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Ágrip  

Ritgerð þessi er lögð fram til BA-prófs í fjölmiðlafræði á Hug- og félagsvísindasviði við 

Háskólann á Akureyri. Efnistök og umfjöllunarefni ritgerðarinnar snúa að áhorfi íslenskra 

barna á hvers kyns barnaefni úr ýmsum fjölmiðlagáttum. Megin viðfangsefni ritgerðarinnar 

verður þó aðallega haft á barnaefni sem framleitt er af KrakkaRÚV og þá hugmyndafræði 

sem þar liggur að baki. Aukin snjalltækjanotkun barna verður höfð til hliðsjónar og verður 

meðal annars kannað hvort sú hugmyndafræði sem liggur að baki KrakkaRÚV sé að skila 

tilætluðum árangri í samkeppni við samfélagsmiðla og alþjóðlegar streymisveitur. 

 Til þess að hægt væri að svara spurningunni þá var aðal áherslan á framleiðendur og 

dagskrárgerðarfólk hjá KrakkaRÚV. Tekin voru viðtöl við tvo af aðal aðstandendum og 

dagskrárgerðarmönnum á KrakkaRÚV, þau Sigyn Blöndal og Jóhannes Ólafsson. Þar með 

voru upplýsingar fengnar um þeirra vinnubrögð ásamt að leitast eftir því að fá ákveðna 

yfirsýn á hugmyndafræðina sem þar liggur að baki í framleiðslunni. Einnig var lögð fram 

spurningarkönnun sem ætluð var foreldrum barna á aldrinum 1-15 ára til þess að fá skýrari 

mynd af sjónvarpsáhorfi íslenskra barna. Þá voru einnig tekin eigindleg viðtöl við fjóra 

foreldra barna á þessu aldursbili. Forsendur fyrir þátttöku í viðtölunum voru þær að 

foreldrarnir fjórir þyrftu að eiga að minnsta kosti eitt barn úr hverju skólastigi fyrir sig. Þessi 

stig eru: leikskólastig; yngsta stig í grunnskóla, miðstig í grunnskóla og efsta stig í grunnskóla. 

Niðurstöðurnar gefa nokkuð mikilsverða vísbendingu um að KrakkaRÚV sé mjög fylgið sér og 

sinni hugmyndafræði. Hins vegar virðist margt benda til þess að sú hugmyndafræði sem 

liggur að baki KrakkaRÚV sé ekki að ná til íslenskra barna eins og vonast er eftir.   
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Abstract 

This thesis is submitted as a part of Baccalaureus Artium-degree in Media Studies at 

University of Akureyri. Resources and topics of this thesis are focus on screen time of 

Icelandic children watching all sorts of children‘s programs from different avenues. The main 

objective of the thesis is primarly children‘s programs produced by KrakkaRÚV and the 

philosophy behind it. Increased use of smart devices has been used in considering if the 

ideology behind the production of KrakkaRÚV is competitive with social media and 

international stream providers. In order to be able to answer that question the main 

emphasis was focused on producers ans screenwriters in KrakkaRÚV, Sigyn Blöndal and 

Jóhannes Ólafsson. They gave me the insight in their procedures and an overview over their 

ideology behind their production. A survey was made for parents of 1-15 year old children to 

get a clearer picture of screen habits in this group of Icelandic children. As well as interviews 

with four parents in this age group. However, the criteria for the parents was that they all 

had to have at leas one child in each levels of education. These are: Nursery, Primary, 

Middle- and Secondary School. The results give a clear indications that the KrakkaRÚV is very 

compliant to their philosophy. But on the other hand, there are many indications that the 

philosophy that KrakkaRÚV uses does not catch the desire attention from Icelandic children.  
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Inngangur 
Áhorfi á barnaefni er oft hægt að líkja við kennslustund í skólastofum. Börn eru sífellt að 

rannsaka nærumhverfi sitt og þau læra það sem fyrir þeim er haft. Áhugavert er að leiða 

hugann að veruleika barna nú til dags þar sem offramboð virðist vera á hvers kyns afþreyingu 

fyrir börn. Það gerir það að verkum að þau þekkja það lítið sem ekkert að láta sér leiðast. 

Nútíma börn alast upp við miklar tækniframfarir og eru í flestum tilfellum fljót að tileinka sér 

það sem tæknin hefur upp á að bjóða. Snjalltæki hafa komið árum sínum vel fyrir borð og eru 

hvergi nær á undanhaldi. Slík tæki geta verið ógn við sjálft sjónvarpið þar sem áhorf á 

línulega dagskrá virðist vera að fjara út, hægt og rólega.  

 Í núgildandi þjónustusamningi á milli mennta- og menningarmálaráðherra og RÚV er 

lögð áhersla á að framleitt sé íslenskt barnaefni (RÚV, 2016). Einnig er lögð sérstök áhersla á 

að áhorfendahópi barnaefnis sé boðið upp á nýtt leikið efni árlega í gegnum sjónvarpið. 

KrakkaRÚV er deild innan RÚV sem sett var á laggirnar árið 2015 (RÚV, 2016). Fram að því 

hafði Stundin okkar verið aðal sjónvarpsefnið sem boðið var upp á fyrir börn í gegnum 

ríkisrekna miðilinn RÚV. Markvissari hugmyndafræði hefur orðið til við framleiðslu á 

barnaefni eftir að KrakkaRÚV var stofnað (Sigyn Blöndal, munnleg heimild, 2020). Sú 

hugmyndafræði sem stuðst er við er ætlað að efla þjónustu við börn og ungmenni og um leið 

að styrkja þá starfsemi sem fram fer innan veggja KrakkaRÚV. Börn og ungmenni virðast velja 

það í sífellt meira mæli að horfa á efni í gegnum snjalltæki frekar en sjálft sjónvarpið og því 

getur verið áhugavert að skoða hvað kann að vera þess valdandi. Því má segja að KrakkaRÚV 

sé óbeint í samkeppni við alþjóðlegar streymisveitur, það kann að vera allmikil áskorun í 

baráttunni um að fanga athygli íslenskra barna.  

 Í þessari ritgerð verður áhorf íslenskra barna skoðað. Þá sérstaklega verður sjónum 

beint að áhorfi barna á KrakkaRÚV og viðhorfi foreldra til þeirrar hugmyndafræði sem er 

ríkjandi í framleiðlsu og starfsemi KrakkaRÚV. Í fyrsta kafla verður fræði- og söguleg yfirferð 

gerð á upphafi sjónvarpsins og þeim breytingum sem hafa átt sér stað í tækniheimum 

síðustu ár. Annar kaflinn fjallar um upphaf KrakkaRÚV og verður innsýn veitt í þá starfsemi 

sem einkennir hugmyndafræði á framleiðslu barnaefnis þaðan. Þá verður hlutverki 

KrakkaRÚV gefið ákveðinn gaumur til samanburðar við viðhorf barna og foreldra. Í þriðja 

kafla verður rannsóknarspurningunni varpað fram og gert grein fyrir þeim aðferðum sem 

notaðar voru í því skyni að leita svara við spurningunni. Notast var hvoru tveggja við 
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megindlegar og eigindlegar rannsóknaraðferðir við úrvinnsluna. Voru þær í formi 

netkönnunar sem ætluð var foreldrum barna á aldrinum 1-15 ára, ásamt því að tekin voru 

viðtöl við fjórar mæður sem áttu að minnsta kosti eitt barn á hverju og einu skólastigi fyrir 

sig. Fjórði og síðasti kaflinn inniheldur niðurstöður rannsóknarinnar og þeim vísbendingum 

sem niðurstöðurnar leiddu í ljós gert skil. Tilgangur ritgerðarinnar er að aðallega sá að kanna 

hvort sú hugmyndafræði sem liggur að baki KrakkaRÚV sé að skila sér til íslenskra barna og 

ungmenna. Einnig verður skoðað hvað það er við framleiðslu KrakkaRÚV sem börn og 

ungmenni sækjast eftir og hvort eitthvað megi betur fara í þeim efnum. Þá verður 

snjalltækjanotkun barna og ungmenna skoðuð, samanborið við það efni sem þau kjósa að 

verja frítíma sínum í að horfa á. 
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1. Upphaf, saga og fræðilegt yfirlit  
Í þessum kafla verður farið yfir sögulegt ágrip sjónvarpsins og gert grein fyrir helstu 

tækniframförum sem hafa orðið síðustu áratugi. Einnig verður greint frá upphafi 

Stundarinnar okkar og KrakkaRÚV og hvernig framleiðsla á innlendu barnaefni hefur þróast 

frá einum tíma til annars. Þá verða helstu dagskrárliðir KrakkaRÚV teknir til skoðunar og 

gefin innsýn inn í þá framrás sem þar hefur verið að eiga sér stað. Að auki verður kafað ofan í 

saumana á nýjum samskiptaleiðum og breyttu umhverfi fyrir börn til hvers kyns áhorfs og 

afþreyingar.   

1.1.  Uppruni sjónvarps 
Rekja má upphaf sjónvarpsins til skoska uppfinningamannsins John Logie Baird. Árið 1924 

tókst honum að flytja mynd af útlínum á milli tveggja staða í einu og sama herberginu og 

þótti það mikið afbragð á þeim tíma. Það var þó ekki fyrr en um það bil tveimur árum seinna, 

eða í janúar árið 1926, sem að fyrstu sjónvarpsmyndirnar af raunverulegum hlutum á 

hreyfingu birtust á sjónvarpsskjáum og er það árið sem markar uppruna sjónvarpsins í sögu 

tækninnar (Anna Þyrí Hálfdánardóttir, 2003). Margar tilraunir voru gerðar daglega á 

útsendingum næstu árin á eftir en árið 1930 var reynt að sjónvarpa leiksýningu á rás sem þá 

var í eigu breska ríkisútvarpsins (David Hendy, án dags.). BBC, eða British Broadcasting 

Company, var forsprakki útsendinga í sjónvarpi og hófu þeir framleiðslu á sjónvarpsefni árið 

1932 þó svo að reglubundnar útsendingar hafi ekki byrjað fyrr en seinna. Mikil samkeppni 

átti þó eftir að gera vart við sig, þá annars vegar á milli vélrænnar sjónvarps uppfinningar 

John Logie Baird og hins vegar rafrænnar uppfinningar annars frumkvöðuls í Bandaríkjunum. 

Sá hét Vladimir Zworykin og var uppfinning hans skilgreind undir formerkjum Marconi/EMI. 

Samkeppnin á milli Baird og Marconi/Emi snérist að öllu leyti um það hvor uppfinningin yrði 

fyrir valinu hjá BBC til sjónvarpsreksturs framtíðarinnar. Árið 1936 tók BBC endanlega 

ákvörðun um að velja uppfinningu Marconi/Emi í stað Baird (Birgir Guðmundsson, 2007). Í 

maí árið 1937 sá BBC um fyrstu sjónvarpsútsendinguna í hárskerpu með uppfinningu 

Macroni/Emi í fararbroddi og var hún send út frá London, höfuðborg Bretlands (David 

Hendy, án dags.). Segja má að BBC hafi verið frumkvöðlar á þessu sviði sem marka má algjöra 

byltingu. Bandaríkjamenn fetuðu í sömu fótspor og hófu sjónvarpsútsendingar stuttu síðar. 

Mikið áhorf var á fyrstu útsendinguna hjá BBC en þó var ekki hægt að mæla raunverulegar og 

nákvæmar áhorfstölur. Sýnt var frá krýningu nýs bretakonungs, Georgs VI, í þessari fyrstu 
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útsendingu en það hvarflaði aldrei af honum að hann ætti eftir að gegna konungsembætti 

(Morgunblaðið, 25. júlí 2013). Almenningur fylgdist vel og glögglega með útsendingunni og 

var það þá sem að fræðimenn áttuðu sig á því að sjónvarpið gæti orðið mikill tímaþjófur í 

nánustu framtíð, bæði fyrir fullorðna og börn (Þórunn Jónsdóttir, 22. mars 2002). Þrátt fyrir 

að BBC hafi ekki notast við tækniuppfinningar John Logie Baird hélt hann þó ótrauður áfram í 

frekari tæknilegri þróun á vélrænni sjónvarps uppfinningu sinni og var fyrirtæki hans mikið í 

mun að ná forskoti á sjónvarpsmarkaðnum fyrr en síðar. Þau markmið skiluðu sér margfalt 

fyrirtæki Baird tókst það að flytja sjónvarpsmyndir á milli langra vegalengda, þar á meðal alla 

leið yfir Atlantshafið (Birgir Guðmundsson, 2007). Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan og 

örar tæknibyltingar orðnar hluti af tilverunni. Segja má að sjónvarpið hafi löngum fest sig í 

sessi hjá almenningi um víða veröld. 

1.2. Upphaf sjónvarpsins á Íslandi 
Ísland var tiltölulega seint í innleiðingu sjónvarps sé miðað við önnur lönd. Aðdragandinn á 

sér langa sögu þó svo að sagan sjálf sé fremur stutt. Vilhjálmur Þ. Gíslason sem gegndi 

embætti útvarpsstjóra hjá Ríkisútvarpinu á árunum 1953-1967 hafði lengi vel reynt að knýja 

fram hugmyndir um innleiðingu sjónvarpsins (Gunnar Stefánsson, 1997). Tillögur hans um 

innleiðingarferli sjónvarpsins fengu lítinn sem engan hljómgrunn en hann vildi feta í fótspor 

Dana, sem höfðu komið á fót ríkisreknum sjónvarpsmiðli árið 1951. Þá hafði Vilhjálmur 

háleiddar hugmyndir um að setja af stað tilraunasjónvarp sem kynnt yrði fyrir íslensku 

þjóðinni á 25 ára afmæli Ríkisútvarpsins, á því herrans ári 1955.  

 Á þessum tíma var lítil sjónvarpsstöð starfrækt á Keflavíkurflugvelli þar sem 

bandaríski herinn dvaldist og þótti einhverjum það skjóta skökku við þar sem undirtektir 

stjórnvalda á hugmyndum Vilhjálms voru litlar sem engar. Nýjungagirni Íslendinga lét ekki á 

sér standa á þessum tíma og varð stór aukning á sölu og kaupum á sjónvarpstækjum þegar 

stjórnvöld heimiluðu stækkun á sjónvarpsstöðinni á Keflavíkurflugvelli úr 50 vöttum í 250 

vött árið 1955 (Kristinn H. Guðnason, 2018). Það fylgdu þó ákveðin skilyrði þessari heimild á 

stækkun Kanasjónvarpsins, meðal annars þau skilyrði um takmarkanir á útbreiðslu þess. 

Segja má að Íslendinga hafi þyrst í einhvers konar skemmtiefni og afþreyingu og draga má þá 

ályktun að margir hafi notið heldur betur góðs af Kanasjónvarpinu, þá aðallega íbúar á 

Suðurnesjunum og höfuðborgarsvæðinu. Þó voru uppi margar gagnrýnisraddir um gagnsemi 
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Kanasjónvarpsins þar sem mörgum hverjum fannst það ógn við íslenskan veruleika og 

menningu (Kristinn H. Guðnason, 2018).  

 Börnin voru ekki undanskilin í dagskrá Kanasjónvarpsins því sýningar á barnaefni voru 

á öllum laugardagsmorgnum á meðan Kanasjónvarpið lifði (Kristinn H. Guðnason, 2018). Þar 

voru aðallega teiknimyndir á borð við Roy Rogers, Kiddie‘s Corner, Felix the Cat og Captain 

America, á dagskrá og allt efnið var að sjálfsögðu í svarthvítu. Eins og gefur að skilja var 

barnaefnið með ensku tali, líkt og allt annað sem var í línulegri dagskrá 

sjónvarpsstöðvarinnar (Morgunblaðið, 2015). Ensk tunga var ekki jafn útbreidd og algeng á 

þessum tíma líkt og hún er í dag, en bæði börn og fullorðnir lærðu enskuna betur og juku 

þannig við erlendan orðaforða með auknu áhorfi á það efni sem í boði var í Kanasjónvarpinu 

(Kristinn H. Guðnason, 2018). Margar og margvíslegar skoðanir eru uppi um hvort það hafi 

verið jákvæð eða neikvæð þróun því íslensk tunga hefur verið að falla í skuggann á þeirri 

ensku síðustu ár, þá einna helst í talmáli á meðal barna og ungmenna.  

