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Ágrip 

 Jákvæðar kvenkyns fyrirmyndir í fjölmiðlum geta haft jákvæð áhrif á sjálfstraust ungra stelpna, 

gefið þeim innblástur og aukið hugrekki þeirra (Media smarts, e.d.). Það hefur þó ekki verið 

auðvelt í gegnum árin að finna sterkar og jákvæðar kvenkyns persónur í barnaefni. Framleiðendur 

barnaefnis hafa fyrst og fremst einblínt á stráka í efni þeirra og sett stelpur á hliðarlínuna. 

Afleiðingarnar þess eru að börn frá unga aldri eru strax farin að styðja við staðalímyndir og fá 

hugmyndir um það hvað er að vera strákur og hvað er að vera stelpa. Þetta er aðeins lítið brot af 

þeim áhrifum sem sjónvarp hefur á börn. Ýmsar rannsóknir hafa sýnt að börn læra mikið af 

sjónvarpsefni og sjónvarpsáhorf getur haft áhrif á meðal annars hegðun, skap, sjálfsmynd og svefn 

barna. 

 Markmið þessara ritgerðar er að leggja mat á gæði þeirra teiknimynda sem eru nú til 

sýningar fyrir börn í íslensku sjónvarpi út frá hugmyndum um birtingarmynd kynjanna í 

fjölmiðlum. Bechdel prófið verður notað sem greiningatæki og skoðaðar verða teiknimyndir sem  

sýndar eru í línulegri dagskrá á RÚV og Stöð 2. Horft var sérstaklega til þess hvort að 

ríkisfjölmiðill, eins og RÚV, leggi meiri áherslu á að gæta að fræðslugildi og gæðum teiknimynda 

þegar kemur að kynjajafnrétti en miðill sem ekki ber sérstök skylda til að lúta ákveðnum ramma.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að RÚV leggur mikla áherslu á að barnaefnið sem er í 

sýningu þar sé fræðandi og sýni jafnframt sterkar og jákvæðar kvenkyns persónur. 

Teiknimyndirnar sem RÚV sýnir fjalla fyrst og fremst um vináttu og ævintýri. Flestar þeirra leggja 

áherslu á góð samskipti, tilfinningalegan þroska og notkun á ímyndunaraflinu. Á Stöð 2 má finna 

barnaefni með skemmtilegum persónum og fallegri vináttu. Þess má þó geta að Stöð 2 virðist ekki 

leggja jafn mikla áherslu á fræðandi efni og RÚV og einnig er þó nokkur kynjahlutfallsleg skekkja 

á teiknimyndunum á Stöð 2. Í teiknimyndunum á báðum stöðvum er lítill munur á stráka- og 

stelpupersónunum og bæði kynin eru oftast sett jöfn fram. Í teiknimyndunum á báðum stöðvum 

koma fram fjölbreyttar persónur og allir ættu að geta tengt við og litið upp til einhverra af þessum 

stórskemmtilegu og flottu persónum. 

Lykilhugtök: Bechdel, teiknimyndir, RÚV, Stöð 2, stelpur í barnaefni. 
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Abstract 

For girls to see positive female role models in the media and on television can boost their 

confidence, inspire them and give them more courage (Media smarts, e.d.). Over the years film 

producers have first and foremost focused on boys in their content and put girls on the sidelines, 

with the consequence that children from a young age exposed to stereotypes and get ideas about 

what it means to be a boy or a girl. But this is only a small part of the impact that television has on 

children. Various studies have shown that children learn a lot from television and watching 

television can have an influence on behavior, mood, self-image and on children’s sleep.  

 This essay has the goal of looking at the quality of the cartoons that are shown on Icelandic 

television for children, based on ideas about the manifestation of gender in the media. The Bechdel 

test will be used as an analytical tool and the cartoons that are shown on Saturday mornings on 

RÚV and Stöð 2 will be researched. Particular attention was paid to whether state-media, like 

RÚV, puts more emphasis on educational value and quality of the cartoon when it comes to gender 

equality, than a medium that does not have a certain obligation to submit to a specific framework.  

 The conclusion shows that RÚV picks their cartoons carefully and emphasize showing 

cartoons that are not only fun but also educational. The cartoons on RÚV portray girls that are 

strong, brave, and positive. The storylines are most often about friendships and adventures and 

include good communications, emotional growth, and the importance of using one’s imagination. 

On Stöð 2 there can be found fun characters and lovely friendships. However, it looks like Stöð 2 

does not consider the educational value to the same extent as RÚV, and the gender balance was 

not nearly as equal as it was on RÚV. There is very little difference between the boy and girl 

characters on both RÚV and Stöð 2 and both genders are almost always portrayed as equal. The 

cartoons on both RÚV and Stöð 2 show diverse characters and every child should be able to relate 

and look up to at least one of them. 

Keywords: Bechdel, cartoons, RÚV, Stöð 2, girls in cartoons. 
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1. Inngangur 

Ríkisútvarpið (RÚV) var stofnað árið 1930 og er fjölmiðill allra landsmanna. Öllum 

skattgreiðendum er gert skylt að greiða árlega ákveðna upphæð, sem rennur til starfsemi RÚV og 

þannig hafa allir landsmenn aðgang að miðlinum (Lög um ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu 

nr. 14/2013). 30. september 1966 hóf RÚV sjónvarpsútsendingu, fyrst allra fjölmiðla á Íslandi. 

Fyrstu 11 mánuðina var sjónvarpsútsending einungis tvisvar í viku, en næstu 20 árin var sent út 

alla daga nema fimmtudaga. Í október 1987 var svo farið að senda út á hverjum degi (Oddný Sen, 

1995). Frá því að RÚV var stofnað hefur orðið mikil þróun, bæði innan fjölmiðilsins og í 

samfélaginu. Lengi vel var dagskrá RÚV eina sjónvarpsefnið sem Íslendingar höfðu aðgang að, 

en það er löngu liðin tíð. Úrval af bæði íslensku og erlendu sjónvarpsefni og sjónvarpsstöðvum í 

dag virðist nær ótakmarkað. Helstu íslensku sjónvarpsstöðvarnar eru RÚV, Stöð 2, Sjónvarp 

Símans, N4 og Hringbraut. Einnig eru fjölmargar erlendar streymisveitur sem Íslendingar hafa nú 

aðgang að og má þar helst nefna Netflix, Disney Plus og HBO, sem bjóða upp á mjög mikið af 

fjölbreyttu sjónvarpsefni fyrir alla aldurshópa. Ólíkt hinum miðlunum, þá er RÚV fjölmiðill í 

almannaþágu eða ríkisfjölmiðill. Sem ríkisfjölmiðill gegnir RÚV ákveðnu hlutverki og því 

hlutverki fylgir ákveðin ábyrgð. Meginhlutverk RÚV í dag er að upplýsa, fræða og skemmta. Þetta 

hlutverk birtist í fréttum, menningarefni og afþreyingu í útvarpi, sjónvarpi og öðrum miðlum. Þrátt 

fyrir magnið af því efni sem Íslendingar hafa aðgang að í dag, nýta 92% þjóðarinnar þjónustu RÚV 

í hverri viku og 70% nota Ríkisútvarpið á hverjum degi. Það er með því mesta sem þekkist á meðal 

fjölmiðla í almannaþágu í Evrópu (Rúv, 2020).  

RÚV býður meðal annars upp á teiknimyndir fyrir börn og um helgar er langur barnatími, 

þar sem alls kyns teiknimyndir eru sýndar. Samkvæmt Rúv.is er sérvalið erlent efni fyrir yngstu 

áhorfendurnar og fá börnin uppbyggjandi og skemmtilegt efni við sitt hæfi (Rúv, 2020). RÚV 

leggur mikla áherslu á það að hafa jafnt kynjahlutfall og að teiknimyndirnar sem þar eru sýndar 

séu fræðandi og sendi góð skilaboð (Karl Pálsson, munnleg heimild, 26. janúar 2022). 

Teiknimyndir fyrir börn leggja flestar áherslu á skemmtanagildið. Þó eru fjölmargar teiknimyndir 

sem leggja einnig áherslu á að bjóða börnunum upp á ýmsa fræðslu, eins og stærðfræði, landafræði 

eða aðrar þrautir. Fjölmargar teiknimyndir leggja áherslu á góð samskipti, vináttu og fjölskyldur. 

