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Ágrip 
Þessi ritgerð er til BA-prófs í fjölmiðlafræði við hug- og félagsvísindasvið Háskólans á Akureyri. 

Umfjöllunarefni hennar er hvaða áhrif barnaefni á ensku hafi á íslensk börn og málþroska þeirra. 

Enska er fyrirferðarmikil í umhverfi Íslendinga og þá sérstaklega í daglegu lífi barna og unglinga. 

Í þessu samhengi er oft talað um Youtube áhorf barna á leikskólaaldri og smit ensku yfir í 

málnotkun þeirra. Efni á ensku hefur aldrei verið aðgengilegra en nú með komu snjalltækja og 

streymisveitna og því er vert að skoða hvort tengsl séu á milli þess og málnotkunar barna. Farið 

er yfir máltökuferlið, stofnun Ríkisútvarpsins (RÚV), erlend áhrif, fjölmiðlalögin og aðgengi 

barnaefnis á íslensku. Tekið var viðtal við Sigyn Blöndal, verkefnastjóra barna- og 

ungmennaþjónustu RÚV um stefnu KrakkaRÚV hvað varðar framleiðslu efnis á íslensku fyrir 

börn. Einnig var rætt við tvær mæður barna á leikskólaaldri sem gefa innsýn í viðhorf foreldra 

til máltöku íslenskra barna og miðlanotkunar. 

Niðurstöður ritgerðarinnar leiða í ljós að enskt efni, hvort sem það er sjónvarpsefni eða 

snjalltækjanotkun, hefur áhrif á málnotkun íslenskra barna og unglinga. Því meira sem börn og 

unglingar neyta af afþreyingarefni á ensku því líklegra er að þau tali á ensku við vini sína og noti 

ensk tökuorð. Ekki er ljóst hver langtímaáhrif af notkun á efni á ensku verða á íslensk börn því á 

margan hátt virðist íslenska tungumálið standa nokkuð sterkt þrátt fyrir þetta áreiti. Íslensk 

stjórnvöld leggja sitt af mörkum með lagasetningum til að viðhalda tungumálinu og vernda börn 

gegn áreiti af erlendum tungumálum. Einnig reyna sjónvarpsstöðvarnar RÚV og Stöð 2 að styðja 

við íslenska tungu, meðal annars með talsetningu og framleiðslu efnis sem ætlað er börnum. 
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Abstract 
This paper is submitted as a part of the Baccalaureus Atrium – degree in Media Studies at the 

University of Akureyri. The subject of the paper is to determine the effects of children's 

television content in English on Icelandic children and their language development. Icelanders 

are exposed to the English language every day, particularly children and teenagers. Youtube is 

often mentioned in regards to this subject because children have started to understand and 

speak English from a young age after regular usage. Media content in English has never been 

as accessible due to technological advances and streaming services and therefore it is worth to 

look into the connection with Icelandic children's language development and exposure to 

content in English. To answer the question about the effects of English media on children the 

language acquisition process is examined. Also the history of the establishment of the Icelandic 

national broadcasting service, RÚV, foreign effect on Icelandic, media legislations, and the 

access to screen entertainment for children in Icelandic. An interview with Sigyn Blöndal, 

project manager of the children and youth department at RÚV about the station's policy 

regarding the production of material in Icelandic for children. Interviews were conducted with 

two mothers of children in kindergarten to get an insight into the perspective of parents 

regarding the language development of Icelandic kids and their media usage.  

The conclusion is that material in English both television content and smart devices have 

effects on children's language development and usage. The more that children and teenagers 

consume of English entertainment the more likely they are to speak to their friends and use 

English catchwords. It isn‘t clear what the long-term effects of entertainment in English have 

on Icelandic children but despite the effect of English, the status of the Icelandic language 

doesn‘t show signs of decay. The Icelandic government uses legislation in attempts to preserve 

the language and the TV stations RÚV and Stöð 2 produce and dub content to support its status. 
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Formáli 
 
Ritgerðin er lokaverkefni til 180 eininga BA prófs í fjölmiðlafræði í félagsvísindadeild við 

Háskólann á Akureyri. Ég á tvö börn undir fjögurra ára aldri og hef mikið velt fyrir mér áhrifum 

YouTube áhorfs og viðhorfum annarra íslenskra foreldra til þess. Samanburður á samtölum við 

aðrar mæður og foreldra mína af eldri kynslóð kveiktu hugmyndina um að skrifa lokaverkefni í 

fjölmiðlafræði um málefnið. Þegar Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra, birti 

fyrr á árinu kvörtunarbréf til Disney+ um skort af íslensku talsettu efni á miðlinum lá beinast við 

að skrifa um íslensk börn og áhrif framboðs af ensku barnaefni á þau og málþroska þeirra. 

 

Þakkir fá leiðbeinandi minn Kjartan Ólafsson fyrir góð ráð og samtöl í vetur, viðmælendur mínir 

fyrir að gefa sér tíma til að tala við mig og sérstakar þakkir fá samnemendur mínir Alexandra Bía 

og Bryndís Lilja fyrir síðastliðin þrjú ár. 
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1 Inngangur 
Undanfarna áratugi hefur í samfélagslegri umræðu oft á tíðum borið á áhyggjum af máltöku 

íslenskra barna. Áhrif ensku á íslenska tungu og slakur lesskilningur barna hefur verið í 

brennidepli í fjölmiðlum, hjá menntastofnunum og á heimilum. Ótal spurningar hafa vaknað um 

áhrif streymisveitna og sjónvarpsefnis á ensku á máltöku og málþroska barna og unglinga. 

Foreldrar velta fyrir sér til hvaða ráðstafana þeir þurfi að grípa til að stuðla að góðri máltöku 

barna sinna eða hvort þess þurfi yfir höfuð. Sumir foreldrar virðast vera sáttir við og jafnvel 

stoltir af því að börn þeirra geti talað ensku betur en íslensku á leikskólaaldri þó enska sé ekki 

þeirra móðurmál.  

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er: „Hvaða áhrif hefur sjónvarpsefni á ensku á börn 

og málþroska þeirra?“ Fyrst verður farið yfir máltökuferil barna og kenningar um máltöku. Síðan 

verður fjallað um upphaf sjónvarpsins á Íslandi og umræður í þjóðfélaginu sem fylgdu í kjölfarið 

sem svipar til umræðu samtímans um erlend áhrif á íslenska menningu. Niðurstöður 

rannsóknarverkefnisins „Greining á málfræðilegum áhrifum stafræns málsambýlis“ verða 

skoðaðar í samhengi við börn og tækjanotkun. Síðan verður farið yfir ábyrgð fjölmiðla, 

sérstaklega Ríkisútvarpsins (RÚV), gagnvart íslenskri tungu og börnum. 

Fjallað er um aðgengi og framboð barnaefnis á íslensku á RÚV og Stöð 2, bæði í línulegri 

dagskrá og á streymisveitum. Einnig verður skoðað magn efnis með íslensku tali og íslenskt 

talsett efni á helstu erlendu streymisveitunum YouTube, Netflix og Disney+. 

Til að fá tilfinningu fyrir umræðum og viðhorfum samtímans verður stuðst við viðtal við 

Sigyn Blöndal, verkefnastjóra barna- og ungmennaþjónustu RÚV og viðtöl við mæður tveggja 

barna á leikskólaaldri.  
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2 Máltaka barna 

2.1 Líffræðilegar forsendur 
Máltaka barna hefst þegar barn lærir sitt fyrsta tungumál. Ferlið byrjar í raun á síðustu vikum 

meðgöngu þegar fóstrið öðlast heyrn í móðurkviði en ung börn virðast búa yfir meðfæddum 

hæfileikum til að læra tungumál með náttúrulegum hætti. Þegar fólk eldist reynist flestum 

erfiðara að læra ný tungumál (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013). 

Mannsheilinn skiptist í tvö hvel, vinstra og hægra. Þau skipta með sér verkum, vinstra 

heilahvelið stjórnar hreyfingum hægri hluta líkamans og hægra heilahvelið stjórnar þeim vinstri. 

