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Útdráttur 

Miklar breytingar hafa orðið á sjónvarpsáhorfi Íslendinga enda hefur 
fjölmiðlamarkaðurinn breyst mikið á skömmum tíma. Í þessari rannsókn er leitast við að 
varpa ljósi á það sem börn og unglingar á aldrinum 10 til 15 ára kjósa að horfa á í 
sjónvarpi. Notast var við gögn úr langtímarannsókninni Börn og sjónvarp á Íslandi frá 
árinu 2003 sem náði til barna á þremur stöðum á landinu, í Reykjavík, Vestmannaeyjum 
og á Akureyri. Upplýsingar um sjónvarpsáhorf voru fengnar með því að láta þátttakendur 
fylla út þar til gerða dagbók og kom þá fram allt það efni sem þau höfðu horft á vikuna 
12. til 18. mars. Hér er veitt yfirsýn yfir þá dagskrárliði sem mest áhorf var á hvern dag 
vikunnar. Allt það efni sem var á dagskrá umrædda viku var síðan flokkað í 13 sérstaka 
efnisflokka til að greina hvort aldurs- eða kynjabundinn munur væri á sjónvarpsáhorfinu. 
Í ljós kom að raunveruleika- og gamanefni er vinsælast hjá krökkunum og að stúlkur 
horfa marktækt meira en piltar á þessa tvo efnisflokka. Þá kom í ljós að yngstu krakkarnir 
horfa meira en þau eldri á barnaefni og að elstu krakkarnir horfa meira á menningar-, 
lífstíls-, og viðtalsefni. Ekki reyndist vera munur milli kynjanna eða aldursflokka hvað 
varðar áhorf á annað efni. Stelpur reyndust horfa meira á sjónvarp yfirhöfuð en drengir. Á 
þeim tíma sem könnunin var lögð fyrir má segja að íslensk börn hafi í raun í fyrsta skipti 
haft raunverulegt val um hvað horft er á í sjónvarpi. Niðurstöðurnar eru því mikilsverð 
vísbending um þá þróun sem kann að eiga sér stað á næstu árum. 
 

Abstract 
 

The Icelandic media market has changed drastically since the mid nineties when state 
monopoly on broadcasting was abolished. The viewing habits of the Icelanders have 
changed accordingly. This research looks at what children and adolescents aged 10 to 15 
choose to watch on television. Data from the long-term research project Children and 
television in Iceland was used. The survey used here was done on children from three 
locations in Iceland, Reykjavík, Vestmannaeyjar and Akureyri in 2003. To get the data on 
television viewing an aided recall diary method was used where the kids marked all the 
programs they had watched in the days from 12th to 18th March 2003. In this study it was 
measured what programs were the most watched ones for each day of the week. Then all 
the programs were categorized into 13 groups and then explored to see whether there 
would be any difference in viewing by age or gender. It turned out that reality-TV and 
comedy were the most viewed categories and also that girls watched those more 
frequently than boys. The youngest kids watched more children programs than the older 
ones and the older ones watched more culture-, lifestyle- and interviewing programs than 
the younger ones. Concerning other categories there was no difference in viewing. Over 
all, girls watched more TV than guys. When this survey took place it was really the first 
time ever that Icelandic children had a real choice concerning what to watch on 
television.  
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I. Inngangur 

Sjónvarpsáhorf barna er viðfangsefni sem virðist vera stöðug uppspretta umræðu og 

vangaveltna af ýmsu tagi. Fjölmargar erlendar rannsóknir hafa beint sjónum sínum að 

sjónvarpsáhorfi barna en af íslenskum rannsóknum er helst að nefna langtímarannsóknina 

Börn og sjónvarp á Íslandi sem hefur skipt sköpum fyrir umræðuna hér á landi. Í þessari 

rannsókn verður notast við gögn úr þeirri rannsókn og leitast við að fara nýjar leiðir í að 

kanna sjónvarpsáhorf barna. Í fyrri rannsóknum á sjónvarpsáhorfi barna á Íslandi hefur 

meginviðfangsefnið verið hversu mikið börnin horfa en hér verður hins vegar leitast við 

að greina nákvæmlega hvað þau eru að horfa á. Er það hið sígilda barnaefni sem höfðar 

sterkast til þeirra eða er það spennu-, gaman- eða jafnvel fréttaefni? Þessar upplýsingar 

verða síðan greindar eftir kyni og aldri þátttakenda. Eru það yngri börnin sem horfa fyrst 

og fremst á barnaefnið? Horfa þau ef til vill á efni sem ekki á að vera við hæfi ungra 

barna? Eru það fyrst og fremst eldri krakkarnir sem horfa á fréttir og fræðsluefni eða 

horfa þau einnig á efni ætlað yngri áhorfendum? Upplýsingarnar voru fengnar með 

sérstakri sjónvarpsdagbók þar sem þátttakendur merktu við allt það sjónvarpsefni sem 

þau höfðu horft á eina viku í marsmánuði árið 2003. 

Uppbygging verkefnisins verður með þeim hætti að fyrst er reifað í stuttu máli 

saga sjónvarpsins og tilkoma miðilsins í íslensku samfélagi. Tæpt verður á nokkrum af 

þeim fjölmörgu rannsóknum sem þegar hafa verið gerðar á sviði sjónvarpsáhorfs. Þar á 

meðal verður skoðað hvers vegna fólk horfir á sjónvarp, hversu mikil áhrif það hefur á 

fólk og staða sjónvarps í nútímasamfélagi könnuð. Sjónum verður beint sérstaklega að 

rannsóknum sem fjalla um börn og sjónvarpsáhorf hér á landi, þar sem það er helsta 

viðfangsefni rannsóknarinnar. Niðurstöðunum verða gerð ítarleg skil þar sem sýnt er fram 

á hvort munur er á því efni sem krakkarnir kjósa að horfa á eftir kyni og aldri. Einnig 
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verður athugað hvaða einstöku dagskrárliðir verða fyrir valinu hvern dag þeirrar viku sem 

sjónvarpsáhorfið var rannsakað. Til þess að hægt væri að kanna hvort kynbundinn eða 

aldurstengdur munur væri á sjónvarpsáhorfi krakkanna þurfti að flokka allt dagskrárefnið 

upp í flokka eins og gamanefni, fréttaefni og svo framvegis. Með þessu móti mátti sjá 

mynstur varðandi það hvaða efni krakkar á aldrinum10 til 15 ára horfa mest á. Í lok 

verkefnisins eru helstu niðurstöður reifaðar á ný og ræddar frekar. 
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II. Uppruni sjónvarpsins og sjónvarp á Íslandi  

Sjónvarpið var fundið upp um miðjan þriðja áratug síðustu aldar og er í raun litlu yngra 

en útvarpið. Það var fundið upp nánast á sama tíma í Bandaríkjunum og á Bretlandi og 

hafa tveir menn, umfram aðra, verið nefndir frumkvöðlar þess. Annar er Skotinn John 

Logie Baird sem fann upp vélrænt sjónvarp en það gat flutt myndir þráðlaust milli staða. 

Hinn er Rússinn Vladimir Zworykin, búsettur í Bandaríkjunum, en hann þróaði sjónvarp 

sem byggði á rafeindatækni. Mikil keppni varð milli rafræna og vélræna sjónvarpsins um 

hvor tæknin yrði almennt notuð til að sjónvarpa. Forsvarsmenn þeirra börðust hart um 

það hvor tækni yrði sú sem BBC myndi velja til sjónvarpsreksturs, en það val reið 

baggamuninn. Að endingu var tekin ákvörðun síðla árs 1936 og var það rafræna 

sjónvarpið sem varð fyrir valinu eða Marconi/EMI tæknin eins og hún kallaðist (Birgir 

Guðmundsson, 2007 og Þorbjörn Broddason, 2005). 

 Þjóðverjar voru reyndar fyrstir til að hefja útsendingu á fastri sjónvarpsdagskrá 

árið 1935 enda voru nasistar vel með á nótunum hvað varðaði mikilvægi fjölmiðla sem 

áróðurstækis. Ári seinna hóf BBC sínar útsendingar og Bandaríkjamenn fylgdu á eftir 

árið 1939. Bandaríkjamenn komust þó í framsætið hvað varðaði tækniframfarir í 

sjónvarpsframleiðslu að heimsstyrjöldinni síðari lokinni og hafa haldið því forskoti síðan. 

Sjónvarpið tók síðan flugið og stakk alla aðra miðla af hvað vinsældir og notkun varðaði. 

Ekkert lát virðist vera á sigurgöngu sjónvarpsins og er það enn í dag vinsælasti miðillinn 

(Þorbjörn Broddason, 2005).  

Internetinu hefur til dæmis ekki tekist að ýta sjónvarpinu til hliðar líkt og 

sjónvarpið gerði við útvarpið. Þessu til sannfylgis er oft nefnt fyrsta sjónvarpseinvígið 

sem átti sér stað milli Nixon’s og Kennedy’s í aðdraganda forsetakosninganna í 

Bandaríkjunum árið 1960. Talið er að Kennedy megi að stórum hluta þakka 
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kosningarsigur sinn því að hann kom betur út á skjánum en Nixon. Þeir sem hlustuðu á 

rökræðurnar í sjónvarpi töldu að Nixon hefði haft betur en þeir sem horfðu á 

útsendinguna sögðu Kennedy sigurvegara einvígisins. Eftir þetta sáu stjórnmálamenn í 

hendi sér hversu mikilvægur þessi nýi miðill væri þeim og sagt er að þetta kvöld, eftir 

einvígið, hafi sjónvarpið tekið við af dagblöðunum sem mikilvægasta tækið í bandarískri 

kosningabaráttu (Þorbjörn Broddason, 2005).  

Næst þegar Nixon bauð sig fram til forseta var hann búinn að hressa verulega upp 

á ímynd sína og talað eru um að boðið hafi verið upp á hinn ,,nýja“ Nixon, öllu minna var 

gert úr skoðunum hans og stefnumálum. Svipaða sögu má segja af Ronald Reagan sem 

alla sína forsetatíð gerði mikið út á það að viðhalda sérstakri ímynd og skapa sérstaka 

tilfinningu í kringum sig og reyndi um leið að forðast að tengja sig málefnum, jafnvel 

þeim málefnum sem hann studdi af heilum hug. Hvað Reagan varðar þá sýndu 

skoðanakannanir í Bandaríkjunum eitt sinn að hann var álitinn vinsælasti forseti 

þjóðarinnar frá upphafi þrátt fyrir að fólk væri oft á móti stefnu hans þegar kom að 

málefnum (Stefán Jón Hafstein, 1987). 

Of langt mál væri að rekja til hlítar sögu sjónvarpsins á Íslandi en þó er vert að 

tæpa lauslega á henni. Sjónvarp í þeirri mynd sem við þekkjum barst hingað til lands með 

Bandaríska hernum um og eftir seinna stríðinu. Birgir Guðmundsson (2007), lektor við 

félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri, hefur þó greint frá því að tilraunir með 

sjónvarpsútsendingar hér á landi voru hafnar mun fyrr. Á allra fyrstu árum sjónvarps voru 

tveir menn á Akureyri í tengslum við John Logie Baird í Bretlandi sem þá var í óðaönn 

að etja kappi við aðra uppfinningamenn sjónvarps eins og áður hefur verið getið. Mikið 

var lagt upp úr því í baráttunni að hægt væri að sjónvarpa sem lengst og að geta 

sjónvarpað yfir Atlantshafið var mikilsverður árangur. Mennirnir tveir sem staðsettir voru 
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hér á landi voru þeir F.L. Hogg, breskur verkfræðingur búsettur á Íslandi og Grímur 

Sigurðsson útvarpsvirkjameistari, þá nemandi Hogg’s. Þar sem mikill búnaður var til 

staðar á Akureyri á þessum tíma vegna útvarpsstöðvar sem þar hafði verið sett upp gátu 

þeir félagar tekið við sendinum frá Baird og hans mönnum. Ekki var mikill áhugi í 

bænum á þessu brasi þeirra félaga enda ekkert getið um þessar sjónvarpssendingar í 

staðarblöðum frá þessum tíma og því óvíst að nokkur hafi vitað um uppátækið. Móttaka 

þessara tilrauna-sjónvarpsútsendinga hófst árið 1934 og stóð í tvö ár en þá laut tækni 

Baird í lægra haldi fyrir rafræna sjónvarpinu og útsendingunum var hætt eftir það (Birgir 

Guðmundsson, 2007).  

 Almenn sjónvarpstækjaeign var ekki mikil á Íslandi fyrr en bandaríski herinn fékk 

leyfi til að stækka sjónvarpsstöð sína á Keflavíkurflugvelli úr 50 í 250 wött árið 1961. Þá 

náði útsendingin yfir allt Faxaflóasvæðið og sjónvarpstækin byrjuðu að rjúka út úr 

búðunum. Íslenskum ráðamönnum fannst það ekki ganga að Íslendingar væru horfandi á 

erlent sjónvarpsefni eingöngu og árið 1963 var hafist handa við að leggja drög að fyrstu 

íslensku sjónvarpsstöðinni (Guðjón Friðriksson, 2000). Ráðamenn þjóðarinnar höfðu 

miklar áhyggjur af þeim menningarlegu áhrifum sem fólk gat orðið fyrir af því að horfa 

eingöngu á bandarískt sjónvarp. Það var ekki talið til góðs að horfa aðeins á erlent efni. 

Hin íslenska menningararfleið hefur ávallt verið Íslendingum hjartfólgin og þess vegna 

greindu margir hættumerki í bandaríska sjónvarpinu (Þorbjörn Broddason, 1996). 

Ríkissjónvarpið tók formlega til starfa 30. september 1966 en þá hafði reyndar 

óvart ein tilraunaútsending þegar farið í loftið. Sjónvarp hér á landi tók því til starfa 

talsvert seinna en annars staðar í hinum vestræna heimi og til dæmis voru hinar 

Norðurlandaþjóðirnar mörgum árum á undan okkur. Sjónvarpið varð fljótt vinsælasti 

miðillinn á Íslandi og margir máttu ekki missa af neinu sem í því var sýnt. Þá varð 
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sjónvarpið á fáeinum árum langáhrifamesti fréttamiðillinn auk þess sem með tilkomu 

fréttastofu sjónvarps tókst að rjúfa einokun flokksfjölmiðla á skoðanamyndun (Guðjón 

Friðriksson, 2000). En þrátt fyrir að ein af meginforsendum þess að íslensku sjónvarpi 

var komið á hafi verið að snúa fólki frá bandaríska sjónvarpinu var ekki mikið um 

innlenda dagskrárgerð. Sú hefur raunin reyndar aldrei verið í íslensku sjónvarpi og er 

meginuppistaða allra stöðva erlent efni, en með íslenskum texta. Árið 1968 var innlent 

efni aðeins 36% af því sjónvarpsefni sem sýnt var. Íslenskt efni hefur þó aukist í 

Ríkissjónvarpinu með árunum og var 48% árið 2003. Sambærilegar tölur eru til fyrir allar 

stóru stöðvarnar frá 2001 en þá var mest innlent efni á RÚV, 34% en SkjárEinn kom 

næstur með 30%. Stöð 2 var með talsvert minna eða um 21% árið 2001 (Þorbjörn 

Broddason, 2005). 

 Þegar Sjónvarpið hóf göngu sína náðist það ekki strax út um allt land. Íslendingar 

á landsbyggðinni voru óþreyjufullir og árið 1971 var búið að byggja upp dreifikerfi 

Sjónvarpsins svo að það náði svo til um allt Ísland. Sjónvarpstækjasala jókst mjög mikið 

með tilkomu íslensku sjónvarpsstöðvarinnar og fór hratt upp á við. Fyrsta starfsár 

Sjónvarpsins voru um 19 þúsund sjónvarpstæki í landinu en þau voru komin upp í 48 

þúsund fimm árum seinna. Ríkissjónvarpið sendi ekki út á fimmtudögum og hélst sú hefð 

allt fram til 1987. Þá var heldur ekkert sjónvarp í júlí fram til 1985. Stór hluti almennings 

var frekar ósáttur við þetta fyrirkomulag, sérstaklega í seinni tíð, og vildi hafa sjónvarp 

alla daga. Þar sem einokun var á markaðinum gátu ráðamenn þó leyft sér slíka 

forræðishyggju (Guðjón Friðriksson, 2000). 

