma. Sem er mjög pirrandi, maður myndi vilja segja: Ókei núna í september, þá bara 

förum við af stað og réttum þetta af. En það bara er mjög hægara sagt heldur en gert. Það 

eina sem við getum gert í staðinn er ef við erum að endurkaupa seríur sem við höfum sýnt 

áður og er þá búið að talsetja, að reyna að passa kynjahlutföllin þar. Við endurkeyptum frá 

BBC pakka og ég nánast viljandi keypti þá nánast bara seríur sem voru með aðallega 

kvenpersónum til þess að jafna þetta eitthvað. Síðan er þetta sem við höfum verið að reyna 

að gera, sem er að gá þegar við erum að talsetja eitthvað, er hægt að breyta kynjum á 

persónum? Af því að það er oft hægt, við erum búin að reyna tvisvar og fengum það 

samþykkt í annað skiptið en ekki hitt.“ 

Spurt var hvort reglur væru í gildi um kynjahlutföll í barnaefni, þó rannsakandi geri sér grein 

fyrir að þegar efni er aðkeypt þá er erfitt að ráða við það efni sem er í boði erlendis frá. 

„Ekki sem ég hef heyrt. En það eru örugglega einhverjar. Við erum auðvitað undir ströngum 

reglum með það sem við framleiðum. Við þurfum að vera með jafnt kynjahlutfall þar. [...] við 

erum hvort sem er bara sjálf með kröfur um að hitt sé jafnt en svo bara sér maður að það er 

hægara sagt en gert líka þegar þú ert að stökkva á, þú ræður kannski ekki 100% hvað þú ert 

að kaupa. [...] Við verðum að taka titlana sem eru vinsælir og það eru oft þeir sem eru 
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vandamálið. Bara til dæmis (nefnir tvo vinsæla þætti), er eitthvað sem við þurfum að sýna. 

Við megum ekki missa af því. Þetta er tvennt sem við megum ekki missa frá okkur. [...] halla 

rosalega á okkur. Af því að þú ert með tvær kvenpersónur í öðrum þættinum og eina í 

hinum, þó að þú sért með alveg sex, sjö, átta persónur. Þá bara þurfum við, ef við myndum 

vilja rétta þetta af, þá þarf að leita uppi einhverja seríu sem er með sex, sjö, átta persónur 

sem eru bara stelpur.“ 

Rannsakandi velti þá fyrir sér hvort einhverjir slíkir þættir væru til og spurði að því, og svarið 

var að viðmælandi hafði rekist á einn slíkan þátt en annars væri mikið um þætti sem byggðir 

væru á stelpu-þríeykjum og nefndi þætti eins og Powerpuff girls, K3 og Totally Spies. Það 

væri helst svoleiðis þættir sem myndu rétta af kynjahlutföll og væru með fleiri en eina til 

tvær kvenkyns aðalpersónur. 

Þá var rætt frá hvaða framleiðendum væri verið að kaupa efnið. Því eins og áður hefur komið 

fram í rannsókninni eru framleiðendur sem gefa sig út á að efni þeirra sé ýmist beint til 

stráka, stelpna eða framleiðendur segjast vera hlutlausir gagnvart kyni. 

„Þetta er pínu já og nei. Af því að er að serían er vinsæl, við vitum að hún er hittari, þá skiptir 

okkur engu máli hver er að framleiða hana. En þá náttúrulega gefur það auga leið að þá 

þurfum að díla við [...] þá.“ Vinsælasti þátturinn frá þessum framleiðendum barst þá í tal og 

viðmælandi bætir við „ Það voru akkurat þeir sem við höfðum samband við, megum við 

breyta kyni á þessari persónu? Og þetta var bara, ég hef aldrei, held ég hafi sent sex eða sjö 

pósta, hvað er að frétta. Megum við fara að fá svar við þessu af því við þurfum að fara að 

talsetja þetta sko. Ég gerðist meira segja svo grófur að ég sagði við talsetningarfyrirtækið: 

Gerum bara ráð fyrir að við fáum þetta í gegn. Hugsið þetta þannig en verið viðbúin að við 

fáum þetta kannski ekki í gegn. Svo náttúrulega kom nei og þá þurfti bara að gera ráð fyrir 

því að þetta sé ekki.“ Þarna var viðmælandi að vitna í það sem hann minntist á í svari við 

fyrstu spurningunni, um það þegar þeir reyna að fá leyfi frá framleiðendum til þess að breyta 

kyni persóna, í þessu tilfelli og flestum að fá að breyta karlkyns persónu í kvenkyns persónu 

og var þá spurður hvort sjónvarpsstöðin hefði hætt við þættina eða keypt þá með þessum 

gríðarlega fjölda karlkyns aðalpersóna. „ Við vorum búin að kaupa þá. Þannig að þetta var 

bara spurning um talsetninguna. Af því það er líka eitt hjá okkur, við höfum ekki fullkomið 

vald yfir því, við kaupum eitthvað og það er hálfur bardaginn. Að finna efnið og kaupa það og 

svo þarf að talsetja það. 
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[...] Við vorum búin að kaupa þá. Þannig að þetta var bara spurning um talsetninguna. Af því 

það er líka eitt hjá okkur, við höfum ekki fullkomið vald yfir því, við kaupum eitthvað og það 

er hálfur bardaginn. Að finna efnið og kaupa það og svo þarf að talsetja það. [...] ég hefði 

verið mjög fegin ef við hefðum getað breytt kyni í þessum umrædda þætti, núna, það hefði 

strax verið ágætis punktur. Svo er hinn punkturinn, ég er aðeins búinn að horfa á þessa þætti 

og þessi eini kvenkarakter sem er þar, hún er alveg stórskemmtileg og frábær. Ótrúlega vel 

skrifaður karakter, en það breytir því samt ekki að hún er rosalega mikið krútt. Hún er krúttið 

í hópnum [breytir rödd] er voða sæt og talar voða krúttlega. Svo kemur svona harðjaxl í 

henni, hún er oft að bjarga málunum sko. En það er samt þetta, hún er voðalega sæt við 

hliðina á þeim og yngst. Yngst í hópnum og er mörgæs og hún fær aukahluti sem eru bleikir 

og allt þetta. Svo ertu með aðalpersónuna sem er svona harðjaxl og við hugsðum bara, þetta 

getur alveg verið stelpa. Það er ekkert sem segir, en mig grunar af því að þetta er 

aðalpersónan, þá sögðu þeir nei“. 