Sitthvor helmingur heilans þarf að vinna úr skynjun gagnstæðrar hliðar. Verkaskipting 

heilahvelanna snýr ekki einungis að hreyfingu og skynjun heldur einnig að tungumálum. Hjá 

flestum eru sérstakar málstöðvar í vinstra heilahveli sem vinna með mismunandi þætti 

móðurmáls, bæði hjá rétthentum og meirihluta örvhentra. Þó kemur fyrir að þær séu í hægra 

heilahveli eða báðum megin hjá örvhentum. Málstöðvarnar eru nefndar eftir fræðimönnunum 

sem uppgötvuðu þær fyrstir manna eftir miðja nítjándu öld, annars vegar Paul Broca, sem var 

franskur læknir og mannfræðingur og hins vegar þýska taugalækninum Karl Wernicke. Þeir 

fundu út að tengsl væru á milli málstols (e. aphasia) og skemmda á ákveðnum stöðum í 

heilanum. Málstol lýsir ástandi þar sem einstaklingur missir málið að einhverju leyti vegna 

heilaskaða og getur málmissirinn verið misjafnlega mikill eftir stærð skaðans. Með rannsóknum 

sínum á einkennum málstols uppgötvuðu Broca og Wernicke málstöðvar mannheilans. 

Máltjáning og málfræði eiga sér að mestu uppruna í svæði sem kallað er Broca-svæði heilans 

en málskilningur er á Wernicke-svæðinu (Sigríður, 2013). 

Mörg börn alast upp á heimilum þar sem töluð eru fleiri en eitt tungumál og þau læra 

að skilja, tala, lesa og skrifa á tveimur eða fleiri tungumálum. Þetta kallast að vera tvítyngdur 

eða fleirtyngdur. Í segulómunarrannsóknum hjá tvítyngdum einstaklingum með tvö móðurmál 

frá æsku sést að bæði tungumálin myndast á Broca-svæðinu í vinstra heilahveli. Hjá fólki með 

eitt móðurmál og annað tungumál kemur í ljós að tungumálin eiga sér sitthvora staðsetninguna 
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á Broca-svæðinu. Hjá íslenskum börnum sem lærðu dönsku í skóla eru íslenskan og danskan á 

sitthvorum staðnum á Broca-svæðinu í vinstra heilahveli (Sigríður Sigurjónsdóttir, e.d.). 

2.2 Meðfæddur málhæfileiki 
Bandaríski málvísindamaðurinn og heimspekingurinn Noam Chomsky setti á síðustu öld fram 

kenningu um meðfæddan málhæfileika fólks. Samkvæmt henni fæðist fólk með ákveðna 

málfræðiþekkingu og grunnatriði í málfræði sem öll tungumál heimsins eiga sameiginlegt. Þetta 

er kallað algildismálfræðin (e. Universal Grammar) og er ein grein í málkunnáttufræði (e. 

generative grammar). Málkunnáttufræðingar sem aðhyllast algildismálfræði telja að börn 

fæðist með hæfileika til að byggja upp málkerfi sitt. Þó margir hafi dregið í efa kenningu 

Chomsky hafa rannsóknir á mannsheilanum og erfðafræði sýnt fram á gildi kenningarinnar. 

Málkunnáttufræðingarnir staðfesta þó að til að læra tungumál þurfi börn einnig að umgangast 

og eiga í samskiptum við fólk (Sigríður, 2013). Chomsky byggir kenningu sína á spurningunni um 

hvernig börn geti vitað svona mikið án þess að hafa nokkuð til að byggja á, það er að segja 

hvernig börn geti sýnt fram á þekkingu fram yfir málumhverfi sitt og reynslu. Sigríður (2013) 

líkir þessum líffræðilega hæfileika fólks við næmt lyktarskyn hunda og bergmálskynjun 

leðurblöku. 

2.3 Markaldur í máltöku 
Til þess að móðurmálstaka íslensks barns verði eðlileg þarf það að heyra tungumálið í umhverfi 

sínu á ákveðnum aldri. Það getur meðal annars gerst með áhorfi á „gott íslenskt barnaefni“ og 

með því að hlusta á eða tala við fullorðið fólk (heilsuvera, 2020). Hugtakið markaldur (e. critical 

period) er notað í sambandi við máltöku og á við um tímann frá fæðingu barns og fram að 

kynþroskaaldri. Rannsóknir sýna að börn verða að læra móðurmál sitt á þessu tímabili því 

annars er ekki hægt að segja að þau eigi sér móðurmál. Málfræðingurinn, Eric Lenneberg, setti 

fram kenninguna um markaldur en í rannsókn hans var fjallað um fólk sem lærði erlent 

tungumál og einstaklinga með málstol sem voru að reyna að ná tökum á máli. Rannsóknir á 

svokölluðum úlfabörnum (e. wild/feral children) staðfesta einnig kenninguna um markaldur og 

að máltöku ljúki við kynþroskaaldur. Úlfabörn eru börn sem alist hafa upp án samskipta og 

umgengni við fólk. Rannsóknir hafa sýnt að þó að úlfabörnum hafi tekist að læra og skilja fjölda 

orða þá ná þau ekki tökum á málfræði tungumáls eins og forsetningum, samtengingum, greini 

og svo framvegis. Í rannsóknum á þessum börnum og heyrnarlausum má sjá vísbendingar um 
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að ef einstaklingur lærir ekki tungumál fyrir lok kynþroskaaldurs og virkjar þar af leiðandi ekki 

vinstra heilahvelið til máltöku, þá færist notkun máls yfir í hægra heilahvelið. Hægra heilahvelið 

hefur þó ekki tök á málfræði tungumáls og einstaklingurinn verður aldrei fullfær um að tjá sig 

með málinu (Sigríður, 2013). 

Misjafnt er hversu auðvelt eða erfitt fólk á með að tileinka sér tungumál eftir 

kynþroskaaldur, sérstaklega málfræði tungumáls. Þessa erfiðleika má oft sjá hjá innflytjendum 

og útlendingum. Þegar fólk lærir tungumál eftir kynþroskaaldur er líklegra að það tali með 

afgerandi hreim (Sigríður, 2013). Þó er mun erfiðara fyrir fólk sem hefur aldrei lært tungumál, 

og á þar af leiðandi ekki móðurmál, að læra mál eftir að máltökuskeiðinu lýkur (Sigríður, e.d.). 

 Mikilvægasta forsenda máltöku barna er að þau séu í kringum fólk og eigi í samskiptum 

við það. Með því byggja börnin upp orðaforða tungumáls og læra sumar reglur þess. Þó sýna 

rannsóknir að börn læra grunnatriði móðurmáls síns hvort sem lítið eða mikið er talað við þau 

en máluppeldi þeirra stjórnar því hversu góð þau verða í tungumálinu. Málþroski er þrepakerfi 

þar sem málkerfi barna verður á hverju þrepi líkara málkerfi fullorðinna. Flest börn eru orðin 

altalandi um 4-5 ára aldur. Á því aldursskeiði hafa flest börn náð meginatriðum málkerfisins að 

frátöldum stökum reglum og orðaforða (Sigríður, e.d.). Sigríður Sigurjónsdóttir (2013) segir vel 

eiga við um máltökuferlið að það læri börnin sem fyrir þeim er haft. 
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3 Stofnun RÚV og amerísk áhrif 
Ríkisútvarpið (RÚV) var stofnað árið 1930 og markaði tímamót á Íslandi. Nokkrum árum áður 

hafði tilraun verið gerð til að stofna einkarekna útvarpsrás sem gekk ekki. Ríkisútvarpið varð til 

sem almannaþjónusta, útsending náðist vítt um land og út á fiskimið og ríkið leit á miðilinn sem 

mikilvægan þátt í upplýsingagjöf, menningu og öryggi þjóðarinnar. Fyrstu 50 ár RÚV var 

stofnunin og miðlun hennar talin íhaldssöm bæði varðandi menningu og pólitík (Þorbjörn 

Broddason, 1996). 

Þorbjörn Broddason (1996) líkti stofnun útvarpsins við endurkomu „kvöldvökunnar“ þar 

sem Íslendingar áttu snemma á tuttugustu öldinni samverustundir á kvöldin með upplestri. Í 

útvarpinu var vikuleg dagskrá þar sem íslenskar sögur voru lesnar fyrir landsmenn. 

