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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um nokkra helstu áhrifaþætti hnattvæðingar á líf 

barna á Vesturlöndum í dag. Því hefur verið haldið fram að umhverfi okkar og 

tilvera sé sífellt að verða einsleitari sem birtist meðal annars í breytingum á formi 

samfélaga og menningu. Hnattvæðing er fyrirbæri sem ekki bara snertir okkur öll 

heldur hefur haft róttæk áhrif á líf fólks, ekki síst barna. Tækni á borð við síma, 

tölvur og sjónvarp eru nú staðalbúnaður á flestum heimilum á Vesturlöndum. 

Internetið, samskiptamiðlar og aðrar tækninýjungar hafa breytt samskiptamáta 

fólks, hvernig það kemur fram, hugsar og talar hvert við annað. Sá tími sem bæði 

börn og fullorðnir eyða á dag í nýja tækni hefur aukist til muna sem meðal annars 

birtist í hreyfingarleysi barna. Þá má meðal annars sjá neikvæðar afleiðingar 

aukinnar netnotkunar barna og fullorðinna í svokölluðu neteinelti og einnig netfíkn. 

Tímabil barnæskunnar er að breytast, þar sem uppeldi, lifnaðarhættir og 

kennsluaðferðir í skólum hafa breyst í takt við tækninýjungar. Í ritgerðinni er fjallað 

um sögu hugtaksins barnæska; hvernig mannfræðingar og aðrir fræðimenn hafa 

útskýrt og skilgreint hugtakið auk þess sem farið er stuttlega í rannsóknir sem snúa 

að börnum og réttindum þeirra. Í ritgerðinni er sjónum sérstaklega beint að 

íslenskum veruleika með áherslu á hvernig hnattvæðing birtist sem dæmi í leik- og 

grunnskólum landsins.  
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Abstract 

This essay is about how the impact of globalization appears in children’s life in the 

Western world. It has been alleged that our environment and existence is getting 

more homogeneous that appears for example in changes in form of societies and 

cultures. Globalization is a phenomenon that not only affect us all but also has a 

radical impact on people’s lives, not least children’s. Modern technology such as 

telephones, computers and television are now standard equipment in most homes 

in the Western world. The Internet, social media and other new technology have 

also changed the way how people communicate, behave, think and interact. The 

time both children and adults spend per day using this new technology has 

increased. The consequence are for example manifested in children’s lack of 

physical movement. The increased use of the internet has also led to other factors 

such as so called cyber bullying and cyber addiction. This new technology has also 

affected how the childhood is changing as can be seen for example in upbringing, 

lifestyle and teaching methods in schools. The concept childhood will be discussed; 

how anthropologists and other scholars have explained, defined and used it in their 

research on children and children’s rights. The impact of globalization in Icelandic 

context is addressed that is how it is manifested in kindergarten and elementary 

schools. 
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Inngangur 

Eina mestu breytingu á formi samfélaga og hegðun mannsins síðustu áratugi má að 

mestu leyti rekja til hinna ýmsu birtingarmynda hnattvæðingar (e. globalization) 

sem geta verið margvíslegar. Í þessari ritgerð verður sjónum beint að 

hnattvæðingarferlum tækni og samgangna og áhrifum sem þau hafa á börn. 

Markmið ritgerðarinnar er að skoða nokkrar af helstu birtingarmyndum 

hnattvæðingar sem hafa bein áhrif á börn og líf þeirra. Þó ýmiss konar tækni hafi frá 

upphafi verið í stöðugri þróun þá hefur henni þó fleygt mest fram á síðustu 

áratugum og helstu birtingarmyndir eru meðal annars í þróun í fjarskiptartækni svo 

sem eins og símum, tölvum og sjónvörpum sem og Internetinu. Símanotkun bæði 

barna og fullorðinna hefur aukist gríðarlega með tilkomu svokallaðra snjallsíma (e. 

smartphone) sem gera notendum kleift að vera tengdir umheiminum allan 

sólarhringinn, eða í stöðugu sambandi við hin ýmsu svæði samfélags og menningar. 