Þá fór viðtalið úr því að ræða hlutföll kynja og út í það að ræða kynjahlutverkin og 

staðalímyndir. Hvort að starfsfólk deildarinnar velti fyrir sér hegðun, og gjörðum persóna 

ásamt útlitslegum staðalímynum, en það var það sem rannsakandi hafði helst tekið eftir í 

rannsókn sinni um greiningu þáttanna fimm. 

„Við gerum það alveg klárlega. Þetta er  aftur þetta sem er flókið við það að breyta. Eitthvað 

sem var kannski búið að kaupa fyrir dálítið löngu síðan sem við erum ennþá að talsetja eða 

vinna í gegn. Þá getum við ekkert haft áhrif á það neitt meira. Það er til dæmis sería sem við 

höfum verið að sýna, sem er rosalega vinsæl. Ef þeir eru ekki inni í spilunum okkar þá er 

kvartað yfir því, hvar eru þessir þættir? En við erum ógeðslega meðvituð um það að þar er 

einn kvenkarakter sem er svona sæta stelpan við hliðina á töff strákunum. Ég myndi alveg 

vilja segja bara: Nei ég er ekki hrifinn af þessu. Við þurfum að taka þetta af dagskrá, sem er 

reyndar kostnaðarsamt fyrir okkur. Því við getum ekki bara tekið einhvern þátt af dagskrá 

bara því við viljum. En svo kemur á móti að þátturinn er vinsæll og er að skila góðu, og hann 

er lærdómsríkur á allan annan hátt. Þannig að það er það sem er flókið í þessu. En núna í 

hvert skipti sem okkur býðst bara einhver sería, sem við vitum ekkert um og er ekkert hittari, 

við erum bara já þetta gæti verið skemmtilegt að sýna. Þá erum við strax bara, ókei er þetta 

skemmtilegt, er þetta flott og hvernig eru kynjahlutverkin. Nú er það orðið alveg skýrt að það 

er eitt af skrefunum. [...] við gerðum það mjög viljandi um daginn að við þurftum að kaupa 



24 

(ákveðna seríu) af Disney, það er bara í samningnum okkar. Við getum keypt hvaða seríu sem 

er af þeim en við verðum að kaupa þessa. Sem er alveg gott og blessað í rauninni. Maður 

horfir stundum á eina og eina stuttmynd og þetta er margt gríðarlega skemmtilegt og fyndið 

en þetta er líka gamalt. Við fórum bara allt í einu að taka eftir því að (nefnir tvær kvenkyns 

persónur) voru dálítið skrýtnar stundum og það var skrýtið hvernig var verið að tala við þær 

eða hvernig eitthvað var. Svo þurftum við að kaupa aftur næsta skammt og ég sagði bara: Ég 

er ekki viss um að ég vilji kaupa þetta, því ég er ekki alveg hrifinn af hvernig staðalímyndirnar 

eru þarna.  En við erum samningsbundin þannig að við þurfum að gera þetta. En þó að ég 

þurfi að kaupa þetta þá get ég valið hvaða stuttmyndir, þannig ég fæ kannski val um 

einhverjar fimmtíu og ég þarf að velja þrjátíu af þeim. Ég horfði bara í gegnum hverja einustu 

og skoðaði og ég veit að það voru allavega sex sem ég tók bara út og var bara: Nei ekki séns. 

Og það var annað hvort, bæði staðalímyndirnar með þetta og aðrir hlutir, það að gera grín að 

reykingum og eitthvað var í gangi þarna. Þannig að við erum farin að fylgjast rosa vel með 

þessu innan þessa ramma sem við erum næstum því föst í. En einmitt þegar maður getur, þá 

vill maður algjörlega reyna að breyta þessu.“ 

„Maður tekur alveg eftir þessu eins og einhver benti á þegar við vorum að fá þetta í gegn 

með nýju þættina, að það sést líka á útlitinu, við vorum að segja svona: En lítur þessu 

karakter út, ef við fáum þetta í gegn, kynjabreytingunga í gegn, lítur hann samt ekki alveg út 

fyrir að geta verið stelpa? Jú fyrir utan það að einu tvær kvenpersónurnar í þáttunum eru 

eins og þær séu með eyeliner. Þú sérð alveg muninn, þessi persóna er ekki þannig. Þannig 

það hefðu örugglega einhverjir spottað það. Sem er ógeðslega heimskulegt.“ 

Þá tók viðmælandi minn dæmi um kvenpersónu sem ekki passaði nákvæmlega inn í 

staðalímynd kynjanna en samt voru ákveðin útlitseinkenni sem framleiðendum hafði ekki 

dottið í hug að sleppa: „hin kvenpersónan er vélvirki, sem er skemmtilegt því það er ekki 

staðalímynd. Það er mjög skemmtilegt að aðaltækja-karakterinn sé kona en hún er samt með 

þetta eyeliner útlit þó hún sé í smekkbuxum og með derhúfu og geðveikt töff. Þannig að 

samt þurfa, þegar þeir eru að ákveða eitthvað svona: Við þurfum nú samt að sýna að þetta 

sé kvenpersóna. Það er skrýtið.“ 

Skilaboðin sem barnaefni sendir börnum um sitt eigið kyngervi er annar punktur í sambandi 

við rannsókn mína. Viðmælandi gat lítið sagt nema að hann vonaði að þetta væri að 

breytast.  Viðtalið fór þá út í að velta fyrir sér börnum sem passa kannski ekki inn í þennan 
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klassíska kynjaramma, en það hlýtur að vera erfitt að sjá sífellt kynjakerfið sem tveggja kynja 

kerfi í sjónvarpinu fyrir börn sem ekki upplifa lífið svoleiðis og ná ekki að samsvara sér með 

neinum persónum, því eins og áður hefur komið fram þá skiptir það máli að börn nái að gera 

það. Eða bara börn sem passa betur inn í ódæmigerð kynjahlutverk, strákar með kvenlega 

eiginleika eða stelpur sem passa betur við karlmennsku. „Af því að, við erum náttúrulega 

bara bundin efninu sem okkur er boðið þá erum við bundin þeim fjötrum að ef við viljum 

vekja athygli á mögulega, ef það væru til dæmis bara transpersónur í teiknimyndum, maður 

myndi alveg vilja vekja athygli á því. En ég hef ennþá ekki séð neina. Þannig að þá get ég ekki 

vakið athygli á því ef mér býðst það ekki.“ 

Í lok viðtals velti rannsakandi því upp hvort vilji væri fyrir því að gera betur. Eftir því sem á 

leið í viðtalinu var þó orðið ljóst að þó að vilji væri fyrir hendi þýddi það ekki endilega að það 

væri í boði vegna framleiðenda, auk þess sem það kostar fjármagn og tekur gríðarlegan tíma 

að koma breytingum í gegn. 