Í kjölfar þess að bandaríska varnarliðið kom til Keflavíkur árið 1951 setti það upp 

útvarpsstöð í eigin þágu þar sem erlend tónlist ómaði. Útsending stöðvarinnar náðist vel utan 

umráðasvæðis varnarliðsins og því gat stór hluti íbúa höfuðborgarsvæðisins hlustað. Stöðin sló 

í gegn hjá íslenskum ungmennum sem höfðu fram að því verið útundan í efnisvali RÚV. 

Vinsældir útvarps hersins urðu hitamál í íslenskri pólitík enda andstaða hjá hópi fólks í 

samfélaginu við veru hersins á Íslandi. 

Árið 1955 hóf varnarliðið sjónvarpsútsendingar sem fólk gat einnig náð utan Keflavíkur. 

Þar sem fjölskyldur hermannanna höfðu flutt með þeim til landsins var mikið framboð af 

amerísku skemmtiefni hjá þessari sjónvarpsstöð og þar á meðal barnaefni (Þorbjörn, 1996). 

Áhrif hins nýja miðils Ameríkananna jók enn frekar andstöðu sumra við veru hersins hér 

á landi og aðild Íslands að Nató. Fólk í stjórn-, menningar- og menntamálum á Íslandi tók þátt í 

rökræðum um málið og sumir sögðu sjónvarp varnarliðsins vera innrás í íslenska menningu. 

Þorbjörn (1996) telur þessar deilur líkjast þeim sem urðu í Frakklandi árin 1980-1990 þar sem 

umræður snerust um að vernda evrópska menningu fyrir áhrifum alþjóðlegra 

fjölmiðlasamsteypna.  

Þeir sem studdu sjónvarpsútsendinguna frá herstöðinni á Keflavíkurflugvelli nefndu 

ýmsar ástæður fyrir því, allt frá stuðningi við varnarliðið til hræðslu við Sovétríkin. En þó voru 
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einhverjir sem vildu meira framboð af myndefni, voru hlynntir tækninýjungum, voru kvikmynda-

unnendur eða áttu fjölskyldur og börn sem horfðu mikið á útsendingarnar. Þeir sem voru á móti 

sjónvarpsútsendingu hersins undirstrikuðu flestir hættuna á því að menga íslenska tungumálið, 

bókmenntamenningu, pólitíska menningu og sögðu jafnvel að siðferði unga fólksins myndi 

hljóta skaða af þessum einstefnusamskiptum við „imbann“. Sumir færðu rök fyrir því að ekki 

bara sjónvarp hersins myndi hafa slæm áhrif heldur sjónvarpið yfir höfuð (Þorbjörn, 1996).  

Þegar sjónvarpsútsending varnarliðsins í Keflavík fjórfaldaðist árið 1960 flýtti það 

tilkomu sjónvarpsútsendinga Ríkisútvarpsins sem hófust árið 1966. Þorbjörn (1996) segir að 

eflaust hefði verið beðið með stofnun Ríkissjónvarpsins í nokkur ár ef rökræður um áhrif 

erlendra miðla hefðu ekki orðið vegna hersins. Í fyrstu náði útsending Ríkissjónvarpsins aðeins 

til minnihluta landsins og var dagskrá aðeins í nokkra klukkutíma þrjá daga vikunnar. Þó var 

þróun dagskrárinnar hröð og innan sex ára hafði útsendingardögum fjölgað í sex daga vikunnar 

og náði Sjónvarpið til 98% þjóðarinnar. Til ársins 1983 var júlí sjónvarpslaus mánuður og til 

ársins 1987 var engin útsending í Ríkissjónvarpinu á fimmtudögum (Þorbjörn, 1996). 

Þorbjörn (1996) segir óhætt að fullyrða að íslenska tungumálið sé stolt þjóðarinnar. Allt 

sem virðist ógna hreinleika tungumálsins, hvort sem það er raunverulegt eða ekki, t.d. erlendir 

fjölmiðlar, geti orðið hugmyndafræðilegt og tilfinningalegt hitamál. Samkvæmt Þorbirni leiðir 

þessi hugmyndafræði af sér menningarlega íhaldssemi sem breiðir úr sér yfir alla anga pólitíkur. 
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4 Íslenska tungumálið 

4.1 Erlend áhrif 
Vel á fjórða hundrað þúsund manns hafa íslensku að móðurmáli og samkvæmt lögum er 

íslenska opinbert tungumál Íslands. Hún er norður-germanskt tungumál og myndar, ásamt 

færeysku og ný-norsku, hina vestur-norrænu málætt. Orðaforði íslensku á að mestu leyti 

norrænan (germanskan) uppruna en þó hafa mörg tökuorð smitast í tungumálið síðan á 

landnámsöld. Sem dæmi voru orð tekin úr latínu eftir kristnitöku árið 1000 og við siðaskiptin 

árið 1550 urðu áhrif þýsku meiri með þýðingum á sálmum og trúarritum. Einnig hafði Danmörk 

óhjákvæmileg áhrif á menningu og tungumál Íslendinga á meðan Ísland var undir stjórn Dana. 

Mörg tökuorð úr dönsku færðust yfir í íslenska tungu og urðu hluti af tungumálinu. Nærtæk 

dæmi um það eru viskustykki (viskestykke á dönsku) og gardínur (gardin á dönsku).  

Íslenskt ritmál byggist á latneska stafrófinu en í því eru einnig nokkrir stafir sem ekki 

þekkjast í ensku, t.d. þ, ð, æ og ö en sumir þeirra eru í öðrum Norðurlandamálum. Ritmál 

Íslendinga hefur í raun lítið breyst frá upphafi ritaldar og þar af leiðandi þurfa Íslendingar litla 

þjálfun til að geta lesið forníslenska texta. 

Enska hefur haft mikil áhrif á íslenskuna og eru ensk tökuorð sérstaklega áberandi í 

talmáli Íslendinga og í persónulegum skrifum, t.d. á bloggsíðum og í tölvupósti. Mörg tökuorð 

sem notuð eru í daglegu tali fá íslenska mynd, t.d. næs (e. nice) og kúl (e. cool). En opinber 

stefna er á Íslandi að ný orð skulu vera búin til í staðinn fyrir að fá þau að láni (Eiríkur 

Rögnvaldsson, Kristín M. Jóhannsdóttir, Sigrún Helgadóttir, Steinþór Steingrímsson, 2012). 

4.2 Hættan á útrýmingu tungumálsins 
Eins og kom fram í kaflanum um Stofnun RÚV og erlend áhrif hafði vera bandaríska varnarliðsins 

hér á landi mikil áhrif. Áhrif ensku á íslenskt mál hafa síðan þá orðið enn meiri með aukningu 

afþreyingarefnis frá Bretlandi og Bandaríkjunum (tónlist, kvikmyndir og sjónvarpsefni). 

Netvæðingin hefur ýtt enn frekar undir þessi áhrif enda meirihluti þjóðarinnar netnotendur 

(Eiríkur Rögnvaldsson o.fl., 2012). 
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 Íslenskir og erlendir fjölmiðlar hafa í gegnum tíðina mikið fjallað um hættuna á að 

íslenska tungumálið deyi út vegna útbreiðslu og notkunar ensku. Þó er íslenska ekki eina 

tungumálið sem er í hættu. Árið 2012 var gerð víðtæk rannsókn á vegum META-NET, evrópsks 

öndvegisnets, þar sem máltæknisérfræðingar Evrópu lögðu mat á stöðu máltækni í 30 af 80 

tungumálum heimsálfunnar (META-NET, e.d.). Máltækni er hugtak yfir samvinnu tungumáls og 

tækni, t.d. leiðréttingaforrit, rafræna orðabók og talgervla en einnig hugbúnað sem getur skilið 

og greint tungumál. Dæmi um það er raddstýring snjalltækja (Atli Þór Ægisson, 2016). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að lítill stuðningur væri við 21 af þessum 30 löndum. 