 Sjónvarpið hlaut talsverða samkeppni með tilkomu myndbandstækjanna en 

myndbandaleigur tóku að spretta upp líkt og gorkúlur í kringum 1980. Þar með fylltist 

það tómarúm sem hafði myndast vegna lítils vilja ráðamanna Sjónvarpsins til að sinna 
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þeirri eftirspurn sem var meðal almennings á sjónvarpsefni. Í kjölfar myndbanda-

væðingarinnar fóru kapalkerfi að gera vart við sig og því næst komu gervihnattadiskarnir 

til sögunnar. Árið 1986 var samþykkt á Alþingi að afnema einkarétt Ríkisútvarpsins til 

útvarps- og sjónvarpsútsendinga (Guðjón Friðriksson, 2000; Kjartan Ólafsson, 2000). 

 Fyrsta einkarekna sjónvarpsstöðin var Stöð 2 og hún tók til starfa strax sama ár og 

einkaréttur RÚV var afnuminn. Þetta leiddi til þess að Ríkissjónvarpið þurfti að ganga í 

gegnum nokkurt endurskipulag til að geta brugðist við samkeppninni. Þá var til dæmis 

byrjað að sjónvarpa á fimmtudögum enda gat hvorug stöðin gefið hinni möguleika á að 

sitja ein að áhorfendum heilt kvöld (Kjartan Ólafsson, 2000). Stöð 2 fór heldur 

brösuglega af stað og til dæmis vantaði hljóðið í fyrstu útsendingu þeirra og ekki var 

hægt að senda út fyrsta fréttatímann eins og ráðgert hafði verið. En stöðin náði sér síðan á 

strik og árin 1987-88 gengu vonum framar. Til dæmis var umtalað að Stöð 2 hefði staðið 

sig mun betur en Ríkissjónvarpið að fjalla um Alþingiskosningarnar 1987 (Guðjón 

Friðriksson, 2000; Jón Óttar Ragnarsson, 1990). 

Eftir þessi ágætu upphafsár lá leiðin þó nokkuð niður á við fyrir forsvarsmenn 

Stöðvar 2 enda hafa ávallt verið miklir erfiðleikar í rekstrinum og rambaði stöðin á barmi 

gjaldþrots árið 1990 (Guðjón Friðriksson, 2000). Meðal þess sem hefur gert reksturinn 

erfiðan er samkeppnin við ríkismiðilinn sem forsvarsmenn Stöðvar 2 og þeirra fyrirtækja 

sem henni tengjast hafa lengi kvartað sáran undan. Telja menn að sú barátta sé ekki háð á 

jafnréttisgrundvelli þar sem Ríkisútvarpið er rekið bæði af auglýsingatekjum og 

afnotagjöldum en slíkt tíðkast ekki í ríkismiðlunum í nágrannalöndunum. Jón Ásgeir 

Jóhannesson, forstjóri 356 miðla, hefur meira að segja gefið það út að jafnvel þurfi að 

loka Fréttastofu Stöðvar 2 vegna erfiðs rekstrarumhverfis. Páll Magnússon, útvarpsstóri, 
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hefur gefið lítið fyrir þessar yfirlýsingar og vill meina að rekstrarörðugleikar Stöðvar 2 

komi ekki til vegna auglýsingatekna Ríkisútvarpsins (Dagmar Ýr Stefánsdóttir, 2006). 

Sýn var upphaflega stofnuð af nokkrum auglýsingastofum gagngert til þess að búa 

til auglýsingar fyrir sjónvarp en sú starfsemi gekk ekki sem skildi. Þar sem 

sjónvarpsstöðvarnar voru sjálfar í slíkri framleiðslu sátu forsvarsmenn Sýnar uppi með 

rándýr tæki og engin not fyrir þau. Þess vegna var stofnuð sjónvarpsstöð árið 1989 og 

stefndi hún á harða samkeppni við Stöð 2. Sýnarmenn hófu að kaupa réttinn á vinsælum 

þáttum sem Stöð 2 hafði verið með á dagskrá. Áður en samkeppnin var orðin raunveruleg 

var ákveðið að sameina Sýn, Stöð 2 og Bylgjuna undir einn hatt og hét það félag Íslenska 

útvarpsfélagið (Guðjón Friðriksson, 2000).  

Árið 1996 fór í loftið ný sjónvarpsstöð sem kallaðist Stöð 3. Hún var ekki langlíf 

og entist ekki árið heldur rann inn í Íslenska útvarpsfélagið. Sýn var gerð að sérstakri 

íþróttastöð árið 1998 en þá keypti Íslenska útvarpsfélagið sýningarréttinn á ensku 

knattspyrnunni. SkjárEinn náði síðan enska boltanum af Sýn árið 2004 (Ragnhildur 

Aðalsteinsdóttir, 2006). Það breytti þó ekki stöðu Sýnar sem íþróttastöð, enda var hún þá 

farin að sýna mun fjölbreyttara íþróttaefni en aðeins fótbolta. Einnig tryggði hún sér í 

stað enska boltans réttinn á sýningum frá leikjum í meistaradeild Evrópu í knattspyrnu og 

fleiri deildum (Mbl.is, 2004). 

Mikil eigendaskipti og rekstrarörðugleikar hafa einkennt Stöð 2 og Sýn. Á 

tímabili hét félagið í kringum stöðvarnar Norðurljós en heitir í dag 365 miðlar en þar 

undir heyra einnig Fréttablaðið, Vísir.is og fjölmargar útvarps- og sjónvarpsstöðvar. 

Fyrirtækið hefur langstærsta hlutdeild á fjölmiðlamarkaðinum og hægt var að ná fram 

mikilli hagræðingu með því að reka marga mismunandi miðla undir sama hattinum 

(Ragnhildur Aðalsteinsdóttir, 2006). 
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SkjárEinn kom inn á sjónarsviðið árið 1999 sem fyrsta sjónvarpsstöðin sem 

eingöngu aflar tekna sinna á auglýsingum. Starfsemin gekk brösuglega um tíma en hefur 

þó ávallt náð að halda sér á floti og er nú ein vinsælasta sjónvarpsstöðin, sérstaklega á 

meðal ungs fólks. Eina viku í febrúar 2007 var uppsafnað áhorf á SkjáEinn yfir 90% hjá 

fólki á aldrinum 12 til 29 ára (Gallup, 2007). SkjárEinn og Síminn hafa verið sameinaðir í 

eitt fyrirtæki. Dreifikerfi SkjásEins er sambærilegt því stafræna sem Stöð 2 hefur yfir að 

ráða en nefnist Skjárinn og fer í gegnum Internetið. Þeir notendur sem hafa aðgang að 

þessum kerfum geta keypt sér erlendar stöðvar í gegnum þau (Vísir.is, 2005).   

 Af þessari umfjöllun um sjónvarp á Íslandi má ráða að umhverfi þess hefur tekið 

stakkaskiptum frá því að fyrstu útsendingar hófust. Stærstur hluti landsmanna hefur nú 

aðgang að fleiri en einni sjónvarpsstöð þótt enn sé því svo farið að í afskekktari sveitum 

landsins næst aðeins Ríkissjónvarpið. Vinsældir nýju stöðvanna eru miklar og samkvæmt 

könnun sem Guðbjörg Hildur Kolbeins gerði árið 2002 hefur SkjárEinn leyst 

Ríkissjónvarpið af hólmi sem vinsælasta stöðin á meðal kvenna, en um 38% kvenna 

sögðu þá stöð vera þá sem þær horfa mest á. Hjá körlum var Ríkissjónvarpið vinsælast 

(40%) en stærstur hluti beggja kynja sagði að sér þætti vænst um Ríkisútvarpið af 

sjónvarpsstöðvunum (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2003).  

Vert er að nefna að í könnun Guðbjargar var unnið með hentugleikaúrtak og því 

ekki hægt að heimfæra niðurstöður upp á alla landsmenn. Miðað við tölur frá Gallup þá 

eru niðurstöðurnar ekki fjarri lagi hvað vinsældir nýju stöðvanna varðar. Miðað við 

uppsafnað áhorf fyrir eina viku í febrúar 2007 þá horfðu alls 67% á SkjáEinn. Konur 

horfðu meira en karlar, eða 70% á móti 64%. SkjárEinn skákaði þó ekki RÚV hvað 

heildaráhorf varðaði þar sem alls horfðu yfir 90% eitthvað á þá stöð. Það var aðeins hjá 

unga fólkinu sem SkjárEinn náði að velta RÚV úr sessi. Stöð 2 var á svipuðu róli og 
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SkjárEinn, með heildaráhorf upp á 68%. Vinsælust var stöðin hjá fólki á aldrinum 60 til 

80 ára en hjá þeim hópi var áhorfið um 77% (Gallup, 2007).  

 

Þróun sjónvarps á Íslandi hefur verið um margt áhugaverð. Íslendingar voru seinir að taka 

við sér hvað þessa nýju tækni varðaði og ef ekki hefði verið fyrir bandaríska sjónvarpið á 

Keflavíkurflugvelli sem íslenskir ráðamenn töldu hafa slæm áhrif á íslenska alþýðu, þá 

hefði biðin eftir íslenskri sjónvarpsstöð jafnvel verið enn lengri. Hinar 

Norðurlandaþjóðirnar voru töluvert á undan okkur í þessum efnum, svo ekki sé nú minnst 

á Breta en þar í landi má segja að sjónvarpstækninn hafi að hluta til verið fundinn upp. 

Ríkið einokaði réttinn til að sjónvarpa og útvarpa allt fram til 1986 en þá var slíkt gefið 

frjálst og upp fóru að spretta nýjar útvarps- og sjónvarpsstöðvar. Lengi vel voru þó aðeins 

tvær megin sjónvarpsstöðvar í landinu, annars vegar Ríkissjónvarpið og hins vegar Stöð 

2. Með tilkomu SkjásEins breyttist þetta heilmikið og þar er komin stöð sem ungu fólki 

finnst vera við sitt hæfi. 
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III. Um sjónvarpsáhorf og fyrri rannsóknir 

Sjónvarpsáhorf eykst ár frá ári í heiminum. Í kringum 1990 horfðu Bandaríkjamenn að 

meðaltali fjóra klukkutíma á sjónvarp á dag. Það samsvarar því að Bandaríkjamenn eyði 

um helmingi alls frítíma síns í sjónvarpsáhorf (Kubey og Csikszentmihalyi, 1990). Tölum 

um meðaltalsáhorf skal þó taka með fyrirvara því alltaf eru einhverjir sem horfa lítið á 

meðan aðrir horfa mjög mikið. Einnig getur þetta verið afar breytilegt, til dæmis eftir 

árstíðum eins og hefur sýnt sig á Norðurlöndum þar sem fólk horfir mun meira á sjónvarp 

á veturna (Kjartan Ólafsson, 2000). Að mati Þorbjarnar Broddasonar (2005) eyðir 

venjulegur maður í hinum iðnvædda heimi um 15% af öllum vökustundum sínum í 

sjónvarpsnotkun, miðað við að manneskjan verði 80 ára. Hvað skildi það vera sem fær 

fólk til að velja að horfa á sjónvarp í stað þess að stunda aðra afþreyingu? Er það bara 

sökum þess að það er svo skemmtilegt að horfa á sjónvarp eða býr eitthvað meira að 

baki?  

Að horfa á sjónvarp er nokkuð sem fólk gerir, öllu jafna, í frítíma sínum. Frítími 

er hugtak sem varð til einhvern tímann eftir að borgarsamfélög tóku að myndast og fólk 

fór að vinna fyrir aðra og tók því að aðgreina vinnu og frítíma. Þrátt fyrir að fólki standi 

til boða endalaust val um hvernig það geti eytt frítíma sínum, er staðreyndin sú að það að 

horfa á sjónvarp er það sem margt fólk kýs helst að gera (Kjartan Ólafsson, 2000). 

Cecelia Tichi (1991) hefur bent á það hvernig sjónvarpið er orðið að ákveðnum 

miðpunkti heimilisins en það má kannski lýsa því sem svo að sjónvarpið sé búið að leysa 

arininn af hólmi sem stofustáss. Hér fyrr á tímum raðaði fólk húsgögnum sínum upp í 

stofunni svo arininn fengi sem best notið sín en það hefur breyst og sjónvarpið er nú sá 

hlutur sem þarf að vera á sem bestum stað. Þessa skilgreiningu má síðan víkka út og segja 

að í bandarískri menningu sé sjónvarpið orðið það sem allt er miðað við og er í því 
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samhengi talað um sjónvarpssamfélög (sjá einnig Þorbjörn Broddason, 1996). Aðrir 

fræðimenn hafa tekið undir þetta viðhorf og Ien Ang (1996) segir að í iðnvæddum 

samfélögum sé sjónvarpið orðið stofnun sem allt snúist í kringum bæði á almenna og 

einkalífssviðinu. 

 Þróun sjónvarpsins í samfélagi mannanna hefur verið afar merkileg en fyrst var 

litið á það sem undratæki en um leið sem boðflennu og ógn við þáverandi ástand. Nú má 

segja að sjónvarpið sé orðið hlutur sem er mikils metinn í samfélögum, fastur punktur í 

lífi fólks og góður félagsskapur (Þorbjörn Broddason, 1996). Helsta ástæða þess að fólk 

horfir á sjónvarp einfaldlega sú að það veitir því félagsskap og vinnur gegn tilfinningum á 

borð við leiða og einmanaleika. Sjónvarpsáhorf er ennfremur slakandi athöfn sem krefst 

lítillar einbeitingar og er einnig auðvelt að nálgast. Það eina sem takmarkar 

sjónvarpsáhorf er tími og það hvort viðkomandi hefur aðgang að sjónvarpstæki. Athöfnin 

er ekki kostnaðarsöm og hægt að stunda hvort sem er í einrúmi eða í félagsskap við aðra 

(Kubey og Csikszentmihalyi, 1990). 

Erfitt getur þó reynst að skilgreina hvenær fólk er í raun að horfa á sjónvarp og 

hvenær ekki. Hægt er að hafa kveikt á tækinu án þess að vera raunverulega að fylgjast 

með. Rannsóknir hafa gefið vísbendingar um slíkt. Oft notar fólk sjónvarp fyrst og fremst 

sem slökunartæki, finnst þægilegt að hafa það í gangi en það er umdeilanlegt hversu 

mikið það er í raun að horfa á það og fylgjast með því sem þar fer fram (Kubey og 

Csikszentmihalyi, 1990; McQuail, 1997). 

 Ang (1996) segir að sú athöfn að horfa á sjónvarp sé sérstaklega dýrmæt fólki 

fyrir þær sakir að þá ræður það sér sjálft, það er enginn sem velur fyrir það. Hún telur 

einnig að þetta sé ástæða þess að fólk kjósi að nýta sér sjónvarpið fyrst og fremst sem 

afþreyingu en ekki til að læra af því. Almennt sé ekki vilji fyrir því að sjónvarpið sé nýtt 
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sem framlenging af skólanum.  Það er ekki þar með sagt að ekki sé hægt að læra eitthvað 

af sjónvarpinu. Fræðimenn hafa þó lengi deilt um hversu mikil eða lítil áhrif sjónvarpið 

og fjölmiðlar almennt hafa á fólk. 

Oft hefur því verið haldið fram að fjölmiðlar, og þá sérstaklega sjónvarp, séu færir 

um að sveigja álit fólks og hafa veruleg áhrif á það. Rannsóknir í gegnum tíðina hafa þó 

sýnt að fjölmiðlar breyti yfirleitt ekki þeim skoðunum sem fólk hefur þegar myndað sér á 

málum heldur leiti fólk sér staðfestingar á þeim í miðlunum. Þess vegna er talað um að 

fólk hafi afstöðubundna athygli og velji að fylgjast með efni sem styður þess eigin 

skoðanir. Einnig hefur verið sýnt fram á að fólk hefur afstöðubundna skynjun, þannig að 

það túlkar það efni sem það sér í sjónvarpi eða les í blaði þannig að það falli að þeirra 

skoðunum og viðhorfum. Fólk kýs einnig að muna frekar eftir því sem hentar þeirra 

sjónarmiðum og gleymir því sem er andstætt þeim og kallast það afstöðubundið minni. 

Allt þetta leiðir af sér afstöðubundið val og við forðumst að horfa á það sem ekki fellur 

að okkar viðhorfi (Stefán Jón Hafstein, 1987). 

Afstöðubundna valið merkir þó ekki að fjölmiðlar geti ekki átt einhvern þátt í að 

móta hugmyndir okkar því þeir geta komið sterkir inn á þeim sviðum sem fólk hefur ekki 

þegar myndað sér skoðun á. Því fjær persónulegri reynslu viðkomandi sem málefnið er 

því auðveldara er fyrir miðilinn að móta fyrir menn hugmyndir um það. Gott dæmi er að 

Reagan skyldi geta getið sér svo gott orð aðeins með ímyndarsköpun eins og rætt var um 

fyrr. Ástæðan kann að tengjast því að almenningur var ekki búin að móta sér skoðun á 

honum fyrir og því gat hann nýtt sér fjölmiðla til að búa til ákveðna skoðun hjá fólki 

(Stefán Jón Hafstein, 1987). 