„Mér finnst pirrandi hvað það er erfitt að gera betur. Bara eins og ég segi, um daginn þegar 

við ákváðum að núna þyrftum við að fara að endurkaupa efni, sáum að lagerinn var farinn að 

þynnast aðeins. Núna þurfum við að endurkaupa eitthvað sem við eigum. Þá sá maður sér 

leik á borði, núna get ég valið, svona pínu frjálst val og tók strax tvær seríur þar sem voru 

báðar aðalpersónur stelpur, þá gat ég aðeins rétt það af. En í þessum aðal hitturum okkar þá 

erum við bara bundin því sem framleiðendur gera, sem er ógeðslega leiðinlegt.“ Viðmælandi 

tók svo fyrir þessa vinsælu þætti sem samanstanda af stóru teymi og mörgum 

aðalpersónum, og sagði að þeir veru verstir, því þar væru svo margar aðalpersónur og alltaf 

bara ein eða tvær kvenkyns persónur á móti að restin væri karlkyns. Hann sagði svo frá öðru 

dæmi þar sem þau báðu um að fá að breyta kyni á persónu: „BBC töluðu við 

framleiðendurna sem gerðu þættina og það var bara: Já ekki málið. Svo við náðum að rétta 

það af en þó að við náðum því að það breytir bara því að við fórum úr fimm karla og einni 

konu yfir í að vera fjórir og tveir svo þetta var ekki mikil prósenta, en þetta er eitthvað.“ 

Lokaspurningin var svo „Finnst þér þið vera í ábyrgðastöðu gagnvart börnum sem eru að 

byrja að mynda sér skoðanir á hlutverkum kynjanna og búa til sínar eigin staðalímyndir?“ 

Svarið kom strax: „Bara 100% já. Þetta er einmitt, ég ætla bara að endurtaka mig með því að 

ég vildi að ég gæti lagað þetta núna. Ég vildi að ég gæti stillt dagskránni upp þannig að í 

september, þegar við komum aftur eftir sumarfrí að þá sé kynjahlutfallið orðið jafnara, ef 
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ekki fimmtíu / fimmtíu þá allavega komið langleiðina í sextíu / fjörutíu eða allavega einhvers 

staðar þar á milli. En það er bara ekkert sem ég get gert í millitíðinni því ég er með lagerinn 

minn. Þegar við förum að kaupa nýtt efni einhvern tímann í janúar - febrúar, þá getum við 

byrjað að horfa á eitthvað. Þannig í september á næsta ári, þá kannski förum við að sjá 

einhverjar breytingar. En þá eru þær mjög litlar. Þannig að ég er að segja eftir eitt og hálft ár, 

þá get ég farið að sjá, vá.. Sem er ógeðslega niðurdrepandi hugsun. En jú, á sama tíma, það 

eina sem við getum gert í millitíðinni er þegar við þurfum að endurkaupa efni. Endurkaupin 

eru dálítið sterk í þessu en þá þurfum við líka að vera með framboðið á því efni“ [...]. 



27 

8 Lokaorð 

Það er ljóst að kynjahlutföll eru mjög skökk í barnaefni sem sýnt er hér á landi. Staðreyndin 

er sú að kvenkyns persónur fá í flestum tilfellum ekki eins veigamikil hlutverk í barnaefni eins 

og karlkyns persónur þó að á því séu undantekningar. Að því sögðu var mjög áhugavert að fá 

sjónarhorn þáttanna Blíða og Blær með í umræðuna þar sem þar eru þrjár kvenkyns 

aðalpersónur. Það breytti þó ekki niðurstöðunum um kynjahlutverkin, en staðalímyndirnar 

skinu þar í gegn og þá sérstaklega útlitslega. Í gömlum rannsóknum er talað mikið um þessu 

klassísku hlutverk kynjanna, að konan sé heimavinnandi og vel til höfð og karlar sinni hinum 

ýmsu störfum. Höfundur varð ekki mikið vör við þessi hlutverk en svo virðist í flestum 

barnaþáttum í dag að það er meira verið að vinna með dýr og fígúrur sem ekki eru 

mannlegar og þá oft ekki í neinu starfi. Þrátt fyrir það eru fleiri staðalímyndir en einungis 

vinnan og það er þá til dæmis í hegðun og gjörðum eins og reynt var að einblína á í 

rannsókninni. Það voru margar staðalímyndir þar sem kvenkyns persónur voru 

tilfinningaríkari en karlkyns persónurnar og frekar tilbúnar til að sýna hlýju. Á meðan voru 

það aðallega karlkyns persónur sem áttu hlutverkin að bjarga öðrum úr vandræðum, þó að 

stelpurnar hafi yfirleitt hjálpað til. Stelpurnar voru undantekningalaust með löng augnhár 

eða látnar líta út fyrir að vera með farða. Einnig voru þær í öllum þeim þáttum sem ég tók 

fyrir klæddar í kvenleg föt, það er að segja pils eða kjól ásamt því að vera í bleikum eða 

ljósum stelpulegum litum. Eina undantekningin var önnur aðalpersónan í Blíða og Blær en 

hún var bláklædd, það breytti þó ekki þeirri staðreynd að augnhárin voru til staðar, sítt hár 

og mikið af skartgripum.  

Það var áhugavert að fá viðtalið við starfsmann í dagskrársetningu barnadeildar á íslenskri 

sjónvarpsstöð. Það er nefnilega auðvelt að dæma út frá rannsóknum en að heyra þeirra 

sjónarmið breytti miklu. Það er gott að vita að starfsfólk gerir sér fullkomlega grein fyrir 

skökkum kynjahlutföllum og eru með augun opin fyrir úreltum staðalímyndum og gamaldags 

útlitsstöðlum. Það er líka hægt að draga út þann jákvæða punkt að þau eru það mikið 

vakandi fyrir þessu að þau gera tilraunir til þess að fá að breyta aðalpersónum í kvenkyn 

þegar það hentar. Það er þó ljóst að skökk kynjahlutföll og staðalímyndir kynja koma 

algjörlega frá framleiðendum. Einnig hafa framleiðendur lokasvarið með hvort megi breyta 
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kyni persóna. Sjónvarpsstöðvar á Íslandi hafa vald til þess að velja efni, en geta auðvitað ekki 

valið efni sem ekki er í boði eins og kom fram í viðtalinu. Það er ánægjulegt að vita að þau 

gera sitt besta þó það sé erfitt. Einnig er þetta eins og svo margt annað, að það tekur 

gríðarlegan tíma að ná breytingum í gegn.  