Teiknimyndir segja margar börnum sögur, þar sem gerast ýmis ævintýri og þau fá hugmyndir um 

heiminn. Sumar teiknimyndir gefa börnum hugmyndir um hvað það er að vera strákur eða stelpa 

(Götz o.fl., 2008). Þar sem krakkar læra mikið af teiknimyndum, fá þau þar ákveðnar hugmyndir 

um samfélagið, svo sem stöðu kynjanna. Þannig geta teiknimyndir verið fyrirmyndir í þeim efnum. 

Lengi vel var erfitt að finna teiknimyndir með jákvæðum fyrirmyndum fyrir stelpur (Common 

sense media, e.d.). Teiknimyndir fjölluðu meira um stráka í aðalhlutverkum, en stelpur voru meira 
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í aukahlutverkum og settar fram sem veikburða og ekki með sterkan persónuleika. Þær voru ekki 

settar fram sem hetjur eða klárar og voru því í raun ekki mikilvægar persónur. Það hefur orðið 

auðveldara á síðustu árum að finna teiknimyndir með jákvæðum fyrirmyndum fyrir stelpur, en þó 

ekki eins auðvelt og það ætti að vera. Það er mikilvægt fyrir foreldra að tala við börnin sín um 

hvernig konur eru settar fram í fjölmiðlum og hvernig staðalmyndir þau sjá. Það að foreldrar ræði 

við börnin sín um staðalmyndir og hvernig konur eru settar fram í fjölmiðlum, vinnur gegn 

skilaboðum sem börn geta fengið um líkamsímynd, kynhneigð og fyrirmyndir (Common sense 

media, e.d.). Fjölmiðlar hafa mikil áhrif á það hvernig stelpur sjá sjálfar sig og hvernig þær sjá 

framtíðina. Jákvæðar kvenkyns fyrirmyndir í fjölmiðlum geta aukið sjálfstraust stelpna og kvenna. 

Það að sjá kvenpersónur í öflugum og sterkum hlutverkum veitir innblástur og stelpur öðlast aukið 

hugrekki og jákvæðni og aukinn áhuga og sjálfsöryggi (Media smarts, e.d.).  

Í þessari ritgerð verða bornar saman teiknimyndir sem eru sýndar í línulegri dagskrá á 

laugardagsmorgnum á RÚV og Stöð 2. Lagt verður mat á gæði þeirra teiknimynda sem eru í 

sýningu út frá hugmyndum um birtingarmynd kynjanna í fjölmiðlum. RÚV er ríkisfjölmiðill og 

gegnir því ákveðnu hlutverki. RÚV leggur mikið upp úr jöfnu kynjahlutfalli og að barnaefni þeirra 

sé fræðandi og sendi góð skilaboð. Það verður sérstaklega haft í huga við greiningu barnaefnisins 

og skoðað verður hvort að RÚV leggi meiri áherslu á að bjóða upp á barnaefni sem er fræðandi og 

með jafnt kynjahlutfall heldur en Stöð 2, vegna þess hlutverks sem RÚV gegnir sem ríkisfjölmiðill.  
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2. Fyrri rannsóknir 

Þó nokkrar rannsóknir hafa verið framkvæmdar sem fjalla um börn og sjónvarp. Tekin hafa verið 

hin ýmsu sjónarhorn á málefnið og má nefna sálræn áhrif sem barnaefni hefur á börn að dökkum 

uppruna (Warren, Kaylee, 2020), áhrif sjónvarps á það hvernig börn horfa á mat (Halford, J., 

Gillespie, J., Brown, V., Pontin, E og Dovey, T, 2004), áhrif sjónvarps á svefn barna (Brockmann 

o.fl., 2015) og áhrif sjónvarps á hegðun barna (Asghari, 2017). Slíkar rannsóknir eiga það 

sameiginlegt að þar er verið að skoða áhrif sjónvarps frá mismunandi sjónarhornum og eru 

rannsakendur að reyna að greina hvort að sjónvarpsáhorf hafi skaðleg eða góð áhrif á börn. Segja 

má að rannsóknir sem þessar hafi hafist fljótlega eftir að sjónvarp kom til sögunar og rannsakendur 

eru enn að skoða áhrif sjónvarps frá ýmsum sjónarhornum enn þann dag í dag.  

Nýjustu rannsóknirnar hafa þó þurft að bæta inn þeim nýju raftækjum sem börn nota í dag 

til að horfa, eins og símum og spjaldtölvum og þeim fjölda streymiveita sem gefa börnum frelsi til 

að horfa á það sem þau vilja, en ekki aðeins það efni sem er í línulegri dagskrá í sjónvarpinu. Áhrif 

sjónvarpsáhorfs þurfa þó ekki endilega að vera slæm, heldur hafa rannsóknir sýnt ýmis jákvæð 

áhrif sjónvarpsáhorfs á börn (Fisch, S, 2009). Sjónvarpsáhorf getur til dæmis vakið áhuga barnsins 

á lestri um sama efni og þau sjá í sjónvarpi. Sjónvarp getur einnig frætt börnin um það sem er 

mikilvægt í lífinu. Margt barnaefni í sjónvarpi veitir fræðslu um heiminn og fjölbreytileika fólks 

og opnar huga barna fyrir nýjum hlutum. Þessar rannsóknir sýna þó einnig fram á að það skiptir 

miklu máli á hvaða efni börnin horfa, hvort að foreldrar séu að fylgjast með efninu og ræða efnið 

við börnin, hversu miklum tíma börn eyða í að horfa á sjónvarp og hvenær (Fisch, 2009). 

Í rannsókn sem kom út árið 1997, skoðuðu Teresa L. Thomson og Eugenia Zerbinos 

framsetningu á karla- og kvennapersónum í teiknimyndum og hvort og þá hvernig börn skynji 

þessa framsetningu. Í rannsókninni voru tekin 89 viðtöl við börn á aldrinum 4-9 ára. Börnin voru 

spurð um hvernig teiknimyndir þau horfðu á og hvað væri í uppáhaldi hjá þeim, hversu miklum 

tíma þau eyddu í að horfa á teiknimyndirnar, hvernig stráka- og stelpupersónurnar væru og höguðu 

sér, hvort móðir þeirra starfaði fyrir utan heimilið og ef þá hvaða starf. Að lokum var spurt hvað 

börnin vildu starfa við í framtíðinni. Samkvæmt rannsókninni tóku flest börnin eftir því að það 

voru fleiri strákapersónur í teiknimyndunum en stelpur og að strákarnir töluðu meira en stelpurnar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að börnin teldu að ýmiss konar hegðun í 

teiknimyndunum, eins og ofbeldisfull, athafnasöm, kjánaleg og fyndin hegðun, ætti frekar við um 

stráka en stelpur. Meirihluti barnanna skynjaði persónurnar á staðalímyndarlegan hátt. Þau börn 

sem tóku eftir staðalímyndarlegri hegðun í teiknimyndunum, tengdu oftar væntingar um 

framtíðarstarf sitt við þessar staðalímyndir. Bæði stelpur og strákar lýsa strákapersónum sem 

virkum og ofbeldisfullum, en aðeins stelpurnar lýsa því að hegðun strákapersónanna hafi áhrif á 
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stelpupersónurnar. Jafnframt sýndu niðurstöður að börn sem áttu mæður sem unnu utan 

heimilisins, töldu að strákapersónur sýndu minni staðalímyndarlega karlkyns hegðun (Thompson, 

T og Zerbinos, E, 1997). 