Fræðimenn hafa tekist á um hversu mikil eða lítil áhrif fjölmiðlar hafa á fólk (sjá 

t.d. Kjartan Ólafsson, 2000). Talað hefur verið um að með tilkomu fjölmiðla standi 
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manneskju meira til boða heldur en þau gildi sem hún fær frá foreldrum, kennurum og 

öðrum í hennar nærsamfélagi. Fólki stendur einnig til boða að velja á milli ólíkra 

menningarheima í gegnum fjölmiðla og það getur haft áhrif á félagsmótun (Berger, 

1995).  

 Sjónvarpið er, líkt og internetið, alþjóðlegur miðill. Marshall McLuhan (1964) 

setti snemma á sjöunda áratugnum fram hugmyndir sínar um heimsþorpið (global village) 

og sagði að með rafrænu miðlunum, sjónvarpi og útvarpi, væri hægt að koma skilaboðum 

milli fjarlægra staða með lítilli fyrirhöfn á örskömmum tíma og það gerði heiminn að 

einu þorpi. Sjónvarpið miðlar því alþjóðlegri menningu í gegnum sölu sjónvarpsefnis um 

leið og það sameinar milljónir manna fyrir framan skjáinn þegar um er að ræða stóra 

viðburði sem fylgst er með alls staðar í heiminum. Með þessu verður því til ákveðin 

alheimsvæðing (Giddens, 1999). Sjónvarpið sannaði síðast yfirburði sína á þessu sviði 

þegar sýnt var beint frá hruni Tvíburaturnanna í New York en um leið hrundi ríkjandi 

heimsmynd vesturlandabúa í beinni útsendingu út um allan heim (Þorbjörn Broddason, 

2005). 

 Frá því að sjónvarp stimplaði sig inn á fjölmiðlamarkaðinn hafa hvers kyns 

áhorfendakannanir verið mjög vinsælar. Þær eru ýmist gerðar til að fá yfirsýn yfir 

sjónvarpsáhorf fólks almennt eða í einhverjum sérstökum tilgangi eins og fyrir 

auglýsendur að vita hvenær best sé að ná til ákveðinna hópa (Warren, 2000), jafnvel 

barna (Abelman og Atkin, 2000). Meðal þess sem komið hefur út úr slíkum könnunum er 

að áhorfendur eru mjög tryggir ákveðnum stöðvum og horfa því mikið til á sömu 

stöðvarnar (t.d. Webster, 1985).  

 Til er fjöldi rannsókna sem sýnir fram á að börn og unglingar horfa á sjónvarp af 

ýmsum ástæðum. Það eru ólíkar ástæður sem búa að baki því að ungt fólk setjist fyrir 
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framan sjónvarpsskjáinn. Meðal þess sem skiptir máli er hvaða skapi þau eru í en það 

hefur áhrif á hvort þau eru að horfa markmiðsbundið á sjónvarpið eða láta hugann reika 

og flakka á milli stöðva (Hawkins o.fl, 2001). Hjá yngri börnum hefur verið könnuð 

fylgni milli ólíkra ástæðna fyrir sjónvarpsáhorfi eins og þess að láta tímann líða, sækjast 

eftir upplýsingum, fá félagsskap, hafa af sjónvarpinu skemmtun og nota það til flótta. 

Oftast var um að ræða blöndu af þessum þáttum nema í því tilviki að láta tímann líða og 

sækjast eftir upplýsingum, það tvennt fer ekki saman hjá krökkum. Sterkust var fylgnin á 

milli þess að láta tímann líða og hafa félagsskap (Abelman og Atkin, 2000). 

 Gerðar hafa verið rannsóknir á mismunandi áhorfi hjá fólki sem hefur 

áskriftarsjónvarp og því sem hefur það ekki. Slík rannsókn var gerð í Bretlandi á árunum 

1996 til 1997 en leiddi ekki í ljós tölfræðilegan mun milli þess sem fólk sem hefur 

aðgang að áskriftarsjónvarpi horfir á og þess sem ekki hefur slíkan aðgang (Tavakoli, 

Goddard og Caves, 2003). Þar sem þetta hefur ekki verið skoðað sérstaklega hér á landi 

svo vitað sé má spyrja hvort þessar niðurstöður eigi við hér? Skyldi fólk sem hefur 

aðgang að til dæmis Stöð 2 ekki að kjósa að horfa á annað dagskrárefni en það sem ekki 

hefur aðgang að slíkri stöð? Slíkt væri vert að athuga. 

 Börnum er ævinlega talin stafa hætta af nýjum fjölmiðlum sem líta dagsins ljós og 

hvað sjónvarpið varðar þá hefur fátt verið kannað jafn rækilega og áhrif ofbeldisefnis í 

sjónvarpi á ofbeldishneigð barna og unglinga. Mörgum þessara rannsókna hefur tekist að 

sýna fram á að tengsl séu þarna á milli (t.d. Friedrich-Cofer og Huston, 1986; Comstock, 

1980; Eron, Huesmann, Lefkowitz og Walder, 1972; Huston o.fl., 1992). Þrátt fyrir þessi 

tengsl eru fræðimenn yfirleitt sammála um að áhrif sjónvarpsofbeldis á ofbeldishneigð 

barna séu minnimáttar samanborið við aðra áhrifaþætti (Dubow og Millier, 1996). Þegar 
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slíkt samband er kannað hjá fullorðnu fólki kemur sjaldan fyrir að samband mælist milli 

árásargirni þess og áhorfs á ofbeldisefni í sjónvarpi (Dubow og Millier, 1996).  

Guðbjörg Hildur Kolbeins (1999) hefur rannsakað samband milli áhorfs á ofbeldi 

í sjónvarpi og andfélagslegrar hegðunar barna og unglinga hér á landi. Niðurstöður 

hennar sýndu fram á  tölfræðilega marktækt samband milli áhorfs á ofbeldisefni og þess 

að krakkar ráðist á fólk og leggi stund á skemmdarverk. Ofbeldisefni hafði aftur á móti 

ekki áhrif á það hvort krakkar stunduðu þjófnað eða væru í fíkniefnaneyslu. 

Almennt er sátt um það hjá fræðimönnum sem leggja stund á að kanna samband 

milli ofbeldis í sjónvarpi og ofbeldishneigðar að þeir einstaklingar sem eru árásarhneigðir 

sæki í ofbeldisefni og að árásarhneigð þeirra aukist við að horfa á slíkt efni (Guðbjörg 

Hildur Kolbeins, 1999). Þá hafa einnig margar rannsóknir sýnt fram á að sjónvarp er til 

þess fallið að vekja upp hræðslu hjá börnum (sjá Cantor, 1996). 

 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á sviði sjónvarpsáhorfs. Meðal annars hefur 

verið kannað hvað það er sem fær fólk til að horfa jafn mikið á sjónvarp og raun ber vitni. 

Virðist vera sem fólk líti á sjónvarpið sem hálfgerðan félaga og einnig sem slökunartæki. 

Því er oft erfitt að segja til um hvort fólk er raunverulega að horfa á og fylgjast með því 

sem er í sjónvarpinu eða hvort það er aðeins að nota það til að tæma hugann. Einnig hefur 

mikið verið kannað hversu mikil áhrif sjónvarpsáhorf hefur á fólk og hvort það sé fært 

um að gera fólki upp skoðanir. Sýnt hefur verið fram á að fólk stundi afstöðubundið val 

og sækist eftir því að leita samþykktar á skoðunum sínum í fjölmiðlum frekar en að þróa 

með sér nýjar. Þá eru áhorfendakannanir einnig mikið notaðar til að kanna hvernig best sé 

fyrir auglýsendur að ná til ákveðinna hópa. Hvað rannsóknir varðandi börn og sjónvarp 

snertir þá hefur mikið verið kannað hver áhrif sjónvarpsáhorf geta verið á börn, til dæmis 
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hvort þau verða ofbeldishneigðari en ella ef þau horfa á mikið ofbeldisefni og hafa 

margar rannsóknir gefið vísbendingar um slíkt.  
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IV. Fjölmiðlanotkun íslenskra barna 

Á árunum 1968-1997 dróst dagblaðalestur saman samfara því að þeim heimilum sem 

höfðu áskrift að dagblöðum fækkaði. Að sama skapi jókst sjónvarpsáhorf íslenskra 

ungmenna (Kjartan Ólafsson, 2000). En það var ekki bara fjölmiðlanotkunin sem 

breyttist heldur einnig efnisvalið. Fyrst eftir að sjónvarpið leit dagsins ljós á Íslandi voru 

fréttir og fréttatengt efni mun vinsælla hjá íslenskum ungmennum en hjá jafnöldrum 

þeirra í Englandi og Ameríku. Skýringu á því má helst finna í þeirri staðreynd að 

sjónvarpsdagskráin var ekki mjög fjölbreytt og fréttir stór hluti af henni. Þessi áhugi fór 

dvínandi eftir því sem árin liðu og dagskráin breyttist (Þorbjörn Broddason, 1996). 

Annar þáttur sem hafði áhrif á efnisval íslenskra ungmenna var að það fór að 

færast í vöxt að ungmenni hefðu sitt eigið sjónvarpstæki og horfðu á það ein auk þess 

sem meira framboð af sjónvarpsstöðvum hafði sitt að segja. Þetta leiddi til þess að börn 

og unglingar gátu í auknum mæli ákveðið sjálf á hvaða þau horfði á hverjum tíma. Allir 

þessir þættir breyttu efnisvali íslenskra ungmenna þannig að fréttir og fréttatengt efni 

fengu að víkja fyrir afþreyingarefni hverskonar (Kjartan Ólafsson, 2000). Tilkoma netsins 

og sú mikla útbreiðsla sem netnotkun hefur náð hér á landi hafði einnig í för með sér 

breytingar á fjölmiðlahögum íslenskra barna. Mest virðist notkunin vera í formi 

afþreyingar hverskonar svo sem, tölvuleikja, spjalls eða niðurhals á kvikmyndum, 

sjónvarpsþáttum og tónlist. Notkun íslenskra ungmenna á netinu í þeim tilgangi að fá 

upplýsingar um líðandi stund er einnig mikil og tvöfaldaðist slík notkun á tímabilinu 

1997-2003 á kostnað hinna miðlanna, sérstaklega dagblaða (Guðmundur Þorkell 

Guðmundsson, 2004).  

Rannsóknin Börn og sjónvarp á Íslandi hefur verið lögð fyrir sex sinnum, fyrst 

árið 1968 og síðast árið 2003. Kjartan Ólafsson (2006), félagsfræðingur, hefur unnið 
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mikið með þessi gögn og kannað þróunina í sjónvarpsáhorfi barna. Áður en lengra er 

haldið er vert að líta á þessar niðurstöður hans. Í töflu 1 má sjá heildar sjónvarpsáhorf 

barna í klukkustundum og mínútum miðað við kyn þeirra og aldur fyrir eina viku árið 

2003. 

 

Tafla 1: Sjónvarpsáhorf barna í klst. og mín. árið 2003 miðað við kyn og aldur 

Meðal áhorf í klst:mín 10-11 ára 12-13 ára 14-15 ára Samtals 

Strákar 13:15 12:50 15:27 13:51 

Stelpur 14:40 15:20 15:47 15:17 

Samtals 13:55 14:03 15:37 14:32 

n=219  n=244  n=237  n=700 

(Kjartan Ólafsson, 2006) 

Af þessum niðurstöðum má merkja að áhorfið var mest hjá elstu krökkunum en 

minnst hjá þeim yngstu. Þá horfðu stúlkur meira á sjónvarp í öllum aldursflokkunum 

þremur árið 2003 og samtals horfðu stelpur um einum og hálfum tíma meira á sjónvarp á 

viku en drengir. Þessar niðurstöður eru andstæðar því mynstri sem fram að þessu hafði 

komið fram, en í öllum fyrri rannsóknunum höfðu drengir horft meira á sjónvarp en 

stúlkur. Kjartan skoðaði einnig þróunina á sjónvarpsáhorfi fyrir hvern dag vikunnar á 

þeim árum sem könnunin hafði verið gerð. Í ljós kom að sjónvarpsáhorf var að aukast 

jafnt og þétt alla daga nema laugardaga. Það var eini dagurinn sem dregið hafði úr 

sjónvarpsáhorfi (Kjartan Ólafsson, 2006). 

Mikil aukning hefur orðið á síðustu árum á því að börn eigi sitt eigið 

sjónvarpstæki inn í sínum herbergjum. Árið 1991 voru um 28% þátttakenda í 

rannsókninni Börn og sjónvarp á Íslandi sem áttu sitt eigið tæki en þetta hlutfall var 



Hvaða efni kjósa börn að horfa á í sjónvarpi? 22

komið upp í 46% sex árum síðar. Árið 2003 hafði enn orðið aukning, nú voru 66% 

þátttakenda sem höfðu sitt eigið sjónvarpstæki til umráða (Þorbjörn Broddason, 2005).  

Hér á landi hefur það aukist mikið að börn horfi ein á sjónvarp. Á fyrstu árum 

sjónvarpsins voru aðeins um 2% barna sem sögðust horfa ein á sjónvarp. Þetta hlutfall 

var orðið 15% árið 1991 og síðan 41% árið 2003. Þessi þróun tengist vissulega þeirri 

staðreynd að framboð á sjónvarpsstöðvum hefur aukist um leið og það er orðið algengt að 

börn eigi sitt eigið sjóvarpstæki, eða að fleiri en eitt tæki sé til á heimili (Kjartan 

Ólafsson, 2006).  

 Árið 1990 var sýnt fram á það í bandarískri rannsókn að foreldrar skipta sér lítið 

af sjónvarpsáhorfi barna sinna og gera ekki mikið af því að leiðbeina þeim um hvað skal 

horfa á og hvað ekki. Þá var ekki algengt að þeir ræddu við börnin um það sem fyrir augu 

bar á skjánum (Taras, Sallis, Nader, Nelson, 1990). Í sömu rannsókn, sem gerð var meðal 

barna á aldrinum þriggja til átta ára, kom í ljós að þau horfðu að meðaltali 21.4 

klukkustundir á viku á sjónvarp (Taras o.fl., 1990) en það er umtalsvert meira en áhorfið 

mælist á einni viku hjá íslensku börnunum á aldrinum 10 til 15 ára en þau horfðu að 

meðaltali um 14 og hálfan tíma á viku árið 2003. 

 

Ljóst má vera að sjónvarpsnotkun íslenskra barna hefur tekið miklum breytingum á þeim 

árum frá því að kannanir á slíku hófust. Börn horfa mun meira á sjónvarp nú en áður, það 

er mun algengara að þau eigi sitt eigið sjónvarpstæki og þau horfa þar af leiðandi mun 

meira ein á sjónvarpið en þau gerðu. Þá kjósa þau einnig sjónvarpið fram yfir aðra miðla 

eins og dagblöð eða útvarp en internetið kemur þó einnig sterkt inn hjá þessum hópi. En 

hvaða efni er það sem börn og unglingar kjósa að horfa á og er munur á þessu vali eftir 

kyni og aldri? Leitað verður svara við þessari spurningu í niðurstöðunum sem hér fara á 
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eftir. Vert er að geta þess að árið sem könnunin var lögð fyrir, 2003, höfðu börn í 

rannsókninni Börn og sjónvarp á Íslandi í fyrsta skipti raunverulegt val um hvað þau 

kjósa að horfa á í sjónvarpi. Í hin skiptin sem könnunin hafði verið lögð fyrir var 

SkjárEinn ekki kominn til sögunnar og þótt Stöð 2 hafi verið til staðar í einhver skipti þá 

hafa ekki allir jafnan aðgang að þeirri stöð. Árið 2003 hafði einnig mikið fjölgað þeim 

sem áttu sitt eigið sjónvarpstæki og voru það tveir af hverjum þremur þátttakendum.  
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V. Gögn og aðferðir 

Rannsóknin Börn og sjónvarp á Íslandi er langtímarannsókn sem fyrst var lögð fyrir börn 

á grunnskólaaldri árið 1968. Helsta markmið rannsóknarinnar hefur ætíð verið að varpa 

ljósi á fjölmiðlanotkun barna og unglinga en um leið hefur ýmislegt annað verið kannað, 

svo sem bóklestur og tómstundaiðkun. Alls hefur könnunin verið lögð fyrir sex sinnum; 

árin 1968, 1979, 1985, 1991, 1997 og 2003. Hér verður eingöngu notast við gögn frá 

2003 en í framhaldinu væri áhugavert að bera þær niðurstöður sem hér fást, saman við 

fyrri ár.  