Niðurstöðurnar koma í rauninni ekki á óvart, en karlkyns persónur eru enn þann dag í dag 

mun fleiri en kvenkyns persónur sem endurspeglar ekki hinn raunverulega heim. 

Kynjahlutverk eru oft út frá staðalímyndum um hlutverk hvors kyns og það virðist lítið hafa 

breyst frá því að rannsóknir á því efni hófust upp úr 1970. Staðalímyndir breytast auðvitað 

líka með tímanum og þó það hafi verið ríkjandi fyrr á tímum að konur væru heimavinnandi 

og karlar útivinnandi er kannski eitthvað annað ríkjandi í dag, eins og til dæmis að karlmenn 

bjargi konum úr vanda. Þó kom ekki fram munur á kynjunum hvað varðaði það að þurfa hjálp 

eða biðja um hjálp. Það á til dæmis við um bæði Úmisúmí og Hvolpasveitina, en þar komu 

alltaf inn nýjar aukapersónur í hverjum þætti sem voru hjálpar þurfi. Þó að strákarnir hafi 

verið meira í því að bjarga þá var misjafnt hverjum þurfti að bjarga. Oft mátti fá á 

tilfinninguna að í þeim þáttum sem hafa stráka og stelpur sem aðalpersónur að stelpan eða 

stelpurnar væru bara með til þess að rétta af kynjahlutföllin. Það á einmitt bæði við um 

Hvolpasveitina og Úmísúmí. Það er í raun engin þörf á stelpunum, þær eru bara þarna með 

einhvern veginn og eru í kjól og/eða bleikum fötum, fínar og sætar á hliðarlínunni. 

Viðmælandi minn talaði líka mikið um þetta. Svo má spyrja hvers vegna framleiðendur 

Hvolpasveitarinnar hafi ákveðið að bæta Everest þegar nokkrar þáttaraðir voru búnar. Það 

má geta sér til að það hafi einungis verið vegna þess að það vantaði kvenkyns persónur ef 

svo má að orði komast, þó hún hafi ekki fengið mikilvægt hlutverk og sé oft ennþá meira á 

hliðarlínunni en Píla. Hvolpasveitin er einmitt gott dæmi um þætti eins og viðmælandi minn 

talaði um, þar sem eru átta aðalpersónur og einungis tvær af þeim kvenkyns. Eðlilega hallar 

það mikið á kynjahlutföllin. 

Eftir að hafa greint þættina og séð allar þær staðalímyndir sem koma fram gefur það auga 

leið að kynjahlutverk í barnaefni endurspegla ekki raunverulegt líf í raunverulegum 

aðstæðum. Persónur virðast algjörlega vera byggðar á staðalímyndum. Þar sem börn byrja 

kyngervismótun sína eins ung og raun ber vitni, er ekki úr vegi að barnaefni spilar þar stórt 

hlutverk og gefur það ekki mikið svigrúm til þess að leyfa sér að vera öðruvísi eða samþykkja 

börn sem eru öðruvísi. Þeir sem passa ekki innan fyrir fram ákveðins kynjaramma 
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samfélagsins eiga líklega mjög erfitt með að finna samsvörun við sjálf sig í barnaefni, sem er 

samt svo mikilvægt fyrir börn. Sjónvarpsstöðvar verða að gera sér grein fyrir mikilvægi 

hlutverks síns í kyngervismótun barna og foreldrar þurfa að fylgjast með hvað börnin þeirra 

eru að horfa á og hvaða skilaboð er verið að senda þeim í gegnum barnaefni. Það er ekki nóg 

að kveikja bara á barnatímanum og treysta því að þar sé gæðaefni í boði. Þetta er undir 

framleiðendum komið og þó að starfsfólk íslenskra sjónvarpsstöðva geri sitt besta þýðir það 

ekki að það sé nóg.  Hugmyndir ríkjandi karlmennsku skína í gegn í barnaefni, þó óvíst sé 

hvort framleiðendur geri sér grein fyrir því, en það er augljóst hvernig er eftirsóknavert að 

vera og það eru sterkustu karlmennskuhugmyndirnar. Karlmaðurinn sem er með 

leiðtogahæfni, sterklega byggður og bjargvættur. Styðjandi kvenleiki er svo mest í 

sviðsljósinu en konurnar standa á hliðarlínunni, standa með karlmönnum, hjálpa til, eru 

hlýjar og tilfinningaríkar. Mengandi kvenleiki er ekki til staðar en engir karakterar setja sig 

upp á móti áru kynjakerfisins eins og það þekkist. Allar niðurstöður benda til þess að miklar 

líkur séu á því að skaðleg karlmennska og skaðlegar karlmennskuhugmyndir byrji á árum 

barna þegar þau horfa á barnaefni. Engir karlar sjást sýna tilfinningar, vera hræddir eða hlýir, 

það eru einungis kvenleigir eiginleikar og því ekki í boði ef halda á kynjakerfinu í föstum 

skorðum.  

Sorglegt má teljast að ekki meira hafi breyst frá þeim rannsóknum sem skoðaðar voru frá 

upphafi rannsókna á þessu efni, eða upp úr 1970. Það eru næstum fimmtíu ár síðan sem er 

dágóður tími. Ég gleðst yfir því að fólk sé meðvitað, ég vona að fleiri séu meðvitaðir en sá 

dagskrárfulltrúi sem ég talaði við, fleiri en dagskrárfulltrúar á þessari einu sjónvarpsstöð. Ég 

vona að foreldrar séu meðvitaðir og ég vona að kynjajafnrétti náist, þó það þurfi svokallaðan 

mengandi kvenleika til. Til þess að stokka upp í áru kynjakerfisins. Misrétti byrjar augljóslega 

svo snemma, að börn framtíðarinnar eiga ekki ennþá séns. Við þurfum breytingar og 

barnaefni er einn af ótal mörgum stöðum sem ætti að vera auðvelt að byrja á.   
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Viðauki: Viðtal 

Viðtal við dagskrárgerðarfulltrúa, mánudaginn 29. apríl 2019 klukkan 14:00 

 

Aðdragandi viðtals 

Ég kynntist viðmælenda mínum í gegnum samstarfsfélaga fyrr á árinu þar sem lokaverkefnið 

mitt barst til tals. Viðmælandi starfaði sem dagskrárfulltrúi á deild sem vinnur við barnaefni á 

íslenski sjónvarpsstöð. Hann sagði mér ýmislegt áhugavert tengt kynjahlutföllum í barnaefni 

sem sjónvarpsstöðin var að kaupa inn frá framleiðendum svo úr varð að ég fékk hann til að 

koma í viðtal þar sem mér þótti áhugavert að koma þeirra sjónarmiði að inn í umfjöllun um 

kynjahlutföll og hlutverk kynjanna í barnaefni.  