 Stundvíslega kl 20:00, þann 30. september árið 1966, fór fyrsta sjónvarspútsending 

Ríkissjónvarpsins loks í loftið. Útvarpsstjórinn Vilhjálmur Þ. Gíslason var fyrsta andlitið sem 

birtist á skjánum þegar hann ávarpaði þjóðina á þessum merku tímamótum. Mannlífið hvarf 

af götum úti á þessari stundu og var varla sála á ferli, þar sem landsmenn allir höfðu 

sameinast yfir sjónvarpinu með mikilli eftirvæntingu (Þingeyrarvefurinn, 2016). Í upphafi 

voru útsendingar einungis tvo daga í viku, miðvikudaga og föstudaga. Kom það þó til með að 

breytast mjög fljótt og fyrr en varði var farið að senda út alla daga vikunnar nema 

fimmtudaga og voru þeir dagar sjónvarpslausir allt til ársins 1987 (Björn G. Björnsson, 2016). 

Með tilkomu Ríkissjónvarpsins seldust sjónvarpstæki sem aldrei fyrr enda hafði þjóðin beðið 

lengi með eftirvæntingu eftir íslenskri sjónvarpsdagskrá og studdu áhorfstölur algjörlega við 

þá staðreynd (Björn G. Björnsson, 2016). Dagskrárgerðin var í stöðugri endurskoðun til þess 

reyna að mæta eftirspurn og gæta að þjónustu við breitt aldursbil og fjöldann allan af 

þjóðfélagshópum, þar á meðal börn. Fljótlega í byrjun árs 1967 fór Stundin okkar fyrst í loftið 

í kjölfar velheppnaðrar Jólastundarinnar okkar sem hafði verið á dagskrá á aðfangadag, árinu 

áður og skömmu eftir stofnun sjónvarpsins. Ekki stóð á vinsældum Stundarinnar okkar enda 

hafði hávær krafa verið gerð til Ríkissjónvarpsins um að mæta þörfum yngstu kynslóðar 

samfélagsins oftar en einungis á jólunum (Björn G. Björnsson, 2016).  
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1.3.  Stundin okkar  
Stundin okkar er einn elsti og lífseigasti sjónvarpsþáttur á Íslandi (Björn G. Björnsson, 2016). 

Trónir hann á toppnum ásamt Fréttum. Sjónvarpsþátturinn hefur verið hluti af dagskrárgerð 

Ríkissjónvarpsins alveg frá upphafi og er það enn þann dag í dag. Stundin okkar hóf 

reglulegar útsendingar sínar sunnudaginn 8. janúar árið 1967 og hefur alltaf bundið sínar 

útsendingar við sunnudaga síðan þá (Björn G. Björnsson, 2016). Stundin okkar var og er 

barnaþáttur sem sýndur er í línulegri dagskrá stundvíslega kl 18:00, á sunnudögum. 

Umsjónarmenn Stundarinnar okkar hafa verið margir í gegnum tíðina og oftar en ekki hafa 

umsjónarmennirnir haft alls kyns brúður meðferðis sér til halds og trausts og til þess að setja 

svip á dagskrárgerðina. Brúðurnar eiga það til að verða aðal einkenni Stundarinnar okkar frá 

einum tíma til annars og hafa oftar en ekki notið mikilla vinsælda hjá áhorfendahópi 

sjónvarpsþáttarins.   

 Fyrsti umsjónarmaður þáttarins var Hinrik Bjarnason, sem síðar gegndi hlutverki 

dagskrárstjóra Ríkissjónvarpsins (Björn G. Björnsson, 2016). Þrátt fyrir þá staðreynd þá eru 

margir sem halda því fram að þær Rannveig Jóhannsdóttir og Sigríður Hannesdóttir hafi átt 

heiðurinn að því að vera fyrstu umsjónarmennirnir, vegna þess að vinsældir þeirra voru 

ótvíræðar. Tvíeykið Rannveigu og Krumma þekktu öll börn í landinu vel á þessum tíma en 

Rannveig fór með hlutverk sjálfs síns og Sigríður lék brúðuna Krumma. Megin áhersla 

þáttarins var að miðla íslensku skemmtiefni fyrir börn en þó voru erlend innslög einnig höfð 

með, þá aðallega frá sænska ríkissjónvarpinu (Helgi Jónsson, 2015). Ásamt þessu aðkeypta 

efni voru söngatriði og leikin samtöl á milli Rannveigar og Krumma á dagskrá sem og efni frá 

grunnskólum, leikhúsum og öðru samblönduðu efni sem áhorfendum var kynnt í hvert sinn í 

upphafi þáttar. Tímalengd þáttarins hefur að öllu jafna verið um það bil 50 mínútur allar 

götur síðan þá en kann að taka breytingum eftir umsjón hvers og eins (Björn G. Björnsson, 

2016). 

 Stundin okkar er leikinn barnaþáttur þar sem fræðsla, skemmtun og fróðleikur hafa 

hingað til fengið mikið rými. Alls hafa verið gerðar 25 þáttaraðir af Stundinni okkar og hafa 

margar persónur fengið að líta dagsins ljós og orðið til þaðan (Björn G. Björnsson, munnleg 

heimild, 2019). Umsjónarmenn Stundarinnar okkar hafa verið margir frá upphafi og því hafa 

þáttaraðirnar fallið misjafnlega í kramið frá einu ári til annars. Stundin okkar hefur alla tíð 

verið órjúfanlegur hluti af menningu íslenskra barna og fer líklega fortíðarþrá um margar 
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hverjar kynslóðirnar sem hafa vaxið úr grasi með fyrirmyndum úr Stundinni okkar í hugum og 

hjarta.   

 Fúsi Flakkari birtist á sjónvarpsskjáum eftir þeim Rannveigu og Krumma. Hann kom, 

sá og sigraði en hann var leikin handabrúða sem rekja má til sögu Brúðubílsins (Helgi 

Jónsson, 2019). Brúðubílinn var uppsprettan af mörgum persónum og fyrirmyndum sem 

fram komu í Stundinni okkar en Helga Steffensen, eigandi og leikstjóri Brúðubílsins, hafði 

umsjón með þættinum á árunum 1987 – 1994. Þar fæddist til að mynda hinn ógleymanlegi 

karakter, apinn Lilli (Helgi Jónsson, 2019). Kötturinn Keli gerði garðinn einnig frægan á meðal 

áhorfendahóps Stundarinnar okkar þar sem Steinn Ármann Magnússon ljáði honum rödd 

sína en þau Ásta Hrafnhildur Garðarsdóttir voru umsjónarmenn þáttarins á árunum 1997 – 

2002 (Björn G. Björnsson, munnleg heimild, 2019). Gunna og Felix muna margir eftir en þeir 

Gunnar Helgason og Felix Bergsson höfðu umsjón með þættinum á árunum 1995 – 1997 

(Björn G. Björnsson, munnleg heimild, 2019). Léku þeir sjálfa sig að mestu leyti ásamt því að 

syngja og tralla við miklar vinsældir áhorfenda og áheyrenda. Birta og Bárður eru einnig mjög 

eftirminnileg, en þau voru leikin af þeim Þóru Sigurðardóttur og Jóhanni G. Jóhannssyni sem 

höfðu umsjón með þættinum frá 2002 – 2007 (Björn G. Björnsson, munnleg heimild, 2019). 

Guðjón Davíð Karlsson, eða Gói eins og hann er oftast kallaður, var umsjónarmaður þáttarins 

á árunum 2013 – 2016 þegar Sigyn Blöndal er ráðin í starfið (Björn G. Björnsson, munnleg 

heimild, 2019). Gói og Brandon leikhússtjóri, ásamt öllum leikhúsrottunum, er skemmtileg og 

ævintýraleg uppsetning á Stundinni okkar sem flest nútíma börn muna líklegast eftir og koma 

til með að gera um ókomna tíð. Þegar Sigyn Blöndal tekur við umsjón þáttarins haustið 2016, 

breytti hún örlítið um áherslur og stíl. Lagði hún upp með að hitta krakka út um allt land og 

færir þar með frekar raunverulegan blæ inn í leikinn þar sem mikill hraði og litadýrð voru 

einkennandi (Sigyn Blöndal, munnleg heimild, 2020). Vert er að hafa í huga að þessi yfirferð 

er aðeins  brot af því sem Stundin okkar hefur haft upp á að bjóða í gegnum tímans tönn. 

 Í fyrsta skipti í sögu Stundarinnar okkar tóku börn við umsjón þáttarins síðla árs 2019 

og hafa þau stýrt flaggskipinu með eindæmum vel síðan (Vefritstjórn RÚV, 2019). 

Framleiðslan sjálf er þó enn í höndum fullorðinna dagskrárgerðarmanna (Sigyn Blöndal, 

munnleg heimild, 2020). Fjölbreytt efni einkennir Stundina okkar en lykilhlutverkið er að 

miðla efni sem höfðar til barna og er mitt á milli fræðslu og skemmtunar, eða einhvers konar 

sambland af því. Aðal stjórnendur Stundarinnar okkar, þau Erlen Ísabella Einarsdóttir og 
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Lúkas Emil Johansen, hafa sett upp vísinda- og verksmiðjur ásamt því að útbúa keppni sem 

snýr að íslenskri tungu fyrir gesti þáttarins (Vefritstjórn RÚV, 2019). En þeir gestir sem koma í 

þáttinn eru iðulega önnur börn sem þurfa að þreyta alls kyns verkefni sem kunna að reyna á 

þekkingu þeirra og ímyndunarafl. 

1.4.  Upphaf KrakkaRÚV 
Árið 2015 steig RÚV stórt framfaraskref í þjónustu við börn og styrkti þar með starfsemi sína 

til muna. Í október 2015 var KrakkaRÚV fyrst sett á laggirnar, en KrakkaRÚV er deild innan 

Ríkissjónvarpsins sem annast alla þjónustu við börn, framleiðslu á barnaefni, innkeypt efni og 

annað sem kann að tilheyra útsendingum á barnaefni á RÚV. Fyrirmyndirnar í þessu 

framfaraskrefi voru að öllu leyti aðrir ríkismiðlar og þá aðallega þeir sem starfa á hinum 

Norðurlöndunum en þó er oft litið líka til annarra þjóða í Evrópu (Jóhannes Ólafsson, 

munnleg heimild, 2020). Svipað landslag fjölmiðla hvað varðar framleiðslu á efni, tækni og 

búnaðar er að finna hér á landi líkt og erlendis og því hefur RÚV átt auðveldara með að máta 

sig við nærliggjandi þjóðir þegar kemur að þjónustunni við börn (Jóhannes Ólafsson, 

munnleg heimild, 2020). RÚV er þó örlítið frábrugðið öðrum ríkisreknum miðlum þar sem 

RÚV er á auglýsingamarkaði. En auglýsingar á útsendingartími KrakkaRÚV eru samt sem áður 

ekki heimilaðar (Sigyn Blöndal, munnleg heimild, 2020) og hafa ekki verið það um áratuga 

skeið.  

 Það sjónarmið er uppi hjá forsvarsfólki KrakkaRÚV að þessi mikli viðauki þjónustunnar 

við íslensk börn hefði mátt eiga sér stað fyrr að mörgu leyti, því mikil samkeppni við erlenda 

miðla og efnisveitur var þá og þegar orðin fremur hörð og óumflýjanleg. Áður fyrr hafði öllu 

efni sem ætlað var börnum verið sett inn í dagskrá Stundarinnar okkar, óháð aldri, 

umfjöllunum og efnistökum (Sigyn Blöndal, munnleg heimild, 2020). Tímarammi 

Stundarinnar okkar hefur oftast verið í kringum 25 - 50 mínútur í hvert skipti í gegnum tíðina. 

Það hefur því stundum reynst umsjónarmönnum þáttarins vera mikil jafnvægislist að koma 

öllu þessu efni fyrir í einum og sama þættinum þegar tímaramminn er þröngur í þokkabót 

(Sigyn Blöndal, munnleg heimild, 2020). Hér áður fyrr var útsendingartími Stundarinnar okkar 

um 50 mínútur en í dag er hann ekki nema 24 mínútur, ef marka má sjónvarpsdagskrá sem 

birt er daglega á vefsíðu RÚV. 
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   Frá því að KrakkaRÚV var stofnað þá hefur aðalhlutverk þeirrar deildar innan RÚV 

alltaf lotið sama lögmálinu. Það er að sinna þörfum barna og hafa hagsmuni þeirra í fyrirrúmi 

í hvívetna og frá öllum hliðum séð (Jóhannes Ólafsson, munnleg heimild, 2020). Þær 

hugmyndir sem snéru að mörgum hlutverkum KrakkaRÚV urðu í upphafi mun markvissari en 

áður hafði tíðkast með tilkomu nýrrar þjónustu. Nú til dags fer ekkert á milli mála að 

KrakkaRÚV er það fyrirbæri sem fjallar um öll helstu málefni sem tengjast börnum á einn eða 

annan hátt, með öðrum börnum í broddi fylkingar. KrakkaRÚV er sjónvarpsefni um börn, frá 

börnum, til barna. Enda hefur stóra hugmynd KrakkaRÚV lengi verið sú að hafa börnin fremst 

í flokki og veruleiki þeirra algjörlega hafður í forgrunni (Jóhannes Ólafsson, munnleg heimild, 

2020).   

 Samstarfsverkefni á milli KrakkaRÚV og Frístundasviðs Reykjavíkurborgar eru stöðugt 

í gangi og þá sérstaklega í gegnum Krakkafréttir og verkefni sem heitir Sögur. Færst hefur í 

aukana að grunnskólar landsins nýti sér Krakkafréttir sem kennsluefni í skólunum og hefur sá 

háttur verið að fá góðar undirtektir bæði á meðal nemenda og foreldra (Sigyn Blöndal, 

munnleg heimild, 2020). Með verkefninu Sögur eru börn á aldursbilinu 6 – 12 ára hvött til 

þess að senda inn sögur, handrit eða annars konar skrif á KrakkaRÚV og hafa skólarnir verið 

að nýta sér þetta verkefni þegar kennd eru skapandi skrif. Bestu skrifin eru svo valin og geta 

höfundar skrifanna séð sín skrif verða að einhverju meiru, eins og stuttmynd. Uppskera 

þannig bæði höfundar, kennarar og KrakkaRÚV. Hægt er að fullyrða að samstarf 

grunnskólanna og KrakkaRÚV sé svo sannarlega að skila sér í einhverri mynt (Sigyn Blöndal, 

munnleg heimild, 2020). 

 RÚV og menningar- og menntamálaráðherra gera þjónustusamning sín á milli á 

fjögurra ára fresti. Sá samningur fjallar alfarið um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu (RÚV, 

2016). Samningurinn tekur oftast einhverjum breytingum áður en hann er endurnýjaður á 

milli tímabila. Í samningnum er einn kafli sem kveður á um barnaefni, hvort sem það er 

framleitt eða innkeypt. RÚV, sem ríkisrekinn fjölmiðill í almannaþágu, ber að gæta þess og 

tryggja að barnaefni sé haft á dagskrá miðilsins. Hér að neðan má sjá ákvæði samningsins í 

heild: 

„Ríkisútvarpið skal leggja áherslu á þjónustu við börn á 

samningstímabilinu. Yfirheiti þjónustu Ríkisútvarpsins við börn er 
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KrakkaRÚV, og skal hún notfæra sér viðeigandi tækni og miðlunarleiðir 

auk þess að vera ábyrg fyrirmynd barna og unglinga í notkun þeirra. 