Í rannsókn sem birtist árið 1995, skoðaði Karen Swan hvaða áhrif teiknimyndir sem sýndar 

voru á laugardögum hefðu á skynjun barna í félagslegum veruleika. Rannsóknin samanstóð af 

greiningu á þáttum sem birtust á milli klukkan 8 og 11 að morgni 15. september 1990 og 9. júní 

1992, með áherslu á þjóðerni, kyn og aldur persóna, jákvæða eða neikvæða lýsingu á persónum og 

valdastöðu persónanna. Niðurstaða rannsóknarinnar sýndi að teiknimyndirnar sem skoðaðar voru 

innihéldu lítið af gömlu fólki og meirihlutinn af gamla fólkinu sem var sýnt, var annað hvort sýnt 

sem vondar eða vanhæfar persónur. Af þeim persónum sem hægt var að ákvarða um af hvaða 

þjóðerni væru, tilheyrðu 32% þeirra minnihlutahópi, þó að 60% þessara minnihlutapersóna hafi 

reyndar verið í einni teiknimynd. Aðeins 17,8% af persónunum árið 1990 og 23,8% af persónunum 

árið 1992 voru kvenkyns persónur. Rannsakandi komst að þeirri niðurstöðu að teiknimyndir á 

laugardagsmorgnum kenni börnum að hvítir karlar séu mikilvægasta og valdamesta fólkið í 

samfélaginu, á meðan að konur eru settar fram sem aukapersónur. Teiknimyndirnar sem voru 

sýndar settu heiminn fram sem hættulegan stað og lögð var áhersla á mikilvægið við að ná sér í 

góða menntun. Teiknimyndirnar kenndu börnum að þau ættu að vera hugrökk, góð, kurteis og sýna 

þrautseigju. Rannsakandi talaði um það að skilaboðin í teiknimyndunum væru í raun mjög svipuð 

þeim skilaboðum sem koma fram í amerísku samfélagi (Swan, k, 1995). 

Í rannsókn sem kom út árið 2017, skoðuðu þau Mansooreah Asghari, Mansoureh 

Karimzadehs og Robab Teymouri hvernig sambandið væri á milli sjónvarpsáhorfs og 

hegðunarvandamála hjá leikskólabörnum. Rannsakendur tóku viðtal við 150 börn á aldrinum 4-6 

ára í sem bjuggu í Teheran í Íran. Foreldrar barnanna svöruðu tveimur spurningalistum um 

hegðunarvandamál barnanna og einnig spurningalista um hvaða raftæki börnin notuðu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á hegðunarvandamál barna samanstóðu af þremur 

þáttum; árásargirni, vanrækslu og barnalegri hegðun og einangrun og kvíða. Niðurstöður sýndu að 

það væri marktækur munur á milli þeirra barna sem horfðu á sjónvarp í tvær klukkustundir, fjórar 

klukkustundir og fleiri en fjórar klukkustundir, hvað einangrun og kvíða varðar. Niðurstöður sýndu 

það að því minna sem börn horfðu á sjónvarp, því minni merki voru um kvíða og einangrun. Hins 

vegar var ekki marktækur munur á árásargirni, vanrækslu og barnalegri hegðun. Niðurstöður benda 

til þess að minnkandi sjónvarpsáhorf gæti komið í veg fyrir hegðunarvandamál barna að einhverju 

leyti. Rannsakendur lögðu áherslu á mikilvægi þess að foreldrar pössuðu upp á sjónvarpstíma 

barna sinna og einnig á hvaða efni þau væru að horfa á. Þar sem leikir og samskipti við jafnaldra 
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eru mjög mikilvæg fyrir börn, er nauðsynlegt að upplýsa um mikilvægi leikskóla, sérstaklega fyrir 

börn sem eiga engin systkini eða eru mikið heima (Asghari, 2017). 

Í rannsókn sem birtist sem kom úr árið 2015, skoðuðu Pablo E. Brockmann, Blanca Diaz, 

Felipe Damiani, Luis Villarroel, Felipe Núnez og Oliviero Bruni hvaða áhrif sjónvarp hefði á gæði 

svefns hjá leikskólabörnum. Markmið rannsóknarinnar var að kanna áhrif mismunandi venja 

varðandi sjónvarpsnotkun og þann tíma sem horft var á sjónvarpið, til þess að skoða svefngæði 

barna. Foreldrar 100 barna svöruðu spurningalista um notkun sjónvarps og rafrænna fjölmiðla og 

einnig fylltu þeir út spurningalista um svefntruflanir. Börnunum var skipt í tvo hópa, annars vegar 

börn sem voru með venjulegar svefntruflanir og hins vegar börn sem voru með óeðlilegar 

svefntruflanir. Síðan var sjónvarpsáhorf borið saman á milli hópa. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu að heildarsvefn barna og heildar sjónvarpsáhorf barna var ekki mismunandi á milli hópa. 

51% barnanna var með sjónvarp inni í herberginu sínu og þau börn fengu oftar martraðir, töluðu 

oftar upp úr svefni og voru þreyttari þegar þau vöknuðu. Einnig sýndu niðurstöður að börn sem 

horfðu á sjónvarp á kvöldin, fengu oftar svefntruflanir en þau börn sem horfðu á sjónvarp fyrr um 

daginn. Niðurstöður rannsóknar sýna það að ef sjónvarp er inni í herbergi barns, hefur það áhrif á 

svefngæði barnsins (Brockmann o.fl., 2015). 

 Þessar fjórar rannsóknir sýna að sjónvarpsáhorf hefur áhrif á hegðun og líðan barna sem 

og sjálfsmynd þeirra. Börn sem horfa mikið á sjónvarp eiga það til að finna fyrir kvíða og 

einangrun og berjast við ýmsar svefntruflanir. Þessar niðurstöður gefa til kynna að það sé 

nauðsynlegt að gefa börnum viðeigandi sjónvarpstíma, þannig að þau horfi ekki of mikið og 

einangri sig frá umhverfi sínu. Einnig sýna niðurstöður að sjónvarpáhorf rétt fyrir svefn, hafi áhrif 

á gæði svefns hjá börnum. Þau fái frekar svefntruflanir sem leiðir til þess að þau vakna þreytt og 

eru ekki úthvíld fyrir daginn. Það sem þessar rannsóknir benda einnig á, er að innihald 

sjónvarpsefnisins hefur áhrif. Það skiptir máli hvað börnin eru að horfa á í sjónvarpinu, hvort 

sjónvarpsefnið sé viðeigandi fyrir börn og hvaða skilaboð efnið sé að gefa þeim. Börn læra mikið 

af því sem þau sjá í sjónvarpinu og þá er mikilvægt að þau séu að horfa á efni sem sendir góð 

skilaboð. Rannsóknir sýna að börn læra strax frá unga aldri hvað felst í því að vera stelpa eða  

strákur og mögulega væri hægt að brjóta þessar staðalímyndir niður með góðu sjónvarpsefni. 

Mikilvægt er að krakkar og sérstaklega stelpur fái að sjá jákvæða stelpupersónur í sjónvarpinu, til 

þess að geta litið upp til þeirra og tengt við þær. Barnaefni með jöfnu kynjahlutfalli og efni, þar 

sem það skiptir ekki máli hvaða kyn persónurnar eru og útlitið skilgreinir það ekki, gæti verið 

svarið við þessu vandamáli.   
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3. Aðferðir og gögn 

Hér verður gerð grein fyrir aðferðafræði ritgerðarinnar, gagnasöfnun, mælitækjum og framkvæmd 

rannsóknarinnar. 

3.1 Aðferðafræði 

Til þess að gera grein fyrir því hvernig teiknimyndir er boðið upp á fyrir börn í íslensku sjónvarpi, 

horfði rannsakandi á og greindi teiknimyndirnar sem voru sýndar í línulegri dagskrá á 

laugardögum dagana 8., 15., 22. og 29. janúar 2022 á RÚV og 9. og 16. apríl á Stöð 2. 

Teiknimyndirnar á RÚV voru 11 talsins og voru sýndar á milli klukkan 7:15 til rúmlega 09:30. 

Teiknimyndirnar sem voru teknar fyrir eru: Sögur snjómannsins, Tulipop, Poppý kisukló, Sara og 

önd, Rán-Rún, Kalli og Lóa, Úmísúmi, Eðlukrúttin, Sjóræningjarnir í næsta húsi, Hið mikla Bé og 

Kata og Mummi. Teiknimyndirnar á Stöð 2 voru 14 talsins og voru sýndar á milli klukkan 8:00 til 

rúmlega 11:15. Teiknimyndirnar sem voru teknar fyrir eru: Pipp og Pósý, Vanda og Geimveran, 

Neinei, Strumparnir, Hvolpasveitin, Monsurnar, Ella Bella Bingó, Leikfélag Esóps, Tappi mús, 

Heiða, Angeló ræður, K3, Denver síðasta risaeðlan og Angry Birds Stella. 