 Í úrtaki rannsóknarinnar voru alls 786 þátttakendur frá þremur stöðum á landinu, 

Reykjavík, Akureyri og Vestmannaeyjum. Kynjaskipting var á þá leið að drengir voru 

52,2% á móti 47,8% stúlkna. Þá voru þátttakendur á aldrinum 10 til 15 ára eða í 5. til 10. 

bekk og meðalaldurinn var 12,6 ár. Í töflu 1 má sjá nánari skiptingu úrtaksins eftir bekk 

og kyni. 

Tafla 2: Fjöldi úrtaks eftir bekk og kyni, hlutfall kynjanna og fjöldi í þýði eftir aldri  

Bekkur Fjöldi í bekk 
(%) 

Fjöldi í þýði 
(%) 

Strákar (% af 
bekk) 

Stelpur (% af 
bekk) 

5. bekkur 126 (16,0%) 1949 (16,9%) 71 (56,3%) 55 (43,7%) 
6. bekkur 113 (14,4%) 1959 (17,0%) 50 (44,2%) 63 (55,8%) 
7. bekkur 137 (17,4%) 1865 (16,2%) 76 (55,5%) 61 (44,5%) 
8. bekkur 135 (17,2%) 2046 (17,8%) 67 (49,6%) 68 (50,4%) 
9.bekkur 139 (17,7%) 1831 (15,9%) 71 (51,1%) 68 (48,9%) 
10. bekkur 136 (17,3%) 1863 (16,2%) 75 (55,1%) 61 (44,9%) 
 
Samtals 786 (100%) 11513 (100%) 410 (52,2%) 376 (47,8%) 

Einnig var dreifing þýðis könnuð með því að sækja upplýsingar á vef Hagstofu 

Íslands (2007). Þegar upplýsingar um börn á aldrinum 10 til 15 ára í Reykjavík, Akureyri 

og Vestmannaeyjum voru skoðaðar kom í ljós að 51,3% voru drengir og 48,7% voru 

stúlkur. Meðalaldur þýðisins var 12,5 ár. Óhætt er því að segja að úrtakið endurspegli 
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þýði barna á aldrinum 10 til 15 ára á þessum þremur stöðum á landinu mjög vel. Í töflu 2 

eru borin saman hlutföll innan bekkja bæði í úrtakinu og þýðinu. Aðeins lægra hlutfall 

var af börnum í úrtakinu en raunverulega eru í þýðinu í 6. bekk. Þetta er þó tiltölulega 

lítill munur og líta má svo á að úrtakið sé lýsandi fyrir þýðið. 

Tafla 3: Flokkun dagskrárefnis og fjöldi í hverjum flokki 

Flokkur Fjöldi 
dagskrárliða 

í flokki 
1. Fréttir  3 
2. Fréttatengt efni 7 
3. Barnaefni 17 
4. Gamanefni (t.d. Spaugstofan, Everybody loves Raymond og Friends) 28 
5. Spennuefni (t.d. 24, Law and Order og Jag) 25 
6. Dramaefni (t.d. Mæðgurnar, Boston Public og Sopranos) 28 
7. Fræðsluefni (t.d. Nýjasta tækni og vísindi) 7 
8. Sápuóperur (t.d. Leiðarljós) 3 
9. Raunveruleikaefni (t.d. Survivor,  Bachelor og Gettu betur) 10 
10. Íþróttir 30 
11. Tónlist 2 
12. Menningar-, lífstíls- og viðtalsefni (t.d. Fólk með Sirrý, Jay Leno og 
Mósaík) 

11 

13. Erótík  2 

Til að greina sjónvarpsáhorf barna var bæði notuð sú aðferð að taka hvern og einn 

dag fyrir og kanna áhorfsmynstrið, það er hvaða þættir voru vinsælastir hvern dag og 

einnig að kanna hvort það væri eitthvað í áhorfinu sem stingi í stúf við almennt mynstur.  

Upplýsingarnar voru fengnar úr dagbók sem þátttakendur fylltu út. Jafnframt var farin sú 

leið að skipta sjónvarpsefninu upp í flokka þar sem framboð einstakra dagskrárliða var 

eðlilega mjög mikið. Flokkarnir voru alls 13 en heiti þeirra og fjölda liða í hverjum flokki 

má sjá í töflu 3. Nákvæma flokkun sjónvarpsefnisins í flokka má sjá í viðauka I. Sumt 

efni var höfundi ókunnugt og var þá notast við gagnagrunninn Internet Movie Database 

(www.imdb.com) til að finna efninu stað í viðeigandi efnisflokki. Einnig var haft 

samband við sjónvarpsstöðvarnar sjálfar ef eitthvað vafamál var með dagskrárliði. Þannig 
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var til dæmis hringt í RÚV til að fá uppgefið hvaða mynd hefði sýnd undir heitinu 

Disneymyndin föstudagskvöldið 14. mars. 

Vafalaust má deila um það hvernig sumum dagskrárliðum var skipað í efnisflokka 

enda gætu nokkrir átt heima á fleiri en einum stað, til dæmis rómantísk gamanmynd, 

hvort fer hún í drama- eða gamanflokkinn? Í slíkum tilfellum var þá reynt að greina það 

eftir innihaldi myndarinnar, var meiri áhersla á gamanefnið eða rómantíkina? Þá var 

öllum íslenskum spurningarþáttum skipað í flokk með raunveruleikaefni sem sumum 

kann að finnast óviðeigandi þar sem slíkt efni er mjög ólíkt þáttum eins og Survivor eða 

Bachelor. Engu að síður þótti sá flokkur besti kosturinn fyrir slíka þætti. 

Í viðauka II má sjá afrit af dagbókinni sem þátttakendur notuðu til að merkja inn 

hvað þau höfðu horft á í sjónvarpinu vikuna 12. til 18. mars 2003. Allir dagskrárliðir eru 

settir inn í hálftíma bil. Sökum þessa myndast að öllum líkindum kerfisbundin skekkja í 

gögnunum þar sem ekki er hægt að segja til um hvernig krakkarnir merkja inn áhorf sitt á 

þá liði sem eru lengri en einn hálftími. Þannig er ekki hægt að vita hvort einhver sem 

merkti aðeins við fyrri hlutann af klukkutíma þætti horfði á hann allan eður ei. Sumir 

þátttakendur merktu við báða hálftímana en það er ávallt mun lægra hlutfall en merkti 

aðeins við upphaf dagskrárliðarins. Ekki er hægt að segja til um hverjir raunverulega 

hættu að horfa í miðju kafi og hverjir horfðu á allan þáttinn en merktu aðeins við hann 

þar sem hann byrjaði. Ef það er hins vegar svo að stór hluti svarenda hafi, þegar um er að 

ræða dagskrárliði sem eru lengri en hálftími, aðeins merkt við fyrsta hálftímann þrátt fyrir 

að hafa horft lengur er ljóst að kerfisbundið vanmat er á umfangi sjónvarpsáhorfs.  

Þegar litið er á meðaltalsáhorf má þannig gera ráð fyrir því að það ætti í raun að 

vera nokkru hærra en það reiknast hér. Gott dæmi um þetta er að á laugardegi klukkan 

8:00 merkja 7,3% við að hafa horft á Barnatíma Stöðvar 2 en aðeins 0,9% merkir við 
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sama efni klukkan 8:30. Það hlýtur hins vegar að teljast harla ólíklegt að fólk vakni svo 

snemma til að horfa á sjónvarpið en hætti strax, sérstaklega þar sem á þessum tíma er 

ekkert annað efni í boði. Barnaefni Ríkissjónvarpsins byrjar þennan sama dag ekki fyrr en 

klukkan 9:00. Þá er enn fremur ómögulegt að segja til um hverjir voru raunverulega að 

horfa á þá dagskrárliði sem merkt var við og hverjir voru bara með kveikt á sjónvarpinu 

án þess að veita því fulla athygli sem þar fór fram.  

Við úrvinnslu gagnanna var notað tölfræðiforritið SPSS og við gerð mynda 

tölfræðireiknirinn Excel. 
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VI. Niðurstöður 

VI. I. Dagskrárliðir sem hlutu mest áhorf hvern dag vikunnar 

Til að fá mynd af þeim einstöku dagskrárliðum sem börnin kusu helst að horfa á var stillt 

upp þremur vinsælustu þáttunum á þremur vinsælustu stöðvunum fyrir hvern dag. 

Stöðvarnar þrjár eru Ríkissjónvarpið, SkjárEinn og Stöð 2. Þótt einnig hefði verið spurt 

sérstaklega um sjónvarpsáhorf á Sýn þá var áhorfið á einstaka dagskrárliði mun minna en 

á hinar þrjár stöðvarnar og því ekki raunhæft að velja þrjá sterkustu dagskrárliðina þar 

fyrir hvern dag. Áhorf á einstaka dagskrárliði á Sýn fór hæst í 7% þegar sýndur var 

fótboltaleikur laugardaginn 15. mars. Annars var áhorfið yfirleitt mun lægra. Hvað aðrar 

en þessar fjórar stöðvar varðar fór hlutfallið langhæst í um 3% en var yfirleitt mun lægra, 

oftast nálægt 0%.  
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Mynd 1: Vinsælustu dagskrárliðirnir miðvikudaginn 12. mars 
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Eins og ráða má af mynd 1 var nokkuð dreift áhorf á sjónvarpsstöðvarnar þrjár 

miðvikudaginn 12. mars. Þó er áberandi að SkjárEinn er með vinsælasta dagskrárliðinn 

sem er raunveruleikaþátturinn Guinness World Records með rúmlega 33% áhorf. Næst 

vinsælasti þátturinn er síðan á Stöð 2 en það er endursýndur þáttur úr hinni geysivinsælu 

gamanþáttaseríu Friends með um 20% áhorf. Gamanþættirnir Spin City og Dharma og 

Greg á Stöð 2 og The Drew Carey Show á SkjáEinum eru allir með á bilinu 11 – 16% 

áhorf. 

Ríkissjónvarpið stendur hinum stöðvunum nokkuð að baki hvað áhorf á einstaka 

dagskrárliði varðar þennan dag. Barnaefnið Disneystundin er hæst með 14% áhorf og á 

eftir fylgja fréttir með tæplega 10% áhorf. Þriðji atkvæðamesti þáttur dagsins á RÚV, 

Geimskipið Enterprise, er með öllu minna áhorf en vinsælustu þættirnir á hinum 

stöðvunum eða tæp 4%. 
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Mynd 2: Vinsælustu dagskrárliðirnir fimmtudaginn 13. mars 
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SkjárEinn er afar sterkur þegar skoðað er áhorf fyrir fimmtudaginn 13. mars og 

tróna þrír atkvæðamestu þættirnir langt yfir áhorfsmestu dagskrárliði hinna stöðvanna, 

eins og sjá má á mynd 2. Vinsælustu liðir dagsins eru gamanþættirnir The King of Queens 

(32%) og According to Jim (28%). Fast á hæla þeirra kemur raunveruleikaþátturinn 

Bachelor með 27% áhorf. Þá má ennfremur geta þess að þennan dag var SkjárEinn einnig 

með tvo aðra þætti sem náðu yfir 20% áhorfi hvor, báðir gamanþættir, annars vegar 

Everybody loves Raymond og hins vegar The Drew Carey Show.

Ef litið er á aðrar stöðvar er vert að nefna að þátturinn Smallville á Stöð 2 er með 

nokkuð mikið áhorf miðað við að hann er sýndur kl. 15:30 að deginum til. Þá má einnig 

sjá á myndinni að gamanefni og raunveruleikaefni virðist eiga upp á pallborð hjá 

þátttakendum. Þegar hafa verið nefndir nokkrir þessara þátta en vert er að benda á talsvert 

áhorf á Gettu betur í Ríkissjónvarpinu, um 19% og raunveruleikaþáttinn The Osbournes á 

Stöð 2 sem hlýtur um 12% áhorf. Þá heldur Friends sterkri stöðu líkt og daginn áður og 

er vinsælastur á Stöð 2.  
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Mynd 3: Vinsælustu dagskrárliðirnir föstudaginn 14. mars 
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Raunveruleikaþættirnir sanna styrk sinn ef litið er á mynd 3 en þar má sjá þá dagskrárliði 

sem mest var horft á föstudaginn 14. mars. Þátturinn Guinness World Records á 

SkjáEinum er með mest áhorf, rúm 23%, en hann var einnig atkvæðamestur tveimur 

dögum áður. Líklega hefur þetta verið endursýning á þeim þætti. Fast á hæla hans er 

þáttur á sömu sjónvarpsstöð, Djúpa laugin, með tæp 23%. American Idol á Stöð 2 er á 

svipuðum slóðum með um 22% áhorf. The Osbournes er með eilítið minna áhorf, um 

20%, en komst einnig á listann deginum áður eins og sjá má á mynd 2. 

Fimmtudagsþátturinn hefur líklega verið endursýning frá vikunni áður enda var hann 

sýndur kl. 18:00. Föstudagsþátturinn var aftur á móti á dagskrá kl. 21:00 og því eðlilegt 

að hann sé með meira áhorf. Allt eru þetta raunveruleikaþættir. Disneymyndin sem hlaut 

mest áhorf á Ríkissjónvarpinu þetta kvöld, var myndin Kötturinn Tómasína (Three lifes 

of Thomasina) með um 19% áhorf. 

Spaugstofan er sannarlega sigurvegari dagsins ef marka má niðurstöðurnar í mynd 4 sem 

sýnir vinsælustu dagskrárliði laugardagsins 15. mars. Hún er með langtum mesta áhorfið 

eða tæp 39% sem hlýtur að teljast mjög gott meðal þessa aldurshóps, krakka á aldrinum 

10 til 15 ára. Þá er þetta í fyrsta skipti, það sem af er vikunni, sem Sjónvarpið státar af 

vinsælasta dagskrárliði dagsins. Næst vinsælast var bíómyndin Legally Blonde sem var á 

dagskrá Stöðvar 2 kl. 21:00 og fékk um 19% áhorf. Fyrri bíómynd Stöðvar 2 komst 

einnig á blað, Good Advice, með 7% áhorf en bíómyndir Ríkissjónvarpsins virðast ekki 

höfða til þessa hóps og fengu ekki mikið áhorf. Sú fyrri, Á bólakaf (Down Periscope) 

fékk 5% áhorf og sú seinni, Beck–Hefndarhugur aðeins um 2%. 
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Mynd 4: Vinsælustu dagskrárliðirnir laugardaginn 15. mars 
 

Barnaefni Ríkissjónvarpsins klukkan 9:00 um morguninn fékk aftur á móti töluvert áhorf, 

eða um 12%, á meðan Barnatími Stöðvar 2 klukkan 8:00 var með 7% áhorf. Þá er vert að 

nefna Djúpu laugina á SkjáEinum sem fær nokkurt áhorf miðað við að vera endursýnd og 

á dagskrá klukkan 16:00. 

 

Á mynd 5 gefur að líta þá dagskrárliði sem mest áhorf var á sunnudagsins 16. mars. 

Gamanþátturinn Will & Grace á SkjáEinum trónir á toppnum með 24% áhorf. Merkilegt 

má telja að fast á hæla þessa vinsæla þáttar fylgir endursýning Spaugstofunnar frá 

deginum áður með 23% áhorf. Einnig er athyglisvert að þar á eftir er Disney 

teiknimyndin Guffagrín með um 22% áhorf. Teiknimyndin var á dagskrá klukkan 9:30 og 

ef til vill hafa margir vaknað eða kveikt á sjónvarpinu sérstaklega til að horfa á hana þar 

sem áhorf á barnaefnið sem er á dagskrá á undan og eftir er ekki eins mikið. 
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Disneystundin sem var á dagskrá á undan Guffagríni er reyndar með nokkuð mikið áhorf 

eða 17%. 
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Mynd 5: Vinsælustu dagskrárliðirnir sunnudaginn 16. mars 
 

Barnaefnið er vinsælt þennan daginn því Eva og Adam sem var á dagskrá 

Ríkissjónvarpsins klukkan 18:30 er með 21% áhorf en það eru sænskir leiknir 

barnaþættir. Þá komst barnatími Stöðvar 2 klukkan 9:00 um morguninn einnig á blað með 

um 8% áhorf. Íslenski þátturinn Viltu vinna milljón? er atkvæðamestur á dagskrá Stöðvar 

2 þennan daginn með um 19% áhorf en spennuþátturinn Twenty-four kemur þar næstur 

með 11%. 

 

Eins og sjá má á mynd 6 er það raunveruleikaþátturinn Survivor Amazon á SkjáEinum 

sem situr á toppnum yfir vinsælustu dagskrárliði mánudagsins 17. mars með 26% áhorf. 