Eina tungumálið sem talið var njóta „góðs stuðnings“ var enska en íslenska var í næstneðsta 

sæti og því talin í mikilli hættu (META-NET, e.d.). Kristín M. Jóhannsdóttir, lektor við Háskólann 

á Akureyri, tók þátt í íslenskum hluta rannsóknarinnar hjá META. Kristín telur að veigamikill 

þáttur í yfirvofandi dauða tungumáls sé þegar annað tungumál hefur tekið alfarið yfir á ákveðnu 

sviði, sem í þessu samhengi eru yfirburðir enska tungumálsins á sviði tækninnar (Kristján 

Sigurjónsson, 2018). 

Áður fyrr höfðu margir áhyggjur af því að danska myndi taka yfir íslenskt mál, sem 

gerðist ekki. Kristín telur áhrif Danmerkur áður fyrr ekki sambærileg við það sem sé að eiga sér 

stað í nútímanum og segir: „Við erum með enskuna í eyrunum daginn út og inn. Við erum með 

lítil börn í leikskóla sem eru farin að horfa það mikið á enskt efni að þau eru farin að tala einhvers 

konar ensku sín á milli. Þetta er alls staðar í kringum okkar og þetta varðar ekki bara 

máltæknina.“ (Kristján, 2018). 

4.3 Áhrif stafrænna miðla 
Árið 2016 hlaut rannsóknarverkefnið „Greining á málfræðilegum áhrifum stafræns 

málsambýlis“ öndvegisstyrk Rannsóknarsjóðs. Markmið verkefnisins var að rannsaka stöðu 

íslenskunnar með tækniþróun til hliðsjónar. Niðurstöður verkefnisins sýna að íslenska hefur 

tekið breytingum og áreiti ensku er mikið, sérstaklega hjá börnum og unglingum. Börn byrja 

mun yngri að nota snjallbúnað, t.d. síma og spjaldtölvur, en tíðkaðist fyrir nokkrum árum 

(molicodilaco, e.d.). Samkvæmt Sigríði Sigurjónsdóttur, prófessor í íslenskri málfræði við 

Háskóla Íslands, byrjuðu 2% íslenskra barna árið 2013 að nota netið fyrir þriggja ára aldur. Árið 

2019 voru 58% barna, tveggja ára og yngri, byrjuð að nota tölvur, síma og spjaldtölvur. Meira 

að segja voru 8% barna byrjuðu að nota snjalltæki fyrir eins árs aldur. Sigríður telur að þessar 
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breytingar og hraði þeirra hafi mögulega áhrif á málkunnáttu Íslendinga og undirstrikar: „Við 

þurfum að leggja megináherslu á börn og unglinga og einhvern veginn auka íslenskuna í 

málumhverfi þeirra með spennandi efni á íslensku. Fyrir eðlilegan heilaþroska þarf maður að 

hafa móðurmálsfærni í einu máli og ef það næst ekki þá getur það haft alvarlegar afleiðingar.“ 

(Kristín Sigurðardóttir, 2019). 

Í rannsókn á áhrifum stafrænna miðla kemur fram að íslenskir málnotendur eru yfirleitt 

jákvæðir gagnvart bæði ensku og íslensku en þó má greina að viðhorf yngra fólks til íslensku sé 

neikvæðara heldur en hjá eldra fólki. Unglingar á aldrinum 13-16 ára tengja íslenska tungu við 

skólaverkefni og leiðréttingar um rétt og rangt mál en fyrir þeim er enska tungumál afþreyingar 

og ferðalaga erlendis (molicodilaco, e.d.). 

Samband íslensku og ensku hefur þróast undanfarin ár og af þeirri þróun má sjá hversu 

góð íslensk börn eru í að tala og skilja ensku. Auðvelt er að greina að þó börn séu ekki byrjuð að 

læra ensku í grunnskóla þá tala þau gjarnan nánast lýtalausa ensku þrátt fyrir að tungumálið sé 

ekki móðurmál þeirra. Í rannsókninni „Greining á málfræðilegum áhrifum stafræns 

málsambýlis“ kemur fram að 29% barna á aldrinum sex til sjö ára tala stundum ensku við 

íslenskumælandi vini sína og það sama gera 47% barna milli átta og níu ára aldurs (Kristín, 2019). 

Þó áhrif ensku á íslenska tungu virðist mikil sýna niðurstöður rannsóknarverkefnisins að 

samband tungumálanna hefur enn sem komið er ekki haft eftirtektarverð áhrif á íslenska tungu. 

Ýmislegt bendir til að mikil enska í umhverfinu geti ýtt undir málbreytingarnar sem eru nú þegar 

í íslensku en ekki hafa fundist bein tilvik í málbreytingum sem hægt er að tengja við áhrif ensku 

á tungumálið. Enskar formgerðir og orðasambönd eru þó að smitast yfir í íslensku og ljóst að 

enskur orðaforði og setningargerð hafa áhrif á mál barna og unglinga á Íslandi. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa þó til kynna að íslenska tungumálið sé ennþá sterkt og að ekki finnist 

miklar vísbendingar um hnignun þess (molicodilaco, e.d.). 

4.4 Ábyrgð fjölmiðla 
Íslenska er opinbert tungumál Íslendinga og er varin með lögum um stöðu íslenskrar tungu og 

íslensks táknmáls. Í lögunum er tilgreint að stjórnvöld eigi að tryggja notkun málsins á öllum 

sviðum þjóðfélagsins. Einnig eiga allir búsettir á landinu að fá tækifæri til að læra og nota 

tungumálið til að taka þátt í samfélaginu (lög um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls nr. 

61/2011). 
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Í lögum um fjölmiðla er í 29. gr (lög um fjölmiðla nr. 38/2011) fjallað um tal og texta á 

íslensku. Þar stendur að fjölmiðlar eigi að efla íslenska tungu. Miðlar sem vinna með hljóð og 

texta á íslensku eigi að marka sér málstefnu. Allt hljóð- og myndefni sem er í línulegri dagskrá 

eða hægt er að nálgast í gegnum pöntun á að vera textað eða fylgja íslenskt tal, eftir því sem á 

við. Þetta á þó ekki við um efni sem er sýnt erlendis frá í beinni útsendingu né erlenda söngtexta. 

Í slíkum tilvikum á fjölmiðillinn í kjölfarið að endursegja eða kynna atburðinn á íslensku. 

 Í 33. gr laganna stendur skýrt að íslenskum fjölmiðlum sem miðla myndefni í línulegri 

dagskrá beri skylda til að verja meirihluta af útsendingartíma í íslenskt dagskrárefni og annað 

dagskrárefni frá Evrópu. Með þessu er átt við heildarútsendingartíma að frátöldum þeim tíma 

sem fer í fréttir, íþróttaviðburði, leiki, auglýsingar, textavarpsþjónustu og fjarkaup. 

Fjölmiðlaveitur sem bjóða upp á leigu myndefnis eiga að tryggja eftir bestu getu að myndefni á 

íslensku og annað evrópskt efni sé í meirihluta (lög um fjölmiðla nr. 38/2011). 

Árið 2018 lagði nefnd skipuð af mennta- og menningarmálaráðherra fram tillögur um 

bætt rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla. Í tillögu F var lagt til að einkareknir fjölmiðlar fái 

undanþáguheimildir frá textun eða talsetningu við sýningu á erlendu efni. Meginreglan eigi að 

vera að miðla efni á íslensku eða með íslenskum texta en í tilvikum þar sem um er að ræða 

beina útsendingu sem erfitt er að texta eða endursegja fái fjölmiðlar undanþágu frá talsetningu 

eða textun. Nefndin lagði til að þessar reglur yrðu útfærðar í lögum um fjölmiðla 

(menntamálaráðuneytið, 2018). Guðrún Kvaran þáverandi formaður íslenskar málnefndar sagði 

í viðtali við RÚV að brýnt sé að talsetja og texta allt erlent efni. Þó skoða megi hvort undanþágur 

eigi við í einstökum tilvikum þá eigi íslenska tungan nú þegar erfitt uppdráttar og ekki sé á 

bætandi með frekari erlendum áhrifum. Guðrún telur mikilvægt að Íslendingum sé annt um 

tungumál sitt og að reynt sé að sporna gegn glötun þess (Milla Ósk Magnúsdóttir, 2018). 
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5 Íslenskt barnaefni 

5.1 Framleiðsla  
Þorbjörn Broddason (1996) segir að frá því Stöð 2 var stofnuð árið 1986 hafi stöðin miðlað miklu 

amerísku efni, þar á meðal kvikmyndum, sápuóperum og fréttaskýringaþáttum. Þó að íslensk 

framleiðsla hafi verið búin að fjórfaldast áratuginn þar á undan hafi íslenskt efni samt verið í 

sögulegu lámarki eða innan við fjórðungur af sjónvarpsdagskrá. Þorbjörn telur skýringuna 

einfaldlega þá að ómögulegt sé fyrir jafn lítinn markað og er á Íslandi að reka tvær 

sjónvarpsrásir, þrátt fyrir útvarpsskatt RÚV, áskriftargjöld Stöðvar 2 og tekjur af auglýsingasölu. 