 Eftir að hafa horft á 2-4 þætti af hverri teiknimynd var farið að skoða markmið hvers og 

eins þáttar. Skoðað var á hverju teiknimyndirnar eru byggðar, hvernig persónurnar eru og hvaða 

lærdóm áhorfendur geta dregið af efninu. Til þess að átta sig á uppbyggingu teiknimyndanna, var 

skoðuð síðan Common sense media, þar sem foreldrar geta deilt athugasemdum um 

teiknimyndirnar, fram kemur gagnrýnin umfjöllun fagaðila og ýmsar aðrar upplýsingar um 

teiknimyndirnar. Næsta skref var að taka Bechdel prófið á teiknimyndirnar. Í því skyni voru teknar 

saman allar aðalpersónur í hverri teiknimynd og skoðað hversu margar stelpur og hversu margir 

strákar væru í aðalhlutverkum. Þær tölur voru settar upp í töflu, ein tafla fyrir teiknimyndirnar á 

RÚV og ein tafla fyrir Stöð 2 og reiknuð út prósentutala á milli stelpu og stráka í aðalhlutverkum. 

Þegar þær tölur voru komnar í töfluna, var komið að því að taka Bechdel prófið á hverja og eina 

teiknimynd. Það gat stundum reynst flókið að áætla hvaða persónur gátu talist aðalpersónur og oft 

var mikið af styðjandi aukapersónum sem oftar en ekki gat orðið til þess að teiknimyndirnar stóðust 

Bechdel prófið. 

3.2 Bechdel Prófið 

Bechdel prófið samanstendur af þremur spurningum, sem voru gerðar út frá myndasögu Alison 

Bechdel, ,,Dykes to watch out for“, sem kom út árið 1985. Spurningarnar eru:  

1. Eru að minnsta kosti tvær nafngreindar konur í myndinni? 

2. Tala konurnar saman? 
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3. Tala konurnar saman um eitthvað annað en karlmenn? 

Ef svarið er ,,já“ við öllum þrem spurningunum, standast þær myndir Bechdel prófið. Prófið var 

hannað til þess að meta hvernig konur eru settar fram í kvikmyndum. Rannsakendur hafa tekið 

eftir því að kynjamisrétti eigi sér rætur bæði í undirmeðvitund einstaklinga og í menningu 

samfélagsins í heild sinni. Með því að nota Bechdel prófið er hægt að sýna fram á hversu margar 

kvikmyndir og bókmenntir nota aðeins kvenpersónur til þess að styðja karlmannspersónurnar 

(Agarwal, A., Zheng, J., Kamath, V., Balasubramanian, S. og Dey, S., 2015). Bechdel prófið snýst 

ekki um að meta gæði myndanna eða hvort að innihaldið sé sérstaklega femínískt. Prófið er 

eingöngu notað til að varpa ljósi á hversu karllægur heimur okkar er og að þó að efnið sé að öðru 

leyti vandað, þá er sjaldgæft að sjá konu í hlutverki lifa í heimi sem snýst ekki stöðugt um 

karlmennina í kringum hana (Luers, E., 2018). 

 Bechdel prófið var framkvæmt á öllum 25 teiknimyndunum sem teknar voru fyrir. Horft 

var á minnsta kosti tvo þætti af hverri teiknimynd til þess að skilja söguþræði þáttanna og 

samskiptin sem eiga sér stað. Skoðaður var kynjamunur á aðalpersónum í hverri teiknimynd og 

einnig eiginleikar þeirra. Niðurstöður Bechdel prófsins fyrir hverja og eina teiknimynd voru settar 

upp í töflu, ásamt fjölda stelpu- og strákapersóna í aðalhlutverki í hverri teiknimynd. Taflan 

samanstendur af; niðurstöðu Bechdel prófs, fjölda stúlkna í aðalhlutverkum og fjölda drengja í 

aðalhlutverkum. Neðst í töflunni er síðan reiknuð prósenta fyrir hversu margar stelpur voru í 

aðalhlutverkum, hversu margir strákar voru í aðalhlutverkum og hversu stór hluti stóðst Bechdel 

prófið.  

3.3 Gagnasöfnun 

Þar sem að RÚV er ríkisfjölmiðill, sem ber ákveðin skylda til að sýna efni sem hefur ekki aðeins 

skemmtanagildi heldur einnig efni sem er fræðandi og hefur jafnrétti að leiðarljósi, var haft 

samband við Karl Pálsson dagskrágerðarmann á RÚV. Tekið var viðtal við Karl, sem sér meðal 

annars um að kaupa inn barnaefni á RÚV. Viðtalið, sem fór fram í gegnum síma, tók 30 mínútur 

og var rætt um hvernig barnaefni er valið og af hverju sumar teiknimyndir eru valdar en aðrar ekki. 

Spurningarnar tengdust bæði því hvernig barnaefni er valið út frá kynjajafnrétti og einnig út frá 

fræðslu- og skemmtiefni fyrir börnin. Karl svaraði spurningunum af áhuga og eftir bestu getu. 

Hann sagði einnig frá ýmsu sem var ekki spurt beint um. 

Spurningalistinn: 

1. Hvernig eru teiknimyndirnar sem eru sýndar á RÚV valdar? 

2. Þurfa teiknimyndirnar að standast einhverja ákveðna staðla? 

3. Hvar standið þið varðandi það að hafa jafnt kynjahlutfall í teiknimyndunum? 
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4. Er RÚV að fá mikið af kvörtunum út af teiknimyndum vegna kynjahlutfalls eða skilaboða 

í teiknimyndunum? 

5.  Þið eruð með mikið að efni sem byggist upp á vináttu, samskiptum og fjölskyldum. Er það 

markmiðið að sýna teiknimyndir þar sem bæði fræðslu- og skemmtiefni blandað saman? 

6. Er nýrra barnaefni betra en það sem var gert fyrir 10+ árum? 

7. Er eitthvað meira sem þú vilt koma á framfæri? 

 

4. Niðurstöður 

4.1 Hvernig eru teiknimyndirnar sem sýndar eru á RÚV valdar? 

Laugardagsbarnaefnið á RÚV er samansafn af teiknimyndum, sem flestar fjalla á einn eða annan 

hátt um vináttu og ævintýri. Í barnaefninu er í flestum tilvikum lögð áhersla á góð samskipti, 

tilfinningalegan þroska og notkun á ímyndunaraflinu. Karl Pálsson er dagskrárgerðarmaður á RÚV 

og sér um að kaupa barnaefni. Að hans sögn er val barnaefnis á RÚV einhvers konar samblanda 

af vinsælu barnaefni, eins og Hvolpasveitinni og Múmínálfunum og einnig það barnaefni sem þeir 

dreifiaðilar sem RÚV er í samskiptum við býður upp á. Vanalega hafa þessir dreifiaðilar samband 

við RÚV og bjóða upp á ýmislegt barnaefni, en í sumum tilfellum óskar RÚV sérstaklega eftir 

ákveðnu barnaefni. Þegar valið er hvaða teiknimyndir skuli sýna, er fræðandi og þroskandi efni 

alltaf sett í forgang. Sýna þarf ákveðinn mínútufjölda af teiknimyndum í hverri viku, svo stundum 

eru sýndar einhverjar seríur, sem eru meira upp á gamanið (Karl Pálsson, munnleg heimild, 26. 

janúar 2022). 