Þar á eftir er þáttur á sömu stöð eða spennuþátturinn Dead Zone (23%). Athygli vekur að 
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gamall þáttur úr hinni geysivinsælu þáttaröð Vinum eða Friends er þriðji vinsælasti þáttur 

dagsins en hann var sýndur á Stöð 2 og hlaut um 22% áhorf. 
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Mynd 6: Vinsælustu dagskrárliðirnir mánudaginn 17. mars 
 

Í Ríkissjónvarpinu er barnaþátturinn Spanga vinsæll með 19% áhorf. Næst á eftir 

er Spaugstofan sem þá er verið að endursýna í annað sinn með 14% áhorf. Þriðji 

vinsælasti þáttur Ríkissjónvarpsins er fréttatíminn klukkan 19:00 sem er með svipað 

áhorf og spjallkóngurinn Jay Leno á SkjáEinum. Þá er vert að nefna að þetta er fyrsti 

dagurinn sem sápuópera nær að skipa sér í þrjú efstu sætin en það er þátturinn 

Neighbours á Stöð 2 þótt hann hljóti aðeins um 10% áhorf. Gamanþátturinn Spin City á 

sömu stöð er með svipað áhorf eða um 11% en það er Friends sem hefur vinninginn þar 

líkt og fyrri daginn, tæp 22%. 
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Mynd 7: Vinsælustu dagskrárliðirnir þriðjudaginn 18. mars 
 

Fréttaáhorf þátttakendanna er nokkuð stöðugt yfir vikuna, yfirleitt í kringum 10% hvern 

dag á fréttir Ríkisjónvarvarpsins, en heldur minna á fréttir Stöðvar 2 eða á bilinu 5-6%. 

Mikil breyting verður á þessu þriðjudaginn 18. mars því eins og sjá má á mynd 7 þá eykst 

gífurlega áhorf á fréttirnar og er rúm 15% á fréttir Sjónvarps. Þá var einnig aukning í 

áhorfi á fréttir Stöðvar 2 en þennan dag var það um 8%. Íraksstríðið er líklega skýringin á 

þessu aukna áhorfi. Þennan dag setti Bush Bandaríkjaforseti Saddami Hussein úrslitakosti 

og stríð braust út tveimur dögum seinna (Mbl.is, 2003).  

 Meðal vinsælustu dagskrárliða þriðjudagsins eru þrír raunveruleikaþættir, þar á 

meðal Djúpa laugin á SkjáEinum sem er þá líklega verið að endursýna í annað skiptið og 

fær um 16% áhorf. Á Stöð 2 var sýndur raunveruleikaþátturinn Fear Factor en það er 

vinsælasti þáttur dagsins með um 27% áhorf. The King of Queens, gamanþáttur á 

SkjáEinum er þó með áþekkt áhorf. Þá er raunveruleikaþátturinn Amazing Race 3 á Stöð 

2 einnig vinsæll með 18% en nær þó ekki að slá út endursýningu á gömlum Vinaþætti 
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sem hlýtur 21% áhorf og er þriðji atkvæðamesti dagskrárliður dagsins. Mæðgurnar, sem 

er dramaþáttur í Sjónvarpinu, fær öllu minna áhorf, er með svipað og Djúpa laugin eða 

um 17%. 

 

Nú hefur verið litið yfir hvaða einstöku dagskrárliðir voru vinsælastir vikuna 12. til 18. 

mars og af þeim niðurstöðum má ráða að SkjárEinn sé vinsælasta sjónvarpsstöð þessa 

hóps. Vinsælasta dagskrárefnið virðast vera gamanþættir og raunveruleikaþættir og eru 

þættir á borð við The King of Queens, Guinness World Records, According to Jim,

Bachelor og Survivor Amazon allir með áhorf um og yfir 30%. Allir þessir þættir eru 

sýndir á SkjáEinum.  

 Íslenskt raunveruleikaefni er einnig vinsælt meðal þessa hóps eins og sjá má á 

áhorfi á þætti á borð við Djúpu laugina, Gettu betur og Viltu vinna milljón? Þá var 

vinsælasti þáttur vikunnar einnig íslenskur en það er Spaugstofan með hátt í 40% áhorf 

þegar hún er frumsýnd á laugardegi. Þá hlýtur hún einnig mikið áhorf þegar hún er 

endursýnd. 

 Þrátt fyrir mikið framboð á íþróttaefni komst það aðeins einu sinni á blað sem 

einn af þeim dagskrárliðum sem mest var horft á dagana sem kannaðir voru en það var 

Snjókross í Sjónvarpinu 13. mars. Íþróttastöðin Sýn var reyndar ekki höfð með í þessum 

útreikningum þar sem áhorf á einstaka dagskrárliði þar var ekki nálægt því er sást á stóru 

stöðvunum þremur. Þrátt fyrir það var einnig mikið framboð á íþróttaefni í Sjónvarpinu 

og á Stöð 2 en áhorf á þá þætti var ekki mikið í samanburði við annað efni. 

 Barnaefni hefur talsvert áhorf og komst nokkrum sinnum á blað sem vinsælasta 

efnið þessa vikuna en það virðist þó vera sem barnaefni Ríkissjónvarpsins höfði meira til 

þátttakenda en barnaefni Stöðvar 2. Krakkarnir leita aftur á móti frekar í aðra dagskrárliði 
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á Stöð 2 en barnaefni en það gera þau ekki á RÚV. Lítið var um að horft væri á 

afþreyingarþætti og bíómyndir í Sjónvarpinu. Slíkt áhorf var fyrst og fremst á SkjáEinum 

og Stöð 2.  

 Nokkuð kom á óvart að fréttaáhorf barna er fremur stöðugt. Þátttakendur í 

könnuninni kjósa frekar að horfa á fréttir Ríkissjónvarpsins sem ávallt fá meira áhorf en 

fréttir Stöðvar 2. Þá var einn dagur sem skar sig úr hvað fréttaáhorf varðaði, en þá jókst 

það talsvert á báðum stöðvum. Skýringin er líklega sú að þetta var í upphafi 

Íraksstríðsins. Áhorf á fréttatengda liði var afar lítið og komst aldrei á blað yfir 

vinsælustu dagskrárliðna. Þannig voru afar fáir sem horfðu á Kastljósið og Ísland í dag 

eða í kringum 1 til 3%, breytilegt milli daga. 

 

VI. II. Efnisflokkar bornir saman 

Farin var sú leið að flokka alla dagskrárliði sem voru á dagskrá vikuna 12. til 18. mars 

niður í 13 flokka. Þannig voru allir gamanþættir settir saman í flokk, allir fréttatímar fóru 

í einn og svo framvegis, heildarflokkunina má sjá í Viðauka I. Efnisflokkarnir voru síðan 

notaðir til að reiknað út meðaltalsáhorf. Til að hægt sé að gera sér grein fyrir hvort 

meðaltölin eru há eða lág miðað við efnisframboð var byrjað á að reikna út hversu mikið 

var mögulega hægt að horfa á hvern flokk. Talið var þannig að ef tveir gamanþættir voru 

á sitt hvorri stöðinni á sama tíma, þá var aðeins hægt að horfa á annan hvorn og þeir því 

talir saman. Þetta er því í raun það sem mögulega var hægt að horfa mikið, en ekki hvað 

framboðið var mikið. Niðurstöðurnar má sjá í töflu 4. 
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Tafla 4: Mesta mögulega áhorfið á hvern efnisflokk í klukkustundum og mínútum 

 
Flokkur Mögulegt vikuáhorf í 

mínútum 
Mögulegt áhorf í 
klukkustundum 

 
Fréttir 540 mín. 9 klst. 
Fréttatengt efni 2040 mín. 34 klst. 
Barnaefni 1230 mín. 20,5 klst. 
Gamanefni 2040 mín. 34 klst. 
Spennuefni 1860 mín. 31 klst. 
Dramaefni 2220 mín. 37 klst. 
Fræðsluefni 360 mín. 6 klst. 
Sápuóperur 810 mín. 13,5 klst. 
Raunveruleikaefni 1020 mín. 17 klst. 
Íþróttir 3330 mín. 55,5 klst. 
Tónlist 150 mín. 2,5 klst. 
Menningar-, lífstíls-, og 
viðtalsefni 

1440 mín. 24 klst. 

Erótík 150 mín. 2,5 klst. 
 

Af töflu 4 má ráða að langmest var hægt að horfa á íþróttaefni eða um 60 

klukkustundir. Því næst kom dramaefni, 37 klukkustundir og þar á eftir gamanefni en 

mögulega var hægt að horfa á 34 klukkustundir af því. Athygli skal vakin á því að jafn 

mikið var hugsanlega hægt að horfa á fréttatengt efni og gamanefni en mikill munur var í 

áhorfi á þessa tvo flokka. Miðað við aðra afþreyingarflokka var mögulegt áhorf á 

raunveruleikaefni ekki mikið eða 17 klukkustundir. Þá er afar lítið í boði af fræðsluefni, 

einungis sjö tímar og einnig lítið af erótík og tónlist. Aftur á móti er talsvert mikið af 

menningar-, lífstíls- og viðtalsefni á boðstólum eða 24 klukkustundir. 

Eftir að allir dagskrárliðir höfðu verið flokkaðir var lagt saman áhorf á hvern 

efnisflokk fyrir vikuna og það síðan greint nánar. Vinsælustu efnisflokkarnir, eða þeir 

sem höfðu mest áhorf yfir vikuna, voru gamanefni og raunveruleikaefni. Um 80% 

þátttakenda höfðu horft á efni sem tilheyrði þessum flokkum umrædda viku. Nánari 

útlistingu á heildaráhorfi á hvern efnisflokk má sjá í Mynd 8. 
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Mynd 8: Uppsafnað vikuáhorf á einstaka efnisflokka 
 

Til að fá betri mynd af áhorfinu var kannað hvert meðaláhorf á hvern efnisflokk 

hafði verið í mínútum og staðalfrávik þess. Niðurstöðurnar eru sýndar í töflu 5. 

 
Tafla 5: Meðaltöl og staðalfrávik efnisflokka í sjónvarpinu 

Flokkur Meðaltal og staðalfrávik 
allir 

Meðtal og staðalfrávik hjá 
þeim sem horfa 

 
Fréttir 42,4 mín. +/- 80 mín. 99,4 mín. +/- 96,6 mín. 
Fréttatengt efni 22,9 mín. +/- 62 mín. 101,5 mín. +/- 95,4 mín. 
Barnaefni 75,6 mín. +/- 128,7 mín. 149,3 mín. +/- 147,4 mín. 
Gamanefni 199,4 mín. +/- 191,8 mín. 243,4 mín. +/- 184,9 mín. 
Spennuefni 48,1 mín. +/- 68,6 mín. 87,3 mín. +/- 71,5mín. 
Dramaefni 79,8 mín. +/- 91,3 mín. 109,7 mín. +/- 90,5 mín. 
Fræðsluefni 11,8 mín. +/- 23,7 mín. 44,9 mín. +/- 25,6 mín. 
Sápuóperur 32,5 mín. +/- 76,2 mín. 136 mín +/- 101,1 mín. 
Raunveruleikaefni 111,8 mín. +/- 99,2 mín. 138,4 mín. +/- 92,2 mín. 
Íþróttir 84,0 mín. +/- 174,7 mín. 199,5 mín. +/- 222,5 mín. 
Tónlist 12,8 mín. +/- 27,2 mín. 53,6 mín. +/- 30,4 mín. 
Menningar-, lífstíls-, og 
viðtalsefni 

43,7 mín. +/- 64,2 mín. 89,4 mín. +/- 66,0 mín. 

Erótík 0,61 mín. +/- 4,98 mín. 36,9 mín. +/- 13,2 mín. 
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Eins og sjá má af meðaltölunum í töflu 5 þá skiptir miklu máli hvort horft er á 

hópinn allan eða þeir teknir út sem í raun horfa á einstaka flokka. Gamanefni er eftir sem 

áður sterkasti flokkurinn með rúmlega þriggja klukkustunda vikulegt áhorf að meðaltali. 

Þó er ljóst að dreifingin er skökk þar sem staðalfrávikið er einnig um þrír klukkutímar. Ef 

litið er einungis á þá sem á annað borð horfðu á gamanefni er meðaláhorfið um fjórar 

klukkustundir á viku og staðalfrávikið er um þrjár stundir.  

Svipaða sögu er að segja af öllum flokkunum, alls staðar er dreifingin skökk og 

staðalfrávik því há í samanburði við meðaltöl. Vert er að benda á flokka eins og 

fréttatengt efni sem hefur lítið áhorf, eða um 23 mínútur á viku að meðaltali og hversu 

mikið það áhorf breytist ef teknir eru út þeir sem aldrei horfa. Þá er meðal áhorfið komið 

upp í 102 mínútur, reyndar með mjög hátt staðalfrávik en það eru þá einhverjir sem horfa 

mjög mikið. Sömu sögu er að segja af íþróttaflokkinum. Meðaláhorfið þar er um 84 

mínútur á viku en ef þeir eru teknir burt sem aldrei horfa þá er meðaláhorfið um 200 

mínútur á viku eða rúmir þrír klukkutímar. Þá er það orðið meira en áhorf hjá þeim sem 

eitthvað horfa á raunveruleikaefni og farið að nálgast stærsta efnisflokkinn, gamanefni, 

sem er með 243 mínútur hjá þeim sem eitthvað horfa á slíkt efni. 

 

VI. III. Kynbundin munur á áhorfi 

Kannað var hvort munur er á áhorfi þátttakenda í könnuninni á ólíkar tegundir efnis eftir 

kynferði. Til að kanna þetta voru notuð t-próf óháðra úrtaka. Í töflu 6 má sjá hvað kynin 

horfðu að meðaltali mikið á hvern flokk þessa umræddu viku. Þar má einnig sjá 

niðurstöðu t-prófanna um hvort munur meðaltalanna væri marktækur. Þegar um 

marktækan mun er að ræða miðað við 95% öryggismörk er t-prófið merkt með stjörnu.  

 



Hvaða efni kjósa börn að horfa á í sjónvarpi? 41

Tafla 6: Meðaltalsáhorf í mínútum á sjónvarpsefni eftir kynferði 

 
Flokkur Meðaltalsáhorf 

drengir 

Meðaltalsáhorf 

stúlkur 

T-próf fyrir kyn og áhorf 

Fréttir 44,9 mín. 39,7 mín. t(782,8)=0,916; p=0,360 

Fréttatengt efni 24,7 mín. 20, 8 mín. t(784)=0,883; p=0,378 

Barnaefni 73,6 mín. 77,8 mín. t(784)= -0,455: p=0,649 

Gamanefni 183,2 mín. 217,2 mín. t(784)=-2,494; p=0,013* 

Spennuefni 45 mín. 51, 5 mín. t(784)=-1321; p=0,187 

Dramaefni 75,1 mín. 85 mín. t(784)=-1,519; p=0,129 

Fræðsluefni 11,1 mín. 12,7 mín. t(784)=-0,966; p=0,334 

Sápuóperur 31 mín. 34,2 mín. t(784)=-0,574; p=0,566 

Raunveruleikaefni 96,4 101,5 mín. t(784)=-2,456; p=0,014* 

Íþróttir 83,8 mín. 84,3 mín. t(784)=-0,038; p=0,970 

Tónlist 11,9 mín. 13,6 mín. t(784)=-0,883 p=0,377 

Menningar-, lífstíls-, og 

viðtalsefni 

41,6 mín. 46 mín. t(784)=-0,959; p=0,338 

Erótík 0,59 mín. 0,64 mín. t(784)=-0,149; p=0,882 

 
*marktækni miðað við 95% öryggismörk 

 

Byrjað var á að kanna hvort kynbundinn munur væri á áhorfi á fréttir. Í ljós kom 

að munur var á meðaltölum kynjanna þar sem drengir horfðu meira á fréttir en stúlkur en 

þessi munur reyndist þó ekki tölfræðilega marktækur. Að sama skapi var kannað hvort 

munur væri á áhorfi kynjanna á efnisflokkinn fréttatengt efni. Í því tilviki var það sama 

upp á teningnum, drengir virtust horfa meira að meðaltali en munurinn var ekki 

marktækur, enda mjög lítill. 

Hvað vinsælasta efnisflokkinn varðaði, það er gamanefni, sýnir það sig að stelpur 

horfa að meðaltali talsvert meira á slíkt efni en drengir eða 217 mínútur (3,6 klst.) á móti 

183 mínútum (3,1 klst.). Munurinn reyndist vera tölfræðilega marktækur við 95% 
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öryggismörk. En hvað með dramaefni sem oft er talið kærara konum en körlum? Þegar sá 

flokkur er skoðaður reyndist ekki vera marktækur munur á áhorfi kynjanna þótt meðaltal 

stúlknanna væri um 10 mínútum hærra en drengjanna. 