Vegna þess hve ríkjandi erlent efni hafi verið á sjónvarpsmarkaðnum þá sé þrýstingur á RÚV 

sem ríkismiðil að framleiða íslenskt efni. Þorbjörn (1996) telur framleiðslu heimildamynda og 

raunveruleikaþátta meiri vegna þess að framleiðslukostnaður sé lægri en kostnaður við 

framleiðslu á frumsömdu leiknu efni. Einnig telur hann þetta efni vera vinsælt hjá landanum 

vegna ástar Íslendinga á landinu, náttúrunni, tungumálinu og menningunni. Þættirnir sem hann 

nefndi í þessu sambandi voru Stiklur, Maður er nefndur og Á tali hjá Hemma Gunn. 

Þegar þessi ritgerð er skrifuð (vorið 2021) standa yfir upptökur á nýrri barnaþáttaröð 

fyrir sjónvarp á Akureyri. Þetta er í fyrsta skipti sem íslenskt barnaefni er framleitt utan 

höfuðborgarsvæðisins. Framleiðsla þáttanna er samstarf norðlensku sjónvarpsstöðvarinnar N4 

og fræðslusviðs Þjóðkirkjunnar og eiga þeir að miðla kristnum boðskap um kærleik, 

umhverfisvernd, manngildi og samkennd. Stefnan er að sýna þættina á sunnudagsmorgnum á 

N4 haustið 2021 og að auki verða þeir aðgengilegir á samfélagsmiðlum kirkjunnar og N4 

(Þröstur Ernir Viðarsson, 2021). 

5.2 RÚV 
Í lögum um Ríkisútvarpið stendur að miðillinn starfi fyrir íslenskt samfélag og skuli stuðla að 

rækt íslenskrar tungu, menningar, sögu þjóðar og menningararfleifð. Í þriðju grein laganna segir 

að Ríkisútvarpinu beri skylda til að framleiða og miðla vönduðu og margbreytilegu efni til 

landsmanna á öllum aldri og óháð búsetu. Ríkisútvarpið skal sinna menningarlegu hlutverki sínu 
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meðal annars með því að leggja rækt við íslenska tungu með framleiðslu á eigin efni og í 

samstarfi við menningu og listir. Sérstök áhersla eigi að vera á leikið efni og endurspeglun 

samtímamenningar þjóðarinnar. Ríkisútvarpið skal taka þátt í íslenskri kvikmyndagerð og kaupa 

efni frá sjálfstæðum framleiðendum. Framleiðsla og miðlun efnis fyrir börn og ungt fólk á að 

vera fjölbreytt og við hæfi. Erlent efni á að sýna fjölbreytta menningarheima með sérstakri 

áherslu á norrænt og evrópskt efni (lög um ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu nr. 23/2013).  

Ríkisútvarpið markaði stefnu árið 2017 fram til ársins 2021 um að vera almannaþjónusta 

fyrir alla aldurshópa og þróast með hinu nýja fjölmiðlaumhverfi þar sem samskiptamiðlar og 

erlendar streymisveitur eru að hasla sér völl. Í stefnunni var lögð áhersla á að ungt fólk sé 

framtíðin og því mikilvægt að stuðla að samstarfi við það í framleiðslu efnis og tengja saman 

kynslóðir, sagnararf og samtímasögu. Þar sem kröfur og þarfir yngra fólks breytast hraðar en 

hjá þeim sem eldri eru, sérstaklega þegar litið er á hraða tækniþróunar var eitt af markmiðum 

stefnunnar að þróa enn frekar aðgengi og framboð efnis svo hver og einn gæti fundið efni á 

sínu áhugasviði. Bæta átti þjónustu fyrir ungmenni á aldrinum 15-29 ára. Sú aðgerð átti að 

byggjast á reynslu stofnunar KrakkaRÚV sem gera átti að sérstakri deild innan RÚV og auka 

fjárframlög til þess um 5% á ári frá 2019. 

Í stefnunni var talað sérstaklega um áskorun þess að auka framboð af innlendu efni fyrir 

börn og unglinga, sérstaklega efni sem endurspegli íslenskan veruleika (RÚV okkar allra: til 

framtíðar, 2017). 

5.3 KrakkaRÚV 
Ríkisútvarpið stofnaði KrakkaRÚV árið 2015  sem framleiðir efni fyrir krakka á aldrinum 6-12 ára. 

Fyrir unglinga á aldrinum 13-15 ára var stofnuð önnur deild árið 2017, UngRÚV og fyrir börn 

undir 8 ára aldri sýnir KrakkaRÚV erlendar teiknimyndir talsettar á íslensku (Sigyn Blöndal, 

munnleg heimild, 8. apríl 2021). 

Sigyn Blöndal, verkefnastjóri barna- og ungmennaþjónustu RÚV (munnleg heimild, 8. 

apríl 2021), telur að markmiðum í stefnu RÚV fyrir árin 2017-2021 hafi verið náð þar sem 

aðgengi að efni á íslensku hafi aldrei verið betra og framleiðsla hafi aukist. Þar má nefna: 

Krakkaskaupið á árunum 2016-2021, Þorri og Þura og týndu jólin árið 2018, Víti í 

Vestmannaeyjum árið 2018 og 20 stuttmyndir gerðar á árunum 2017-2020 eftir aðsendum 

sögum krakka, ásamt öðrum titlum. 
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Barnaefni sem hefur nýlega verið í sýningu og sérvalið gamalt efni er aðgengilegt á 

spilara KrakkaRÚV bæði á netinu og í gegnum Sarpinn. Einnig er KrakkaRÚV með app þar sem 

hægt er að nálgast efni. Krakkar eru hvattir til að senda myndbönd og sögur til KrakkaRÚV til að 

taka þátt í framleiðslu efnis (Sigyn, munnleg heimild, 8. apríl 2021). Í áðurnefndri stefnu RÚV 

var eitt af markmiðunum að auka samstarf við ungt fólk í sköpun efnis og hefur það tekist meðal 

annars með framleiðslu stuttmynda eftir sögum krakka. KrakkaRÚV hefur einnig farið þrjá hringi 

í kringum landið, heimsótt krakka og fengið að kynnast heimabæjum þeirra og afþreyingu sem 

þar er í boði. 

KrakkaRÚV leggur mikið upp úr fræðslu í sinni framleiðslu. Sem dæmi: eldamennsku, að 

læra að skrifa sögur, tónlistarsköpun, handritsgerð og svo framvegis. KrakkaRÚV framleiðir 

einnig þættina HM30 þar sem er fræðst er um Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Einnig 

framleiðir KrakkaRÚV útvarpsþættina Í ljósi krakkasögunnar. Lögð er áhersla á góð samskipti 

við krakkana, bæði sem notendur og með samstarfi í framleiðslu. Markmið KrakkaRÚV er að 

skapa öruggt umhverfi þar sem hvorki er að finna efni sem á ekki erindi við börn né auglýsingar 

(Sigyn, munnleg heimild, 8. apríl 2021). 

KrakkaRÚV leggur áherslu á mál og málnotkun barna í allri sinni framleiðslu en verkefni 

sem snúa sérstaklega að íslensku eru: Söguspilið, Málið í Stundinni okkar, aðsendar sögur barna 

og Krakkakiljan. Í Söguspilinu svara krakkar spurningum og leysa þrautir upp úr sögum (bókum, 

söngtextum eða kvikmyndum). Málið í Stundinni okkar er keppni í íslensku (Krakka Kappsmál) 

og síðan er fjallað um bækur fyrir börn og unglinga í Krakkakiljunni bæði í útvarpi og sjónvarpi. 