Samkvæmt Karli er RÚV er með það markmið að hafa jafnt kynjahlutfall, en það skoraði 

mjög illa hjá þeim fyrir rúmum 2-3 árum. Þá var kynjahlutfallið u.þ.b. 70% strákar í 

aðalhlutverkum á móti 30% stelpum. Í viðtalinu talar Karl um að á þeim tíma hafi verið rætt um 

það að þetta þyrfti að laga. Það hafi svo tekið eitt til tvö ár að ná fram jöfnu kynjahlutfalli. Það 

tekur tíma að taka inn nýjar seríur og missa aðrar út. Á seinustu tveim árum hefur RÚV tekið inn 

mikið af nýju efni og hent gömlum seríum út, meðal annars til að laga kynjahlutfallið. Það getur 

reynst erfitt að skipuleggja dagana þannig að það sé jafnt kynjahlutfall alla daga, en 

teiknimyndalagerinn er með jafnt magn af strákum og stelpum í aðalhlutverkum. Karl lýsir því að 

það geti reynst erfitt að finna efni með sterkri stelpu í forgrunni og það hafi verið enn erfiðara fyrir 

nokkrum árum. Einnig er mikilvægt að hugsa út í það hvernig stelpan er, til dæmis hvort hún sé í 

öllu bleiku og sé bara á staðnum til þess að vera sæt og fín RÚV er einnig með teiknimyndir þar 

sem fatlaðir og fólk af öðrum kynþáttum birtist. Karl segir að þar mætti gera betur, en mjög lítið 
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af þannig efni sé í boði. Það ber að hafa í huga að það er fjöldi af dreifiaðilum um allan heim, en 

RÚV er aðeins í samskiptum við lítinn hluta af þeim. RÚV passar upp á fjölbreytileikann eftir 

bestu getu og er reynt að hafa ekki mikið af eins efni í mismunandi búningum (Karl Pálsson, 

munnleg heimild, 26. janúar 2022). 

Teiknimyndirnar á Rúv eru byggðar á samskiptum, vináttu og fjölskyldulífinu. Samkvæmt 

Karli er það viljandi gert og þekkt er að krakkar elska að horfa á efni þar sem fjölskyldur eru bara 

að vera fjölskyldur. Krakkarnir þurfa ekki endilega hasar og ævintýri til þess að njóta þess að horfa 

á efnið. Umfjöllun um þætti eins og samskipti, þroska og kvíða og þess háttar er að verða meira 

áberandi í söluræðum frá framleiðendum . Karl segir að framleiðendur varpi því fram á fundum að 

efnið fjalli um tilfinningar og er mikið framboð af því. Einnig beri að hafa í huga að efni sem 

virkaði fyrir 10 árum virkar ekki endilega núna. Framleiðendur séu farnir að hugsa meira um hvað 

þeir séu að gera og reyni að setja fram góðan boðskap. Karl Pálsson segir að mikilvægt sé að 

fylgjast með og vera gagnrýninn. Hann segir að hann hafi þurft að hætta með ákveðið barnaefni, 

þar sem þar birtust skilaboð sem fólu í sér fitufordóma og fordóma gegn öðrum kynþáttum. 

Mikilvægt sé að hlusta á kvartanir foreldra, en einnig að skilja muninn á kvörtunum og 

smekksatriðum (Karl Pálsson, munnleg heimild, 26. janúar 2022). 

4.2 Teiknimyndir sem eru sýndar í línulegri dagskrá á laugardagsmorgnum á RÚV 

Sögur snjómannsins: Snjómaðurinn Snjólfur les úr uppáhaldsbókum sínum fyrir litlu mýsnar Leó 

og Nínu í bókabúðinni. Leó er feiminn og vingjarnlegur. Nína er hress, opin og full af orku. Þau 

músasystkinin elska að hlusta á sögurnar sem Snjólfur les fyrir þau (Tiny pop, e.d.). 

Tulipop: Teiknimyndaþættir um íbúa töfraeyjunnar Tulipop. Fylgst er með villidýrinu Fredda, 

ævintýrasveppastelpunum Gló og Maddý og hugljúfa sveppastráknum Búa og þeirra daglega lífi. 

Persónurnar eru allar afar ólíkar hvað útlit og skapgerð varðar. Á Tulipop búa sterkar kvenpersónur 

og staðalímyndir eru ekki til staðar. Enginn er fullkominn og það sem mestu skiptir í þáttunum, er 

kærleikurinn og vináttan (Tulipop, e.d.). 

Poppy kisukló: Poppý kisukló leysir hin ýmsu verkefni með vinum sínum. Markmið þáttanna er 

að leggja áherslu á þau áhrif sem þykjustuleikir og þrautir hafa á tilfinningalega og vitsmunalegan 

þroska barns. Þættirnir hvetja börn til þess að búa til og segja sögur. Þættirnir hvetja börn einnig 

til þess að nota ímyndunaraflið til þess að leysa vandamál og til þess að ná markmiðum sínum. 

Einnig fjallar stór hluti þáttanna um vini og sýnir þátturinn fram á hvernig góð samskipti fara fram 

á milli góðra vina (Screen Fiction, e.d.). 

Sara og önd: Sara er sjö ára og á bestu vinkonu sem er önd og heitir Önd. Á hverjum degi fara þær 

í lítil ævintýri og læra ýmislegt um heiminn. Á meðan á ævintýrum þeirra stendur fá þær oft 
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hjálparhönd frá vinum, bæði gömlum og nýjum. Sara og Önd eru rólegar, kurteisar, skapandi og 

umhyggjusamar persónur. Þær leggja mikla áherslu á félagsfærni og ímyndunarafl, sem hjálpar 

þeim við ýmsar hindranir (Ashby, E, e.d.a) 

Rán – Rún: Rán er ung og hress stelpa sem styttir sér stundir með ímynduðu vinkonu sinni Rún. 

Þættirnir byggjast helst á fjölskyldulífinu og kemur öll fjölskylda Ránar mikið fyrir í þáttunum. 

Fjölskyldan tekur þátt ímyndunaraflinu hennar Rán og er Rún alltaf velkomin. Þættirnir sýna fram 

á mikilvægi fjölskyldu og góðra systkinatengsla. Rán er ávallt tilbúin að hjálpa litla bróðir sínum 

og stendur alltaf við bak hans (Cake, e.d.). 

Kalli og Lóa: Kalli og Lóa eru hress systkini sem kunna svo sannarlega að bralla ýmislegt. Lóa 

lendir oft í aðstæðum sem hún ósjálfrátt veldur sjálf. Aðstæðurnar eru oft fyndnar, en endurspegla 

oft raunveruleg vandamál sem börn geta þurft að glíma við. Þá kemur stóri bróðir hennar Kalli og 

veitir henni hjálparhönd, með því að útskýra aðstæður og hjálpar henni að finna lausnir. Kalli notar 

vanalega ímyndunaraflið, skapandi aðferðir eða hreinlega útskýrir fyrir Lóu hvað hún gerði rangt 

(Kiddle, 2022). 

Úmísúmí: Stærðfræðiofurhetjurnar Millý, Geó og Bó hjálpa krökkum að læra um tölur, form og 

mynstur. Áhorfendur þáttarins taka virkan þátt og hjálpa stærðfræðiofurhetjunum að leysa hin 

daglegu vandamál. Ofurhetjurnar eru allar með mismunandi krafta og vinna best öll saman 

(Liveabout, e.d.). 

Eðlukrúttin: Bubbi, Gunna og Tobbi eru fjörugir og skemmtilegir risaeðluvinir, sem búa í 

ævintýraheimi þar sem ekkert er ómögulegt. Vinirnir finna sér sífellt ný ævintýri og eru alltaf að 

kanna og uppgötva nýja hluti um heiminn. Þættirnir eru einfaldir og er markmið þáttarins að fjalla 

um félagslegar og tilfinningalegar þarfir með jákvæðri hegðun. Risaeðluvinirnir verða í sumum 

tilfellum fyrirmyndir og verða þá að breyta hegðun sinni til þess að þeir standi sig í því hlutverki. 

Vinirnir eiga það til að vera óþolinmóðir og stjórnsamir, en þeir eru ekki lengi að íhuga hegðun 

sína og laga hana á jákvæðan hátt. Þættirnir leggja mikla áherslu á samskipti, tilfinningar og vináttu 

(Ashby, E, e.d.b). 

Sjóræningjarnir í næsta húsi: Sjóræningjafjölskylda flytur í rólega bæinn Daufhöfn, þar sem allt 

fer á hvolf þegar þessi óvenjulega fjölskylda mætir á svæðið. Matthildur er stelpa í bænum sem 

verður yfir sig ánægð með komu sjóræningjanna og tekur þeim með opnum örmum. Matthildur og 

Mimmi sjóræningi verða góðir vinir og lenda í hinum ýmsu ævintýrum. Þrátt fyrir að þau séu mjög 

ólík, blómstrar vinátta þeirra meira með hverjum degi og þau kenna hvort öðru ýmislegt (Cyber 

group studios, e.d.). 
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Hið mikla Bé: Bessí er ung stúlka sem safnar skátamerkjum með það að markmiði að verða 

stórkostlega ofurhetjan Hið mikla Bé. Bessí er ákveðin og orkumikil níu ára stelpa. Bessí einbeitir 

sér helst að því að gera hvað sem er til þess að safna skátamerkjum, sem þýðir að félagslegu tengsl 

hennar eru ekki í forgangi. Bessí lærir einhvers konar lexíu í hverju þætti, en þessum óskipulagða 

og litríka þætti er greinilega ætlað að skemmta frekar en að fræða (Ashby, E, e.d.c). 