Talið var líklegt að drengir horfðu meira á spennu- og íþróttaefni en stúkur. Þegar 

þessir efnisflokkar voru kannaðir kom þó í ljós að stúlkur horfðu eilítið meira á 

spennuefni en drengir en sá munur var ekki marktækur. Þá horfðu kynin jafn mikið á 

íþróttir sem kemur töluvert á óvart því yfirleitt hefur þessi flokkur verið eignaður körlum. 

Sýnt hefur verið fram á það að stúlkur leggja sig í minna mæli en drengir eftir því að 

fylgjast með íþróttaumfjöllun í dagblöðum (Kjartan Ólafsson, 2000) og því skýtur þessi 

niðurstaða hér skökku við. Skýringin gæti verið sú að þá viku sem könnunin var gerð var 

á dagskrá Sjónvarpsins var HM í frjálsum íþróttum sem gæti verið íþróttaefni sem höfðar 

meira til stúlkna en pilta.  

Raunveruleikaefni var næst vinsælasti dagskrárflokkurinn á eftir gamanefni. 

Þegar áhorf á þennan flokk er kannað kemur í ljós marktækur munur þar sem stelpur 

horfa meira á slíkt efni en strákar. Þær horfa að meðaltali í um 1,7 klukkustund á viku en 

þeir 1,6. Þótt munurinn sé ekki mikill í mínútum talið þá er hann samt sem áður 

marktækur. Talsvert áhorf var á barnaefni hjá þátttakendum eða rúmur klukkutími á viku 

að meðaltali. Ekki var marktækur munur á áhorfi kynjanna á þennan flokk. Ekki var 

heldur munur milli kynja í áhorfi á annað sjónvarpsefni en það sem að framan er talið.   

 

Af þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að stelpur og strákar horfi svipað á flesta 

flokka dagskrárefnis. Marktækur munur í áhorfi kynjanna mælist aðeins á tveimur 

efnisflokkum, það er gamanefni og raunveruleikaefni. Stúlkur horfa að meðaltali meira á 

þessar tegundir sjónvarpsefnis í viku hverri en drengir.  
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VI. IV. Munur á áhorfi eftir aldri  

Dreifigreining (ANOVA) var notuð til að kanna hvort munur væri á áhorfi eftir aldri. Til 

að hægt væri að nota þessa aðferð þurfti að byrja á því að skipta aldrinum upp í þrjá 

flokka, yngsti (5. og 6. bekkur), mið (7. og 8. bekkur) og elsti (9. og 10. bekkur). Í 

nokkrum tilvikum stóðust forsendur um samræmi milli dreifitalna ekki og var í þeim 

tilfellum notast við Robust Test of Equality of Means, Brown-Forsythe. Í slíkum tilfellum 

er vísað til þess með neðanmálsgrein. Niðurstöðu dreifigreiningarinnar má sjá í töflu 7 og 

merkt er við með stjörnu ef um marktækan mun var að ræða milli hópa við 95% 

öryggismörk.  

Tafla 7: Marktæknipróf fyrir áhorf á sjónvarpsefni miðað eftir aldursflokkum 

 
Flokkur ANOVA fyrir áhorf og aldur 

Fréttir F(2; 783)=0,001; p=0.999 

Fréttatengt efni F(2;783)=0,763; p=0,467 

Barnaefni (1) F(2;725,9)=3,878; p=0,021* 

Gamanefni F(2;783)=0,926; p=0,397 

Spennuefni(1) F(2;772,7)=2,386; p=0,093  

Dramaefni F(2;783)=0,621; p=0,538 

Fræðsluefni F(2;783)=0,675; p=0,510 

Sápuóperur(1) F(2;740,6)=1,489; p=0,226  

Raunveruleikaefni F(2;783)=1,313; p=0,270 

Íþróttir F(2;783)=0,883; p=0,414 

Tónlist F(2;779,7)=1,596; p=0,203 

Menningar-, lífstíls-, og viðtalsefni(1) F(2;749,7)=4,854; p=0,008*  

Erótík F(2;783)=0,662; p=0,516 

 
*marktækni miðað við 95% öryggismörk 
(1) Robust Test of Equality of Means, Brown-Forsythe 

Einu tilfellin þar sem marktækur munur var á áhorf eftir aldri var annars vegar á 

barnaefni og hins vegar á menningar-, lífstíls- og viðtalsefni. Á myndum 9, 10 og 11 má 
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sjá dreifingu meðaltalanna innan aldurshópanna á hvern flokk. Hægt er að nota 

myndirnar til að sjá hvar munurinn liggur hjá þeim aldurshópum sem reyndust horfa 

mismikið á þessa tvo flokka sem fannst marktækur munur á.  
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Mynd 9: Aldurstengt áhorf á gaman-, spennu-, drama-, raunveruleika- og barnaefni 

 

Á mynd 9 má sjá hvernig dreifingin var á áhorfi á barnaefni, en þar var marktækur munur 

milli aldurshópa. Munurinn liggur í því að yngsti hópurinn horfir mun meira á barnaefni 

en eldri hóparnir tveir, eins og við mátti búast, og má því segja að börn í 5. og 6. bekk 

horfi marktækt meira á barnaefni en þeir sem eru í 7. til 10. bekk. Eins og sjá má er 

dreifing á aðra flokka nokkuð jöfn. 

 
Hvað menningarefnið varðar má sjá dreifingu þess á mynd 10. Með því að skoða hana má 

glögglega sjá að elsti hópurinn horfir meira en hinir tveir. Um menningar-, lífstíls- og 

viðtalsefni má því segja að krakkar í 9. og 10. bekk horfi meira á þess konar efni heldur 

en börn í 5. til 8. bekk. Á mynd 10 sést einnig dreifing fyrir sápuóperur og þrátt fyrir að 
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munur hafi ekki verið marktækur má sjá að elsti hópurinn virðist horfa að meðaltali meira 

en hinir.  
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Mynd 10: Aldurstengt áhorf á menningu, lífstíl, viðtöl, sápur, tónlist og erótík 

 

Hvað varðar dreifingu á öðru efni þá er vert að nefna íþróttir, en dreifinguna milli 

aldurshópa má sjá á mynd 11. Þar kemur fram talsverður munur á meðaltalsáhorfi þrátt 

fyrir að hann mælist ekki marktækur og svo merkilega vill til að það eru yngstu 

krakkarnir sem horfa mest á íþróttir. Minnst horfir miðjuhópurinn en síðan hækkar 

áhorfið aftur hjá elsta hópnum. Skýring á þessum mun kann að vera að yngstu börnin eru 

líklegri en þau eldri til að horfa á sjónvarpið með foreldrum sínum sem þá velja hvað 

horft er á. Miðhópurinn sem er í kringum fermingu er líklegur til að vera komin með sitt 

eigið sjónvarp. Elsti hópurinn er einnig líklegur til að eiga sjónvarp en smekkur þeirra 

gæti verið farin að líkjast smekk þeirra fullorðnu. Þetta eru vissulega aðeins vangaveltur 

sem þyrfti að kanna betur svo hægt væri að segja til um þessi atriði með einhverri vissu. 
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Mynd 11: Aldurstengt áhorf á fréttir, fréttatengt efni, fræðslu og íþróttir 
 

Vert er að nefna að ekki er neinn munur milli aldurshópa á fréttaáhorf. Yngsti 

hópurinn horfir að meðaltali nánast alveg jafn mikið og þeir eldri. Þá er ekki mikill 

munur í áhorfi á fréttatengt efni þótt elsti hópurinn þar horfi sýnilega aðeins meira en 

hinir hóparnir tveir, þó ekki nóg til að marktækur munur mælist. 

 

Munur á áhorfi á einstaka flokka eftir aldri var ekki eins mikill og hefði mátt halda. Fram 

kom marktækur munur í áhorfi á barnaefni og þarf það ekki að koma á óvart. Þar horfir 

yngsti hópurinn meira en hinir tveir. Þá kom einnig í ljós að menningar-, lífstíls- og 

viðtalsefni höfðar meira til elsta hópsins en þeirra yngri og var marktækur munur þar á. 

Athyglisvert er að ekki mældist marktækur munur á áhorf aldurshópa á íþróttir en miðað 

við dreifingu meðaltala horfir miðjuhópurinn minna en hinir. Hvað fréttaáhorf varðar þá 
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er nokkuð athyglisvert að þar horfa allir hóparnir nánast jafn mikið en það hefði ekki 

komið á óvart þótt elsti hópurinn hefði mælst sterkari þar en hinir. 
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VII. Umræða og lokaorð 

Árið 2006 fagnaði íslenskt sjónvarp 40 ára afmæli sínu. Framan af var þróun þess nokkuð 

frábrugðin því sem var annars staðar í hinum vestræna heimi. Í fyrsta lagi hófust 

sjónvarpsútsendingar á íslensku mun seinna en til dæmis á hinum Norðurlöndunum. Í 

öðru lagi hefur hlutfall erlends dagskrárefnis alltaf verið mjög hátt. Í þriðja lagi höfðu 

áhorfendur lengst af mjög lítið val um hvað þeir horfðu á. Ríkisútvarpið hafði einkarétt á 

sjónvarpi fram til 1986 og þrátt fyrir að tilkoma Stöðvar 2 á þeim tíma hafi breytt miklu 

er þó tæplega hægt að segja að íslenskir sjónvarpsáhorfendur hafi átt mikið val fyrr en á 

allra síðustu árum 20. aldar. Þau ungmenni sem svöruðu könnuninni árið 2003 voru því 

kannski ein fyrsta kynslóð Íslendinga sem elst upp í umhverfi þar sem framboð á 

sjónvarpsefni er orðið svo mikið að hægt sé að tala um raunverulegt val.  

Í þessari rannsókn var reynt að varpa ljósi á það sem börn og unglingar á aldrinum 

10 til 15 ára kjósa að horfa á í sjónvarpi. Byrjað var á að veita heildaryfirsýn yfir áhorf 

þeirra með því að tefla fram þeim dagskrárliðum sem mest áhorf var á hvern dag 

vikunnar. Langatkvæðamesti dagskrárliður vikunnar var Spaugstofan með um 40% áhorf. 

Þá var hún einnig mikið á hana horft í bæði skiptin sem hún var endursýnd. Annars virtist 

ekki vera mikið sem þessi hópur kaus að horfa á í Ríkissjónvarpinu en fáir dagskrárliðir 

aðrir en barnaefni og fréttir komust á blað sem það sem mest var horft á. SkjárEinn var 

aftur á móti óumdeildur sigurvegari þar sem dagskrárliðir þar voru yfirleitt með hvað 

mest áhorf hvern dag. Fimmtudagurinn 13. mars var sérstaklega sterkur dagur hjá 

SkjáEinum en þá voru fimm þættir með yfir 20% áhorf, þar af fjórir gamanþættir og einn 

raunveruleikaþáttur. 

 Athygli vekur að íslenskt raunveruleikaefni er vinsælt hjá þessum hópi en mikið 

áhorf var á þætti á borð við Djúpu laugina á SkjáEinum, Gettu betur á RÚV og Viltu 
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vinna milljón? á Stöð 2. Aftur á móti var áhorf á einstaka íþróttaviðburði ekki mjög 

mikið. Aðeins einn íþróttaþáttur komst á blað sem einn af þeim dagskrárliðunum sem 

mest áhorf var á, en það var Snjókross í Ríkissjónvarpinu 13. mars. Áhorf á einstaka 

dagskrárliði hjá Sýn var ekki mikið samanborið við hinar stöðvarnar þrjár og var því ekki 

haft með þegar skoðað var áhorfsmynstur hvers dags, en þar er aðaláherslan á íþróttaefni. 

 Fréttir Sjónvarps komust á listann yfir áhorfsmestu dagskrárliði alla daga 

vikunnar fyrir utan sunnudaginn. Þetta má að einhverju leyti skýra með því að einstakir 

dagskrárliðir í Sjónvarpinu náðu yfirleitt ekki jafn miklu áhorfi og liðir á hinum 

stöðvunum tveimur. Þrátt fyrir það er ljóst að fréttaáhorf þeirra barna sem könnunin náði 

til er nokkuð stöðugt. Áhorfið á fréttir Sjónvarps var í kringum 10% alla daga vikunnar 

en heldur minna á Fréttir Stöðvar 2. Þó var einn dagur sem skar sig frá hvað fréttaáhorf 

varðaði en það var þriðjudagurinn 18. mars. Þennan dag var áhorf á fréttir talsvert meira 

en hina dagana, bæði á fréttir Sjónvarps og Stöðvar 2. Ástæða þessa aukna áhorfs má 

líklega rekja til Íraksstríðsins sem þarna var alveg við það að bresta á. Þrátt fyrir að 

talsvert áhorf væri á fréttir var afar lítið um að horft væri á fréttatengt efni eins og 

Kastljós eða Ísland í dag.  

 Gögnin sem unnið er með eru frá árinu 2003 og því er í raun aðeins hægt að 

alhæfa um áhorf barna í Reykjavík, Vestmanneyjum og á Akureyri á þeim tíma. Hins 

vegar gefa niðurstöðurnar sterka vísbendingu um aðra landshluta. Hingað til hefur ekki 

komið fram landfræðilegur munur hvað áhorf varðar ef miðað er við könnunina Börn og 

sjónvarp á Íslandi.

Líklegt er að framboð af því efni sem var vinsælast hafi aukist frekar en hitt og 

spurning hvort áhorfið hafi gert það líka. Til dæmis voru 10 þættir í flokknum 

raunveruleikaefni í þessari könnun. Miðað við lauslega athugun á sjónvarpsdagskránni 
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vikuna 25. apríl til 3. maí 2007 voru þessi þættir orðnir helmingi fleiri eða um 20 (N4 

Extra, 2007). Mikið var horft á þætti í þessum flokki og ef gert er ráð fyrir að framboð 

haldist í hendur við eftirspurn hefur áhorfið frekar aukist en hitt. Slíkum vangaveltum 

verður vonandi svarað eftir að könnunin Börn og sjónvarp á Íslandi hefur verið lögð fyrir 

næst, en það er árið 2009. 

Vert er að nefna misjafnt vægi ákveðinna flokka. Afar misjafnt var hversu margir 

dagskrárliðir tilheyrðu hverjum flokki og þannig voru aðeins þrjú atriði í flokknum fréttir 

þar sem fréttatímarnir eru aðeins þrír. Það kom því ekki á óvart að áhorfið sé meira á 

flokk eins og gamanefni sem í voru 28 atriði. Hvað þá með flokka sem lítið áhorf er á en 

gæti um leið endurspeglað lítið framboð? Eins og til dæmis flokkurinn fræðsluefni, í 

honum eru aðeins sjö dagskrárliðir og mjög lítið áhorf, þáttur úr þeim flokki komst aldrei 

á blað yfir vinsælustu þætti hvers dag fyrir vikuna. Erfitt er að segja til um hvort það sé 

vegna þess að framboðið í þeim flokki er of lítið eða vegna þess að áhugi á slíku efni er 

ekki fyrir hendi. Síðari skýringin verður þó að teljast líklegri vegna þess að lítið var horft 

á það sem þó var í boði. Ef litið er til annarra flokka má benda á að spennuflokkurinn var 

nokkuð stór, með 25 dagskrárliði innan borðs en fékk ekki mjög mikið áhorf miðað við 

raunveruleikaflokkinn sem í voru 10 þættir. Einnig var hægt að horfa á jafn mikið af 

fréttatengdu efni þessa viku og á gamanefni en þó er ekki hægt að líkja saman áhorfi á 

þessa ólíku efnisflokka. Augljóslegt er að fréttatengt efni höfðar ekki til þessa hóps 

andstætt því sem það gerði á fyrstu árum íslensks sjónvarps (Þorbjörn Broddason, 1996). 

 Þegar meðaltöl fyrir áhorf á efnisflokkana voru skoðuð kom bersýnilega í ljós að 

gaman- og raunveruleikaefni bar höfuð og herðar yfir aðra dagskrárliði. Þetta efni var 

með langmest meðaltalsáhorf í mínútum talið. Einnig kom í ljós að það skipti miklu hvort 

aðeins var litið á þá sem á annað borð horfðu eitthvað á efnið. Þannig urðu íþróttir 
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geysivinsælar þegar aðeins var litið á þá sem eitthvað höfðu horft á íþróttir og skutust þær 

upp fyrir raunveruleikaefni í áhorfi. Það var þó einkennandi fyrir áhorf á allt efni að alls 

staðar var dreifin mjög skökk, margir horfðu ekkert og þeir sem horfðu gerðu mikið af 

því. 