 

Lýsing 

Við mæltum okkur mót á vinnustað viðmælenda. Við gengum saman inn í fundarherbergi. 

Herbergið hefði rúmað um það bil fimm manns svo það var gott pláss fyrir okkur tvö. Á 

leiðinni þangað gengum við fram hjá hópi af fólki sem ég geri ráð fyrir að starfi með honum á 

deildinni sem sér um barnaefni. Við höfðum nægan tíma til þess að taka viðtalið, sem á 

endanum varð 27 mínútur en ég hafði undirbúið 10 spurningar. Ég lét viðmælenda vita að ég 

þyrfti að taka viðtalið upp svo ég gæti ritað það niður eftir á og vegna samtals okkar áður 

vissi hann að þetta væri fyrir lokaverkefnið mitt. Viðmælandi var snyrtilega klæddur og var 

vel undirbúinn, en hann hafði fylgiskjöl meðferðis af kynjahlutföllum aðalpersóna í barnaefni 

sem sjónvarpsstöðin er með í sýningu. Ég tjáði honum einnig að viðtalið væri nafnlaust og ég 

kem til með að kalla hann Jón Sigurðsson í viðtalinu. 

 

Viðtalið 

SSR: Ég ætlaði að byrja á því að staðfesta það, ég er að taka fyrir svona 

teiknimyndabarnaefni, þætti og svoleiðis. Það er það sem ég er að skoða. Það er meirihlutinn 

aðkeypt efni er það ekki? En er eitthvað í boði af innlendu efni? 
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JS: Í rauninni ekki. Það eina sem að, við erum með einn íslenskan titil held ég. En annars, það 

er líka, við gerum það þannig beint við þau, en það eru samt tæknilega séð erlendir þættir. 

Þau gera þá fyrst á ensku og svo eru þeir þýddir yfir á íslensku. Ég held að allir þessir titlar 

séu erlendir, sem við erum með. 

 

SSR: Eru ykkur sett einhver mörk um hversu mikið má kaupa og hvernig fer það fram? 

 

JS: Já okkur eru sett mörk með það en það er bara hvaða fjármagn við höfum hverju sinni. Ég 

er í rauninni aldrei inni í því hversu mikið fjármagn við erum með. Ég bara skoða eitthvað og 

ef að ég og aðrir sem erum inni í kaupunum sjáum eitthvað sem við höfum áhuga á, þá er 

bara spurt. Er budget fyrir því að kaupa þetta? Og þá er það bara já eða nei. 

 

SSR: Eruð þið meðvituð um það hversu skökk kynjahlutföllin eru í barnaefninu sem þið sýnið? 

 

JS: Já. 

 

SSR: Hjá aðalpersónum. 

 

JS: Já við erum alveg 100%. Þetta er eitthvað sem við erum að reyna að laga. Það sem er 

fyndnast við þetta er þegar við erum að reyna að rétta af í kaupunum. Sem sagt þegar við 

föttum allt í einu, ókei allt sem við erum að sýna er dálítið mikið karlkyns. Við þurfum að 

reyna að finna eitthvað sem er meira kvenkyns, þá er það eitthvað sem við myndum kaupa 

núna, en þá á eftir að talsetja það, það á eftir að þýða það. Þannig það er kannski, að rétta 

þetta af tekur langan tíma. Sem er mjög pirrandi, maður myndi vilja segja: Ókei núna í 

september, þá bara förum við af stað og réttum þetta af. En það bara er mjög hægara sagt 

heldur en gert. Það eina sem við getum gert í staðinn er ef við erum að endurkaupa seríur 

sem við höfum sýnt áður og er þá búið að talsetja, að reyna að passa kynjahlutföllin þar. Við 
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endurkeyptum frá BBC pakka og ég nánast viljandi keypti þá nánast bara seríur sem voru 

með aðallega kvenpersónum til þess að jafna þetta eitthvað. Síðan er þetta sem við höfum 

verið að reyna að gera, sem er að gá þegar við erum að talsetja eitthvað, er hægt að breyta 

kynjum á persónum? Af því að það er oft hægt, við erum búin að reyna tvisvar og fengum 

það samþykkt í annað skiptið en ekki hitt.  

 

SSR: Frá þá sitt hvorum framleiðenda? 

 

JS: Já það er sitt hvor framleiðandi. 

 

SSR: Eru þá engar reglur frá fyrirtækinu eða yfirmönnum um kynjahlutföll í barnaefninu sem 

þið hafið til sýningar? 

 

JS: Ekki sem ég hef heyrt. En það eru örugglega einhverjar. Við erum auðvitað undir 

ströngum reglum með það sem við framleiðum. VIð þurfum að vera með jafnt kynjahlutfall 

þar. Þannig að allt okkar framleiðsla, (nefnir þætti), þar þurfum við að vera, og við erum 

hvort sem er bara sjálf með kröfur um að hitt sé jafnt en svo bara sér maður að það er 

hægara sagt en gert líka þegar þú ert að stökkva á, þú ræður kannski ekki 100% hvað þú ert 

að kaupa. Þú ert kannski að kaupa, við verðum að kaupa (nefnir þátt), við verðum að kaupa 

þetta. Við verðum að taka titlana sem eru vinsælir og það eru oft þeir sem eru vandamálið. 

Bara til dæmis (nefnir tvo vinsæla þætti), er eitthvað sem við þurfum að sýna. Við megum 

ekki missa af því. Þetta er tvennt sem við megum ekki missa frá okkur. Ég er ekki búin að 

kynna mér það, en ef við náum (nefnir þátt), það er reyndar aðeins skárra þar þó ég sé ekki 

búinn að skoða það 100%, bara (nefnir tvo sömu þætti og áðan), eru að halla rosalega á 

okkur. Af því að þú ert með tvær kvenpersónur í öðrum þættinum og eina í hinum, þó að þú 

sért með alveg 6, 7, 8 persónur. Þá bara þurfum við, ef við myndum vilja rétta þetta af, þá 

þarf að leita uppi einhverja seríu sem er með 6, 7, 8 persónur sem eru bara stelpur. 