Sigyn (munnleg heimild, 8. apríl 2021) leggur áherslu á að allt efni KrakkaRÚV sé á vandaðri 

íslensku og ekki einfaldað um of. Frekar er útskýrt fyrir hlustendum og áhorfendum hvað orðin 

þýða og þannig stutt við fjölbreyttan orðaforða krakkanna. 

Allt efni KrakkaRÚV er annað hvort talsett á íslensku eða textað. Sigyn (munnleg heimild, 

8. apríl 2021) telur KrakkaRÚV hafa forskot á erlendar streymisveitur að þessu leyti. Einnig 

vegna þess að efnið hafi íslenska krakka í forgrunni og að markmiðið með því sé að fræða börn 

heima í stofu á jafnréttisgrundvelli. KrakkaRÚV leggi því mikla áherslu á að byggja efni á 

íslenskum samtíma, sögum og menningu. 
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5.4 Aðgengi að barnaefni á íslensku 
Þegar þessi ritgerð er skrifuð (vorið 2021) er íslenskt talsett barnaefni einungis í línulegri dagskrá 

á RÚV og Stöð 2. Barnaefni Stöðvar 2 fæst með áskrift en eins og fyrr kom fram er efni RÚV 

aðgengilegt öllum á heimasíðunni ruv.is og í streymisveitu RÚV í ákveðinn tíma eftir útsendingu. 

Stöð 2 býður upp á barnaefni í dagskrárlið á sjónvarpsstöðinni, Stöð 2 Fjölskylda, þar sem 

barnaefnið byrjar kl. 6:55 á morgnanna og er sent út til kl. 20:00 á kvöldin alla daga. Eftir það 

tekur við efni sem miðar að eldra fólki.  

Sjónvarpsþjónusta Vodafone býður upp á áskrift (1.490 kr. /mán) að streymisveitunni 

Hopster og samnefndu appi fyrir snjalltæki. Miðillinn er sérsniðinn að krökkum á aldrinum 2-6 

ára og býður barnaefni, leiki, sögur, fræðslu og tónlist á íslensku (Vodafone, e.d.). 

Erlendar streymisveitur eru nær óteljandi en þær hafa haft mikil áhrif á  

sjónvarpsmarkað á Íslandi. Þær helstu á íslenskum markaði eru YouTube, Netflix, Viaplay, Hulu, 

Amazon Prime og Disney+. Á Netflix (15. febrúar 2021) voru 20 titlar með íslensku tali á 

streymisveitunni. Allir nema einn voru fyrir börn og/eða unglinga, bæði teiknimyndir og leikið 

talsett efni eins og Stuart Little. 

YouTube er streymisveita sem er oft nefnd í umræðum um áhrif ensku á máltöku barna 

á Íslandi. Ef skrifað er „barnaefni á íslensku“ í leitarstreng (15. mars 2021) á vefsíðunni finnst 

heilmikið efni, bæði nýtt og gamalt, en ekki er hægt að sjá hversu mikið efni er að finna undir 

leitarskilyrðunum. 

Snemma árs 2021 upphófst mikil umræða á samfélagsmiðlum um áhrif ensku á íslensku 

þegar Lilja Dögg Alfreðsdóttir, menntamálaráðherra, sendi streymisveitunni Disney+ 

kvörtunarbréf. Fyrirtækið opnaði þjónustu á Íslandi haustið 2020 en aðeins ein teiknimynd á 

miðlinum er með íslenskum texta og tali. Ráðherrann hvatti fyrirtækið til þess að styðja 

Íslendinga í að viðhalda tungumálinu sínu. 

 

Það er óboðlegt að stórveldi eins og Disney nýti ekki íslenskar talsetningar og þýðingar á 

streymisveitunni Disney+. Í bréfi til forstjórans hvet ég fyrirtækið til að gera bragarbót á og bendi 

á þá staðreynd, að íslenska tungumálið er kjarninn í menningu þjóðarinnar og sjálfsmynd. Við 

leggjum hart að okkur við að viðhalda því, sérstaklega meðal barna og ungmenna sem daglega 

verða fyrir miklum áhrifum frá öðrum tungumálum, aðallega ensku. Góð móðurmálskunnátta 

er gríðarlega mikilvæg fyrir persónuþroska barna, sjálfsmynd þeirra, menntun og getu til að 
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móta hugsanir. Hún er nauðsynleg íslenskri æsku og framtíð þeirra. (Lilja Alfreðsdóttir, mennta- 

og menningarmálaráðherra, 2021a) 

 

Norrænt útibú Disney í Kaupmannahöfn svaraði bréfi Lilju stuttu síðar og birti hún svarið á 

Facebook síðu sinni. Í því bréfi segir að fyrirtækið reyni að starfa eftir menningu hvers lands þar 

sem það selji aðgang að streymisveitunni. Forstjóri fyrirtækisins lofaði því að hafin væri 

innleiðing íslensks texta og tals á streymisveitunni, t.d. fyrir Lion King, Wall-e og Toy Story 

myndirnar. Taldi hann að verkefnið tæki nokkra mánuði en Lilja tilkynnti á Facebook síðu sinni 

að von væri á efninu með vorinu og að hún myndi fylgja því eftir (Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og 

menningarmálaráðherra, 2021b). 

Sumarið 2020 var tilkynnt að Ísflix, fyrsta íslenska streymisveitan, yrði opnuð í lok ágúst 

það ár. Boðað var að þjónusta fyrirtækisins yrði opin notendum að kostnaðarlausu og að í boði 

yrði fjölbreytt íslenskt efni. Ekki átti aðeins að gefa íslenskri sjónvarpsframleiðslu vettvang 

heldur einnig öllum sjónrænum listviðburðum svo sem tónlist, myndlist, ræðum, viðburðum og 

gjörningum. Markmið veitunnar var að gefa öllum færi á birtingu efnis nema það brjóti lög eða 

siðferði (Katrín Ásmundsdóttir, 2020). Ekki er að sjá að efnisveitan hafi opnað eins og til stóð en 

opnun hennar er samt enn boðuð með óbreyttum hætti.  

  



 

 16 

 

6 Viðhorf foreldra 
Fyrir ritgerðina var rætt við tvær mæður barna á aldrinum sjö mánaða til fjögurra ára um 

íslenskt barnaefni, skjánotkun og hvort tungumál skipti máli í efnisvali. Mæðurnar nefnum við 

Hebu og Júlíu. Heba er stolt af og ánægð með að dóttir hennar, sem er þriggja og hálfs árs geti 

talað ensku þó það sé ekki móðurmál hennar. Júlía reynir að velja íslenskt talsett efni eða leikið 

fram yfir erlent efni fyrir dóttur sína sem er þriggja ára. 

6.1 Heba 
Heba á tvö börn, dóttur á fjórða aldursári og son sem er sjö mánaða. Bæði börnin horfa á 

sjónvarp en dóttirin fær yfirleitt skjátíma á hverjum degi. Á virkum dögum er stúlkan í leikskóla 

frá klukkan átta á morgnana til klukkan fjögur á daginn. Foreldrar hennar reyna að gera eitthvað 

skemmtilegt með henni eftir að leikskóladeginum lýkur en hún fær alltaf að minnsta kosti 

hálfrar klukkustundar skjátíma á milli klukkan fimm og átta á kvöldin. Stundum horfir hún á 

myndefni eftir kvöldmat en ekki ef hún fer í bað á þeim tíma. Stúlkan á iPad sem hún fær að 

nota eftirlitslaust til að horfa á YouTube. Þó geta foreldrar hennar séð í „history“ á YouTube á 

hvaða myndbönd hún horfði. 