Tölvunotkun ungra barna er að verða sífellt vinsælari þar sem flest börn nota mikið 

orðið spjaldtölvur á hverjum degi í námi og einnig til afþreyingar. Sjónvarpsáhorf 

barna hefur aukist sem hefur í kjölfarið haft ýmsar afleiðingar; svo sem minni 

hreyfingu, minni útiveru og aukna hættu á offitu barna (Mendoza, Zimmerman og 

Christakis, 2007, bls. 1-2). Þó skal bent á að þróun tækni og útbreiðsla fyrir tilstilli 

hnattvæðingar hefur á sér tvær hliðar, það eru bæði góðar og slæmar hliðar og í 

ritgerðinni verður farið nánar í það. Rannsóknarspurningin sem liggur til grundvallar 

í þessari ritgerð er eftirfarandi; hverjar eru helstu birtingarmyndir hnattvæðingar í 

lífi barna? Reynt verður að svara henni eftir bestu getu þar sem farið verður í 

útskýringar á hnattvæðingu, helstu birtingarmyndir hennar og hvernig þær birtast 

helst í lífi barna og hverjar séu helstu afleiðingar þeirra í lífi barna jafnt og 

fullorðinna í dag. Notast verður við kenningarleg sjónarmið helstu mannfræðinga 

sem skrifað hafa um hnattvæðingu og mannfræði barna. Meðal þeirra eru Arjun 

Appadurai, Xavier Inda, Renato Rosaldo, Margaret Mead, Daniel Miller, Charlotte 

Hardman, Unnur Dís Skaptadóttir og Anna Wojtynska. 

Ritgerðin skiptist í fimm kafla, sem allir hafa tvo til þrjá undirkafla hver. Kafli 

eitt er um kenningarleg sjónarmið sem stuðst er við í ritgerðinni. Þar er fjallað um 

helstu kenningarleg viðhorf mannfræðinga sem hafa beint sjónum sínum að 



  

7 

hnattvæðingu á einn eða annan hátt. Sem dæmi eru þar mannfræðingarnir Arjun 

Appadurai, Xavier Inda og Renato Rosaldo (2008). Að auki verður greint frá helstu 

hugtökum ritgerðarinnar. 

Í öðrum kafla verður skýrt frá því hvernig mannfræðin hefur fjallað um börn 

í gegnum árin. Greint verður frá nokkrum mannfræðingum eins og Margaret Mead 

og Charlotte Hardman og hvernig þær hafa skrifað um börn í rannsóknum sínum. 

Fjallað er um hugtakið barnæska (e. childhood) sem hefur verið skilgreint út frá 

mismunandi sjónarhólum og farið verður í sögu hugtaksins (sjá umfjöllun í Ariés, 

1960, bls. 40-41). Einnig mun vera sagt frá nokkrum rannsóknum sem gerðar hafa 

verið á lífi barna, það hvernig skal rannsaka með börnum og af hverju það ætti að 

gera það. Að lokum er farið stuttlega í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, inntak 

hans og tilgang (sjá Barnasáttmálinn, 1989). 

  Þriðji kafli ber nafnið hnattvæðing og þar er hugtakið útskýrt á einfaldan 

hátt auk þess sem farið er í nokkrar af helstu birtingarmyndum hnattvæðingar frá 

sjónarhóli mannfræðinga. Sjónum verður einkum beint að tækninýjungum, þá helst 

síma, tölvum, sjónvarpi og Interneti og hvaða áhrif slíkt hefur á börn. Hugtökin 

þverþjóðleiki (e. transnationalism), þverþjóðleg tengsl (e. transnational connection) 

og tvítyngi (e. bilingualism) eru útskýrð stuttlega í tengslum við breyttar samgöngur 

og aukið flæði tækni og tækninýjunga í kjölfar hnattvæðingar. Að lokum er skýrt frá 

breytingum á kennslu og kennsluaðferðum í grunnskólum, leikskólum og 

framhaldsskólum Íslands sem fylgt hafa í kjölfar nýrrar tækni (bls. 53).  

  Í fjórða kafla er fjallað um heim Internetsins og hvernig mannfræðingar hafa 

nýtt sér Internetið sem rannsóknar vettvang eða til að afla upplýsinga svo eitthvað 

sé nefnt (Hallett og Barber, 2014, bls. 307). Útskýrt er á einfaldan hátt hvernig 

samskiptamiðlar virka þar sem þeir eru ein helsta afþreyingarefni Internetsins í dag. 

Sem dæmi er greint frá því hvernig Facebook, einn vinsælasti samskiptamiðill heims 

í dag, virkar. Vegna aukinnar netnotkunar mannsins um nær allan heim hafa ný 

hugtök litið dagsins ljós; neteinelti og netfíkn. Hugtökin eru útskýrð stuttlega í kafla 

fjögur þar sem farið er í einkenni beggja hugtaka auk þess sem fjallað er um 

heilræði og lausnir um hvernig hægt sé að koma í veg fyrir slíkt eða hvernig skal 

taka á slíku. 
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Áður en lengra er haldið er vert að greina frá því hvers vegna ég hef valið að 

skrifa um þetta efni, hnattvæðingu sem er að mínu mati fyrirbæri sem kemur okkur 

öllum við. Ég er fædd árið 1993 og bjó mest alla mína æsku á höfuðborgarsvæðinu. 