Aðgerðir og viðmið: 

• Framleiðsla, kaup eða meðframleiðsla á innlendu barnaefni með 

fjölbreyttu sniði skal aukin á samningstímanum. 

• Á tímabilinu skal þróa dagskrárefni með sérstakri áherslu á að efla læsi 

barna. 

• Á tímabilinu skal bjóða upp á fræðsluefni á sviði vísinda-, og tækni, sem 

ætlað er börnum og ungmennum. 

• Sérstaklega skal gætt að því að efni sem ætlað er börnum og 

ungmennum sé óhlutdrægt og sé óháð stjórnmálalegum, 

hugmyndafræðilegum og efnahagslegum hagsmunum. 

• Aðgengi á vef Ríkisútvarpsins að barnaefni úr safni skal aukið á 

tímabilinu. 

• Að minnsta kosti tvö ný leikrit fyrir börn eða fjölskyldur skulu flutt í 

Útvarpsleikhúsinu. 

• Árlega skal boðið upp á leikið efni fyrir börn og fjölskyldur í 

sjónvarpinu.“  

  

 

        (RÚV, 2016). 

1.5. Framleitt efni KrakkaRÚV – dagskrárliðir 
KrakkaRÚV framleiðir alls kyns innlent barnaefni á ári hverju. Dagskrárliðir KrakkaRÚV telja 

tugum en segja má að hinir ævafornu barnaþættir Stundarinnar okkar séu þeir sem vakið 

hafa mestu eftirtektina í gegnum tíðina. Krakkafréttir hafa reyndar verið að sækja í sig veðrið 

frá því þeir þættir hófu reglubundnar sýningar árið 2015. Líkt og nafn þáttanna gefur til 

kynna þá eru Krakkafréttir endursögn á hefðbundum fréttum, en málfar og skilvirkni taka á 

sig aðra mynd þegar sagðar eru Krakkafréttir. Krakkafréttir hafa hlotið verðskuldaða athygli, 

ekki einungis hjá börnum heldur líka á meðal fullorðinna. Segja má að Krakkafréttir segi 
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fréttir á mannamáli og því gangast margir fullorðnir við því að horfa á Krakkafréttir til að 

auka skilning sinn á erfiðum og þungum málum sem upp koma í samfélaginu. Frægt innslag 

úr Áramótaskaupinu árið 2018 styður við þetta, þar sem gert var grín af fullorðnu fólki sem 

þurfti að horfa á Krakkafréttir til þess að auka skilning sinn á þriðja orkupakkanum.   

Krakkafréttir eru á dagskrá fjórum sinnum í viku (Jóhannes Ólafsson, munnleg heimild, 2020) 

og hefur mikið borið á því að þættirnir séu notaður sem kennsluefni í grunnskólum landsins 

(Sigyn Blöndal, munnleg heimild, 2020). Þá er einnig einn þáttur í lok vikunnar sem nefnist 

Krakkafréttir vikunnar. Sá þáttur stiklar á því sem fram fór í liðinni viku og fjallar um mál 

líðandi stundar. Stundin okkar er sýnd einu sinni í viku og er um það bil 25 mínútur að lengd. 

Þar eru Erlen og Lúkas á faraldsfæti, ásamt öðrum börnum, og bjóða upp á ýmsar 

skemmtilegar og fræðandi uppákomur. Stundin okkar og Krakkafréttir eru ólíkir þættir en 

það er partur af hugmyndafræði KrakkaRÚV að ögra athyglisgáfu barna (Sigyn Blöndal, 

munnleg heimild, 2020) og auka fjölmiðlalæsi þeirra. 

 Ef framleiðsla á efni frá KrakkaRÚV fyrir síðasta vetur er skoðuð nánar þá eru ýmsar 

beinar útsendingar hluti af framleiðslunni. Sem dæmi er KrakkaRÚV stór hluti að framleiðslu 

Skrekks, sem er vinsæl leiklistarkeppni fyrir börn á efsta stigi í grunnskóla (Jóhannes 

Ólafsson, munnleg heimild, 2020). Þá annast KrakkaRÚV einnig ýmis vefstreymi í samvinnu 

við Samfés og Barnamenningarhátíð Reykjavíkurborgar (Jóhannes Ólafsson, munnleg 

heimild, 2020). Framleiðslan snýr að mestu leyti að efni sem ætlað er börnum eldri en sex 

ára. Segja má að dagskrárliðir og framleiðsla á efni undir formerkjum KrakkaRÚV sé því 

verulega ábótavant þegar kemur að yngstu kynslóð íslenskra barna. 

1.6.  Innkeypt efni KrakkaRÚV 
Þrátt fyrir að tugir teiknimynda séu sýndar í sjónvarpinu á útsendingartíma KrakkaRÚV að þá 

er  staðreyndin samt sem áður sú að KrakkaRÚV framleiðir ekki teiknimyndir. Almennt séð 

hafa ekki margar teiknimyndir verið framleiddar á Íslandi eða á íslenskum vettvangi í gegnum 

tíðina. Allar þær teiknimyndir sem birtast á útsendingartíma KrakkaRÚV eru aðkeyptar utan 

úr heimi og þá aðallega frá Bretlandi (Jóhannes Ólafsson, munnleg heimild, 2020). Skilyrði 

eru fyrir því að þær teiknimyndir sem keyptar eru inn á KrakkaRÚV séu allar talsettar yfir á 

íslenska tungu. Þá er titlum teiknimyndanna einnig snarað yfir á íslensku. Teiknimyndir geta 

þó verið dægrastytting og skemmtiefni fyrir bæði börn og fullorðna og jafnvel nauðsynlegur 

hluti af tilverunni vegna litadýrðar og látbragða sem fanga athyglina.  
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1.7. Snjalltæki 
Útbreiðsla snjallsíma og spjaldtölva hefur verið sögulega hröð síðustu ár. Oft er talað um að 

fjórða iðnbyltingin hafi skotið upp kollinum með tilkomu internetsins og þeirra 

tækniframfara sem til hafa orðið í kjölfarið (Ólafur Andri Ragnarsson, 2018). Strax í upphafi 

náðu snjallsímar og spjaldtölvur ákveðinni fótfestu og eru nú hluti af daglegu lífi okkar 

samtímafólks víða um heim.  

 Tæplega þrettán ár eru liðin frá því að fyrsti snjallsíminn kom á markað. Það má því 

segja að saga snjallsímans sé ekki ýkja löng en hann var fyrst kynntur til sögunnar í janúar 

árið 2007 en kom  þó ekki á markað fyrr en þann 29. júní sama ár (Gunnlaugur Reynir 

Sverrisson, 2017). Það var tæknifyrirtækið Apple sem markaðssetti fyrsta snjallsímann og 

hefur hann gengið undir nafninu iPhone allar götur síðan þá. Fleiri fyrirtæki á borð við Apple 

hófu framleiðslu á samskonar snjallsímum og mörg þeirra fyrirtækja sóttu fremur hart að 

iPhone símunum. Þar má helst nefna Samsung, sem hefur verið einn aðal keppinautur Apple 

hingað til (Silver, 2018). Apple hefur lengi verið leiðandi á sviði snjalltækja og á einnig 

heiðurinn af fyrstu spjaldtölvunni sem komið var í gagnið. Spjaldtölvan, sem gjarnan nefnist 

iPad, var fyrst kynnt til leiks í janúar árið 2010 en kom þó ekki á markað fyrr en nokkrum 

mánuðum seinna, eða þann 3. apríl það sama ár (O‘Boyle, 2020). Á þessum eina áratug sem 

liðið hefur frá upphafi spjaldtölvunnar hefur margt breyst og notkun á slíkum tækjum tekið 

stakkaskiptum. 

 Snjalltæki líkt og símar og tölvur eru í stöðugri þróun og taka á sig sífellt breytta 

mynd. Þær tækninýjungar sem breytingum eru háðar virðast flest mannsbörn ná að aðlagast 

fremur skjótt. Snjalltæki gera notendum þeirra kleift að vera nettengdir allan sólarhringinn, 

óháð staðsetningu, og þar að leiðandi geta þeir verið í stöðugum samskiptum. 

Notkunarmöguleikar snjalltækja geta verið fjölmargir og ólíkir og hafa því misjafnt notagildi 

fyrir hvern og einn. Margir nota snjalltæki á borð við síma og spjaldtölvur til hvers kyns 

afþreyingar. Einnig hefur það verið að færast í aukana að slík tæki séu höfð til aðstoðar í 

námi og eru því hluti af náms- og kennsluefni á öllum skólastigum. Menntastofnanir hafa 

margar hverjar talað um mikilvægi þess að auka þekkingu barna á upplýsingatækni í ljósi 

þeirra tækniframfara sem hafa verið að eiga sér stað og koma til með að gera í nánustu 

framtíð (Reykjavíkurborg, 2018). Það er ekki þar með sagt að snjallsímar og spjaldtölvur hafi 
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alla burði til þess að leysa sjónvörp og eða hefðbundnar tölvur af hólmi en þó getur stafað 

nokkurri ógn af því að slík tæki geti rutt öðrum sambærilegum úr vegi.  

 Snjalltækjanotkun barna hefur verið að aukast í takt við tíðarandann. Börn eru oft 

sögð fljót að læra og aðlagast nýjungum og þar með mætti segja að þau séu ekki lengi að 

komast upp á lagið með slík tæki. TDC, stærsta símafyrirtæki í Danmörku, gerði könnun árið 

2017 og gáfu niðurstöður könnunarinnar vísbendingar um að allt að 70% danskra barna 

eignist sinn fyrsta snjallsíma undir 10 ára aldri (Jóhann Hlíðar Harðarson, 2017). Þá var önnur 

könnun gerð af sama fyrirtæki á eftirliti foreldra á netnotkun barna á aldursbilinu 6 – 9 ára. 

Sú könnun gaf sterkar vísbendingar um að þriðja hvert barn noti netið án eftirlits foreldra 

eða forráðamanna (Jóhann Hlíðar Harðarson, 2017). Ekki er vitað til þess að sambærileg 

könnun hafi verið gerð á íslenskum börnum.  

 Börn samtímans alast upp við hraða þróun og miklar tækniframfarir. Það sem þeim 

þykir sjálfsagt nú á dögum þótti jafnvel ekki eins sjálfsagt á uppeldistímum foreldra þeirra, 

sem eru vitaskuld af allt annarri kynslóð og ólust upp við annan veruleika. Börn eru oftar en 

ekki nýjungagjörn og fljót að tileinka sér tæknina og því ber foreldrum að hafa auga með 

notkun þeirra á snjalltækjum (Heilsuvera, 2019). Snjalltækjanotkun barna á aldursbilinu 1 - 

15 ára er ekki með sama sniði en það gefur auga leið að notkunin kunni að breytast með 

hækkandi aldri og auknum þroska. Þá má segja að sá sjónvarpsheimur barna sem tíðkaðist á 

árum áður sé að falla í skuggann á snjalltækjum, óháð aldri. Snjallsíma og spjaldtölvur nota 

börn og ungmenni í sífellt meira mæli til þess að horfa á teikni- og eða bíómyndir, þáttaraðir 

eða hvers kyns efni af ýmsum toga. Þá verja börn gjarnan frítíma sínum í alls kyns afþreyingu 

sem snjalltækin bjóða upp á, líkt og tölvuleiki. 

 Lýðheilsustofnanir hafa mælt með að foreldrar og forráðamenn eigi frumkvæðið að 

því að kunngera börnum sínum um snjalltæki og notkun á þeim. Mikilvægt sé að eiga samtal 

við börn og ungmenni um það hvað beri að varast og hvernig sé hægt að nota snjalltækin 

með gagnlegum og uppbyggjandi hætti (Heilsuvera, 2019). Þá er einnig talað með því að 

foreldrar og forráðamenn setji börnum sínum og ungmennum skýrar reglur er varðar 

snjalltækjanotkun þeirra. Nauðsyn þykir að þeim reglum sé framfylgt í einu og öllu og að 

foreldrar einsetji sér að vera fyrirmyndir barna sinna í þeim efnum og stilli sinni 

snjalltækjanotkun einnig í hóf. Lýðheilsustofnanir hafa kynnt foreldrum og forráðamönnum 
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fyrir ákveðnum skjátímum sem bundnir eru við hvert aldursbil fyrir sig. Ráðlagt er að hafa 

þessa skjátíma sem viðmið í uppeldinu til þess að viðhalda góðri lýðheilsu barna með 

hófstilltu áhorfi og tölvuleikjanotkun í snjalltækjum (Heilsuvera, 2019).         

1.8.  Streymisveitur – Netflix og Youtube 
Það getur verið fremur ógnvægilegt að hugsa til framtíðar sjónvarpsins í samhengi við allar 

þær alþjóðlegu streymisveitur sem hafa verið að ryðja sér til rúms síðustu misseri. 

Sjónvarpsáhorf á línulega dagskrá er á undanhaldi hjá mörgum hverjum, hvort sem um 

fullorðna eða börn er að ræða (Elfa Ýr Gylfadóttir, 2020). Samkeppnin er gríðarleg og örar 

breytingar á fjölmiðlaumhverfinu hafa fylgt í kjölfarið.  

 Netflix er talin vera stærsta og vinsælasta streymisveitan þessa stundina (Elfa Ýr 

Gylfadóttir, 2020). Séu tölur sem Business Insider birti í byrjun þessa árs marktækar þá voru 

áskrifendur Netflix orðnir 168 milljónir talsins árið 2019 (Clark, 2020). Netflix býður upp á 

ógrynni af efni og er nánast hægt að alhæfa um að þar sé eitthvað af efni fyrir alla. Börn eru 

þeirri alhæfingu hvergi undanskilin vegna þess að Netflix býður upp á sérstakan aðgang fyrir 

börn sem einungis er í gegnum áskrift foreldra eða forráðamanna. Þeir notendaaðgangar 

sem einungis eru ætlaðir börnum innihalda alfarið efni sem hefur fengið fyrirfram ritskoðun 

af Netflix og er leyfilegt ákveðnum aldurshópum (Hodge, 2020). Það er því á ábyrgð þeirra 

foreldra sem hafa aðgang að Netflix fyrir börn sín að hafa hann með réttum upplýsingum um 

aldur barns/barna svo ekki verði búið til óþarfa svigrúm fyrir þau að horfa á efni sem ekki er 

leyfilegt þeirra aldurshópi. 

 Aukin umsvif streymisveitna í heiminum hafa haft gríðarleg áhrif á framvindu 

sjónvarpsstöðva og framleiðslu á efni. Streymisveitur hafa ógnað áhorfi á línulega dagskrá og 

keppnin um tíma áhorfenda og val þeirra á efni hefur aldrei verið meiri. Börn þurfa aðhald og 

hafa fyrirfram ákveðnir skjátímar fest sig í sessi uppeldisaðferða sem nútíma foreldrar 

styðjast gjarnan við. Það er því mikil áskorun fyrir framleiðendur barnaefnis að keppa um 

tíma barna og hvað þau ákveða að velja og vilja verja tíma sínum í að horfa á (Sigyn Blöndal, 

munnleg heimild, 2020). Flestir verja frítíma sínum í einhvers konar áhorf, hvort sem það er á 

sjónvarp eða í gegnum stafrænar streymisveitur, snjalltæki og þar fram eftir götunum. Oft 

hefur áhorf ákveðið slökunargildi og það er þá talinn kostur að geta valið það sem horfa á 
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hverju sinni í gegnum starfrænt form. Það getur því reynst mikil áskorun að keppa um hylli 

og tíma áhorfenda. 