Foreldrar hennar borga fyrir geymslu efnis á efnisveitunni Plex. Þar geyma þau niðurhal 

af kvikmyndum og þáttum, alls 9000 titlum á ensku, íslensku og norsku. Vert er að taka fram að 

Heba er tvítyngd. Hún á íslenska móður og norskan föður. Börnin hennar horfa stundum á 

norskt sjónvarpsefni en þó er ekki alla jafna talað við þau á norsku. Heba ólst upp við 

teiknimyndir á norsku og spilar hún þær fyrir börn sín. Aðspurð hvort henni finnist dóttir hennar 

skilja myndir á norsku segir hún (munnleg heimild, 29. mars 2021): „Ég man bara hvernig ég 

skildi þetta þegar ég var ekki komin með nógu gott grip á norskunni sjálf. Maður skilur bara 

einhvern veginn hvað er í gangi.“ 

Dóttir Hebu horfir oft á Disney myndina Cars á ensku en Heba tekur fram að hún horfi 

nánast eingöngu á efni á ensku á YouTube. Heba segir að dóttirin sé orðin fær í að nota 
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spjaldtölvuna til að finna sér efni á YouTube til að horfa á. Foreldrar hennar reyndu í fyrstu að 

velja efni fyrir hana en núna gerir hún það að mestu sjálf. 

Heba segist ekki velja efni eftir tungumáli. Stúlkan horfir jafnvel á leikna hlutverkaleiki á 

úkraínsku á YouTube. Samkvæmt Hebu sýnir hún þó ekki skilning á úkraínsku en er farin að tala 

og skilja ensk orð (munnleg heimild, 29. mars 2021): „Hún skilur mörg orð á ensku og er farin 

að leitast sjálf við að læra orðin með því að spyrja mig hvað þetta og hitt er á ensku. Hún leikur 

sér stundum inni í herbergi og ég heyri hana tala ensku. Hún er undir áhrifum YouTube, ekki 

bara af tungumálinu [ensku] heldur líka áhrifum þess sem hún sér í myndböndunum, t.d. 

hlutverkaleikjum og staðalímyndum.“  

Hebu (munnleg heimild, 29. mars 2021) finnst móðurmálsþroski dótturinnar ágætur. 

Hún telur að enska sé einfaldara mál til að læra því í ensku séu færri orð og minni beygingar. 

Hún tekur dæmi um að dóttir hennar segi stundum: „Hvað gera?“ í staðinn fyrir „Hvað ert þú 

að gera?“ og „Hvað heitir?“ í staðinn fyrir „Hvað heitir þú?“. Heba segir að dóttur hennar finnist 

erfitt að setja samtengingarorð í setningar og tengir það við einföldun enskra setninga. Heba 

(munnleg heimild, 29. mars 2021) er þó ekki áhyggjufull vegna blöndunar tungumálanna og 

segir: „Mér finnst rosalega gaman hvað hún er „multi-lingual“, örugglega af því ég var það. Hún 

er svo snögg að þessu. Eins og svampur.“ 

Heba (munnleg heimild, 29. mars 2021) telur áskriftargjöld eiga að einhverju leyti þátt í 

því að þau foreldrarnir velja YouTube fram yfir RÚV, Stöð 2 og erlendar streymisveitur. 

Myndefnið á YouTube er að hennar mati í mörgum tilfellum meira fræðandi en það sem býðst 

á öðrum miðlum. Þar tekur hún sem dæmi lærdóm um liti, tölur, dýr, einföld lög til að læra og 

svo framvegis. Þó er þetta efni yfirleitt á ensku. Hún segir að ef væri til meira af sambærilegu 

efni á íslensku annars staðar myndi hún velja það, óháð streymisveitu. Eini þátturinn sem hún 

segir að höfði að þessu leyti til dóttur sinnar eru Tölukubbarnir sem eru sýndir á RÚV. Þeir eru 

talsettir á íslensku og kenna börnum tölurnar og að leggja saman og draga frá. Hebu finnst 

einnig mikið til af nytsamlegu leiknu efni á YouTube þar sem krakkar eru í hlutverkaleikjum. 

Dóttir hennar hefur gaman af þeim og hermir eftir í eigin leikjum. 

6.2 Júlía 
Júlía á þriggja ára dóttur sem fær ekki fastan skjátíma á hverjum degi en Júlía (munnleg heimild, 

6. apríl 2021) segir enga reglu á því heldur fari skjánotkun eftir aðstæðum hverju sinni. Dóttirin 



 

 18 

horfir lítið og stutt í einu á sjónvarp, ef það er í boði, en kýs frekar að nota snjallsíma fyrir 

skjátíma. Dóttir Júlíu er í leikskóla á virkum dögum og fær hún stundum skjátíma eftir leikskóla.  

Júlía og maður hennar velja yfirleitt barnaefni á YouTube, Netflix eða KrakkaRÚV. Á 

KrakkaRÚV horfir dóttir þeirra mest á teiknað talsett efni á íslensku, þættina Bubbi byggir, 

Loðmund og Hvolpasveitina. Júlía segir þó að henni finnist takmarkað efni á KrakkaRÚV fyrir 

aldurshóp dótturinnar og meira af efni fyrir eldri krakka, t.d. Ævar vísindamaður og Stundin 

okkar, sem höfði ekki til dóttur þeirra eins og er.  

Dóttir Júlíu notar einnig snjallsíma foreldra sinna til að spila lærdómsleiki. Foreldrar 

hennar reyna frekar að úthluta henni skjátíma fyrir þessa leiki heldur en að horfa á efni. Ef þau 

þurfa að verðlauna hana eða veita henni eitthvað eftirsóknarvert þá er YouTube fyrsta val. Ef 

foreldrarnir þurfa frið eða andrými þá leyfa þau henni að horfa á YouTube í síma.  

Júlía og maður hennar velja að nota YouTube Kids appið sem veitir aðgang að barnaefni 

og útilokar annað. Júlía segist ekki alltaf komast upp með að velja myndefni fyrir dóttur sína en 

hún leitar oftast að barnaefni á íslensku á miðlinum, t.d. gamla Stubba þætti. Júlía segir gallann 

við YouTube að myndböndin rúlli síðan áfram og oft sé stelpan komin í eitthvað allt annað efni 

en hún byrjaði að horfa á. Því er Júlía mjög dugleg að útiloka efni á YouTube Kids sem samrýmist 

ekki gildum foreldranna: „... eins og til dæmis þar sem stelpur eru að elda eða þjónusta 

einhverja stráka eða þegar stelpur eru í prinsessubúningum.“ Hún telur mikilvægt að fylgjast vel 

með YouTube notkun barna og þó að YouTube Kids eigi að takmarkast við efni fyrir börn þá sé 

ekki hægt að treysta því algjörlega. Júlía (munnleg heimild, 6. apríl 2021) segir: „Það erfiða við 

þetta er að maður notar YouTube til að kaupa sér frið og þá er maður kannski ekki beinlínis að 

ná að fylgjast með öllu.“ 

Eins og fyrr kom fram reynir Júlía að velja íslenskt efni fyrir dóttur sína og segir hún 

ástæðuna að rugla hana sem minnst og reyna að kenna henni íslensku. Þó eru Júlía og maður 

hennar ekki á móti því að stelpan heyri önnur tungumál og segir hún: „Maður vill kannski að 

mesti tíminn sem hún eyðir í áhorf sé á íslensku á meðan hún er allavega að læra að tala. En svo 

er þetta líka frábær leið til að læra önnur tungumál.“ (Júlía, munnleg heimild, 6. apríl 2021).  

Dóttir Júlíu sýnir ekki merki um að hún sé að læra ensku af YouTube áhorfi. Upplifun 

Júlíu er að hún sé aðeins að túlka samskipti fólksins án þess að skilja orðin. 

Júlía segir að dóttir hennar sæki ekki svo mikið í að horfa á barnaefni að foreldrarnir geti 

réttlætt að kaupa áskrift að Stöð 2. Júlía segir að hún vilji ekki eyða miklum peningum í aðgengi 
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að barnaefni því hún vill heldur ekki að dóttir hennar sé að eyða miklum tíma í áhorfið (Júlía, 

munnleg heimild, 6. apríl, 2021). 
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7 Samantekt og umræður 
Ljóst er að börn fæðast með meðfæddan málhæfileika til að læra tungumál og virðast þau læra 

grunnatriði máls óháð því hversu mikil eða lítil samskipti þau eiga við fullorðið fólk. Þó stjórna 

máluppeldi og samskipti því hversu góð þau verða í tungumálinu (Sigríður Sigurjónsdóttir, e.d.). 