Kynjamunur á áhorf á einstaka flokka reyndist ekki vera mikið. Í einu skiptin sem 

marktækur munur kom í ljós var þegar áhorf á gamanefni og raunveruleikaefni var borið 

saman milli kynjanna. Í báðum tilfellum reyndust stelpur horfa meira en strákar. Erfitt er 

að segja til um hvað veldur þessum mun, hvort efnið er á einhvern hátt kvenlægt eða 

hvort eitthvað annað kemur til. Annars var yfirleitt ekki mikill munur á áhorfi á flokkana 

í mínútum, munaði oftast einungis nokkrum mínútum og oftast voru það þá stúlkurnar 

sem horfðu meira. Þær niðurstöður þurfa þó ekki að koma á óvart þar sem ljóst er að þetta 

ár horfðu stúlkur að meðaltali meira en strákar á sjónvarpið.  

Talsvert kom þó á óvart að drengir skyldu ekki horfa meira en stúlkur á íþróttir. 

Reyndin var sú að þau horfðu jafn mikið. Í rannsóknum hefur verið sýnt fram á að stúlkur 

stunda engu minni íþróttir en drengir, í raun meiri og því ætti það ekki að koma á óvart að 

kynin horfi jafn mikið á slíkt efni. Til móts koma þá rannsóknir sem hafa sýnt fram á að 

umfjöllun um íþróttir í dagblöðum hefur hingað til ekki höfðað til stúlkna en aftur á móti 

sterkt til drengja (Kjartan Ólafsson, 2000). Þess vegna skýtur þessi niðurstaða skökku 

við. Skýringuna má ef til vill finna í því að dagana 15. og 16. mars var á dagskrá 

Sjónvarpsins HM í frjálsum íþróttum sem kann að vera íþróttaefni sem höfðar frekar til 

stúlkna en drengja, enda meiri áhersla á íþróttagreinar sem konur keppa í á slíkum mótum 

heldur en að aðeins sé horft til karlaíþrótta eins og venja er fyrir (sjá Centre for Gender 

Equality, 2006). Sökum þessa má vera að stúlkur hafi horft meira á íþróttir en þær hefðu 
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annars gert og það verður sérdeilis áhugavert að sjá hvert mynstrið verður þegar 

könnunin verður lögð fyrir árið 2009.  

Ekki var munur á áhorfi eftir kyni á dramaefni sem hefði verið líklegra að 

stelpurnar horfðu meira á. Það gæti verið til komið vegna þess að ekki var mikið um þætti 

sem oft eru kallaðir ,,stelpuþættir“ á þeim tíma sem könnunin var gerð, eins og One Tree 

Hill, O.C. og America's Next Top Model. Þarna inni voru líka þættir eins og Sopranos og 

Smallville sem eru ekkert frekar líklegir til að höfða til stelpna en stráka. 

 Þegar aldurstengt áhorf á flokkana var kannað kom ekki í ljós mikill munur. 

Aðeins í tveimur flokkum reyndist munurinn vera marktækur en það var annars vegar 

barnaefni þar sem yngstu börnin horfðu meira en þau eldri og hins vegar í flokknum 

menningar-, lífstíls- og viðtalsefni þar sem því var öfugt farið. Að öðrum kosti reyndust 

flokkarnir vera með nokkuð jafnt áhorf, meira að segja flokkur eins og spennuefni sem 

gera má ráð fyrir að yngri börn ættu ekki að horfa eins mikið á og þau eldri. Hér gæti 

komið til sú skýring að foreldrar fylgjast ekki nægilega með því efni sem börn þeirra eru 

að horfa á eins og hefur sýnt sig í rannsóknum erlendis frá (Taras o.fl., 1990). Í þessu 

samhengi má einnig nefna flokkinn erótík. Þrátt fyrir að hann hafi verið með afskaplega 

lítið áhorf, einungis 13 einstaklingar sem horfðu eitthvað á hann, þá var það samt ekki 

þannig að þessir einstaklingar tilheyrðu allir elsta aldurshópnum sem hlýtur að teljast 

umhugsunarvert. Vert er að ítreka að áhorfið var afar lítið á umræddan flokk, einungis um 

5 mínútur að meðaltali hjá yngri hópunum tveimur og um 10 mínútur hjá þeim elsta. 

Skýringin á því að lítið áhorf var á erótískt efni kann að vera sú að foreldrar ná að koma í 

veg fyrir að börnin horfi á slíkt efni, börnin hafa ekki áhuga á því eða það er sýnt á 

þannig tíma að þau hafa ekki auðveldan aðgang að því. 



Hvaða efni kjósa börn að horfa á í sjónvarpi? 53

Það sætti nokkurri undrun að ekki skyldi mælast munur eftir aldri í áhorfi þegar 

kom að íþróttum þar sem meðaltölin virtust benda til þess að munur væri. Yngri hópurinn 

virtist horfa meira á íþróttir að meðaltali en ekki nægilega til að marktækt væri. Ástæðan 

fyrir því að yngri krakkarnir horfi meira á þennan flokk má vera að þau horfi meira á 

sjónvarp með foreldrum sínum sem velja þá hvað skal horfa á. Eldri krakkarnir eru 

líklegri til að eiga sitt eigið sjónvarp og velja sjálf hvað þau horfa á. Þá gæti það einnig 

verið svo að yngri krakkarnir hafi einfaldlega meiri áhuga á því að fylgjast með íþróttum 

í sjónvarpi. 

 Ekki reyndist vera aldurstengdur munur á áhorfi á fréttir. Þetta er nokkuð 

merkilegt þar sem það getur talist líklegt að eldri krakkar hafi meiri áhuga á því sem er að 

gerast í þjóðfélaginu en þau sem eru yngri og hafa minni þroska. Hér gæti þó einnig 

komið til að þar sem fréttir eru á dagskrá í kringum matartíma að þá sé kveikt á sjónvarpi, 

annað hvort í eldhúsi, eða þannig að hægt sé að sjá það þaðan. Þá komast börnin ekki hjá 

því að horfa á fréttirnar. Önnur skýring gæti verið þessi: Krakkar hafa einfaldlega áhuga á 

fréttum og horfa því á þær og sá áhugi er ekki tengdur aldri.  

 

Í þessari rannsókn hefur verið kannað hvað börn kjósa að horfa á í sjónvarpi með því að 

flokka allt dagskrárefni sem var á dagskrá eina viku í mars 2003 upp í ákveðna 

efnisflokka. Fyrst var þó kannað hvaða einstöku dagkrárliðir reyndust vera með mest 

áhorf fyrir hvern dag vikunnar og þar voru gaman- og raunveruleikaþættir atkvæðamestir. 

Þessar niðurstöður héldust síðan í hendur við þær niðurstöður sem athugun á flokkunum 

leiddi í ljós. Þar voru það einmitt þessir tveir flokkar sem báru höfuð og herðar yfir aðra. 

Margir aðrir flokkar voru þó vinsælir einnig svo sem dramaefni og spennuefni. Ekki 

reyndist vera mikill munur í áhorfi á flokkana eftir kyni og aldri. Aðeins kom í ljós 
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munur á tveimur flokkum í báðum tilvikum. Sérstaklega áhugavert var að ekki var munur 

á áhorfi á flokka sem frekar hefði verið búist við að tilheyrðu frekar öðru kyninu, eins og 

sápuóperuflokkurinn og íþróttaflokkurinn. Þá ver heldur ekki mikill munur í áhorfi á 

efnisflokkana eftir aldri. Eðlilega kom í ljós munur á áhorfi á barnaefni en ekki í flokkum 

eins og fréttaefni eða spennuefni.  

 Næsta umferð af rannsókninni Börn og sjónvarp á Íslandi verður lögð fyrir börn á 

grunskólaaldri 2009. Þá verður spennandi að fylgjast með þróun þessara mála og sjá 

hvort áhorfsmynstrið verður breytt frá því sem hér hefur komið í ljós, enda hafa nýjar 

sjónvarpsstöðvar bæst við síðan könnunin var gerð 2003 og þá var stafræna sjónvarpið 

aðeins rétt svo að hefja göngu sína en er nú nánast að verða komið um allt land. Þá væri 

einnig áhugavert að bera niðurstöðurnar hér saman við fyrri ár og sjá hvernig þessir hlutir 

hafa breyst á liðnum árum. Sérstaklega væri spennandi að sjá hversu mikil breyting 

verður á áhorfsmynstri barna eftir því sem framboð sjónvarpsstöðva eykst og áður en þau 

höfðu raunverulegt val um á hvað skyldi horfa. Til dæmis væri áhugavert að kanna þetta 

fyrir og eftir SkjáEinn sem nú virðist vera vinsælasta sjónvarpsstöðin.  

Ef þessir þættir væru kannaðir myndi það breikka skilning á áhorfi barna á 

sjónvarp til muna og er því verðugt verkefni. Það sem hefur verið gert hér er þó góð 

vísbending í þessum efnum og mun vonandi nýtast við framtíðarverkefni á þessu sviði.  
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Viðauki I.  

 
Flokkur Sjónvarpsefni (sjónvarpsstöð) Fjöldi í 

flokki 
1. Fréttir Fréttir, íþróttir, veður (RÚV) 

Fréttir Stöðvar 2 (Stöð 2) 
Tíufréttir (RÚV) 

3

2. Fréttatengt efni Ísland í bítið (Stöð 2) 
Kastljós (RÚV) 
Ísland í dag (Stöð 2) 
60 Minutes II (Stöð 2) 
Silfur Egils (SkjárEinn) 
60 mínútur (Stöð 2) 
Eldhúsdagur á Alþingi 

7

3. Barnaefni Barnatími Stöðvar 2 (Stöð 2) 
Róbert bangsi (RÚV) 
Stuðboltastelpur (RÚV) 
Myndasafnið (RÚV) 
Spanga (RÚV) 
Disneystundin (RÚV) 
Guffagrín (RÚV) 
Fagri skógur (RÚV) 
Franklín (RÚV) 
Stundin okkar (RÚV) 
Eva og Adam (RÚV) 
Morgunstundin okkar (RÚV) 
Babar (RÚV) 
MVP: Most Valuable Primate (Stöð 2) 
Yu Gi Oh (Stöð 2) 
Pekkóla (RÚV) 
Einu sinni var (RÚV) 

17 

4. Gamanefni Just Shoot Me (Stöð 2) 
Spin City (Stöð 2) 
The King of Queens (SkjárEinn) 
Friends (Stöð 2) 
Coupling (Stöð 2) 
Only when I laugh (Stöð 2) 
Nýgræðingar (RÚV) 
Spaugstofan (RÚV) 
The Drew Carey Show (SkjárEinn) 
Acording to Jim (SkjárEinn) 
Yes Dear (SkjárEinn) 
Will & Grace (SkjárEinn) 
Normal, Ohio (Stöð 2) 
Breakfast with Einstein (Stöð 2) 
Dream a little dream (Sýn) 

28 
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Á bólakaf (Down Perisc.) (RÚV) 
Everybody Loves Raym. (SkjárEinn) 
Good advice (Stöð 2) 
Legally Blond (Stöð 2) 
Mad TV (Sýn) 
Grounded for life (SkjárEinn) 
Off Centre (Stöð 2) 
A Sinful Life (Sýn) 
South Park (Sýn) 
Eight day’s a week (Sýn) 
Darmah og Greg (Stöð 2) 
The mind of the married man (Stöð 2) 
Linda Green (RÚV) 

5. Spennuefni Third Watch (Stöð 2) 
Dauðir rísa (RÚV) 
Crossing Jordan (Stöð 2) 
The Fall (Sýn) 
Jag (Jaggle Bells) (Stöð 2) 
Law and Order S.V.U. (SkjárEinn) 
Law and Order (SkjárEinn) 
The Dead Zone (SkjárEinn) 
Asylum (Sýn) 
24 (Stöð 2) 
Boomtown (Stöð 2) 
Beck- hefndarhugur (RÚV) 
The man who wasn’t there (Stöð 2) 
The Frence Connection (Stöð 2) 
Nash Briges IV (Sýn) 
Cupid (Sýn) 
Fugitive (Stöð 2) 
Buffy the Vampire Slayer (Stöð 2) 
Divorcing Jack (Stöð 2) 
Affliction (Stöð 2) 
N.Y.P.D. Blue (Stöð 2) 
The right temptation (Stöð 2) 
Runaway virus (Stöð 2) 
Simon Sez (Stöð 2) 
Pacific Blue (Sýn) 

25 

6. Dramaefni This Life (Stöð 2) 
Mæðgurnar (RÚV) 
Boston Public (SkjárEinn) 
American Buffalo (Stöð 2) 
Leap Years (SkjárEinn) 
Smallville (Stöð 2) 
American Dreams (Stöð 2) 
That Championship Season (Stöð 2) 
Philly (SkjárEinn)  
Soprano fjölskyldan (RÚV) 

28 
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The Practice (SkjárEinn) 
Köttur á heitu blikkþaki (RÚV) 
Charmed (SkjárEinn) 
Disneymyndin (RÚV) Kötturinn Tómasína 
(Three lifes of Thomasina) 
Remember the Titans (Stöð 2) 
The Wire (Stöð 2) 
Geimskipið Enterprise (RÚV) 
Krossgötur (Intersection) (RÚV) 
Electric Horseman (Stöð 2) 
Meyjamissir (The Virgin Suicides) (RÚV) 
Jefferson í París (RÚV) 
Max Bickford (Stöð 2) 
Men (Sýn) 
Í hár saman (RÚV) 
Sex and the City (RÚV) 
Big bad world (Stöð 2) 
Hamingjuleit (RÚV) 
Hangin up (Stöð 2) 

7. Fræðsluefni Viltu læra íslensku? (RÚV) 
Grafinn lifandi (RÚV) (heimildarmynd) 
Woody Allen (RÚV) 
Nýjasta tækni og vísindi (RÚV) 
Golfstjarnan Ernie Els (Sýn)  
Richard Avedon (RÚV) 
Hlemmur (RÚV) 

7

8. Sápuóperur Bold and the beautiful (Stöð 2) 
Neighbours (Stöð 2) 
Leiðarljós (RÚV) 

3

9. Raunveruleikaefni Djúpa laugin (SkjárEinn) 
Amazing Race 3 (Stöð 2) 
Fear Factor 3 (SkjárEinn) 
Survivor Amazon (SkjárEinn) 
The Bachelor (SkjárEinn) 
Viltu vinna milljón? (Stöð 2) 
Guinness World Records (SkjárEinn) 
The Osbournes (Stöð 2) 
American Idol (Stöð 2) 
Gettu betur (RÚV) 

10 

10. Íþróttir Trans World Sport (Stöð 2) 
Spotið með Olís (Sýn) 
Meistaradeild Evrópu (Sýn) 
Ensku mörkin (Stöð 2) 
NBA (Sýn) 
Helgarsportið (RÚV) 
Ensku mörkin (Sýn) 
Spænsku mörkin (Sýn) 
Toppleikir (Sýn) 

30 
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Gillette-sportpakkinn (Sýn) 
Markaregn (RÚV) 
HM í frjálsum íþróttum innanhúss (RÚV) 
Enski boltinn (Sýn) 
US PGA tour 2003 (Sýn) 
European PGA tour (Sýn) 
Þýski fótboltinn (RÚV) 
Mótor (SkjárEinn) 
Alltaf í boltanum (Stöð 2) 
Enski boltinn (Stöð 2) 
4-4-2 (Sýn) 
Intersport deildin (Sýn) 
Hnefaleikar (Sýn) 
Football Week UK (Sýn) 
Handboltakvöld (RÚV) 
Snjókross (RÚV) 
Western World Soccer (Sýn) 
US PGA Players Prof. (Sýn) 
HM 2002 (Sýn) 
Spænsku mörkin (Stöð 2) 
Fastrax 2002 (Sýn) 

11. Tónlist Tónlist (Stöð 2) 
Popp & kók (SkjárEinn) 

2

12. Menningar-, lífstíls- og 
viðtalssefni 

Oprah Winfrey (Stöð 2) 
Listin að lifa (SkjárEinn) 
Mósaík (RÚV) 
Innlit útlit (SkjárEinn) 
Jay Leno (SkjárEinn) 
Laugardagskvöld með Gísla Marteini (RÚV) 
Naked Shef 2 (Stöð 2) 
Að hætti Sigga Hall (Stöð 2) 
Sjálfstætt fólk (Stöð 2) 
Fólk með Sirrý (SkjárEinn) 
Af fingrum fram (RÚV) 

11 

13. Erótík Rassbögur (Sýn) 
Creating Nicole (Sýn) 

2
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Viðauki II. 

Sjónvarpsdagbók 

 

Háskóli Íslands 
Félagsvísindadei ld  

 

Dagbók 
 

Í þessu hefti er yfirlit um dagskrá nokkurra sjónvarpsstöðva síðustu daga.  Viltu merkja 
við á hvað þú horfðir á þessum stöðvum.  Ef þú horfðir á tiltekinn dagskrárlið merktu þá 
með krossi fyrir frama viðkomandi lið.  Ef þú horfðir á eitthvað annað en það sem er á 
listanum, viltu þá merkja hvenær það var og skrifa hvað það var eða á hvaða 
sjónvarpsstöð. 
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Þriðjudagur 18. mars 

Sjónvarpið SkjárEinn Stöð 2 Sýn Ég horfði á annað 
og það var... 