 

SSR: Já heldur  þú að það sé til? 
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JS: Ég var búinn að finna eina, ég veit það ekki. Það eru til þættir sem heita Polly Pocket og 

eru byggðir á leikföngunum, gömlu. Ég veit að það er eitthvað svona. Svo er til eitthvað eins 

og Powerpuff girls og eitthvað svoleiðis. Þú færð stundum að sjá svona stelpu þríeyki, það 

var Powerpuff girls, K3, þar var þríeyki. Fyrir löngu síman var Totally Spies hét það, þar var 

þríeyki. Það er svona það helsta, þegar það kemur einhver Charlies Angels fílingur.  

 

SSR: En hugsið þið út í frá hvaða framleiðendum þið eruð að kaupa efnið, og þá hvort 

framleiðendur eru að einsetja sér að miða sínu efni til stráka, stelpna eða hvoru tveggja? 

 

JS: Þetta er pínu já og nei. Af því að er að serían er vinsæl, við vitum að hún er hittari, þá 

skiptir okkur engu máli hver er að framleiða hana. En þá náttúrulega gefur það auga leið að 

þá þurfum að díla við, til dæmis framleiðendur sem gera (nefnir þátt), þá þurfum við að díla 

við þá.  

 

SSR: Já þeir sem framleiða þá þætti, gefa sig einmitt út á það að vera hlutlausir gagnvart kyni. 

 

JS: Já einmitt. Maður vill ekki rakka niður dreifiaðila sem eru með okkur, við erum með þrjár 

seríur frá þeim sem eru í gangi núna, eða vorum að klára eina. Þeir eru með (nefnir þrjá 

þætti). Það er svo mikið, þau eru búin að skapa sér strax veldi. (nefnir þátt) varð svo stórt hjá 

þeim að þau eru bara komin á par við Universal, Disney og BBC og allt þetta. Það er bæði að 

virka ógeðslega vel hjá þeim og ekki alveg nógu vel af því að maður finnur að, í mörgum 

svona fagháttum eru þau mjög góð og í öðru eru þau ekki. Eins og bara það að fá íslenskan 

titil á seríuna samþykktan tekur bara sko, getur tekið einn og hálfan mánuð. Maður hefði 

haldið að þetta væri bara að setja blað fyrir framan stjórn: Eruði sáttir við þetta? Já. Ætti að 

taka, ég myndi halda innan við viku. Það voru akkurat þeir sem við höfðum samband við, 

megum við breyta kyni á þessari persónu? Og þetta var bara, ég hef aldrei, held ég hafi sent 

6 eða 7 pósta, hvað er að frétta. Megum við fara að fá svar við þessu af því við þurfum að 
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fara að talsetja þetta sko. Ég gerðist meira segja svo grófur að ég sagði við 

talsetningarfyrirtækið: Gerum bara ráð fyrir að við fáum þetta í gegn. Hugsið þetta þannig en 

verið viðbúin að við fáum þetta kannski ekki í gegn. Svo náttúrulega kom nei og þá þurfti 

bara að gera ráð fyrir því að þetta sé ekki. 

 

SSR: En hættuði þá við þættina eða tókuði við þeim með fleiri karlkyns persónum? 

 

JS: Við vorum búin að kaupa þá. Þannig að þetta var bara spurning um talsetninguna. Af því 

það er líka eitt hjá okkur, við höfum ekki fullkomið vald yfir því, við kaupum eitthvað og það 

er hálfur bardaginn. Að finna efnið og kaupa það og svo þarf að talsetja það. Venjulega er 

ekkert margt sem við erum að gera til að hafa áhrif á talsetninguna og mjög oft er það þannig 

að við skiptum okkur ekkert af henni. Sem sagt hvað þættirnir heita eða eitthvað svoleiðis 

kemur bara frá þeim fyrirtækjum. Við erum farin að vera, frá því að okkar deild tók við þessu, 

þá erum við kannski farin að vera aðeins meira meðvituð um þetta og aðeins frekari. Við 

erum farin að hafa meira samband við talsetningarfyrirtæki, við viljum fá þennan titil á þetta. 

Þau náttúrulega eru bara opin fyrir því því þau eru bara að gera þetta fyrir okkur og þá fylgja 

þau bara okkar fyrirmælum. Eins og maður segir, eins og maður vildi geta breytt kynjum 

oftar, þegar maður þarf þess. Af því að það er alveg, ég hefði verið mjög fegin ef við hefðum 

getað breytt kyni í þessum umrædda þætti, núna, það hefði strax verið ágætis punktur. Svo 

er hinn punkturinn, ég er aðeins búinn að horfa á þessa þætti og þessi eini kvenkarakter sem 

er þar, hún er alveg stórskemmtileg og frábær. Ótrúlega vel skrifaður karakter, en það breytir 

því samt ekki að hún er rosalega mikið krútt. Hún er krúttið í hópnum [breytir rödd] er voða 

sæt og talar voða krúttlega. Svo kemur svona harðjaxl í henni, hún er oft að bjarga málunum 

sko. En það er samt þetta, hún er voðalega sæt við hliðina á þeim og yngst. Yngst í hópnum 

og er mörgæs og hún fær aukahluti sem eru bleikir og allt þetta. Svo ertu með 

aðalpersónuna sem er svona harðjaxl og við hugsuðum bara, þetta getur alveg verið stelpa. 

Það er ekkert sem segir, en mig grunar af því að þetta er aðalpersónan, þá sögðu þeir nei. 
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SSR: Ég ætlaði einmitt að fara í kynjahlutverkin næst. Veltið þið fyrir ykkur kynjahlutverkum 

og staðalímyndum þegar þið veljið efni sem á að fara í sýningu? Þá á ég við kynjahlutverk, í 

hegðun og gjörðum og svo útlitslegum staðalímyndum. 

 

JS: Já. Við gerum það alveg klárlega. Þetta er  aftur þetta sem er flókið við það að breyta. 