Kata og Mummi: Ævintýri Kötu í ímynduðum heimi, þar sem uppáhaldsleikfangið hennar, 

fjólubláa kanínan Mummi, lifnar við. Þættirnir sýna hina jákvæðu hlið á þykjustuleikjum, hvernig 

eigi að leysa vandamál, læra af mistökum og að sýna þrautseigju. Mummi er með tilfinningar sem 

eru algengar hjá börnum á leikskólaaldri, eins og feimni og óvissu, sem gerir Kötu kleift að vera 

fyrirmynd hans með því að hvetja hann áfram og veita honum innblástur. Þættirnir sýna góð dæmi 

um fallega vináttu og góð tengsl á milli foreldra og barns (Ashby, E, e.d.d). 

4.3 Bechdel prófið á teiknimyndirnar á RÚV 

Barnaefni Stenst barnaefnið 

Bechdel prófið? 

Kvenkyns í aðalhlutverki Karlkyns í aðalhlutverki 

Sögur 

sjómannsins 

Nei 1 2 

Tulipop Já 2 2 

Poppy kisukló Já 3 3 

Sara og Önd Já 2 0 

Rán – Rún Já 2 1 

Kalli og Lóa Já 1 1 

Úmísúmí Nei 1 2 

Eðlukrúttin Nei 1 2 

Sjóræningjarnir í 

næsta húsi 

Já 1 1 

Hið mikla Bé Já 1 0 

Kata og Mummi Já 1 1 

% 8 af 11 teiknimyndum 

stóðst prófið eða 72,7%  

(8/11=0,72x100=72,7%) 

16 af 31 aðalpersónum 

voru kvenkyns eða 51,6% 

(16/31=0,516x100=51,6) 

 

15 af 31 aðalpersónum 

voru karlkyns eða 48,4% 

(15/31=0,484x100=48,4%) 

 

Niðurstöður úr Bechdelprófinu sem framkvæmt var á teiknimyndum sem eru sýndar á 

laugardagsmorgnum á RÚV komu nokkuð vel út. Átta af ellefu teiknimyndum stóðust prófið eða 

72,7%. Einnig var hlutfall á milli stráka- og stelpupersóna mjög jafnt, stelpupersónurnar voru 16 

talsins eða 51,6% af öllum aðalpersónum og strákapersónurnar voru 15 talsins eða 48,4% að öllum 
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aðalpersónum. Karl nefndi það að RÚV hafi alls ekki verið með jafnt kynjahlutfall í barnaefni 

þeirra fyrir nokkrum árum, þegar 70% af persónunum voru strákar. Eins og Bechdel taflan sýnir, 

þá tókst á þessum 1-2 árum að komast í jafnt kynjahlutfall (Karl Pálsson, munnleg heimild, 26. 

janúar 2022). Teiknimyndirnar sem stóðust prófið voru Tulipop, Poppy kisukló, Sara og önd, Rán-

Rún, Kalli og Lóa, Sjóræningjarnir í næsta húsi, Hið mikla Bé og Kata og Mummi. Þær 

teiknimyndir sem stóðust ekki prófið voru Sögur snjómannsins, Úmísúmí og Eðlukrúttin. 

 Mikilvægt er að nefna að þótt að teiknimyndirnar standist ekki Bechdel prófið, þýðir það 

ekki að þær séu slæmar teiknimyndir. Hægt er að nefna Úmísúmí, en sú teiknimynd stenst ekki 

Bechdel prófið þar sem aðalpersónurnar eru tveir strákar, Geó og Bó og ein stelpa, Millý. Samt 

sem áður er Millý leiðtogi hópsins og er sterk, hugrökk og gáfuð persóna. Í Sögum snjómannsins 

þá eru músasystkinin Nína og Leó. Nína er ævintýragjörn, full af orku og passar vel upp á litla 

feimna bróðir sinn. Í teiknimyndinni Eðlukrúttin eru þau vinirnir Bubbi, Gunna og Tobbi. Gunna 

er ákveðin og sniðug og þótt hún sé ekki leiðtogi hópsins, lætur hún það ekki stoppa sig í því að 

stjórnast í vinum sínum og koma með góðar hugmyndir. Með þessum vel völdu teiknimyndum er 

RÚV að brjóta upp staðalmyndirnar og berjast á móti því að börn fái neikvæð skilaboð um muninn 

á stelpum og strákum. Barnaefnið á Rúv sýnir jákvæðar persónur fyrir bæði stelpur og stráka og 

það er engin hegðun sem einungis annað kynið sýnir. Það má segja að persónurnar séu allar 

fjölbreyttar, með mismunandi áhugamál og flest börn ættu að geta tengt við einhverjar persónur. Í 

teiknimyndunum á RÚV eru margar persónur bæði dýr og menn og teiknimyndirnar sýna það að 

persónurnar þurfa ekki að líta eins út eða vera af sama kyni til þess að geta verið vinir. Allir eru 

ólíkir á sinn hátt og það er allt í góðu ef ekki betra. 

 Stelpupersónurnar í öllum teiknimyndunum sem eru sýndar á RÚV á laugardagsmorgnum 

má kalla góðar fyrirmyndir. Þær sýna hugrekki, gáfur, eru hugmyndaríkar, eru vanalega kurteisar 

og sýna fram á góð samskipti. Karl Pálsson nefnir í viðtalinu að það sé einnig mikilvægt hvernig 

stelpupersónurnar séu settar fram. Mikilvægt sé að velta því fyrir sér hvort að þær séu bara í 

teiknimyndunum til þess að vera sætar og fínar og einungis á staðnum til þess að styrkja 

strákapersónurnar (Karl Pálsson, munnleg heimild, 26. janúar 2022). Allar þær stelpupersónur sem 

sýndar eru á laugardagsmorgnum á RÚV, sýna það að stelpur eru miklu meira en bara sætar og til 

staðar fyrir strákana. Það er í raun ekkert sem tengist persónuleika eða hegðun persónanna sem 

segir til um af hvaða kyni þau eru. Í flestum tilvikum er það aðeins nafn, rödd og klæðaburður sem 

segir til um kyn þeirra.  

Teiknimyndirnar á RÚV sýna einnig fram á mikilvægi vináttu, notkun á hugmyndafluginu 

og gamanið sem fylgir því að fara út að leika með vinum sínum. Barnaefnið hvetur til þess að fara 

út og búa til sín eigin ævintýri og að líf án vina er heldur einmanalegt. Teiknimyndirnar koma með 
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ýmsar hugmyndir að leikjum og skemmtilegum hlutum til að gera með vinum. Í teiknimyndunum 

má sjást fá sem engin snjalltæki og má segja að teiknimyndirnar hvetji til útivistar og leikja. Í 

barnaefninu er lagt mikið upp úr góðum samskiptum, hjálpsemi, kurteisi og jákvæðni. Það má sjá 

hvernig almenn samskipti fara fram, að það sé allt í góðu að gera mistök og hvernig á að fyrirgefa. 

4.4 Teiknimyndir sem eru sýndar í línulegri dagskrá á laugardagsmorgnum á Stöð 2  

Pipp og Pósý: Vinirnir Pipp kanína og Pósý mús eyða dögunum sínum í hinum ýmsu ævintýrum 

og leikjum. Teiknimyndirnar innihalda skemmtilega vinnáttu, gleði, hlýju og húmor. Þættirnir sýna 

hvernig ungir krakka leika sér, hugsa og hvernig tilfinningar þeirra eru. Þættirnir kenna börnum 

um mikilvægi vináttu og virðingar í gegnum hugmyndaríka og skemmtilega frásögn (The dubbing 

database, e.d.). 