  Streymisveitan Netflix hefur náð góðri og yfirburða stöðu á áhorfsmarkaði og gróskan 

hefur verið mikil síðustu ár, sé litið til áskrifta og notendafjölda. Það þýðir að Netflix hefur 

haft nægilega burði og fjármagn til þess að framleiða sitt eigið efni upp á síðkastið. Barnaefni 

sem Netflix býður upp á telur þúsundir titla en það barnaefni sem Netflix hefur framleitt er 

hvort tveggja í formi teiknimynda og raunverulegs leikins efnis. Sem dæmi um þetta hefur 

Netflix framleitt um það bil 121 þáttaseríu sem ætlaðar eru börnum á aldursbilinu 1-12 ára, 

ef marka má ný uppfærðar tölur (What‘s On Netflix, 2. apríl 2020). Hér er einungis um 

þáttaseríur að ræða, ekki einstaka teiknimyndir eða bíómyndir sem líklegast nema 

hundruðum. Þungbært getur verið fyrir stóra sem smáa ríkismiðla, líkt og RÚV, að eiga í 

samkeppni við jafn harðan keppinaut.  

 Youtube er sá miðill sem gæti bæði gengið undir þær skilgreiningar sem eiga við um 

streymisveitur og samfélagsmiðla. Í þessu verkefni verður frekar fjallað um Youtube sem 

streymisveitu. Youtube var stofnað árið 2005 og hefur verið einn fjölsóttasti alþjóðlegi 

miðillinn síðan þá (Exford, 2016). Youtube er vefmiðill þar sem einstaklingar geta skoðað 

myndbönd eða útbúið myndbönd og deilt þeim með öllum heiminum. Þá er einnig hægt að 

deila, líka við og skrifa athugasemdir við hvert og eitt myndband. Youtube er stór stökkpallur 

fyrir marga og er langt því frá að vera einvörðungu fyrir einstaklinga. Mörg fyrirtæki, 

fjölmiðlar, áhrifavaldar og alls kyns hæfileikafólk notar Youtube til markaðssetningar. Á 

Youtube má því finna fjöldann allan af alls kyns efni. Á miðlinum er að finna hafsjó af tónlist, 

tónlistarmyndböndum, bíómyndum, fróðleik, fræðsluefni, skemmtun og afþreyingu svo 

eitthvað sé nefnt. Notendur Youtube hlusta margir hverjir á tónlist í gegnum miðilinn og 

horfa á tónlistarmyndbönd og þar með er Youtube risastór vettvangur fyrir bæði listamenn 

og unnendur tónlistar. (Exford, 2016). Youtube hefur að geyma ógrynni af hagnýtum 

upplýsingum, fræðslu og fróðleik sem notendur geta nýtt sér sem alls kyns lífsbjörg en þar er 

líka að finna ógeðfellt efni sem engum gagnast og þá sérstaklega ekki þeim sem eru 

óstálpaðir eins og börn. Helsta gagnrýnin á Youtube er sú að efnið sem þangað fer inn er í 

flestum tilfellum óritskoðað áður en það fær birtingu (Jóhannes Ólafsson, munnleg heimild, 

2020). Það er því mikilvægt að fullorðnir einstaklingar temji sér ákveðið fjölmiðlalæsi og 

kenni börnum sínum gott fordæmi í þeim efnum.  
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 Börn sem eru virkir notendur á Youtube geta skoðað og horft á hvaða efni sem er í 

gegnum veituna. Oft stingur Youtube upp á ákveðnu efni fyrir notendur sem er í samræmi 

við það sem áður var horft á og geymir þar með sögu áhorfsins. Notendum ber þó að hafa 

varann á því þegar lítil sem engin ritskoðun á sér stað getur alltaf slysast inn eitthvað efni 

sem einstaklingar kæra sig ekki um að sjá og þá sér í lagi þegar börn eru sett í slíkar 

aðstæður.  

 Árið 2015 kynnti Youtube  þjónustu nýjung sem þróuð var alfarið með börn í huga 

(Parentzone, án dags.). Þetta fyrirbæri fékk nafnið Youtube Kids og var hugmyndin með 

þessari nýjung að vernda áhorf barna með því að tryggja að þau myndu einungis sjá efni sem 

teldist viðeigandi fyrir hvern og einn aldurshóp í gegnum veituna (Parentzone, án dags.). Þar 

með var einhvers konar ritskoðun tekin í gagnið á vegum Youtube Kids. Það kennir ýmissa 

grasa á Youtube Kids en þar er hægt að horfa á ótal myndbönd og þætti, bæði það sem 

birtist með handahófskenndum hætti og eins er hægt að horfa á rásir hvers og eins notanda. 

Í upphafi voru auglýsingar með eins sniði og á hefðbunda Youtube miðlinum, en það olli usla 

á meðal foreldra. Margir hverjir töldu að börn á vissum aldri væru með öllu ófær um að 

greina á milli auglýsinga og þess barnaefnis sem horft var á hverju sinni. Youtube Kids brást 

við þessari gagnrýni með því að setja niðurtalningu á tíma auglýsinganna, sem birtast á milli 

myndbanda. Í rauninni er öllum Youtube notendum, bæði börnum og fullorðnum, skylt að 

horfa á ákveðinn hluta auglýsinga og miðast sá tími oftast við sex sekúndur (Surfside PPC, 

2019). Að þeim tíma liðnum geta notendur ýtt á hlekk sem birtist í hægra horni 

myndbandsins, til að sleppa við að horfa á restina af auglýsingunni. Það voru engar frekari 

hömlur settar á auglýsingar á vegum Youtube Kids aðrar en fyrrnefnd niðurtalning. Youtube 

Kids hefur þó ekki alveg náð eins miklu flugi eins og bundið var vonir við (Sigyn Blöndal, 

munnleg heimild, 2020). 

 Margar milljónir barna eru daglegir áhorfendur á Youtube og er talið að um 65% 

barna sem eru undir 8 ára aldri velji að horfa á Youtube í frítíma sínum eða þegar leyfi er 

gefið fyrir skjátíma (Family Zone, 2016). Þá eru einnig dæmi um að allt að 81% foreldra 

bandarískra barna undir 11 ára  aldri velji að láta börn sín horfa á  Youtube daglega með 

einum eða öðrum hætti (Swearingen, 2018). Þessar tölur geta þó hafa verið mældar með 

óvísindalegum hætti en gefa þó einhverja vísbendingu um mikla útbreiðslu á efni sem börn 
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horfa á í gegnum miðilinn um víða veröld. Þess ber að geta að KrakkaRÚV miðlar sínu efni 

almennt ekki hvorki í gegnum Youtube eða Netflix.  

1.9.  Samfélagsmiðlar 
Umfang samfélagsmiðla stækkað og aukist mikið síðustu ár. Notendur samfélagsmiðla eru 

ekki einungis fullorðnir einstaklingar heldur eru mýmörg dæmi um að börn séu einnig farin 

að nota slíka miðla hversdagslega. Þegar talað er um samfélagsmiðla er átt við vefsíður, 

smáforrit, eða önnur forrit sem bjóða upp á samskipti með einum eða öðrum hætti í gegnum 

internetið (Persónuvernd, án dags.). Samfélagsmiðlar gefa einstaklingum og fyrirtækjum færi 

á að vera í samskiptum við aðra með stafrænum hætti. Það hefur verið að færast í aukana að 

fjölmiðlar noti samfélagsmiðla til þess að auglýsa og miðla sínu efni til einstaklinga og 

almennings yfir höfuð. Oftar en ekki er það tiltölulega lítil fyrirhöfn fyrir fyrirtæki og eða 

fjölmiðla að miðla efni sínu í gegnum slíka miðla ef dreifing efnisins nær tilætluðu flugi. 

Dæmi um vinsælustu samfélagsmiðlana eru Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter og 

TikTok. Hver og einn samfélagsmiðlill hefur sína sérstöðu og er það því misjafnt með hvaða 

hætti þeir eru notaðir og nýttir í.  

 Notendur samfélagsmiðla þurfa í flestum tilfellum að hafa náð ákveðnum aldri. Til 

þess að geta sótt um að fá aðgang og gerast virkur notandi þarf að uppfylla ákveðin skilyrði 

og er ákveðinn aldur eitt af þeim skilyrðum. Á flestum samfélagsmiðlum eru 12 eða 13 ára 

aldurstakmörk, fer það eftir hverjum og einum þeirra. (Harper, 21. janúar 2020). Þrátt fyrir 

aldurstakmörkin þá hefur það aukist til muna að börn sem ekki hafa náð tilskyldum aldri séu 

samt sem áður með aðgang og virkir notendur á samfélagsmiðlum. Það er vel hægt að 

sveigja undan skilyrðunum með því að geta ekki rétt til um aldur við fyrstu innskráningu. 

Getur þetta verið mikið áhyggjuefni og sérstaklega ef foreldrar hafa ekki virkt eftirlit með 

notkun barna sinna á slíkum miðlum.  

 KrakkaRÚV hefur aðgang að samfélagsmiðlum á borð við Facebook, Instagram og 

Twitter. Þar er aðallega sýnt frá því sem gerist á bakvið tjöldin við framleiðslu og 

dagskrárgerð þáttanna en einnig er hafður sá háttur á að minna á tímasetningar 

dagskrárinnar hverju sinni. Þá er að mestu leyti talað til foreldra í gegnum þessa miðla vegna 

þess að gæta þarf öryggis gagnvart börnum þar sem um viðkvæman hóp er að ræða sem má 
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öllu jafna ekki vera með aðgang að samfélagsmiðlum. Sum þeirra eru þó vel orðin gjaldgeng 

sé tekið mið að aldurstakmörkunum.  

1.10.  Tölvuleikir 
Tölvuleikir hafa sett svip sinn á nútímann og félagslegan veruleika barna og fullorðna. 

Tölvuleikir á borð við Fortnite og Minecraft hafa verið að vekja alþýðuhylli síðustu ár, 

sérstaklega á meðal barna og ungmenna. Rúmlega 78 milljónir tölvuleikjanotendur eru 

skráðir hjá Fortnite (Iqubal, 24. mars 2020) og um 250 milljónir hjá Minecraft (Smith, 14. 

apríl 2020). Upphaf Minecraft má rekja til ársins 2011 en Fortnite er tiltölulega nýtt á nálinni 

þar sem saga þess tölvuleiks hefst ekki fyrr en árið 2017. Minecraft hefur því nokkurra ára 

forskot á Fortnite líkt og notenda fjöldinn getur til um. Báða þessa leiki er hægt að spila í 

gegnum Playstation leikjatölvu, X-box leikjatölvu, hefðbunda PC tölvu og einnig er möguleiki 

á að hlaða þeim niður í snjallsíma og spjaldtölvur (Iqubal, 24. mars 2020). Í sumum tilfellum 

án endurgjalds.   

 Börn velja í sífellt meira mæli að spila tölvuleiki framyfir það að horfa á barnaefni. 

Margir telja foreldra og forráðamenn barna á okkar samtíma vera kærulausa gagnvart 

tölvuleikjanotkun barna því kannanir hafa sýnt fram á að slík notkun geti haft neikvæð áhrif á 

skapgerð þeirra og geðslag (Kristín Dýrfjörð, 2019). Leikir á borð við Minecraft og Fortnite 

eru þó langt því frá að vera þeir einu sem börn eru að spila í gegnum snjalltæki. Hægt er að 

hlaða niður miklum fjölda tölvuleikja í snjalltæki í formi smáforrita. Suma þeirra er hægt að 

fá án endurgjalds en fyrir aðra þarf að greiða með kreditkorti í gegnum stafræna verslun 

viðeigandi stýrikerfis snjalltækisins. Margir tölvuleikjanna krefjast hreyfingar og 

hugarleikfimis og geta því bæði verið mjög eflandi og fræðandi fyrir börn. Mörg tölvuleikja 

smáforrit leggja kapp á að kenna börnum ýmis undirstöðuatriði og eru hönnuð með það eitt í 

huga (Mbl.is, 2018). Það er því jafnvel hægt að rökstyðja það með markvissum hætti að 

tölvuleikjanotkun barna þurfi ekki einungis að hafa neikvæðar afleiðingar í för með sér.     

2. Hugmyndafræði KrakkaRÚV 
KrakkaRÚV gegnir veigamiklu ábyrgðarhlutverki gagnvart börnum. Markhópur KrakkaRÚV er 

frekar breiður en þó er rík áhersla lögð á efni sem höfðar til 6 - 12 ára barna. Það má því 

segja að það aldursbil sé aðal markhópur KrakkaRÚV (Sigyn Blöndal, munnleg heimild, 2020). 

Reynt er að ná til allra aldurshópa með einum eða öðrum hætti en það fer algjörlega eftir því 
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hvaða efni er til umræðu hverju sinni. Getur það reynst nokkuð vandmeðfarið að ætla að slá í 

gegn og falla í kramið hjá börnum á jafn víðu aldursbili og 1 – 15 ára og því þarf að hafa 

einhver ákveðin viðmið í huga þegar halda á úti slíkri starfsemi með mannsæmandi hætti.  

 Veruleiki barna leikur gríðarstórt atriði í framleiðslu KrakkaRÚV. Sá veruleiki sem 

blasir við börnum frá einum tíma til annars getur verið mjög misjafn en mikilvægt er að börn 

fái að vera börn en upplifi sig samt í senn sem hluti af samfélaginu (Jóhannes Ólafsson, 

munnleg heimild, 2020). Ansi fín lína getur verið þarna á milli en, aðstandendum KrakkaRÚV 

finnst eitt af mörgum hlutverkum sínum snúa að þessu. Íslensk menning er eitt af 

mikilvægum viðfangsefnum þeirrar hugmyndafræði sem liggur að baki KrakkaRÚV en sem 

ríkisrekinn miðill ber RÚV að verja, vernda og varðveita menninguna frá einum tíma til 

annars. Raunveruleg menning er stöðugt á hreyfingu, lífleg og síbreytileg. Stundum eiga sér 

stað miklar umbreytingar í samfélaginu sem verða á allra vörum og útskýra þarf fyrir börnum 

um hvað ræðir. Skilningur og sjónarmið barna ná oft ekki yfir menninguna og þær 

umbreytingar sem eiga sér stað og þá finnur KrakkaRÚV til ábyrgðar varðandi fræðslu og 

miðlun upplýsinga til síns áhorfendahóps. Þá stígur hlutverk Krakkafrétta sterkt inn sem 

ákveðið mótvægi við hraðann og skemmtunina úr Stundinni okkar (Sigyn Blöndal, munnleg 

heimild, 2020). Áhorf á Krakkafréttir krefst annars konar athygli þar sem mikil hlustun þarf að 

eiga sér stað til þess að skilvirknin skili sér. Hluti af hugmyndafræðinni er að fanga 

athyglisgáfu barnanna og ögra þeim með uppbyggjandi hætti, þannig að það sé ekki 

einvörðungu notast við áreiti í formi alls kyns litadýrðar og hraða til þess að fanga athygli 

þeirra (Sigyn Blöndal, munnleg heimild, 2020). 

 Tungumál eru megin einkenni hvers og eins samfélags og þar að leiðandi haldast 

tungumál og menning oftar en ekki í hendur. Íslenska tungumálið er haft í forgrunni í 

dagskrárgerð og framleiðslu KrakkaRÚV. Enda hefur ákveðin ræktarsemi ríkt gagnvart 

íslenskunni á RÚV í gegnum líftíma þess miðils (RÚV, án dags.). Áhorfendahópur KrakkaRÚV 

fer í gegnum nokkur málþroska tímabil á uppvaxtarárum sínum og því getur verið um 

mikilsvert hlutverk tungumálsins í framleiðslunni að ræða. Þá eru uppi þau sjónarmið hjá 

dagskrárgerðafólki KrakkaRÚV að það sé mikilvægt að efla vitundarvakningu foreldra og 

barna um mikilvægi íslenskunnar því það stuðlar að auknum orðaforða og lesskilningi, svo 

eitthvað sé nefnt. Tungumál geta einnig verið mjög hverful og hefur verið litið á íslenskuna 

sem deyjandi tungumál um nokkurt skeið. Þannig verður aldrei of oft kveðið á um mikilvægi 
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móðurmálsins og þá sér í lagi sjálfa íslenskuna. KrakkaRÚV tekur þessu hlutverki sínu mjög 

alvarlega og finnur til ábyrgðar við að varðveita íslenska tungu með vönduðu málfari og 

orðbragði í sinni dagskrárgerð (Jóhannes Ólafsson, munnleg heimild, 2020). Aðal styrkleiki 

KrakkaRÚV er tungumálið en það er ekki í barnanna sjálfra verkahring að veita þeim 

styrkleika eftirtekt, heldur foreldra og forráðamanna (Sigyn Blöndal, munnleg heimild, 2020). 