Eitthvað sem var kannski búið að kaupa fyrir dálítið löngu síðan sem við erum ennþá að 

talsetja eða vinna í gegn. Þá getum við ekkert haft áhrif á það neitt meira. Það er til dæmsi 

sería sem við höfum verið að sýna, sem er rosalega vinsæl. Ef þeir eru ekki inni í spilunum 

okkar þá er kvartað yfir því, hvar eru þessir þættir? En við erum ógeðslega meðvituð um það 

að þar er einn kvenkarakter sem er svona sæta stelpan við hliðina á töff strákunum. Ég 

myndi alveg vilja segja bara: Nei ég er ekki hrifinn af þessu. Við þurfum að taka þetta af 

dagskrá, sem er reyndar kostnaðarsamt fyrir okkur. Því við getum ekki bara tekið einhvern 

þátt af dagskrá bara því við viljum. En svo kemur á móti að þátturinn er vinsæll og er að skila 

góðu, og hann er lærdómsríkur á allan annan hátt. Þannig að það er það sem er flókið í 

þessu. En núna í hvert skipti sem okkur býðst bara einhver sería, sem við vitum ekkert um og 

er ekkert hittari, við erum bara já þetta gæti verið skemmtilegt að sýna. Þá erum við strax 

bara, ókei er þetta skemmtilegt, er þetta flott og hvernig eru kynjahlutverkin. Nú er það 

orðið alveg skýrt að það er eitt af skrefunum. Það tekur náttúrulega bara langan tíma, því 

miður að rétta þetta af. Sem er rosalega leiðinlegt og síðan eru þetta seríurnar, ef að nýja 

(nefnir þátt) serían, ef við náum henni sem við ætlum okkur að gera, ef að hún er með, ég 

veit ekki hvernig (nefnir kvenkyns persónu), ef að hún væri allt í einu geðveikt skrýtin og við 

myndum vera bara: bíddu vó, þeir eru að fara geðveikt skrýtna leið með hana. Þá getum við 

eiginlega ekki sleppt henni. Af því að þetta verður svo vinsælt efni og þarna er aðeins 

togstreita í þessu. En ef við komumst hjá því, við gerðum það mjög viljandi um daginn að við 

þurftum að kaupa (nefnir þætti) af Disney, það er bara í samningnum okkar. Við getum keypt 

hvaða seríu sem er af þeim en við verðum að kaupa þessa. Sem er alveg gott og blessað í 

rauninni. Maður horfir stundum á eina og eina stuttmynd og þetta er margt gríðarlega 

skemmtilegt og fyndið en þetta er líka gamalt. Við fórum bara allt í einu að taka eftir því að 

(nefnir tvær kvenkyns persónur) voru dálítið skrýtnar stundum og það var skrýtið hvernig var 

verið að tala við þær eða hvernig eitthvað var. Svo þurftum við að kaupa aftur næsta skammt 

og ég sagði bara „Ég er ekki viss um að ég vilji kaupa þetta, því ég er ekki alveg hrifinn af 
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hvernig staðalímyndirnar eru þarna“. En við erum samningsbundin þannig að við þurfum að 

gera þetta. En þó að ég þurfi að kaupa þetta þá get ég valið hvaða stuttmyndir, þannig ég fæ 

kannski val um einhverjar fimmtíu og ég þarf að velja þrjátíu af þeim. Ég horfði bara í 

gegnum hverja einustu og skoðaði og ég veit að það voru allavega sex sem ég tók bara út og 

var bara „Nei ekki séns“. Og það var annað hvort, bæði staðalímyndirnar með þetta og aðrir 

hlutir, það að gera grín að reykingum og eitthvað var í gangi þarna. Þannig að við erum farin 

að fylgjast rosa vel með þessu innan þessa ramma sem við erum næstum því föst í. En 

einmitt þegar maður getur, þá vill maður algjörlega reyna að breyta þessu. Maður tekur 

alveg eftir þessu eins og einhver benti á þegar við vorum að fá þetta í gegn með nýju 

þættina, að það sést líka á útlitinu, við vorum að segja svona „En lítur þessu karakter út, ef 

við fáum þetta í gegn, kynjabreytingunga í gegn, lítur hann samt ekki alveg út fyrir að geta 

verið stelpa?“. „Jú fyrir utan það að einu tvær kvenpersónurnar í þáttunum eru eins og þær 

séu með eyeliner. Þú sérð alveg muninn, þessi persóna er ekki þannig. Þannig það hefðu 

örugglega einhverjir spottað það. Sem er ógeðslega heimskulegt. 

 

SSR: Sem er fáránlegt. Að fólk eigi að spotta það. 

 

JS: Jájá. En þá er maður búinn að hugsa, jújú þú ert með stelpuna sem er lítil og sætt og 

krúttleg og allt það. En svo ertu með hin kvenpersónan er vélvirki, sem er skemmtilegt því 

það er ekki staðalímynd. Það er mjög skemmtilegt að aðaltækja-karakterinn sé kona en hún 

er samt með þetta eyeliner útlit þó hún sé í smekkbuxum og með derhúfu og geðveikt töff. 

Þannig að samt þurfa, þegar þeir eru að ákveða eitthvað svona: „Við þurfum nú samt að sýna 

að þetta sé kvenpersóna“. Það er skrýtið. 

 

SSR: Hvaða skilaboð telur þú að persónur í barnaefni sendi börnum um sitt eigið kyngervi? 

 

A.R: Hugsar sig um í smá tíma.  
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JS: Það er erfitt að segja. Eins og ég segi þá vonar maður að þetta sé að lagast. Eins og ég segi 

með þessa þætti að vélvirikinn sé kona. Auðvitað sér maður ennþá að einstaka sería er að 

gefa það í skyn að stelpurnar eigi að vera krúttlegu á hliðinni og það er það sem við reynum 

að forðast. Ég veit að ein sería sem er vinsæl hjá okkur. Þetta er vinsælt, þetta er 

skemmtilegt en þegar samningurinn rennur út þá mun ég alveg mjög viljandi ekki kaupa það 

aftur. Jújú þetta eru flottir þættir, þeir kenna stærðfræði og eru skemmtilegir og ég hitti 

reglulega krakka sem elska þessa þætti en af því að stelpan er dálítið þessi sæta á 

hliðarlínunni þá er það bara eitthvað sem þarf að passa.  

 

SSR: Hvað með börn sem upplifa sig kannski ekki eins og þeirra eigin kyn segir til um? Er 

eitthvað pælt í börnum sem falla ekki inn í þennan klassíska kynjaramma? 

 

A.R: Hugsar þetta svo lengi að ég ákveð að bæta við spurninguna til þess að gera hana 

skýrari, svo ekkert vafamál sé um spurninguna.  