07:00 Ísland í bítið 

07:30 -- “ -- 

08:00 -- “ -- 

08:30 -- “ -- 

09:00 Bold and the Beautiful 

09:30 Oprah Winfrey 

10:00 -- “ -- 

10:30 Ísland í bítið 

11:00 -- “ -- 

11:30 -- “ -- 

12:00 Neighbours 

12:30 Just Shoot Me 

13:00 This Life 

13:30 Third Watch 

14:00 -- “ -- 

14:30 Tónlist 

15:00 Trans World Sport 

15:30 -- “ -- 

16:00 Barnatími Stöðvar 2 

16:30 Viltu læra íslensku? -- “ -- 

17:00 Leiðarljós -- “ -- 

17:30 -- “ -- Neighbours 

18:00 Róbert bangsi Spin City Sportið með Olís 

18:30 Stuðboltastelpur Djúpa laugin Fréttir Stöðvar 2 Meistaradeild Evrópu 

19:00 Fréttir íþróttir og veður -- “ -- Ísland í dag -- “ -- 

19:30 Kastljósið The King of Queens Friends 2 Meistaradeild Evrópu 

20:00 Mæðgurnar Listin að lifa Amazing Race 3 -- “ -- 

20:30 -- “ -- -- “ -- Fear Factor 3 -- “ -- 

21:00 Mósaík Innlit útlit -- “ -- -- “ -- 

21:30 -- “ -- -- “ -- The Wire Meistaradeild Evrópu 

22:00 Tíufréttir Boston Public -- “ -- -- “ -- 

22:30 Dauðir rísa -- “ -- 60 Minutes II -- “ -- 

23:00 Woody Allen Jay Leno American Buffalo -- “ -- 

23:30 -- “ -- Survivor Amazon -- “ -- Sportið með Olís 

24:00 -- “ -- -- “ -- -- “ -- -- “ -- 

00:30 Kastljósið Crossing Jordan -- “ -- 

01:00 Viltu læra íslensku? -- “ -- The Fall 

01:30 Coupling -- “ -- 

02:00 Spin City -- “ -- 

02:30 Friends 2 -- “ -- 
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Mánudagur 17. mars 

Sjónvarpið SkjárEinn Stöð 2 Sýn Ég horfði á annað 
og það var... 

07:00 Ísland í bítið 

07:30 -- “ -- 

08:00 -- “ -- 

08:30 -- “ -- 

09:00 Bold and the Beautiful 

09:30 Oprah Winfrey 

10:00 -- “ -- 

10:30 Ísland í bítið 

11:00 -- “ -- 

11:30 -- “ -- 

12:00 Neighbours 

12:30 Just Shoot Me 

13:00 Only When I Laugh 

13:30 -- “ -- 

14:00 -- “ -- 

14:30 -- “ -- 

15:00 Ensku mörkin 

15:30 -- “ -- NBA (scram.-Dallas) 

16:00 Barnatími Stöðvar 2 -- “ -- 

16:30 Helgarsportið -- “ -- -- “ -- 

17:00 Leiðarljós -- “ -- -- “ -- 

17:30 -- “ -- Neighbours -- “ -- 

18:00 Myndasafnið Spin City Ensku mörkin 

18:30 Spangar Leap Years Fréttir Stöðvar 2 -- “ -- 

19:00 Fréttir íþróttir og veður -- “ -- Ísland í dag Spænsku mörkin 

19:30 Kastljósið Popp & kók Friends 2 -- “ -- 

20:00 Nýgræðingar (Scrubs)r Survivor Amazon Smallville Toppleikir 

20:30 -- “ -- -- “ -- American Dreams -- “ -- 

21:00 Grafin lifandi Dead Zone -- “ -- -- “ -- 

21:30 Nýjasta tækni og vísindi -- “ -- That Championship -- “ -- 

22:00 Tíufréttir Philly Season Gillette-sportpakkinn 

22:30 Soprano-fjölskyldan -- “ -- -- “ -- Sportið með Olís 

23:00 -- “ -- Jay Leno -- “ -- Ensku mörkin 

23:30 Spaugstofan The Practice Only When I Laugh -- “ -- 

24:00 Markaregn -- “ -- -- “ -- Asylum 

00:30 Kastljósið -- “ -- -- “ -- 

01:00 -- “ -- -- “ -- 

01:30 Twenty Four Spænsku mörkin 

02:00 Ensku mörkin -- “ -- 

02:30 -- “ -- 
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Sunnudagur 16. mars  

Sjónvarpið SkjárEinn Stöð 2 Sýn Ég horfði á annað 
og það var... 

07:00

07:30

08:00 Barnatími Stöðvar 2 

08:30 -- “ -- 

09:00 Disneystundin -- “ -- 

09:30 Guffagrín -- “ -- 

10:00 Fagriskógur -- “ -- 

10:30 Franklín -- “ -- 

11:00 Spaugstofan -- “ -- 

11:30 Laugardagskvöld með -- “ -- 

12:00 Gísla Marteini Neighbours 

12:30 Richard Avedon Silfur Egils -- “ -- 

13:00 -- “ -- -- “ -- -- “ -- 

13:30 HM í frjálsum íþróttum -- “ -- -- “ -- 

14:00 innan húss The Drew Carrey Show 60 mínútur 

14:30 -- “ -- The King of Queens Normal, Ohio Enski boltinn 

15:00 -- “ -- Charmed Breakfast with Einstein (Man.City-Birmingham

15:30 -- “ -- -- “ -- -- “ -- -- “ -- 

16:00 -- “ -- Boston Public -- “ -- Enski boltinn 

16:30 -- “ -- -- “ -- Naked Chef 2 (WBA-Chelsea) 

17:00 Markaregn Innlit Útlit Að hætti Sigga Hall -- “ -- 

17:30 -- “ -- -- “ -- Oprah Winfrey -- “ -- 

18:00 Stundin okkar The Bachelor -- “ -- Meistaradeild Evrópu 

18:30 Eva og Adam -- “ -- Fréttir Stöðvar 2 -- “ -- 

19:00 Fréttir íþróttir og veður Popp og kók Ísland í dag US PGA tour 2003 

19:30 Kastljósið Acording to Jim Viltu vinna milljón? -- “ -- 

20:00 Hlemmur Yes Dear -- “ -- Golfstjarnan Ernie Els 

20:30 -- “ -- Will & Grace Sjálfstætt fólk NBA (Sacram.-Dallas)

21:00 -- “ -- Practice Twenty Four -- “ -- 

21:30 Helgarsportið -- “ -- Boomtown -- “ -- 

22:00 Köttur á heitu  Silfur Egils -- “ -- -- “ -- 

22:30 blikkþaki -- “ -- 60 mínútur -- “ -- 

23:00 -- “ -- -- “ -- Remember the Titans European PGA tour 

23:30 -- “ -- -- “ -- -- “ -- -- “ -- 

24:00 -- “ -- Dream a little dream 

00:30 -- “ -- -- “ -- 

01:00 The Wire -- “ -- 

01:30 -- “ -- -- “ -- 

02:00

02:30
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Laugardagur 15. mars  

Sjónvarpið SkjárEinn Stöð 2 Sýn Ég horfði á annað 
og það var... 

07:00

07:30

08:00 Barnatími Stöðvar 2 

08:30 -- “ -- 

09:00 Morgunstundin okkar -- “ -- 

09:30 -- “ -- -- “ -- 

10:00 Babar MVP: Most Valuable 

10:30 Viltu læra íslensku? Primate 

11:00 Mósaík -- “ -- 

11:30 Geimskipið Enterprice Yu Gi Oh 

12:00 HM í frjálsum íþróttum Bold and the Beautiful 

12:30 innan húss -- “ -- Enski boltinn 

13:00 -- “ -- -- “ -- (Aston Villa-Man.Utd.)

13:30 -- “ -- Mótor Viltu vinna milljón? 

14:00 -- “ -- Jay Leno -- “ -- 

14:30 Þýski fótboltinn -- “ -- Alltaf í boltanum 4-4-2 

15:00 -- “ -- Yes Dear Enski boltinn Intersport-deildin 

15:30 -- “ -- Everybody Loves Raym. -- “ -- -- “ -- 

16:00 -- “ -- Djúpa laugin -- “ -- -- “ -- 

16:30 HM í frjálsum íþróttum -- “ -- -- “ -- -- “ -- 

17:00 innan húss Survivor Amazon Sjálfstætt fólk -- “ -- 

17:30 -- “ -- -- “ -- Oprah Winfrey Toppleikir 

18:00 -- “ -- Fólk með Sirrý -- “ -- -- “ -- 

18:30 -- “ -- -- “ -- Fréttir Stöðvar 2 -- “ -- 

19:00 Fréttir íþróttir og veður Listin að lifa Ísland í dag -- “ -- 

19:30 Laugardagskvöld með -- “ -- Good advice Nash Bridges IV 

20:00 Gísla Marteini Leap Years -- “ -- MAD TV 

20:30 Spaugstofan -- “ -- -- “ -- -- “ -- 

21:00 Á bólakaf Charmed Legally Blonde Cupid 

21:30 (Down Perisc.) -- “ -- -- “ -- -- “ -- 

22:00 -- “ -- Law & Order SVU -- “ -- -- “ -- 

22:30 Beck - Hefndarhugur -- “ -- The Man Who Wan´t Hnefaleikar 

23:00 -- “ -- Philly There -- “ -- 

23:30 -- “ -- Tvöfaldur Jay Leno -- “ -- -- “ -- 

24:00 Krossgötur  -- “ -- -- “ -- -- “ -- 

00:30 (Intersection) -- “ -- The French Connection Rassbögur (Chatterbox)

01:00 -- “ -- -- “ -- -- “ -- 

01:30 -- “ -- -- “ -- 

02:00

02:30 Electric Horseman 
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Föstudagur 14. mars 

Sjónvarpið SkjárEinn Stöð 2 Sýn Ég horfði á annað 
og það var... 

07:00 Ísland í bítið 

07:30 -- “ -- 

08:00 -- “ -- 

08:30 -- “ -- 

09:00 Bold and the Beautiful 

09:30 Oprah Winfrey 

10:00 -- “ -- 

10:30 Ísland í bítið 

11:00 -- “ -- 

11:30 -- “ -- 

12:00 Neighbours 

12:30 Just Shoot Me 

13:00 Max Bickford 

13:30 Fugitive 

14:00 -- “ -- 

14:30 Jag (Jaggle Bells) 

15:00 60 Minutes II 

15:30 -- “ -- 

16:00 Smalville 

16:30 Barnatími Stöðvar 2 

17:00 Leiðarljós -- “ -- 

17:30 -- “ -- Neighbours 

18:00 Pekkóla Buffy the Vampire Sl. Sportið með Olís 

18:30 Einu sinni var... Guinnes World Records Fréttir Stöðvar 2 Fotball Week UK 

19:00 Fréttir íþróttir og veður -- “ -- Ísland í dag Trans World Sport 

19:30 Kastljósið Yes Dear Friends (e) Meistaradeild Evrópu 

20:00 Disneymyndin Grounded for life Friends 4-4-2 

20:30 -- “ -- Popp & kók Off Centre -- “ -- 

21:00 -- “ -- Law & Order SVU The Osbournes Sinful Life, A 

21:30 -- “ -- -- “ -- American Idol -- “ -- 

22:00 Af fingrum fram Djúpa laugin -- “ -- -- “ -- 

22:30 -- “ -- -- “ -- Divorcing Jack South Park 

23:00 Meyjamissir Will & Grace -- “ -- 4-4-2 

23:30 (The Virgin Suicides) Everybody Loves Raym. -- “ -- -- “ -- 

24:00 -- “ -- The Dead Zone -- “ -- Eight Days a Week 

00:30 Jefferson í París -- “ -- Affliction -- “ -- 

01:00 -- “ -- Jay Leno -- “ -- -- “ -- 

01:30 -- “ -- -- “ -- Men 

02:00 -- “ -- The French Connection -- “ -- 

02:30 -- “ -- -- “ -- 
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Fimmtudagur 13. mars 

Sjónvarpið SkjárEinn Stöð 2 Sýn Ég horfði á annað 
og það var... 

07:00 Ísland í bítið 

07:30 -- “ -- 

08:00 -- “ -- 

08:30 -- “ -- 

09:00 Bold and the Beautiful 

09:30 Oprah Winfrey 

10:00 -- “ -- 

10:30 Ísland í bítið 

11:00 -- “ -- 

11:30 -- “ -- 

12:00 Neighbours 

12:30 Just Shoot Me 

13:00 N.Y.P.D. Blue 

13:30 Big Bad World 

14:00 -- “ -- 

14:30 American Dreams 

15:00 -- “ -- 

15:30 Smallville 

16:00 Barnatími Stöðvar 2 

16:30 Handboltakvöld -- “ -- 

17:00 Leiðarljós -- “ -- 

17:30 -- “ -- Neighbours 

18:00 Stundin okkar The Osbournes Sportið með Olís 

18:30 Snjókross Fólk með Sirrý Fréttir Stöðvar 2 Western World Soccer

19:00 Fréttir íþróttir og veður -- “ -- Ísland í dag Pacific Blue 

19:30 Kastljósið Grounded for life Friends 2 -- “ -- 

20:00 Gettu betur Everybody Loves Raym. Jag (Jaggle Bells) US PGA Tour 2003 

20:30 -- “ -- According to Jim -- “ -- -- “ -- 

21:00 Í hár saman The King of Queens The Third Watch European PGA Tour 

21:30 -- “ -- The Drew Carry Show N.Y.P.D. Blue -- “ -- 

22:00 Tíufréttir Bachelor 2 -- “ -- US PGA Players Prof. 

22:30 Beðmál í borginni -- “ -- The Right Temptation Sportið með Olís 

23:00 Linda Green Jay Leno -- “ -- Football Week UK 

23:30 Kastljósið -- “ -- -- “ -- HM 2002 (Mexíkó-Ekv)

24:00 Law & Order Runaway Virus -- “ -- 

00:30 -- “ -- -- “ -- 

01:00 -- “ -- 

01:30 Simon Sez 

02:00 -- “ -- 

02:30 -- “ -- 
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Miðvikudagur 12. mars 

Sjónvarpið SkjárEinn Stöð 2 Sýn Ég horfði á annað 
og það var... 

07:00 Ísland í bítið 

07:30 -- “ -- 

08:00 -- “ -- 

08:30 -- “ -- 

09:00 Bold and the Beautiful 

09:30 Oprah Winfrey 

10:00 -- “ -- 

10:30 Ísland í bítið 

11:00 -- “ -- 

11:30 -- “ -- 

12:00 Neighbours 

12:30 Just Shoot Me 

13:00 Hanging Up 

13:30 -- “ -- 

14:00 -- “ -- 

14:30 Tónlist 

15:00 Spænsku mörkin 

15:30 -- “ -- 

16:00 Barnatími Stöðvar 2 

16:30 -- “ -- 

17:00 Leiðarljós -- “ -- 

17:30 -- “ -- Neighbours 

18:00 Disneystundin Spin City (Ó, ráðhús) Sportið með Olís 

18:30 -- “ -- Innlit útlit Fréttir Stöðvar 2 Western World Soccer

19:00 Fréttir íþróttir og veður -- “ -- Ísland í dag Fastrax 2002 (Vélasp.)

19:30 Kastljósið The Drew Carry Show Friends 2 Meistaradeild Evrópu 

20:00 Eldhúsdagur á Alþingi Guinnes World Records Að hætti Sigga Hall (Real Madr.-AC Milan)

20:30 -- “ -- -- “ -- Dharma og Greg -- “ -- 

21:00 -- “ -- Fólk með Sirrý Coupling (Pörun) -- “ -- 

21:30 -- “ -- -- “ -- The Mind of the Married -- “ -- 

22:00 Tíufréttir Law & Order Crossing Jordan Meistaradeild Evrópu 

22:30 Hamingjuleit -- “ -- Hanging Up (Juventus.-Deportivo) 

23:00 Geimskipið Enterprice Jay Leno -- “ -- -- “ -- 

23:30 -- “ -- Boston Public -- “ -- Sportið með Olís 

24:00 Kastljósið -- “ -- Amazing Race MAD TV 

00:30 -- “ -- -- “ -- 

01:00 Friends 2 Creating Nocole 

01:30 Spin City (Ó, ráðhús) -- “ -- 

02:00 Ísland í dag 

02:30 -- “ -- 