Til að móðurmálstaka íslenskra barna gangi eðlilega fyrir sig þurfa börnin að heyra tungumálið 

í umhverfi sínu á ákveðnum aldri, meðal annars með því að horfa á „gott íslenskt barnaefni“ og 

með samskiptum við fullorðna (heilsuvera, 2020). 

 Í upphafi ritgerðarinnar var sett fram rannsóknarspurningin: „Hvaða áhrif hefur 

sjónvarpsefni á ensku á börn og málþroska þeirra?“ Niðurstaðan er að áreiti ensku á Íslandi er 

mikið og íslensk tunga hefur tekið breytingum. Áhrifin eru augljós hjá börnum og unglingum. 

Ung börn eru farin að skilja og tala hvort við annað á nánast fullkominni ensku þó enska sé ekki 

annað móðurmál þeirra. Viðtalið við Hebu (móðir leikskólabarns) styður þetta þar sem dóttir 

hennar sýnir skilning á ensku og er farin að tala á ensku í leikjum eftir að hafa horft mikið á enskt 

barnaefni á YouTube (munnleg heimild 29. mars, 2021). Íslensk börn og unglingar eru einnig í 

sífellt ríkari mæli farin að nota ensk orð í staðinn fyrir íslensk í daglegu tali og segjast tengja 

notkun íslensku æ meira við skólaverkefni og athugasemdir um rétt og rangt mál (molicodilaco, 

e.d.). Kristín M. lektor við Háskólann á Akureyri segir ensku vera fyrirferðarmikla í daglegu lífi 

Íslendinga og augljós áhrif þess séu hjá börnum á leikskólaaldri sem eru farin að tala ensku hvort 

við annað (Kristján Sigurjónsson, 2018). Notkun barna á ensku máli má rekja til áhorfs á enskt 

myndefni og einnig snjalltækjanotkunar. Þróunin virðist vera að börn eru farin að nota snjalltæki 

eins og síma og spjaldtölvur mun yngri en þekktist áður fyrr samanber að árið 2019 voru 58% 

barna undir tveggja ára byrjuð að nota snjalltæki og 8% fyrir eins árs aldur (molicodilaco, e.d.). 

Deilur um erlend áhrif á íslenska tungu og menningu hafa lengi vel verið hitamál á 

Íslandi. Þegar varnarliðið hóf útvarps- og síðar sjónvarpsútsendingar gátu Íslendingar notið 

vestræns afþreyingarefnis og voru hreint ekki allir sammála um kosti þess að fá útsendingarnar 

inn í daglegt líf hjá stórum hluta landsmanna (Þorbjörn Broddason, 1996). Deilunum um erlend 
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áhrif á tungumál og menningu Íslendinga meðan bandaríska varnarliðið var á Keflavíkurflugvelli 

svipar til umræðu samtímans.  

Í nútímanum eru stjórnvöld meðvituð um að vernda þurfi íslenska tungu með lögum og 

þá sérstaklega með lögum um fjölmiðla, þar sem þeir eru skyldaðir til að hafa efni á íslensku í 

meirihluta á miðlum sínum. Einnig að hvetja til framleiðslu og samstarfs við aðra 

menningarstarfsemi og endurspegla íslenskan samtíma. Ríkisfjölmiðill Íslendinga, RÚV, þarf 

einnig að sýna ábyrgð í verki gagnvart tungumálinu og framleiðslu efnis (lög um Ríkisútvarpið, 

fjölmiðil í almannaþágu nr. 23/2013). En samkvæmt Sigyn Blöndal (munnleg heimild, 8.apríl 

2021) er framleiðsla KrakkaRÚV mikil og hefur aukist síðustu ár og vilji er fyrir því að miðla góðu 

máli til íslenskra barna. 

Af viðtölunum við mæður barna á leikskólaaldri má draga þá ályktun að erlendar 

streymisveitur eins og YouTube séu valdar sem aðal myndefnismiðlar barnanna vegna þæginda. 

Auðvelt er fyrir börnin að velja sér sjálf efni á miðlinum, sem getur einnig verið ókostur þar sem 

þau geta auðveldlega fundið efni sem ekki er við þeirra hæfi. Heba (munnleg heimild, 29. mars 

2021), móðir þriggja og hálfs árs gamallar stelpu, kýs að nota YouTube vegna úrvals miðilsins af 

fræðandi efni sem dóttir hennar á auðvelt með að meðtaka og leika eftir. Áhugavert er í þessu 

sambandi að þetta tiltekna efni er einmitt búið til með það að markmiði að efla málþroska 

enskumælandi barna. Mögulega skortir því fræðandi og málþroskandi myndefni fyrir börn á 

íslensku fyrir yngstu börnin og að íslensk framleiðsla miði sína framleiðslu meira við þann hóp. 

Þó er þetta efni í einhverjum mæli til talsett á íslensku á Stöð 2 eða Hopster í gegnum Vodafone 

en foreldrar hafa ekki tök á eða eru ekki tilbúnir að borga fyrir aðgengi að því og velja þess vegna 

ókeypis enskt efni á YouTube í staðinn eða ólöglegt niðurhal. Einnig eru flestir foreldrar að borga 

fyrir aðgang að erlendum streymisveitum eins og Netflix sem bjóða meira af erlendu efni. Af 

viðtölum sem tekin voru má ráða að það er mjög persónubundið hvort foreldrum finnist 

tungumál afþreyingarefnis barna skipta máli og hvort ástæða sé til að hafa áhyggjur af áhrifum 

þess á málþroska barna. 

Í þessari ritgerð er ekki fjallað sérstaklega um mikilvægi lestrar á máltöku barna og er 

ekki þar með sagt að sjónvarpsáhorf sé mikilvægari þáttur en lesturinn. Ef farið er út í þá sálma 

er líklegt að sjónvarpsáhorf barna mætti vera minna. Eins og kemur fram í viðtali við Júlíu 

(munnleg heimild, 6. apríl, 2021) vill hún að dóttir hennar eyði tíma í lærdómsleiki frekar en 

sjónvarpsáhorf. Hlutverk foreldra er að setja börnum sínum mörk um sjónvarps- og skjátíma og 
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kynna þau fyrir öðrum afþreyingarefnum. Margir foreldar grípa í snjalltæki eða sjónvarp til að 

kaupa sér frið, hvort sem það er til að elda kvöldmatinn eða til að fá andrými. Slíkt þarf ekki að 

hafa slæm áhrif á máltöku barna nema mögulega í miklu magni. 

Enska er tungumál tækninnar og framboð myndefnis á ensku er meira en af íslensku 

efni. Fjöldi streymisveitna eins og Netflix, Disney+ og Amazon Prime býður þjónustu sína á 

Íslandi og margir foreldrar eru í áskrift. Þegar möguleikinn er fyrir hendi er auðvelt að kveikja á 

barnaefni á streymisveitunum en þar er yfirleitt lítið um efni á íslensku. Eins og kom fram í bréfi 

Lilju Alfreðsdóttur, mennta- og menningarmálaráðherra, til Disney+ getur skortur á barnaefni á 

íslensku haft alvarlegar afleiðingar fyrir íslensk börn því móðurmálskunnátta er mikilvæg fyrir 

sjálfsmynd þeirra og framtíð sem Íslendinga (Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og 

menningarmálaráðherra, 2021). 

Vegna áhrifa ensku á íslensk börn og íslenskuna virðast margir hluteigandi meðvitaðir 

um nauðsyn þess að bregðast við. Það á við um stjórnvöld í fortíðinni og nútímanum með 

lagasetningum, fjölmiðla og ekki síst foreldra. Mæðurnar tvær sem tekin voru viðtöl við 

endurspegla ólík viðhorf gagnvart skjánotkun barna og mikilvægi íslenskrar tungu.  Þó má af því 

efni sem fjallað er um í ritgerðinni draga þá ályktun að flestir séu að gera það sem þeir telja best 

gagnvart tungumálinu og íslenskum börnum. 
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