Vanda og Geimveran: Kanínan Vanda og vinur hennar Geimveran flakka um heimi hverrar annarar 

og kynnast þannig ólíkum heimum og mismunandi fólki. Í ævintýrum þeirra fylgir mikil gleði, 

hlátur og vinátta. Vanda og Geimveran eru duglegar að hjálpa og kenna hvor annarri og ekkert 

vandamál er óleysanlegt (IMDB, e.d.a). 

Neinei: Þættirnir fjalla um breiðrefinn Neinei og hans fjölmörgu hugmyndir. Hann er þó oft í 

vandræðum með að framkvæma þessar hugmyndir og getur verið svolítið latur, en hann er heppinn 

að eiga góða vini sem hjálpa honum þegar hann þarf á að halda. Vinirnir hjálpast að við að leysa 

öll heimsins vandamál og þá kemur hugmyndaflugið sterkt inn (MIAM animation, e.d.).  

Strumparnir: Þættirnir fjalla um ævintýri og daglega líf strumpanna og Kjartans galdramanns. 

Þættirnir innihalda ólíka og bráðskemmtilega persónuleika. Þetta er glæný útgáfa af Strumpunum, 

en þessir þættir byrjuðu að koma út árið 2021. Í nýju Strumpaþáttunum má finna fimm 

stelpustrumpa, en í gömlu þáttunum var aðeins ein strumpastelpa. Þó sér maður alls ekki nóg af 

stelpustrumpunum í þáttunum, oftast aðeins hana Strympu. Þó hún Strympa sé með meiri 

persónuleika í nýju þáttunum, þá er erfitt að taka eftir því, þar sem hún er sífellt að verðlauna 

strákastrumpana með kossum og eru flestir strákastrumparnir skotnir í henni (Herman, J, 2021). 

Hvolpasveitin: Hvolparnir Köggur, Kappi, Bersi, Rikki, Seifur, Píla og strákurinn Róbert, sem er 

foringi þeirra, takast á hin ýmsu flóknu og krefjandi verkefni. Þættirnir leggja áherslu á mikilvægi 

þess að vera góð við hvert annað og sýna hugrekki þegar þess þarf. Einnig er lagt mikið upp úr því 

að leysa þrautir og vandamál (Ashby, E, e.d.e). Barnaefnið hefur þó verið gagnrýnt vegna 

kynjahalla, en einungis er einn af hundunum í sveitinni er stelpa (Oddur Ævar Gunnarsson, 2019). 
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Monsurnar: Þættirnir fjalla um Monsurnar Villa, Hönnu, Kára, Póliníu og Sindra og þeirra daglega 

líf, en þau eyða dögunum í að leika sér og skapa ævintýri. Í þáttunum má finna kennslu um 

fjölbreytta hugsun, teymisvinnu og að leysa þrautir og vandamál (Camacho, M, e.d.a). 

Ella Bella Bingó: Ella er fimm ára hress og skemmtileg stelpa. Hún er jákvæð, hugmyndarík og 

gefst aldrei upp. Í þáttunum koma frá ýmsir vinir, fjölskyldumeðlimir og nágrannar. Þættirnir eru 

hlýir og fyndnir (IMDB, e.d.b). 

Leikfélag Esóps: Vingjarnlegi úlfurinn Esóp byrjar í leikhóp sem samanstendur af refnum Perlu , 

kanínunni Víði og hóp af svínum. Leikhópurinn ferðast um og setja þau upp hinar ýmsu 

leiksýningar (Welcon, e.d.).  

Tappi mús: Tappi mús eltir ný ævintýri á hverjum degi og kannar veröldina og undrin sem þar 

leynast ásamt vinum og fjölskyldu sinni. Tappi á stundum erfitt að fylgja reglum og getur verið 

óþolinmóður, en þá eru foreldrar hans duglegir að leiðbeina og útskýra fyrir honum ýmsar 

aðstæður (Camacho, M, e.d.b).  

Heiða: Þættirnir fjalla um Heiðu og hennar daglegu ævintýri. Heiða missti foreldra sína þegar hún 

var mjög ung og hefur búið með frænku sinni síðan hún man eftir sér. Þegar frænkan þarf að flytja 

vegna vinnu, þarf Heiða að flytja til afa síns í lítinn bæ. Þar fær hún að kynnast afa sínum, sem er 

frekar mikill fýlupúki og öllu fólkinu í bænum. Heiða er góð og jákvæð stelpa. Þættirnir fjalla um 

mál eins og einelti, heimþrá og jafnvel dauða. En þáttaframleiðendur passa það að hafa ekki of 

mikið af þungu efni í hverjum þætti til þess að gefa börnum tíma til að meðtaka söguþráðinn í 

þættinum (Nixon, J, e.d.).  

Angelo ræður: Angelo er hrekkjalómur sem á það til að valda ýmsum vandræðum í kringum sig 

með vinum sínum. Í þáttunum er ekki mikið af fræðslu og eru þættirnir frekar upp á 

skemmtanagildið (Ashby, E, e.d.f). 

K3: Vinkonurnar Kín, Kata og Kæja lifa í óvenjulegum heimi. Þær eru poppstjörnur sem lenda 

sífellt í skemmtilegum og spennandi ævintýrum. Vinkonurnar eru vingjarnlegar, jákvæðar og 

hjálpsamar, en stelpurnar í þáttunum eru setta fram sem fallegar og kynþokkafullar og gefa 

þættirnir misgóð skilaboð til áhorfendur (IMDB, e.d.c). 

Denver síðasta risaeðlan: Hari og fjölskyldan hans býr í bænum Beinabæ. Þetta er engin venjuleg 

fjölskylda, en einn fjölskyldumeðlimurinn er lítil risaeðla sem heitir Denver. Denver og Hari ólust 

upp saman og fjalla þættirnir um vináttu þeirra og ævintýri sem þeir takast á við ásamt vinum 

þeirra og fjölskyldu (On kids and family, e.d.).  
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Angry Birds Stella: Stella og vinir hennar Dahlía, Poppy, Willow og Luca lenda saman í ýmsum 

skemmtilegum ævintýrum. Það er ekkert talað í þáttunum, en þó heyrast ýmis hljóð og eitt og eitt 

orð. Einnig geta orðið rifrildi og slagsmál, sem setur spurningamerki við hversu góðir þættirnir eru 

fyrir áhorfendur (Tv tropes, e.d.) 

4.5 Bechdel prófið á teiknimyndirnar á Stöð 2 

Barnaefni Stenst barnaefnið 

Bechdelprófið? 

Kvenkyns í aðalhlutverki Karlkyns í aðalhlutverki 

Pipp og Pósý Nei 1 1 

Vanda og 

Geimveran 

Já 1 1 

Neinei Já 2 4 

Strumparnir Nei 1 12 

Hvolpasveitin Nei 1 6 

Monsurnar Já 2 3 

Ella Bella bingó Já 3 1 

Leikfélag Esóps Nei 1 2 

Tappi mús Já 2 2 

Heiða Já 2 2 

Angelo ræður Nei 1 2 

K3 Já 3 0 

Denver síðasta 

risaeðlan 

Nei 1 3 

Angry birds 

Stella 

Já 5 1 

% 8 af 14 teiknimyndum 

stóðust prófið eða 57,2%  

(8/14=0,572x100=57,2%) 

26 af 66 aðalpersónum 

voru kvenkyns eða 39,3% 

(26/66=0,394x100=39,4%) 

40 af 66 aðalpersónum voru 

karlkyns eða 60,6% 

(40/66=0,606x100=60,6%) 

 

Niðurstöður úr Bechdelprófinu á teiknimyndir sem eru sýndar á laugardagsmorgnum á Stöð 2 voru 

áhugaverðar. Átta af fjórtán teiknimyndum stóðust prófið eða 57,2%. Hlutfall á milli stráka- og 

stelpupersóna var frekar ójafnt. Stelpupersónurnar voru 26 talsins eða 39,4% af öllum 

aðalpersónum og strákapersónurnar voru 40 talsins eða 60,6% af öllum aðalpersónum. 

Teiknimyndirnar sem stóðust prófið voru Vanda og Geimveran, Neinei, Monsurnar, Ella Bella 

Bingó, Tappi mús, Heiða, K3 og Angry birds Stella. Þær teiknimyndir sem stóðust ekki prófið 
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voru Pipp og Pósý, Strumparnir, Hvolpasveitin, Leikfélag Esóps, Angelo ræður og Denver síðasta 

risaeðlan.  