 Fræðsla og umræður um réttindi barna, Barnasáttmálann, verksvið Umboðsmanns 

barna og annað slíkt, heyrast gjarnan í gegnum KrakkaRÚV. Dagskrárgerðarmenn KrakkaRÚV 

finna til mikillar ábyrgðar við að fræða og upplýsa börn um réttindi þeirra og það sem sé 

þeim fyrir bestu (Jóhannes Ólafsson, munnleg heimild, 2020). KrakkaRÚV er því oft ákveðin 

raddbeiting þeirra sem hafa enga rödd, líkt og gjarnan á við um börn. KrakkaRÚV hvetur börn 

til að virkja raddir sínar og standa og falla með því sem þær hafa að segja. Lýðræði á 

nefninlega líka við um þjóðfélagshópinn börn. Börn eru sífellt að verða greindari og 

upplýstari um þarfir sínar, skyldur og réttindi og KrakkaRÚV reynir að að vera virkur 

leiðbeinandi á því sviði ásamt foreldrum og skólakerfinu (Jóhannes Ólafsson, munnleg 

heimild, 2020).    

 KrakkaRÚV framleiðir mikið af efni sem er sambland af hagnýtu kennsluefni og 

skemmtun (e. edutainment) (Sigyn Blöndal, munnleg heimild, 2020). Megin ástæðan fyrir því 

er lítið bolmagn peningalega séð. Þetta sambland af barnaefni getur þó oft verið mjög 

skemmtilegt og áhugavert í senn og ekki síður gagnlegt (Sigyn Blöndal, munnleg heimild, 

2020). Þegar framleiðslan hefur einhvern tilgang þá er takmarkinu náð að vissu marki hjá 

dagskrárgerðarmönnum KrakkaRÚV. Tími barnanna er dýrmætur og keppnin um hann fer 

harðnandi með auknu flæði og framboði af framleiddu barnaefni, sem jafnast nánast á við 

himinn og haf. Háleitar hugmyndir KrakkaRÚV eru vitaskuld þær að framleiða gott, 

áhugavert, fræðandi og skemmtilegt barnaefni á íslensku sem nær til fjöldans, hefur tilgang 

og verður fyrir valinu hjá börnunum aftur, og aftur, og aftur.  

 Áhorf á KrakkaRÚV er ekki heimilt að mæla, hvorki það sem fram fer í gegnum 

sjónvarpið eða smáforritið. Þær einu áhorfstölur sem KrakkaRÚV getur tekið mið af er orðið 

af götunni (Jóhannes Ólafsson, munnleg heimild, 2020). Einu tölurnar sem heimilt hefur 

verið að mæla eru áhorfstölur Krakkaskaupsins. Heimild var veitt til slíkra mælinga vegna 

þess að Krakkaskaupið er skilgreint sem efni á ,,fjölskyldudagskrá“ (Sigyn Blöndal, munnleg 
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heimild, 2020). Áhorf á Krakkaskaupið hefur almennt talist mikið og miðað við síðustu 

mælingu á sú ályktun rétt á sér vegna þess að mælingar sýndu allt að 25-30% áhorf (Sigyn 

Blöndal, munnleg heimild, 2020). Þá fá aðstandendur KrakkaRÚV ekki aðgang að tölum sem 

tilheyra tímaflakkinu í sjónvarpinu né því barnaefni sem horft er á í gegnum sarpinn.     

2.1. UngRÚV    
Þann 31. október 2018 hóf UngRÚV göngu sína og þar með var komið á fót aukinni þjónustu 

við börn og ungmenni sem tilheyra efsta stigi í grunnskóla (KrakkaRÚV, 2018). Aðal 

markhópur UngRÚV eru 13 - 16 ára ungmenni og er efni sem höfðar til þess hóps haft í 

forgrunni. UngRÚV er vefsíða þar sem unglingar og ungmenni geta horft á myndbönd í formi 

skemmtunar, afþreyingar, fróðleiks og fræðslu. Segja má að UngRÚV sé eins konar 

vefsjónvarp þar sem dagskrárgerðarmenn framtíðarinnar fá tækifæri til þess að láta ljós sitt 

skína (Jóhannes Ólafsson, munnleg heimild, 2020). Veruleiki unglinga og ungmenna er algjört 

lykilatriði í því efni sem framleitt er undir formerkjum UngRÚV. Stór meirihluti 

dagskrárgerðarmanna á UngRÚV eru ungmenni úr áttunda-, níunda- og tíunda bekkjum 

grunnskólanna og gætu því átt framtíðina fyrir sér í heimi fjölmiðlunar. Fjölbreytt efni er að 

finna á vefsíðu UngRÚV en megin viðfangsefnin snúa þó að því sem unglingar veita athygli og 

hafa áhuga á frá einum tíma til annars. Þá eru líflegar og skapandi umræður um alls kyns 

brýn málefni þar sem önnur ungmenni er hvött til þess að nota raddir sínar, taka upplýstar 

ákvarðanir og nýta frelsið til tjáningar (Jóhann Ólafsson, munnleg heimild, 2020). Kafað er 

ofan í saumana á þeim málefnum sem ungmenni brenna oft fyrir eins og tónlist, tísku, 

samfélagið, geðheilbrigði, stjórnmál og margt fleira. (UngRÚV, 2020). Kynfræðsla, 

getnaðarvarnir og samskipti kynjanna eru meðal þeirra málefna sem eru höfð uppi á borði, 

enda mikilvægt að talað sé um slíkt án feimni eða vandræðalegheita. UngRÚV finnur fyrir 

ákveðnu ábyrgðarhlutverki þegar kemur að umræðum um kynheilbrigði ungmenna. Skipað 

Ungmennaráð sér um að móta þjónustuna í samstarfi við starfsfólk RÚV og hafa margir 

hverjir náð ótrúlegri færni og þekkingu á framleiðslu vandaðs efnis, myndbandsupptökum og 

tæknimálum, svo eitthvað sé nefnt (Jóhannes Ólafsson, munnleg heimild, 2020). 

 UngRÚV heldur uppi nýsköpunarkeppni fyrir ungmenni í 8. – 10. bekk sem hafa hug á 

því að koma hugmyndum sínum í verk og sjá þær verða að veruleika. Keppnin ber heitið 

Verksmiðjan og hefur hún notið mikilla vinsælda á meðal þessa aldurshóps (UngRÚV, án 
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dags.). Unglingar eru hvattir til að koma sér og hæfileikum sínum á framfæri og efla færni 

sína á misjöfnum sviðum á uppbyggilegan hátt. Hugmyndin er eins konar færni til framtíðar.    

2.2.  KrakkaRÚV smáforritið 

KrakkaRÚV smáforritið er nokkuð nýtt á nálinni og óvíst hvort að öll íslensk börn og foreldrar 

þeirra viti af tilveru þess. Smáforritið er tiltölulega ný viðbót í þjónustu við þennan 

þjóðfélagshóp og hafði verið nokkuð lengi í þróun. Í byrjun ársins 2019 var því komið á fót. 

Smáforritið hefur að geyma fjöldan allan af vönduðu barnaefni á íslensku sem framleitt hefur 

verið af KrakkaRÚV eða teiknimyndir utan úr heimi sem hafa verið talsettar (App Store 

Preview, 2020). Einnig er hægt að horfa á erlendar þáttaraðir sem ætlaðar eru eldri börnum 

og jafnframt er hægt að hlusta á út- og hlaðvarpsþætti í gegnum smáforritið. 

Dagskrárgerðarmenn hjá KrakkaRÚV vonast eftir að smáforritið komi til með að ná fullu 

skriði með tíð og tíma og að alþjóðlegar streymisveitur fái stundum að víkja fyrir KrakkaRÚV 

smáforritinu í frítíma íslenskra barna. Foreldrar eru ábyrgir fyrir niðurhali á smáforritinu og 

kynningu barna sinna á því í kjölfarið. Segja má að KrakkaRÚV smáforritið sé eina íslenska 

streymisveitan sem annast börn og þeirra veruleika og jafnframt sú eina sem notast við 

íslenskt málfar svo langt sem það nær (Sigyn Blöndal, munnleg heimild, 2020).  

3. Rannsóknarspurning og aðferð 
Líkt og fram hefur komið í köflunum hér að ofan þá er hugmyndafræðin á bakvið framleitt 

barnaefni hjá KrakkaRÚV með nokkuð fjölþættu sniði. Meðal helstu atriða sem liggja að baki 

hugmyndafræði KrakkaRÚV eru þessi: 

1) Lögð er mikil áhersla á að miðla efni á íslensku  

2) Fræðsla og skemmtun eru einnig mikil áhersluatriði 

3) Upplýsing um réttindi og hvatning til samfélagslegrar þáttöku eru áhersluatriði  

4) Áhersla er á íslenska menningu og veruleika í samkeppni við erlent efni 

5) Reynt er að að ná til margra hópa á breiðu aldursbili og á ólíku þroskaskeiði 

 

Í upphafi ritgerðarinnar var lögð fram ritgerðarspurning sem þótti vera undirstaða þeirra 

heimilda sem höfundur hafði þá og þegar aflað við því að leita svara við henni. Sú grundvallar 

rannsóknarspurning sem höfundur hefur leitað svara við er eftirfarandi: Hefur 

hugmyndafræði KrakkaRÚV náð eyrum íslenskra barna? Ef svo er, með hvaða hætti?  
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 Til að svara þessum spurningum var notast við tvær megin aðferðir. Báðar þessar 

aðferðir fela í sér ákveðnar takmarkanir en geta þó gefið mikilvægar og haldbærar 

vísbendingar. Annars vegar var notast við megindlega aðferð, en í þeim hluta var lögð fram 

netkönnun þar sem höfðað var aðallega til foreldra barna á aldrinum 1 – 15 ára. Með þeim 

hluta var ætlað að ná fram einhverjum tölum sem snúa að áhorfi, þar sem 

dagskrárgerðarfólk KrakkaRÚV hefur ekki heimild til þess að mæla áhorf með einum eða 

öðrum hætti. Mikil óvissa hefur því ríkt um það hvort og hvernig sú hugmyndafræði sem að 

framan er lýst sé að skila sér til markhóps KrakkaRÚV. Hins vegar var einnig notast við 

eigindlega aðferð sem fólst í viðtölum við mæður barna á leik- og grunnskólaaldri. Í þeim 

hluta var ætlast til að fá skýrari hugmynd af viðhorfum foreldra og forráðamanna sem snúa 

hvort tveggja að áhorfi barna þeirra og skoðun þeirra á dagskrárgerð KrakkaRÚV.  

 Aðal gagnrýnin á eigindlega rannsóknaraðferð er að ef sú leið er farin eru það ákveðin 

matsefni höfunda/rannsakenda sem ráða helstu niðurstöðunum. Upplifanir og viðhorf 

þátttakenda eru oftar en ekki huglæg viðmið og hugsjónir þeirra, sem höfundi ber að túlka 

og greina niður í vísbendingar og niðurstöður (Jón Gunnar Bernburg, 2005). Til þess að fá 

báðar hliðar og marktækar vísbendingar um áhorf, hvort að hugmyndafræði KrakkaRÚV sé 

fylgt eftir og hvort að hún sé að ná tilætluðum árangri, var notast bæði við eigindlegar og 

megindlegar rannsóknaraðferðir í þessari ritgerð. 

3.1. Könnun á áhorfi íslenskra barna á KrakkaRÚV 
Framleiðendum og aðstandendum KrakkaRÚV er með öllu óheimilt að mæla áhorfstölur og 

hafa því verið að framleiða efni í einskærri blindni síðustu ár. Ekki þótti grundvöllur til þess 

að kafa ofan í saumana á lögfræðilegri ástæðu þess að ekki sé heimilt að mæla slíkt heldur sú 

forsenda gefin að börn séu viðkvæmur hópur og fylgja almennt strangar reglur um 

markaðskannanir, athuganir og greiningar þegar sá þjóðfélagshópur á í hlut. Þá gilda almennt 

aðrar og harðari reglur þegar sér hver þjónusta við börn á sér stað því þau ber að vernda í 

einu og öllu (Vísindasiðanefnd, án dags.).   

 Til þess að hægt væri að leggja einhvers konar mat á áhorfið ákvað höfundur þessarar 

ritgerðar að útbúa megindlega netkönnun. Könnunin var gerð í úrvinnsluforriti frá Google 

Forms. Sá hugbúnaður varð fyrir valinu vegna einfaldleikans sem hann einkennir. Kostirnir 

við uppsetningu og notkun á úrvinnsluforriti Google Forms eru aðallega þeir hversu auðvelt 



30 
 

það er  í notkun, bæði fyrir höfund og þátttakendur. Einfaldleiki og skilvirkni geta gefið 

niðurstöðunum gaum því líklegt er að fleiri þátttakendur geti séð sér fært um að svara 

könnunum sem bera slíka kosti. Ástæður þess að ákveðið var að leggja fram netkönnun með 

meigindlegum hætti voru helst þær að reyna að ná til stærra þýðis og fá tölulegar 

vísbendingar til ályktana. Úrtak könnunarinnar var sjálfvalið og því ber að túlka niðurstöður 

hennar af sér sérstakri varúð, enda um óvísindalega könnun að ræða. Hins vegar er vel hægt 

að nota þær vísbendingar sem könnunin leiddi í ljós sé tekið mið af fjölda svarenda. Hátt 

svarhlutfall getur gefið tilefni til að áætla að um sé að ræða eftirtektarverðar vísbendingar 

um áhorf íslenskra barna. Þó ekki sé um beinar tölfræðilega marktækar niðurstöður að ræða. 

 Þegar spurningar könnunarinnar voru tilbúnar og forprófun á þeim lokið var ákveðið 

að leggja könnunina fram á samfélagsmiðlinum Facebook í þeirri von um að foreldar barna á 

tilteknu aldursbili gætu séð sér fært um að taka þátt. Veffangi könnunarinnar var deilt inn á 

tvo lokaða hópa á Facebook sem ganga undir nöfnunum Foreldrar í aðalhlutverki og 

Auðveldar mömmur. Einnig auglýsti höfundur sama veffang á sínu persónulega svæði á 

Facebook við góðar undirtektir annarra Facebook notenda þar sem könnunin fékk tugi 

deilingar.  

 Könnunin innihélt 13 spurningar sem ætlaðar voru foreldrum barna á aldursbilinu 1-

15 ára. Könnunin tók einungis mið af einu barni í einu. Sá háttur var hafður vegna þess að 

áhorf og afþreying getur verið misjöfn á meðal barna. Opið var fyrir þátttöku í eina viku og 

urðu dagarnir 10-17. mars 2020 fyrir valinu. Ekki liggur nein ástæða á bakvið val þess tímabils 

annað en það að höfundi þótti mikilvægt að gefa þátttakendum rúmt tækifæri á því að svara 

könnuninni sitthvoru megin við helgina. Könnunin var lögð fram þriðjudaginn 10. mars 2020, 

kl 10:00 að morgni og lokað var fyrir hana kl 22:00, þriðjudaginn 17. mars 2020. Tímabil til 

þátttöku var því rúmlega vika, sé tekið mið af klukkutímafjölda. Þegar tímabilinu var lokið var 

alfarið tekið fyrir áframhaldandi þátttöku með því að loka fyrir svarréttinn. Gögnum og 

niðurstöðum úr könnuninni var svo safnað saman og færðust þær sjálfkrafa upp í kökurit í 

gegnum Google Forms sheet. Áframhaldandi úrvinnsla gagna var svo færð yfir í töflureikninn 

Excel þar sem niðurstöðurnar fengu betri skoðun og greiningu. 
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3.2. Viðtöl við foreldra 
Til þess að fá dýpri innsýn inn í áhorfsheim íslenskra barna var ákveðið að taka viðtöl við 

foreldra til þess að skoða þeirra viðhorf og væntingar til KrakkaRÚV. Tekin voru eigindleg 

viðtöl við fjórar mæður sem áttu eitt barn eða fleiri á aldursbilinu 1-15 ára. Lagt var upp með 

að tala við foreldra barna sem tilheyrðu hverju og einu skólastigi fyrir sig og varð það algjör 

tilviljun að eingöngu hafi verið rætt við mæður en ekki feður og gætt þar að kynjahlutföllum. 