Ég tel mig vera heppna að fá að upplifa þessar miklu breytingar sem hafa átt sér 

stað frá því að ég fæddist og til dagsins í dag. Ég fékk að kynnast því þegar tæknin 

var ekki svo mikil, lítið var um tölvur og síma. Ég hef fengið að fylgjast með þróun 

Internetsins, símanna og tölvanna, ég fékk að upplifa gömlu góðu kassatölvurnar og 

stóru farsímana. Ég fékk að upplifa þann tíma sem ekki var þráðlaust Internet og 

þurfti að tengja mig við Internetið í hvert sinn sem ég ætlaði mér að nota það. Ég er 

afskaplega þakklát að hafa fengið að lifa æskuárin mín „án“ allrar tækni þar sem líf 

mitt sem barn snérist um það að leika mér eins mikið úti og ég gat. Við hvert 

tækifæri sem gafst var farið út í leiki við hina krakkana í hverfinu. Ég fékk að fylgjast 

með því hvernig símarnir, tölvurnar og sjónvörpin hafa tekið risa stökk í þróun hvað 

varðar útlit og gæði. Hins vegar upplifa börn dagsins í dag ekki sömu æsku og mín 

kynslóð gerði sem börn. Í kjölfar hnattvæðingar hefur tæknin aukist svo gríðarlega 

að börn í dag eyða orðið mikið af sínum tíma innan dyra að leika sér í tölvum, 

símum eða að horfa á sjónvarpið en meira verður fjallað um þetta í kafla þrjú. Ég 

hóf nám í mannfræði við Háskóla Íslands árið 2014 og hef stundað námið sem 

fjarnemi allan tímann. Það sem mest kom mér á óvart var hvað það var auðvelt. Í 

mínu tilfelli finnst mér fjarnám henta mér betur sem námsmanni heldur en 

staðnám. Fjarnám er þó ekki fyrir alla þar sem fólk er mismunandi þegar kemur að 

námi og er ég vön að fá spurningar um hvernig ég get stundað háskólanám sem fer 

einungis fram í gegnum Internetið. Árið 2014 ákvað ég einnig að ég skyldi vinna 

með náminu og hóf störf sem leiðbeinandi á leikskóla í Kópavogi. Það er ekki mikið 

af börnum í kringum mig og mína fjölskyldu og þess vegna brá mér í brún þegar ég 

fór að vinna á leikskóla hvernig börn í dag eru orðin. Samtöl fimm og sex ára 

barnanna á deildinni minni snúast mikið um tölvuleiki í spjaldtölvum þeirra eða 

þætti eða bíómyndir sem þau hafa séð í tölvunum sínum. Eftir að ég hafði ákveðið 

að ég vildi skrifa um hnattvæðingu þá vildi ég tengja hana við það hvernig hún 

birtist í heimi barnanna og hvernig þau verða fyrir áhrifum hnattvæðingar. Ég 

spurði börnin á deildinni minni (5-6 ára) einn daginn að gamni mínu eftir að hafa 

ákveðið að skrifa um þetta málefni, hvort þau ættu tölvur, spjaldtölvur og síma á 
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heimilum sínum. Öll virtust þau hafa hvert einasta tæki á sínu heimili, mörg fleiri en 

eitt. Svo spurði ég þau hvort þau vissu sem dæmi hvað Facebook, Youtube og 

Snapchat væri og gátu flest útskýrt fyrir mér hvað það væri og hvernig það virkaði. 

Einnig tók ég eftir því að spjaldtölvur eru mikið notaðar við kennslu í leikskólanum 

sem ég starfa hjá, og að börnin kynnu jafnvel meira á þær heldur en ég. Ein helsta 

birtingarmynd hnattvæðingar eru tækninýjungar og eru þær að hafa víðtæk áhrif á 

líf allra einstaklinga og þá sérstaklega á líf barna og uppeldi þeirra. Í dag eru breyttir 

tímar þar sem hnattvæðing hefur bæði sína kosti og galla þegar kemur að lífi og 

uppeldi barna. Þess vegna hef ég valið að skoða helstu birtingarmyndir 

hnattvæðingar með áherslu á hvernig þær birtast í heimi barna. Lögð verður 

sérstök áhersla á tækninýjungar, Internetið og samskiptamiðla auk þess sem fjallað 