 Jafnvel þó að fimm teiknimyndir hafi ekki staðist Bechdel prófið, þýðir það ekki að þær 

séu slæmar teiknimyndir. Þar má nefna teiknimyndina Pipp og Pósý, en í þeim þáttum eru aðeins 

tvær aðalpersónur og eru þær persónur sitthvort kynið. Einnig er lítið af aukapersónum, svo Pipp 

og Pósý tala mest við hvort annað. Samt sem áður eru þættirnir skemmtilegir og fróðlegir. 

Teiknimyndirnar Leikfélag Esóps, Angeló ræður og Denver síðasta risaeðlan eiga það 

sameiginlegt að í vinahópnum er aðeins ein stelpa. Stelpurnar er samt sem áður með sterka 

persónuleika, eru ekki bara á staðnum til að vera sætar og styðja strákana, heldur eru þær bæði 

gáfaðar og sniðugar. Strumparnir og Hvolpasveitin er hins vegar annað mál. Í nýju útgáfunni af 

Strumpunum eru komnar fleiri stelpupersónur, en þær komu lítið sem ekkert fram í þáttunum sem 

var horft á, svo ekki var hægt að telja þær með sem aðalpersónur. Strympa er þó komin með aðeins 

meiri persónuleika, en samt sem áður snýst persónan hennar oftast um strumpastrákana. Flestir 

strumpastrákanna eru skotnir í henni og verðlaunar Strympa þeim með því að kyssa þá á kinnina. 

Hvolpasveitin er hópur af sex hvolpum og aðeins einn af hvolpunum er stelpa, hún Píla. Píla er í 

öllu bleiku og má segja að persónuleiki hennar einkennist helst af því að vera stelpa. Píla er hlý og 

góð og hugsar vel um persónurnar sem þau bjarga, en hún sést ekki mikið í boltaleikjum og þess 

háttar með strákahvolpunum.  

 Teiknimyndirnar sem stóðust Bechdel prófið eru ekki endilega allar gott barnaefni, Þar má 

nefna K3 og Angry birds Stella. Þessar teiknimyndir eru báðar með stelpupersónur í 

aðalhlutverkum, K3 eru þrjár stelpur í aðalhlutverki og enga stráka og í Angry birds Stella eru 

fimm stelpur í aðalhlutverki og einn strákur. Þessir þættir eru þó meira fyrir skemmtanagildið og 

lítið um boðskap. K3 stelpurnar eru samt flottar persónur, en það eyðileggur fyrir þættinum hvað 

þær eru miklar skvísur og hvað þær hugsa stundum mikið um stráka. Þær eiga samt sem áður oft 

samtöl sem tengjast strákum ekkert. Angry birds Stella er mikið um slagsmál og rifrildi. Í þáttunum 

er einnig ekkert talað, svo það er lítið fræðandi fyrir áhorfendur. Teiknimyndirnar Vanda og 

Geimveran, Neinei, Monsurnar, Ella Bella Bingó, Tappi mús og Heiða, sýna allar sterka og 

skemmtilega stelpupersónur og í þeim þáttum fylgir boðskapur, tilfinningar og vinátta. Í þeim 

þáttum eru góð samskipti og persónurnar eru alltaf að læra eitthvað saman, hvort sem það er um 

reglur, heiminn eða um mikilvægi vináttu. 
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5. Umræður 

Teiknimyndirnar á RÚV eru almennt ekki aðeins góð skemmtun fyrir börn, heldur líka fræðandi á 

ýmsa vegu. Fyrir börn að horfa á jákvætt sjónvarpsefni með góðum boðskap, hlýtur að hafa góðar 

afleiðingar. Barnaefnið fjallaði að mestu um vini og fjölskyldur og þeirra daglegu ævintýri. 

Teiknimyndirnar sýna góð samskipti, kurteisi og virðingu og einnig eru börn hvött til að nota 

ímyndunaraflið, vinna að markmiðum sínum og vera jákvæð. Bechdel prófið kom mjög vel út og 

einnig kom fjöldi kvenkyns persóna vel út, en hlutfall á milli stelpu- og strákapersóna var mjög 

jafnt, sem er mjög jákvætt. Það er sjáanlegt að í teiknimyndunum á RÚV eru stelpupersónurnar 

vel valdar. Þær eru settar fram eins og stelpur eru í raun og veru á þessum aldri.  

 Teiknimyndirnar á Stöð 2 eru almennt fjölbreyttar og skemmtilegar. Barnaefnið snýst 

mikið um vini og fjölskyldur og þeirra daglega líf. Í flestum teiknimyndunum má finna fallega 

vináttu, góð samskipti, misjafnar persónur og tilfinningar. Í teiknimyndunum Strumpunum og 

Hvolpasveitinni fá stelpupersónurnar ekki að skína nógu bjart og standa stelpupersónurnar aðeins 

einar vegna þess að þær eru stelpur. Þetta er slæmt þar sem báðar þessar teiknimyndir eru mjög 

vinsælar á meðal bæði stelpna og stráka og getur það sent röng skilaboð. Það eru þó tvær 

teiknimyndir sem fjalla aðallega um stelpur, það eru teiknimyndirnar K3 og Angry birds Stella. 

Það lítur þó þannig út að Stöð 2 hafi verið að reyna að fjölga stelpupersónum, en ekki endilega 

kynnt sér innihald teiknimyndanna. Það má þá gera ráð fyrir að RÚV sé að leggja meiri hugsun og 

vinnu í að sýna barnaefni sem er með fræðslugildi, jafnt kynjahlutfall og sterkar stelpupersónur.  

Í teiknimyndunum á bæði RÚV og Stöð 2 er ekki mikill munur á kynjunum, fyrir utan K3 

þættina á Stöð 2. Í heildina líta bæði kynin í teiknimyndunum svipað út, fyrir utan klæðaburð og 

rödd. Það er áhugavert að persónurnar eru alltaf kyngerðar, óháð því hvort þær eru manneskjur eða 

dýr. Það ætti ekki að vera nauðsynlegt að hafa persónur alltaf annaðhvort stelpu eða strák, 

sérstaklega þegar þær eru dýr. Einnig er áhugavert að sjá hvernig þróunin í teiknimyndum verður 

í sambandi við það að sýna fleiri kyn, fatlanir, transpersónur og samkynhneigðar persónur. Eins 

og Karl Pálsson nefndi í viðtalinu, þá er mjög lítið af því efni í boði, en RÚV er mjög áhugasamt 

að taka inn seríur sem sýna efni af þessu tagi (Karl Pálsson, munnleg heimild, 26. janúar 2022). 

Það er vonandi að framleiðendur fari að búa til meira efni með persónum sem eru hán, trans og 

samkynhneigðar og með því auka þekkingu barna á fjölbreytileikanum strax frá unga aldri.  

 Margar rannsóknir hafa verið gerðar um börn og sjónvarp í gegnum árin, en með hinum 

ýmsu tæknibreytingum og nýju og fjölbreyttu barnaefni, eru alltaf að koma nýjar hliðar sem hægt 

væri að rannsaka. Áhugavert væri að taka viðtöl við börn sem horfa á einhverja tiltekna 

sjónvarpsstöð, skipta börnunum í hópa eftir þeirri sjónvarpsstöð sem þau horfa á og fá álit þeirra 
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um til dæmis stöðu kynjanna, staðalímyndir, samskipti og um barnaefnið yfir höfuð. Það er 

ýmislegt sem hægt er að taka fyrir sem rannsóknarefni og það verður áhugavert að sjá hvort að 

börn haldi áfram að horfa á barnaefni í línulegri dagskrá, þar sem þau hafa aðgang af svo miklu 

efni annars staðar frá. Það gæti þó verið varasamt fyrir börn að fá að velja úr of miklu efni, 

sérstaklega ef þau átta sig ekki á boðskap barnaefnisins og ef barnaefnið matar þau á upplýsingum 

sem þau þurfa ekki á að halda. Þess vegna er mikilvægt fyrir foreldra að fylgjast með hvaða 

barnaefni börnin horfa á og ræða efnið við þau svo það skili sem bestum árangri.  
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