Mæðurnar fjórar voru valdar af handahófi en forsendur viðtalanna voru að þær ættu að 

minnsta kosti eitt barn sem tilheyrir skólastigunum fjórum, leikskólastigi, yngsta stigi í 

grunnskóla, miðstigi í grunnskóla og efsta stigi í grunnskóla. Viðtölin hefðu með öllu réttu átt 

að fara fram augliti til auglitis en í ljósi aðstæðna í heiminum var brugðið á önnur ráð. 

Viðtölin fóru fram í gegnum vefmyndavél á samskiptamiðlinum Facebook Messenger og voru 

þau ýmist tekin upp um eða rétt eftir Páskahátíðina 2020.   

 Viðmælendur viðtalsrannsóknarinnar voru fjórar mæður. Fyrsti viðmælandinn var 

móðir stúlku á leikskólastigi. Stúlkan er tveggja ára gömul og er fyrsta og eina barn foreldra 

sinna. Annar viðmælandinn var móðir drengs á yngsta stigi í grunnskóla. Drengurinn er sjö 

ára gamall og er annað barn foreldra sinna en hann á tvær systur, sú eldri er tólf ára og 

tilheyrir því miðstigi í grunnskóla en sú yngri er tveggja ára og tilheyrir leikskólastigi. Þriðji 

viðmælandinn var móðir drengs á miðstigi í grunnskóla. Drengurinn er tólf ára og er yngsta 

barn foreldra sinna en hann á nokkur uppkomin systkini. Fjórði viðmælandinn var móðir 

stúlku á efsta stigi í grunnskóla. Stúlkan er  14 ára gömul og er elsta barn foreldra sinna en 

hún á bróður sem er 11 ára og tilheyrir miðstigi í grunnskóla og einnig á hún yngri systur sem 

er fjögurra ára og tilheyrir leikskólastigi.  

  Öll viðtölin voru tekin upp og hljóðrituð með samþykki þátttakenda. Síðar voru 

viðtölin afrituð hvert fyrir sig með skriflegum hætti  og þemagreind líkt og tíðkast þegar 

eigindlegar rannsóknaraðferðir eru notaðar.  

 

4. Niðurstöður 
Hér á eftir verður niðurstöðum beggja hluta rannsóknarinnar varpað fram. Þá verður gert 

grein fyrir þeim vísbendingum sem fram komu úr netkönnuninni og þeim þemum sem birtust 

í eigindlegum hluta verkefnisins. 
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4.1. Niðurstöður úr könnun 
Þátttakendur voru foreldrar barna á aldursbilinu 1 - 15 ára sem jafnframt voru notendur 

Facebook því auglýsing á veffangi könnunarinnar fór einungis fram þar, það voru þó engin 

skilyrði gerð um það. Könnunin fór fram á netinu og því hefði hver sem er geta tekið þátt en 

gengið er út frá að einungis þeir sem sáu könnunina auglýsta í gegnum samfélagsmiðilinn 

hafi verið þeir sem tóku þátt. Það gekk nokkuð vel að safna svörum til þess að byrja með en 

þegar líða fór á vikuna fór smám saman að draga úr þátttökunni. Alls bárust 579 svör og má 

því segja að svörunin hafi farið fram úr björtustu vonum. Höfundur hafði fyrir fram ákveðið 

markmið yfir svarhlutfall þegar könnuninni var í upphafi hrundið af stað en þau markmið 

voru ekki háleit. Úrtak könnunarinnar er í raun sjálfvalið snjóboltaúrtak og því þarf að gæta 

varúðar við túlkun á niðurstöðum hennar. Svör þátttakenda eru í einu og öllu órekjanleg og 

ekki þótti vera grundvöllur til þess að spyrja hvort þátttakandinn væri móðir eða faðir þess 

barns sem svarað var fyrir hverju sinni og því má vel vera að kynjahlutfall þátttakenda sé 

ójafnt, en það verður látið liggja á milli hluta. 

 Niðurstöður könnunarinnar gefa til kynna að flestir þátttakendurnir áttu börn sem 

voru á aldrinum fjögurra, fimm og sex ára. Sé rýnt frekar í þessar niðurstöður þá er 

langstærsti hluti svaranna frá foreldrum barna sem tilheyra leikskólastigi og yngsta stigi í 

grunnskóla. Alls 529 þátttakendur sögðust eiga börn á þessum tveimur skólastigum, sem 

nemur nánast allt þýðið. Þjónusta KrakkaRÚV er almennt ekki mikil við þau börn sem tilheyra 

þessum aldurshópum og/eða skólastigum en samkvæmt forsvarsfólki KrakkaRÚV er unnið 

markvisst að bót og betrun hvað það varðar (Sigyn Blöndal, munnleg heimild, 2020). Aðallega 

eru innkeyptar og talsettar teiknimyndir ætlaðar börnum á þessum aldursbilum en hugmynd 

KrakkaRÚV er sú að ráðast í framleiðslu á vönduðu og fræðandi efni fyrir yngsta 

áhorfendahópinn. Þegar spurt var um líffræðilegt kyn á börnum þátttakenda þá kemur það 

bersýnilega í ljós að lang flestir þátttakendur sögðust eiga stúlkur, sem nema um 308 svör 

talsins. Ekki er þó hægt að alhæfa út frá þessum tölum hvort að stúlkur horfi meira eða 

minna á KrakkaRÚV en strákar, þrátt fyrir að svarhlutfall þátttakenda sé með þessu móti, 

enda var ekki verið að mæla þá fylgni. 

 Þátttakendur voru spurðir um áhorf barns síns á KrakkaRÚV. Sé þróun svarhlutfallsins 

skoðuð þá er hægt að túlka niðurstöðurnar á fleiri en einn máta en gefnir voru þrír 

svarmöguleikar. Svarmöguleikann ,,Stundum“ er mögulegt að skilgreina sem eins konar svar 
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sem getur verið mitt á milli „Já“ og ,,Nei“. Alls svöruðu 268 þátttakendur spurningunni 

játandi en hinir 311 þátttakendurnir svöruðu annað hvort ,,Nei“ eða ,,Stundum“. Þessi svör 

geta því gefið nokkuð ómarktæka vísbendingu en draga má þá ályktun að örlítið hærra 

hlutfall telji að sín börn horfi ekki reglulega á KrakkaRÚV. Hins vegar gefa niðurstöðurnar 

vísbendingar um að flest börn horfi aðallega á KrakkaRÚV á morgnana um helgar en um 

helmingur svaranna gaf það til kynna. Áhorf barna á laugardags og sunnudags morgnum má 

segja að sé að sækja í sig veðrið og standi framar en áhorf seinnipart dags. Dagskrá 

KrakkaRÚV á morgnana um helgar inniheldur aðallega innkeyptar og talsettar teiknimyndir. 

Þegar líða fer á dagskrána á hún það til að breytast og fer að höfða meira til eldri barna. Þá 

taka gjarnan erlendar en talsettar þáttaseríur við, og þá einna helst frá Norðurlöndunum. 

Þegar þátttakendurnir eru spurðir út í áhuga barna sinna til ákveðinna dagskrárliða 

KrakkaRÚV var afgerandi hátt svarhlutfall í svarmöguleikanum ,,Innkeyptar og talsettar 

teiknimyndir.“ Alls hökuðu 375 þátttakendur við þann svarmöguleika, sem jafngildir 64.8% 

alls þýðisins. Miðað við þessar niðurstöður mætti spyrja hvort að það væri ekki kjörið fyrir 

KrakkaRÚV að bjóða upp á framleitt íslenskt efni á dagskrá, meðfylgjandi innkeyptu 

teiknimyndunum, á morgnana um helgar.  

 Stór hluti þátttakenda taldi að sitt barn myndi helst kjósa það að horfa á Youtube ef 

það hefði sjálft val. Það eru niðurstöður sem koma ekki á óvart miðað við þau ógrynni af 

barnaefni sem á þeirri streymisveitu er að finna. Draga má þá ályktun að Youtube sé aðal 

keppinautur KrakkaRÚV í samkeppninni um val og tíma barna, sé tekið mið af þessum 

niðurstöðum. Í kjölfarið af því þá voru þátttakendur spurðir út í aðgang barna sinna á 

snjalltækjum á borð við snjallsíma og spjaldtölvur. Langstærsti hluti þátttakenda svaraði því 

játandi að börn sín hefðu aðgang að annað hvort snjallsímum eða spjaldtölvum. Mismunandi 

var hvort að börnin ættu slík tæki sjálf eða fengju afnot af þeim hjá foreldrum sínum. Það 

kom þó á óvart hversu stór hluti svaraði neitandi, en slík svör námu allt að 149 svörum 

talsins. Snjalltæki og streymisveitur hafa fest sig í sessi tilverunnar og virðast fara ört vaxandi. 

Börn eru í flestum tilfellum fljót að tileinka sér það sem tæknin býður upp á og eru 

tækniframfarir sem framtíðin kemur til með að bjóða upp á algerlega óhugsandi. Smáforrit 

eru hluti af snjalltækjabúnaði og var svarhlutfall nokkuð jafnt þegar þátttakendur voru 

spurðið út í KrakkaRÚV smáforritið. Spurt var hvort að þátttakendur vissu af tilveru 

KrakkaRÚV smáforritsins en það kom á óvart hversu margir virtust vita af tilveru þess. Alls 
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298 þátttakendur svöruðu spurningunni játandi en hinir 281 þátttakendurnir svöruðu á 

andstæðan hátt. Hins vegar töldu langflestir að börn sín myndu frekar vilja horfa á 

KrakkaRÚV í gegnum sjónvarpið heldur en smáforritið, alls 315 svör. Það er því hægt að leiða 

hugann að því hvort vettvangur áhorfsins skipti máli í stóra samhenginu eða ekki.  

 Þrátt fyrir að þessar niðurstöður þessarar óvísindalegu könnunar gefi vísbendingar 

um að íslensk börn horfi ekki með reglubundnum hætti á KrakkaRÚV þá virðast þátttakendur 

samt sem áður vera um munað um KrakkaRÚV. Þátttakendur voru beðnir um að leggja mat 

sitt á mikilvægi KrakkaRÚV og þess hlutverks sem það gegnir. Vísbendingar eru um mikinn 

samhljóm á milli þátttakenda þar sem 334 svör þeirra töldu hlutverk KrakkaRÚV vera ,,Mjög 

mikilvægt“ eða ,,Frekar mikilvægt.“ Flestir vilja hafa valmöguleika fyrir hendi og því er hægt 

að draga þá ályktun að börnum og foreldrum finnist mikilvægt að hafa aðgang að dagskrá 

KrakkaRÚV frá degi til dags.   

4.2. Viðtöl - Niðurstöður 
Þegar lesið hefur verið í helstu niðurstöður viðtalanna þá kemur margt áhugavert í ljós. Börn 

og ungmenni eru augljóslega mjög harðir gagnrýnendur. Framboð á barnaefni og afþreyingu 

fyrir börn og ungmenni er gríðarlega mikið á heimsvísu. Það er nánast óumdeilt. Þá kemur 

það á óvart hversu mikill samhljómur er á meðal viðmælendanna fjögurra, sem hvorki 

þekkjast né eiga börn á sama aldursskeiði. Hér á eftir verða viðmælendurnir skilgreindir út 

frá númerum og skólastigi þess barns sem megin áherslan var lögð á. Vert er þó að hafa í 

huga að í nokkrum tilfellum er líka talað um önnur börn viðmælanda úr barnahópi þeirra 

sem eiga fleiri en eitt barn. Viðmælandi eitt á barn sem tilheyrir leikskólastigi, viðmælandi 

tvö á barn á yngsta stigi í grunnskóla, viðmælandi þrjú á barn á miðstigi í grunnskóla og 

viðmælandi fjögur á barn á efsta stigi í grunnskóla. Ákveðið var að þemagreina helstu 

niðurstöður viðtalanna til þess að hægt væri að túlka og skoða inntök þeirra með nákvæmari 

hætti. Gert verður hér með skil á þeim helstu mynstrum sem mynduðust úr viðtölunum með 

vísan í frásagnir viðmælenda.   
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Helstu þemun sem fram komu úr niðurstöðum viðtalanna og verður hér með gert skil eru 

eftirfarandi: 

1. Kröfuhörð börn 

2. Mikið framboð á efni 

3. Tungumál og talsetningar 

4. Fyrirmyndir í barnaefni 

5. Viðhorf til auglýsinga 

6. Samhljómur mæðranna 

4.2.1. Kröfuhörð börn 

Fyrsta þemað sem fjallað verður um eru þær kröfur sem börn gera til barnaefnis og 

framleiðslu á því. Á árum áður, þegar sjónvarpið var allsráðandi, þekktist það vel að 

almenningur skipulagði sig og sinn tíma í kringum línulega dagskrá sjónvarpsins (Fréttablaðið, 

2019). Nú á tímum snjalltækja er öldin önnur þar sem börn, jafnt sem fullorðnir, kjósa það 

helst að stjórna sínu áhorfi óháð tímasetningu og dagskrárvaldi sjónvarpsstöðvanna. 

Viðmælandi eitt kemur inn á þetta og talar til dæmis um það hvernig sitt barn, sem er 

tveggja ára, tollir best við áhorf af einhverju tagi ef það fær að velja efni sjálft og á sínum 

eigin forsendum. Þá gera yngri börn jafnvel minni kröfur til þess að efni innihaldi góðan 

söguþráð eða sé vel leikið. Litadýrð, látbragð og tónlist kunni að vera það sem fangar helst 

athygli þeirra. Það kann hins vegar að breytast með hækkandi aldri og auknum þroska þar 

sem viðtölin gefa vísbendingar um að börnin verði harðari gagnrýnendur á efni eftir því sem 

á líður. Viðmælandi fjögur segir son sinn og dóttur, sem tilheyra sitthvoru skólastiginu, 

miðstigi og efsta stigi, gera miklar kröfur til þess að efni sé vel leikið og hafi söguþráð sem 

laði að. Einnig bendir viðmælandinn á að mikilvægt sé að fanga áhuga og athygli barna og 

ungmenna strax með því efni sem framleitt er, því annars leiti þau í að horfa á eitthvað 

annað sem þeim þykir áhugaverðara að eyða tíma sínum í.  

 Börn eru jafn misjöfn og þau eru mörg og því getur það reynst mikil áskorun fyrir 

framleiðendur að mæta áhuga og þörfum allra barna á breiðu aldursbili. Það getur líka verið 

kynbundinn munur á því hvað hvert og eitt barn kýs að horfa á. Þeir viðmælendur sem eiga 

stúlkur töluðu lítið sem ekkert um tölvuleiki eða áhorf á eitthvað í tengslum við slíkt. Hins 

vegar var nefnt tölvuleiki og tölvuleikja myndbönd í hverju viðtali þar sem viðmælendur áttu 
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drengi, sama á hvaða aldursbili þeir voru. Það má því segja að ákveðnar vísbendingar gefi til 

kynna að kynbundinn munur geti verið á áhuga, áhorfi og hvað verði fyrir valinu hverju sinni.  