 

SSR: Það er kannski ekki ykkar? 

 

JS: Nei það er náttúrulega ekki okkar, nei. Tæknilega séð. Við erum meðvituð um það en ég 

held bara að við getum nánast ekkert fylgt því. En á sama tíma ef ég myndi frétta af seríu þar 

sem væri verið að taka þessi mál, þá myndi ég klárlega skoða það. Af því að, við erum 

náttúrulega bara bundin efninu sem okkur er boðið þá erum við bundin þeim fjötrum að ef 

við viljum vekja athygli á mögulega, ef það væru til dæmis bara transpersónur í 

teiknimyndum, maður myndi alveg vilja vekja athygli á því. En ég hef ennþá ekki séð neina. 

Þannig að þá get ég ekki vakið athygli á því ef mér býðst það ekki. En ef ég myndi, þá myndi 

ég strax hugsa já það er hérna ein sería. En þá er líka spurningin er budget fyrir því og er 

hægt að koma henni inn. Mig langaði að kaupa seríu til að rétta af kvótann en budgetinn var 

búinn svo ég gat ekki keypt hana. Síðan veit ég líka algjörlega ótengt þessu en tengt öðrum 

flokki að fatlaðir sjást rosalega lítið hjá okkur líka og síðan frétti ég af seríu þar sem er 

gamanþátta teiknuð sería þar sem aðalpersónan er í hjólastíl og ég sagði bara „ég vil þessa 

seríu, ég vil fá hana“.  Og við ræddum, við skulum skoða hana. Svo bara þurftum við að 
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kaupa þessa seríu því hún var vinsæl og þessa seríu og svo náttúrulega bara gleymdist hin 

eða peningurinn búinn. En maður veit alltaf af því.  

 

SSR: Þú ert nú eiginlega búinn að svara þessu en spurningin er: Viljið þið gera betur? Bæði í 

sambandi við kynjahlutföll og staðalímyndir um kynjahlutverk og ef já, er hægt að gera 

betur? 

 

JS: Já þetta er náttúrulega svipað og ég var búinn að segja. Mér finnst pirrandi hvað það er 

erfitt að gera betur. Bara eins og ég segi, um daginn þegar við ákváðum að núna þyrftum við 

að fara að endurkaupa efni, sáum að lagerinn var farinn að þynnast aðeins. Núna þurfum við 

að endurkaupa eitthvað sem við eigum. Þá sá maður sér leik á borði, núna get ég valið, svona 

pínu frjálst val og tók strax tvær seríur þar sem voru báðar aðalpersónur stelpur, þá gat ég 

aðeins rétt það af. En í þessum aðal hitturum okkar þá erum við bara bundin því sem 

framleiðendur gera, sem er ógeðslega leiðinlegt. Af því að ef maður horfir, þetta er verst, ég 

tók saman þegar ég var að reikna þetta. Ég tók allar seríurnar okkar og skrifaði niður hversu 

margar aðalpersónur væru strákar og hversu margar stelpur. Það er oft býsna jafnt. Oft einn 

og einn, stundum tveir og einn. Og svo færðu þar sem eru þessi teymi (nefnir þrjár vinsælar 

seríur), þetta eru allt saman stór teymi, 5, 6, 7 manna hópur og þeir eru erfiðastir. Þar er 

alltaf bara ein eða tvær stelpur þar. Mér finnst ég sjá mestu skotin á okkur þar. (Tekur dæmi 

þar sem eru 5 strákar og 1 stelpa).  Sú sería sem var, ókei getum við breytt stjóranum og haft 

hana konu? Þetta átti að vera svona James Brown karakter, og ég sagði „Ókei ég sé enga 

ástæðu“, já og hún var einhyrningur sem hjálpaði mikið til að ég sagði bara „það er engin 

ástæða til að þetta getur ekki verið kona“. BBC töluðu við framleiðendurna sem gerðu 

þættina og það var bara „Já ekki málið“. Svo við náðum að rétta það af en þó að við náðum 

því að það breytir bara því að við fórum úr fimm karla og einni konu yfir í að vera fjórir og 

tveir svo þetta var ekki mikil prósenta, en þetta er eitthvað. Þegar við fréttum af einhverju 

nýju, eins og þessi sería sem við vorum að taka inn, þá var hún frá framleiðendum (nefnir 

vinsæla þætti), svo hún verður stór. Þá hefði verið erfitt fyrir okkur að kíkja á hana og sjá að 

það væri bara ein kvenpersóna og segja „eigum við ekki að segja nei?“. Því þú veist bara að 

þetta er svo mikið gæðaefni að það er rosalega erfitt að segja nei við því og þá reynir maður 

að gera hitt: „Má gera breytingar?“, en þá færðu stundum nei-ið sem við fengum.  
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SSR: Þá er það bara ein í lokin. Finnst þér þið vera í ábyrgðastöðu gagnvart börnum sem eru 

að byrja að mynda sér skoðanir á hlutverkum kynjanna og búa til sínar eigin staðalímyndir? 

 

JS: Bara 100% já. Þetta er einmitt, ég ætla bara að endurtaka mig með því að ég vildi að ég 

gæti lagað þetta núna. Ég vildi að ég gæti stillt dagskránni upp þannig að í september, þegar 

við komum aftur eftir sumarfrí að þá sé kynjahlutfallið orðið jafnara, ef ekki fimmtíu/fimmtíu 

þá allavega komið langleiðina í sextíu/fjörutíu eða allavega einhvers staðar þar á milli. En það 

er bara ekkert sem ég get gert í millitíðinni því ég er með lagerinn minn. Þegar við förum að 

kaupa nýtt efni einhvern tímann í janúar - febrúar, þá getum við byrjað að horfa á eitthvað. 

Þannig í september á næsta ári, þá kannski förum við að sjá einhverjar breytingar. En þá eru 

þær mjög litlar. Þannig að ég er að segja eftir eitt og hálft ár, þá get ég farið að sjá, vá.. Sem 

er ógeðslega niðurdrepandi hugsun. En jú, á sama tíma, það eina sem við getum gert í 

millitíðinni er þegar við þurfum að endurkaupa efni. Endurkaupin eru dálítið sterk í þessu en 

þá þurfum við líka að vera með framboðið á því efni. Þegar við lítum á efni sem við getum 

keypt aftur og sýnt aftur, þá einmitt, kaupa ekki bara, við getum klárlega sýnt (nefnir þætti) 

endalaust, en þar eru tveir strákar og engin stelpa á móti.  

 


