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Miðlanotkun ungra barna  
og matur í barnaefni 

Erindi á Matvæladegi MNÍ 12. október 2017 
Steingerður Ólafsdóttir  

lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Hvað? 

•  Tvær rannsóknir:  
– Annars vegar yfirlit yfir miðlanotkun 0-8 ára barna á 

Íslandi 
– Hins vegar á því hvernig matur kemur fyrir í 

barnaefni í ríkissjónvarpi 
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Miðlanotkun 0-8 ára: Af hverju? 
•  Í ljósi tæknibyltingar er mikilvægt að varpa ljósi á miðlanotkun 

yngstu barnanna en rannsóknir hafa hingað til ekki tekið til 
þessa hóps 

•  Í nágrannalöndunum eru reglulega gerðar kannanir á 
miðlanotkun ungra barna og því hægt að sýna breytingar á 
milli ára 

•  Þessi rannsókn er sú fyrsta sinnar tegundar á Íslandi og 
vonast er til þess að hún geti orðið regluleg 

Markmið 

•  Að gefa yfirlit yfir:  
– miðlanotkun ungra barna (0-8 ára) á Íslandi 
– viðhorf foreldra til notkunarinnar 
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Aðferð 
•  Lagskipt handahófskennt úrtak 2000 barna 0-8 ára 
•  Spurningalisti sendur á netföng foreldra 1448 barna og svör bárust frá 

foreldrum 860 barna (59,4% svarhlutfall) 
•  Að fyrirmynd könnunar Sænsku fjölmiðlanefndarinnar (Småungar och 

medier – gerð reglulega frá árinu 2010) 
•  Gagnaöflun fór fram á tímabilinu desember 2016 til apríl 2017 í 

samvinnu við Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar 

Spurningalistinn 
•  Langur listi um notkun ýmissa tækja: 

–  Hvaða tæki og miðla nota börnin 
–  Hvaða tæki eiga þau 
–  Hversu oft nota þau mismunandi miðla 
–  Hve lengi í einu 
–  Til hvers 

•  Foreldrar svöruðu einnig spurningum um viðhorf sín til 
notkunarinnar 
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Dæmi um viðhorf og aðkomu foreldra 
•  Foreldrar eru oft með börnunum við miðlanotkun en 
það minnkar með aldrinum 

•  Reglur eru rýmri um sjónvarpsáhorf en aðra 
miðlanotkun 

•  Foreldrum finnst foreldrar bera mesta ábyrgð þegar 
kemur að því að vernda börn við miðlanotkun 

Matur í barnaefni 

•  Hve oft og hvernig kemur matur fyrir í 
barnaefni? 

•  Í hvaða samhengi? 
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Af hverju mikilvægt? 
•  Sjónvarpsáhorf tengist aukinni orkuinntöku 

– Að borða meðan maður horfir 
– Áhrif auglýsinga 

•  Nauðsynlegt að rannsaka annað sjónvarpsefni 
en auglýsingar 

•  Sjónvarp í almannaþágu (public service) hefur 
skyldum að gegna 

 

Markmið 

•  Að rannsaka eðli og umfang birtingar matar og 
drykkjar í barnaefni í sjónvarpi í almannaþágu 
(public service) 
– Hvernig matur, hve oft, í hvaða samhengi 

•  Tvær rannsóknir: Í Svíþjóð og á Íslandi 
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Aðferð 
•  Sjónvarpsefni sem sent var út síðdegis og að morgni yfir vetrartímann  

– 25 klst úr sænsku sjónvarpi (SVT) 
– 27 klst úr íslensku sjónvarpi (RÚV) 

•  Allar birtingar skráðar og flokkaðar í:  
– Ávexti og grænmeti 
– Orkuríkan og næringarsnauðan mat 
– Annan mat 

Samhengi 

•  Talað um eða sýnt 
•  Í bakgrunni, augljós birting, handfjötlun, neysla 
•  Aldur og kyn persónanna sem birtast með 
•  Boðskapur? 



02/11/17 

7 

Niðurstöður 
•  Sænska: 773 birtingar 
•  Íslenska: 599 birtingar 
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Ávaxtaskálin í bakgrunni 

Sænska: Hversu áberandi var mismunandi matur?   
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Nammi, gos og ís birtist oftar með 
persónum á barnsaldri 

Kökur og nammi sem verðlaun 
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Að lokum 1 
•  Nýr veruleiki margs konar miðla er kominn til að 

vera og markmiðið getur ekki verið að útrýma 
miðlanotkun barna 

•  Huga þarf að innihaldi þess sem verður á vegi 
ungra barna við miðlanotkun  
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Að lokum 2 

•  Foreldrar virðast gangast við ábyrgð sinni og 
mikilvægu hlutverki sem skv. rannsóknum ætti 
að vera samvera og samtal fremur en boð og 
bönn 

•  Ríkissjónvarp í almannaþágu hefur tækifæri til 
að huga að því hvernig matur birtist í barnaefni 

Þakkir 
•  Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar 
•  Menntavísindastofnun (Menntavísindasvið HÍ) 
•  Kjartan Ólafsson, Háskólinn á Akureyri 
•  Guðberg Jónsson, Heimili og skóli / SAFT 
•  Skóla- / fræðsluskrifstofur um allt land 
•  Sænska fjölmiðlanefndin (Statens medieråd) 
•  Rannsóknasjóður Háskóla Íslands 
•  Christina Berg dósent við Gautaborgarháskóla 
•  Safnadeild RÚV 
•  Lýðheilsusjóður 
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