 Hugmyndafræði KrakkaRÚV kveður sitthvað á um þessar kröfur sem gerðar eru og 

taka hlutverki sínu alvarlega. Smæð deildarinnar (KrakkaRÚV) og lítið fjárhagslegt bolmagn 

geta verið ástæður þess að ekki sé hægt að framleiða efni sem henti öllum börnum og 

ungmennum. Þá segjast framleiðendur og dagskrárgerðarfólk hjá KrakkaRÚV kappkosta það 

að framleiða vandað efni miðað við þær aðstæður og fjármagn sem deildinni er veitt innan 

RÚV (Sigyn Blöndal, munnleg heimild, 2020). Aðstandendur KrakkaRÚV virðast gera sér grein 

fyrir þeim kröfum sem gerðar eru til þess efnis sem sýnt er á þeirra útsendingartíma og reyna 

að bregðast við þeirri gagnrýni sem kann að eiga erindi við framleiðslu þeirra eða starfsemi. 

Börn eru opin og veita ef til vill oft mikla eftirtekt, því reyna aðstandendur KrakkaRÚV að 

vanda vel til verka og nýta gagnrýnisraddir sem þeim berast til lærdóms og uppbyggingar. 

Það er þó aldrei hægt að geðjast öllum þegar framleiða á barnaefni (Atli Fannar Bjarkason, 

2011). 

4.2.2. Mikið framboð  

Í dag hafa börn og ungmenni greiðan aðgang að hvers kyns barnaefni í gegnum sjónvarp, 

tímaflakk og streymisveitur. Það er af sem áður var þar sem börn þurftu að bíða eftir því að 

dagskrá barnaefnis hófst. Fjöldinn allur af börnum og ungmennum hafa spjaldtölvur og 

snjallsíma til eigin umráða og geta þar að leiðandi stjórnað áhorfinu nokkuð sjálf. KrakkaRÚV 

framleiðir innlent barnaefni en aðal markhópur framleiðslunnar eru 6-12 ára börn. Framleitt 

efni frá KrakkaRÚV fellur oft í skuggann á erlendu barnaefni því framboðið er umfram mikið. 

Umdeilanlegt er hvort að sú þróun sé góð eða slæm því gæðin kunna að vera lakari þegar 

framboðið er mikið. 

 Viðmælandi tvö segir börn ekki endilega sækjast í það að horfa á hefðbundið 

barnaefni heldur þekkist það vel að þau horfi jafnvel á önnur börn utan úr heimi vera að leika 

sér. Þá þekkist það líka að börn sækist í það að horfa á fullorðnar manneskjur opna pakka 

sem innihalda leikföng eða smakka alls kyns nammitegundir. Það má því draga þá ályktun að 

yngri börn séu ekki að krefjast mikilla gæða hvað myndatöku varðar eða að efnið innihaldi 

fræðslu af vísindalegum grunni. Viðmælendur eitt og fjögur segja mikilvægt að börn hafi val 

því það getur haft áhrif á áhugasvið þeirra, það séu ákveðin forréttindi að rétt til þess að 

velja.  
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 Þrátt fyrir að KrakkaRÚV framleiði vandað, innlent og íslenskt barnaefni að þá virðist 

svo vera að börn og ungmenni sækist frekar í að horfa á erlent efni og í gegnum 

streymisveitur. Það er mikið í boði sem ekki er hægt að horfa á í gegnum KrakkaRÚV 

smáforritið, Sarpinn eða á hefðbundnum útsendingartíma sem KrakkaRÚV er úthlutað. Enda 

hefur offramboð á íslensku barnaefni ekki verið raunin um áralangt skeið og fjölbreytnin 

síður en svo mikil. Hins vegar slá íslenskar bíómyndir ætlaðar börnum oftast aðsóknarmet 

þegar haft er fyrir slíkri framleiðslu, þá ræður fjármagn algjörlega þeim örlögum (Roald 

Eyvindsson, 2019). Viðmælendur þrjú og fjögur sögðu drengi sína eyða miklum frítíma í áhorf 

á grínþættina Friends. Upphaf Friends má rekja allt til ársins 1994, en í september það ár var 

fyrsti þátturinn sýndur (Imdb, án dags.). Margir segja Friends vera eitt vinsælasta 

sjónvarpsefni allra tíma og má draga þá ályktun að sú hylli sé líka uppi hjá ungmennum 

(Stefán Árni Pálsson, 2019). 

4.2.3. Tungumál 

Eitt af lykilhlutverkum KrakkaRÚV er að miðla efni á íslenskri tungu. Það hefur löngum þótt 

nokkuð mikilvægt að vernda þjóðtungu Íslendinga vegna þess að hún er álitin vera eitt af 

deyjandi tungumálum heimsins. Framleiðendur og dagskrárgerðarfólk hjá KrakkaRÚV telja 

það vera partur af sinni ábyrgð að ná til barna og ungmenna með móðurmálinu (Sigyn 

Blöndal, munnleg heimild, 2020).  

 Viðhorf viðmælendanna til tungumáls og talsetningar á barnaefni var með frekar 

svipuðu sniði þar sem áhyggjur þeirra voru ekki ýkja margar varðandi ótalsett, ótextað eða 

erlent efni. Viðmælendur eitt, tvö og fjögur sammæltumst þó um að mikilvægt væri að hafa 

íslenskt efni í fararbroddi fyrir yngstu kynslóðina. Með hækkandi aldri mætti allt eins draga 

úr því áhersluatriði sem íslenska tungan er í hugmyndafræði KrakkaRÚV, þar sem börn á 

unglingastigi læri önnur tungumál, líkt og ensku og dönsku, í skólanum. Viðmælanda þrjú 

þótti tungumálið ekki skipta höfuð máli þar sem enskt tungumál væri talað víðast hvar í 

heiminum og því mikilvægt fyrir börn og ungmenni að læra það strax. Það að miðla efni á 

ensku komi til með að auka orðaforða og skilning á öðru tungumáli en sjálfu móðurmálinu og 

þótti það frekar jákvætt. Allir viðmælendur nefndu þó eða gáfu í skyn að íslenskan væri 

mikilvæg samhliða hinu alþjóðlega tungumáli sem enskan er orðin og höfðu áhyggjur af því 

að íslensk tunga gæti þurrkast út á næstu árum eða áratugum. Viðmælandi eitt sagðist hafa 
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miklar áhyggjur af málkunnáttu íslenskra barna og segist oft heyra ung börn leika sér á 

ensku. Það sé tilkomið vegna of mikils áhorf á erlent barnaefni.  

 Margir telja íslenskuna vera á undanhaldi gagnvart enskum málheimi og segja að 

stærstu ástæðuna fyrir því megi rekja til snjalltækjavæðingarinnar sem nú ríkir (Kristján H. 

Johannessen, 2015). Viðmælandi tvö segir sín börn og þeirra jafnaldra oft ekki muna eða 

kunna íslensk orð yfir ákveðna hluti. Þurfa þau því oft að hugsa sig lengi um til þess að 

útskýra þýðinguna á bak við enska orðið til þess að geta snarað því yfir á íslensku. Það sé og 

geti orðið áhyggjuefni til lengri tíma litið. Þegar lesið er í frásagnir viðmælandanna sem 

snerta tungumál í barnaefni má sjá þversögn myndast. Allir þeirra eru hlynntir því að 

barnaefni sé hvort tveggja á íslensku og ensku.  

4.2.4. Fyrirmyndir 

Staðalímyndir í barnaefni hafa stundum verið á milli tannanna á fólki. Oft er talað um að þær 

ímyndir sem koma fyrir í teiknimyndum séu skaðlegar börnum þar sem þær kunna að hafa 

áhrif á hugsjónir og hugmyndir barna á ýmsum þáttum samfélagsins. Viðhorf barna á stöðu 

kynjanna, útlit og atferli eru meðal þeirra þátta sem þau taka með sér úr barnaefni og rætt 

hefur verið um (Þórhildur Guðrún Ólafsdóttir, 2018). Ung börn hafa oft ekki vitsmunalega 

þroska til þess að greina eitt og annað og þá sérstaklega ekki frá því sem er óraunverulegt 

yfir í það sem er raunverulegt. Þar með eiga þau það stundum til að endurskapa inntök 

barnaefnis hvort tveggja þegar þau eru í leik eða í daglegu lífi (Þórhildur Guðrún Ólafsdóttir, 

2018). Það má því segja að höfundar, dagskrárgerðarfólk og framleiðendur beri mikla ábyrgð 

á persónum og fyrirmyndum sem fram koma í teiknimyndum og öðru framleiddu barnaefni. 

 Fyrirmyndir og persónur komu við sögu í frásögnum viðtalanna. Allir viðmælendurnir 

fjórir töluðu um mikilvægi þess að hafa fjölbreyttar fyrirmyndir í forgrunni í framleiddu 

barnaefni. Fyrirmyndirnar þyrftu ekki að vera fullkomnar, í eins víðum skilningi og það hugtak 

nær, heldur yrðu þær að búa yfir ákveðnu heilbrigði. Þrátt fyrir að mannskepnan sé í 

grunninn eins að þá séu persónueinkenni, líkamsgerðir og aðrir sambærilegir þættir mjög 

mismunandi á meðal manneskja. Viðmælanda þrjú þykir nauðsynlegt fyrir börn og ungmenni 

að alast upp við jákvæðar og heilbrigðar fyrirmyndir sem birtast þeim í gegnum barnaefni. Þá 

nefnir hann mikilvægi þess að börn fái að kynnast allri flórunni strax frá upphafi þar sem 

enginn sé eins. Viðmælandi eitt tók í svipaðan streng þar sem honum þótti það gera mikið 
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fyrir sitt barn að geta mátað sig við aðrar raunverulegar fyrirmyndir sem birtast í gegnum 

hvers kyns barnaefni.  

,,Mér finnst mjög mikilvægt að hún hafi einhverjar raunverulegar 

fyrirmyndir. Eins og þú veist, þegar hún sér einhvern krakka í Skoppu og 

Skrítlu kannski vera að hoppa í pollum.. Þú veist, hún kann og getur gert 

það sjálf en hún er aldrei að fara geta flogið eins og Píla í Hvolpasveitinni þú 

skilur.“  

 Það má því kannski leiða hugann að núverandi umsjónarmönnum Stundarinnar okkar, 

þeim Erleni Ísabellu  og Lúkasi Emil, eftir þessa hugleiðingu viðmælanda eitt. Börn og 

ungmenni gætu haft þörf fyrir því að máta sig og sinn veruleika við veruleika annarra á 

svipuðu aldursbili og eiga þar með fyrirmyndir á jafningjagrundvelli. KrakkaRÚV einsetur sér 

að gæta að jöfnum kynjahlutföllum í framleiðslu sinni á barnaefni og eins eru góðar og 

sterkar fyrirmyndir hafðar í forgrunni eða þær skapaðar í takt við tímann (Jóhannes Ólafsson, 

munnleg heimild, 2020). Íslenskur veruleiki er ein forsenda framleidds efnis frá KrakkaRÚV. 

Persónusköpun og fyrirmyndir í barnaefni sem framleitt er af KrakkaRÚV sníðast því oftar en 

ekki samhliða þeim veruleika hverju sinni.  

4.2.5. Auglýsingar 

Ríkisreknir sjónvarpsmiðlar á Norðurlöndunum eru öllu jafna ekki á auglýsingamarkaði en 

RÚV nýtur sérstöðu hvað það varðar. Háværar raddir hafa heyrst í gegnum tíðina vegna 

þeirrar sérstöðu og margir hverjir vilja að RÚV verði rekið án auglýsingatekna og gefi þar með 

öðrum miðlum meira svigrúm á markaðnum. Hvað sem því líður þá eru auglýsingar 

óheimilaðar með öllu á útsendingartíma KrakkaRÚV. Strangar reglur eru í gildi um 

auglýsingar á meðan að barnaefni er sýnt, þar sem börn og ungmenni eiga ekki að vera 

fórnarlömb hvers kyns markaðssetningar (Sigyn Blöndal, munnleg heimild, 2020). Einnig gilda 

strangar reglur um auglýsingar sem tengjast framleiðslu barnaefnis hjá KrakkaRÚV en liðir 

eins og ,,sérstakar þakkir“ eru til dæmis ekki heimilaðir (Sigyn Blöndal, munnleg heimild, 

2020).  

 Áhrifamáttur auglýsinga getur verið meiri en manni órar fyrir. Það er tilgangur 

auglýsinga og markmið auglýsenda að ná til fjöldans og þar eru börn og ungmenni hvergi 

undanskilin. Allir viðmælendur töluðu um auglýsingar og það áreiti sem þeim gjarnan fylgir. Á 
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Youtube birtast auglýsingar nánast í kjölfar hvers einasta myndbands sem spilað er, alveg 

sama hvort horft sé á barnaefni eða eitthvað annað. Í frásögn frá viðmælanda þrjú má draga 

þá ályktun að þær auglýsingar, sem birtast í kjölfar nýs myndbands þegar horft er á barnaefni 

á Youtube, séu kannski ekki alveg viðkomandi börnum.  

„Ég man einmitt eftir því að dóttir vinkonu minnar var að horfa á eitthvað 

á Youtube úr símanum hjá mömmu sinni og svo hefur greinilega komið 

auglýsing frá reyklausa símanum og allt í einu var krakkinn, sem er sjö 

ára, bara farinn að hringja úr símanum hennar mömmu sinnar í ,,hættu 

að reykja“ símann!“ 

 Þar sem KrakkaRÚV hefur ekki heimild til þess vera með auglýsingar á 

útsendingartíma sínum er óhætt að segja að gætt sé að ákveðnu öryggi barna. Auglýsingar 

geta verið valdur áreitis og geta haft neikvæð áhrif á neyslu og val foreldra og barna 

(Embætti landlæknis, 2009). Viðmælendur eitt og tvö segja dætur sínar, sem eru um tveggja 

ára aldurinn, báðar reyna að ýta auglýsingunum burt þegar þær eru að horfa á barnaefni í 

gegnum Youtube úr símum foreldra sinna. Ef það tekst ekki í fyrstu tilraun, vegna sex 

sekúnda niðurtalningar auglýsinganna sem öllum notendum er skylt að horfa á, segja 

mæðurnar að stuttur pirringur geri vart við sig þar til áhorfið geti aftur hafist. Þrátt fyrir 

ungan aldur tala mæður þeirra beggja um að dætrum þeirra finnist auglýsingarnar þreytandi 

því þær trufli áhorfið. Viðmælendur tvö, þrjú og fjögur sögðust vel vera hlynntir auglýsingum 

á útsendingartíma KrakkaRÚV. Auglýsingarnar yrðu samt sem áður að vera innan skynsemis 

og siðferðislegra marka og eiga erindi við börn. Viðmælandi tvö sagðist hafa fullan skilning á 

að rekstrarumhverfi fjölmiðla geti verið strembið og því gætu auglýsingar oft verið 

nauðsynlegur hluti fjárhagsins. 

 Hvað varðar auglýsingar á framleiddu efni frá KrakkaRÚV í gegnum samfélagsmiðla 

voru allir viðmælendur hlynntir slíku, þrátt fyrir aldurstakmörk. Viðmælandi fjögur sagði það 

líklega auka áhorf ef KrakkaRÚV yrði virkari á samfélagsmiðlum og myndi auglýsa sig og 

framleiðslu sína þar. 

„Krakkar horfa bara minna á sjónvarp í dag en jújú, auglýsingar og allt það 

sem er á netinu eða á samfélagsmiðlum nær mun meira til þeirra. Þau 

myndu pottþétt horfa frekar á einhverjar nýjar og spennandi þáttaseríur 
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sem búið væri að auglýsa út um allt og allir eru að tala um. Þau nota 

TikTok til dæmis mjög mikið.“ 

 Þetta getur gefið vísbendingar um breytt landslag hvað varðar hvernig koma eigi efni 

á framfæri. Þrátt fyrir alls kyns takmarkanir hvað KrakkaRÚV og samfélagsmiðla varðar að þá 

gæti viðhorf til þeirra takmarkana verið að breytast á meðal almennings og jafnvel tímabært 

að endurskoða það sem heyrir undir auglýsingar.  

4.2.6. Samhljómur og samantekt 

Mikinn og einhliða samhljóm mátti heyra í frásögnum viðmælenda um ýmis atriði sem snúa 

að áhorfi barna. Þegar viðmælendurnir voru spurðir um áhorf barna sinna á KrakkaRÚV voru 

svörin nokkuð einhliða. Allir viðmælendur sögðu sín börn og ungmenni ekki horfa á 

KrakkaRÚV öllu jafna. Yfirleitt yrði áhorf á erlendar streymisveitur fyrir valinu.   

 Viðmælendur tvö, þrjú og fjögur sögðu drengi sína spila tölvuleikinn Fortnite og þess 

á milli væru þeir að horfa á myndbönd af öðrum spila leikinn. Það gera þeir til þess að efla 

færni sína og til þess að læra ákveðna klæki og brellur sem þeir geti beitt næst þegar þeir 

sjálfir spila. Enginn viðmælendanna nefndi stúlkur og tölvuleikjaspil og gefur það því 

vísbendingar um að stúlkur hafi jafnvel minni áhuga á slíku en drengir.  

 Allir viðmælendur töluðu í einhverjum tilfellum um áhorf sem hluta af hvíld eða 

slökun. Sé rýnt í frásagnir viðmælenda eitt og tvö, má draga þá ályktun að það þyki jákvætt 

að börn geti slakað á við áhorf á barnaefni og slökkt þar með á allri virkni á meðan. Þá þykir 

viðmælenda tvö streitu geta myndast á milli barna og foreldra þegar barnaefni kallar á 

ákveðna virkni hjá börnunum. 

„Það sem er verið að framleiða núna, eins og Ævar vísindamaður og 

eitthvað svona, mér finnst oft verið að hvetja börnin í svo mikið bras og 

stúss sem þau eiga ekkert að vera að fara stússast í ein. Fara í einhverja 

slímgerð og fara svo út að sprengja það og öll veröndin verður græn og 

allt þetta, svo mikið vesen. Ég veit ekki hversu uppbyggilegt mér finnst 

þetta vera. Mjög óforeldravænt efni alla vega.“ 

    Þessi frásögn brýtur í raun í bága við það sem þjónustusamningur RÚV og mennta-

og menningarmálaráðherra kveður á um þar sem ætlast er til að barnaefni KrakkaRÚV 



42 
 

innihaldi fræðslu og vísindi. Viðmælandi eitt telur það mikilvægt að börn og ungmenni eigi að 

geta horft á ,,heilalaust“ efni til þess að ná hvíld og slökun. Jafnframt telur hann of mikið 

áreiti og pressu setta á börn að skapa, lita, mála og annað því um líkt, í gegnum barnaefni á 

KrakkaRÚV.  

 Þegar viðmælendur voru spurðir út í KrakkaRÚV smáforritið hafði enginn þeirra 

vitneskju um tilveru þess. Þar að leiðandi var enginn þeirra með það í snjalltækjum sínum 

fyrir börn sín. Til þess að það geti náð einhverju flugi í framtíðinni og orðið til þess að börn 

leyfi streymisveitum stundum að víkja fyrir KrakkaRÚV smáforritinu þá þyrfti að koma því 

betur á framfæri með einum eða öðrum hætti.  

 Viðmælendurnir gengust allir við því að eiga regluleg samtöl við börn sín um það sem 

snýr að snjalltækjanotkun og áhorfi. Þá sögðu þeir reyna að hafa áhrif á það sem börn þeirra 

og ungmenni horfa á en í flestum tilfellum færi allt áhorf barna þeirra fram án ákveðins 

eftirlits foreldra. Viðmælendur eitt, tvö og fjögur sögðust aðallega fylgjast með því sem yngri 

börnin horfa á en stundum hafi það komið fyrir að börnin horfi á eftirlitslaus.  

 Það kann að koma á óvart að enginn viðmælendanna hafði gildandi skjátíma fyrir 

börn sín og ungmenni, heldur spila þeir þetta allir eftir tilfinningunni. Viðmælandi tvö sagðist 

oft þurfa að grípa inn í áhorf og tölvuleikjaspil sonar sínar, sem er sjö ára, og stoppa það af. 

Hinir þrír viðmælendurnir vildu meina að í flestum tilfellum gætu þeirra börn stillt sig af sjálf 

og án vandkvæða. 

 Allir viðmælendur töluðu um mikilvægi þess að íslensk börn hefðu aðgang að 

KrakkaRÚV en það þyrfti að auka fjármagn til framleiðslu á efni ásamt því að auka sýnileika. 

Nútímavæðing þyrfti að eiga sér stað í framleiðslunni og auka gæði. Ef þessir þættir yrðu 

uppfylltir fyrir öll aldursbilin þá ætti KrakkaRÚV eftir að eiga góða möguleika á því að eiga 

farsæla samkeppni við alþjóðlegar streymisveitur, samkvæmt viðmælendunum.  
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5. Umræður og lokaorð 
Í þessari ritgerð hefur verið reynt að varpa ljósi á áhorf íslenskra barna á KrakkaRÚV. Eftir að 

KrakkaRÚV var stofnað þá hefur áhorfsþjónusta við íslensk börn verið aukin til muna. Það 

sem hefur þó gerst í millitíðinni er að viðhorf barna og foreldra til áhorfs í gegnum 

alþjóðlegar streymisveitur hefur verið að breytast. Það virðist þykja meira sjálfsagt heldur en 

það gerði hér á árum áður. Þetta hefur gert það að verkum að framleiðsla KrakkaRÚV á góðu 

og vönduðu efni á íslenskri tungu, hefur augljóslega verið að falla í skuggann af miklu 

framboði erlends efnis. Hefðbundið sjónvarpsáhorf er líklega á svolitlu undanhaldi ef marka 

má þá þróun sem hefur átt sér stað. Það þekkist ekki svo mikið í dag að börn og ungmenni 

sitji fyrir framan sjónvarpið, með eftirvæntingu, og bíði eftir því að klukkan slái þann tíma  

sem dagskrá barnaefnis á að hefjast. Það má því segja að línuleg dagskrá barnaefnis sé að 

renna sitt skeið, eða er talin vera frekar úrelt í það minnsta. Nútímafólk vill stjórna tíma 

sínum sjálft og hverjum þykir sinn tíminn dýrmætur. Börn og ungmenni virðast einnig falla 

undir þessa fullyrðingu vegna þess að þau vilja stjórna áhorfi sínu sjálf og vita að það er 

mögulegt að horfa á streymisveitur, smáforrit og tímaflakk sjónvarpsins allan sólarhringinn. 

Það er nefninlega enginn sérstakur opnunartími hjá internetinu.      

 Oft hefur það þótt áhyggjuefni hversu mikið börn og ungmenni nota snjallsíma eða 

önnur snjalltæki sér til afþreyingar. Þá hafa háværar raddir verið uppi um að börn geti 

einangrast félagslega og stefnt lýðheilsu sinni í hættu með of mikilli tölvuleikjanotkun eða 

áhorfi. Þegar þessi mál voru rædd í eigindlegu viðtölunum kom það á óvart hvers konar 

viðhorf mæður drengjanna höfðu á tölvuleikjanotkun þeirra. Tölvuleikurinn Fortnite var mest 

umtalaður og litu mæðurnar svo á að sá leikur væri ekki svo slæmur fyrir félagsleg tengsl 

drengja sinna. Þeir væru að spila við vini sína og sögðu þær heilmikil samskipti fara á milli 

þeirra á meðan tölvuleikurinn er spilaður. Þá sagði ein móðirin frá því að dóttir sín hafi verið 

dugleg við að ,,leika“ við vinkonur sínar í gegnum myndspjall á Facetime á tímum 

samkomubanns í miðjum Covid-19 heimsfaraldri. Taldi hún það hafa nauðsynlegan hlut í 

hversdagsleika dóttur sinnar á fordæmalausum tímum, og jafnframt bera þess vott hversu 

fljót börn eru að tileinka sér það sem tæknin býður upp á. Allt getur haft sínar jákvæðu og 

neikvæðu hliðar og því mikilvægt að gæta hófs. 

  Áhugi minn á þessu viðfangsefni kviknaði þegar ég las viðtal við átta ára Youtube-

stjörnu sem sagðist velta milljörðum íslenskra króna á árs grundvelli. Það er mjög áhugavert 
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að hugsa til þess að einhver sé að þéna slíkar fjárhæðir með því að sýna leikföng á netinu. 

Nánast er hægt að alhæfa að KrakkaRÚV sé ekki að þéna fjárhæðir í líkingu við það magn 

sem nefnt var í viðtalinu, nema þá kannski yfir margra ára skeið. Enda er ekki hægt að draga 

það í efa að deildin (KrakkaRÚV) sé frekar fjársvelt heldur en hitt því fjármagn til framleiðslu 

á barnaefni fær oftar en ekki lakari hljómgrunn styrktaraðila en efni fyrir fullorðna (Roald 

Eyvindsson, 2019). Það þarf að finna bót á því og koma íslenskri framleiðslu á barnaefni í 

betri farveg með nútímavæddari hugsjónum. 

 Þó svo að lesning viðtalsins við Youtube-stjörnuna hafi verið kveikjan að 

viðfangsefninu þá tók hugmyndin allt aðra og óvænta stefnu. Ég er margs vísari um veruleika 

og áhorfsheim barna. KrakkaRÚV gegnir mikilvægu hlutverki og sinnir því með eindæmum 

vel. Helsti veikleiki KrakkaRÚV er þó mögulega of mikil íhaldssemi þar sem menningin er 

sífellt að taka á sig aðra og breytta mynd. Það er mikil áskorun fyrir framleiðendur 

KrakkaRÚV að eiga í samkeppni við alþjóðlegar streymisveitur en sú samkeppni gæti orðið 

mun farsælli fyrir KrakkaRÚV ef áherslunum yrði breytt lítillega. Þá er líklegt að aukið áhorf á 

KrakkaRÚV komi til með að nást ef framleitt efni fengi betri auglýsingu og ef sveigt væri 

framhjá gildandi reglum um samfélagsmiðlanotkun deildarinnar (KrakkaRÚV).   

Niðurstöður rannsóknarinnar komu mér ekki í opna skjöldu. Foreldrar eru fyrirmyndir barna 

sinna og gegna því stóra hlutverki að vera uppbyggjandi leiðbeinendur þeirra. Börn veita 

snjalltækjanotkun foreldra sinna eftirtekt og eru líkleg til þess að apa upp eftir þeim.  

Sem lítið dæmi, þá er oft fátt um svör þegar börn vekja máls á því afhverju mamma og pabbi 

megi horfa á einn þátt á Netflix, uppi í rúmi, í gegnum tölvuna rétt áður en gengið er til 

svefns, en börnin ekki. Sanngirnis er ekki gætt ef börnunum ber að bíða eftir að dagskrá 

KrakkaRÚV hefjist í sjónvarpinu og þar horfa þau jafnvel á efni sem þeim líkar ekki eins mikið 

líkt og efni á öðrum veitum. Þau vita mæta vel hvað alþjóðlegar streymisveitur hafa upp á að 

bjóða og vita að áhorf er mögulegt allan sólarhringinn. KrakkaRÚV smáforritinu þyrfti að 

koma betur á framfæri þannig að fleiri geti fengið vitneskju um tilveru þess. Þá gæti 

KrakkaRÚV þurft að auka fjölbreytnina í framleiðslunni, til dæmis með því að framleiða þætti 

um rafíþróttir, lífsbjargir (e. hacks) eða setja á laggirnar sápuóperur fyrir unglinga. Allt snýst 

þetta um aukið fjármagn, breytt viðhorf í takt við tíðarandann. 
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Viðauki – netkönnun 
 

Áhorf á KrakkaRÚV. 

Þessi könnun er lögð fram sem hluti af rannsókn BA-verkefnis í fjölmiðlafræði við Háskólann 

á Akureyri, þar sem hugmyndafræði og áhorf á KrakkaRÚV er skoðað. Niðurstöðurnar verða 

greindar og kynntar í verkefninu en rétt er að árétta að ekki er hægt að rekja einstaka svör til 

þátttakenda með einum eða öðrum hætti.  

Bestu þakkir fyrir þátttökuna! 

 

Spurning 1. 

Hvert er líffræðilegt kyn barnsins þíns? 

o Kvenkyn 

o Karlkyn  

o Annað 

o Vil ekki svara 

 

Spurning 2. 

Á hvaða skólastigi er barnið þitt? 

o Leikskólastigi 

o Yngsta stigi í grunnskóla 

o Miðstigi í grunnskóla 

o Efsta stigi í grunnskóla 

 

Spurning 3. 

Hver er aldur barnsins þíns? 

o 1 árs 

o 2 ára 

o 3 ára 

o 4 ára 

o 5 ára 

o 6 ára 

o 7 ára 
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o 8 ára 

o 9 ára 

o 10 ára 

o 11 ára 

o 12 ára 

o 13 ára 

o 14 ára 

o 15 ára 

 

Spurning 4. 

Horfir barnið þitt á KrakkaRÚV? 

o Já 

o Nei 

o Stundum 

 

Spurning 5. 

Hversu oft í viku telur þú að barnið þitt horfi á KrakkaRÚV? 

o Mjög oft 

o Oft 

o Mjög sjaldan 

o Sjaldan 

o Aldrei 

 

Spurning 6. 

Hvenær horfir barnið þitt aðallega á KrakkaRÚV? 

o Aðallega um helgar 

o Aðallega á virkum dögum 

o Bæði um helgar og á virkum dögum 

o Aldrei 
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Spurning 7. 

Á hvaða tíma dags horfir barnið þitt aðallega á KrakkaRÚV? 

o Á morgnana um helgar 

o Seinnipart dags um helgar 

o Seinnipart dags á virkum dögum 

o Barnið mitt horfir ekki á KrakkaRÚV 

 

Spurning 8. 

Af eftirtöldum dagskrárliðum KrakkaRÚV, hvaða dagskrárlið telur þú að barnið þitt hafi 

mestan áhuga á að horfa á? 

o Stundin okkar 

o Krakkafréttir 

o Táknmál 

o Krakkakiljan 

o Innkeyptar og talsettar teiknimyndir 

o Annað 

o Engan 

 

Spurning 9. 

Hvað að eftirtöldu heldur þú að barnið þitt myndi helst vilja horfa á ef það hefði val? 

o KrakkaRÚV 

o Youtube 

o TikTok 

o Netflix 

o Annað 

o Ekkert 

 

Spurning 10. 

Hefur barnið þitt greiðan aðgang að snjalltækjum hversdagslega? 

o Já, barnið mitt á sína eigin spjaldtölvu 

o Já, barnið mitt á sinn eigin snjallsíma 

o Já, barnið mitt á hvort tveggja sinn eigin snjallsíma og spjaldtölvu 

o Já, barnið mitt fær afnot af mínum snjallsíma 
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o Já, barnið mitt fær afnot af minni spjaldtölvu 

o Já, barnið mitt fær afnot af mínum snjallsíma eða minni spjaldtölvu 

o Nei, barnið mitt hefur ekki aðgang að slíku 

 

Spurning 11. 

Vissir þú af KrakkaRÚV appinu? 

o Já 

o Nei 

 

Spurning 12. 

Hvort heldur þú að barnið þitt myndi frekar vilja horfa á KrakkaRÚV í gegnum appið eða 

sjónvarpið? 

o Appið 

o Sjónvarpið 

o Hvorugt 

 

Spurning 13. 

Á heildina litið, hversu mikilvægt finnst þér hlutverk KrakkaRÚV? 

o Mjög mikilvægt 

o Frekar mikilvægt 

o Hlutlaus 

o Frekar lítilvægt 

o Mjög lítilvægt 

o Skiptir engu 