verður um aðrar birtingarmyndir hnattvæðingar sem tengjast börnum á einn eða 

annan hátt. Umræðan hverju sinni er því sett í samhengi við íslenskan veruleika á 

leik- og grunnskólum í dag. Á það skal þó bent að umfjöllunin beinist einungis að 

veruleika og lífi íbúa Vesturlanda sem hafa mun meiri aðgang að tækninýjungum 

nútímans. Það hafa ekki allir íbúar þessa heims jafnan aðgang að velmegun í formi 

tækninýjunga svo sem aðgang að sjónvarpi, tölvum eða símum. 
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1 Kenningarleg sjónarmið 

Í þessum kafla verður fjallað um hvernig mannfræðingar hafa fjallað um 

viðfangsefni ritgerðarinnar, hvernig margir þeirra mannfræðinga skilgreina og beita 

hugtakinu hnattvæðing ásamt hugmyndum þeirra um afleiðingar hennar og áhrif 

hennar á líf barna í dag. Að auki verður greint frá helstu kenningarlegu nálgunum og 

hugtökum sem fjallað verður meira um síðar í ritgerðinni. Sjónum verður beint að 

áherslum nokkurra mannfræðinga sem fjallað hafa um hnattvæðingu og skoðuð 

mismunandi kenningarleg sjónarmið þeirra hvað varðar hugtakið, hvernig þeir 

skilgreina það og hvernig þeir sjá helstu birtingarmyndir þess. 

1.1 Mannfræði og hnattvæðing 

Mannfræðingurinn Arjun Appadurai er vel þekktur innan félags- og hugvísinda fyrir 

skrif sín og umfjöllun um hnattvæðingu. Hann er meðal þeirra mannfræðinga sem 

eru fremstir í flokki þegar kemur að umfjöllun um hnattvæðingu, enda hefur hann 

gefið út fjölda bæði bóka og greina um málefni tengdu því. Eins og hann bendir á 

(sjá umfjöllun í Appadurai, 2000, bls. 1-3) þá geta birtingarmyndir hnattvæðingar 

verið margskonar og átt við um mörg svið samfélags og menningu svo sem eins og 

efnahag, pólitík, tækniframfarir og fjölmiðla. Appadurai fjallar hins vegar að mestu 

leyti um hnattvæðingu í tengslum við efnahag, pólitík og landamæri (Appadurai, 

2000).   

 Í greininni Grassroots Globalization and the Research Imagination (2000) 

skoðar Appadurai efnahagsleg áhrif hnattvæðingar. Hann segir að ein helstu áhrif 

hennar séu breytingar á efnahag og þá helst aukið flæði fjármagns um heiminn. En 

hugtakið flæði (e. scapes) notar hann við útskýringar sínar á hnattvæðingu. 

Hnattvæðingu er þannig líkt við eitthvað sem flæðir um og á milli samfélaga og 

menninga; til dæmis í formi fjármagns, fólks og varnings (Appadurai, 2000, bls. 1-3). 

Hann bendir einnig á að aukning á slíku flæði hvað fjármagn og peninga varðar geri 

það að verkum að skýrari skil hafi myndast milli þeirra sem tilheyra hærri stéttum 

og þeirra sem tilheyra þeim lægri í flestum samfélögum heimsins. Til þess að 

einstaklingar geti orðið ríkir þurfa aðrir að verða fátækir í kjölfarið (Appadurai, 

2000, bls. 1). Fólk á stöðugt að fara eftir reglum og viðmiðum viðkomandi ríkis eða 
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samfélags sem það býr í og þær hafa einungis aukist og orðið strangari með 

tímanum, sem að mati Appadurai (2000, bls. 2) er ein af birtingarmyndum 

hnattvæðingar. Framleiðsla varnings, fæðu og allskonar hluta fer að mestum hluta 

fram í stórum verksmiðjum sem staðsettar eru út um allan heim sem gerir það að 

verkum að sífellt er erfiðara fyrir smábændur, kaupmenn og aðra smærri 

viðskiptaaðila að lifa efnahaginn af vegna strangari reglna um viðskipti, eignarétt, 

umhverfi, vísindi og tækni (Appadurai, 2000, bls. 2). Þar af leiðandi hefur 

hnattvæðing klofið í sundur eða tvístrað íbúum heims sem birtist í skiptingunni í 

ríka og fátæka. Svokölluðu „venjulegu“ fólki hefur því verið ýtt út á jaðarinn og 

skilið þar eftir (bls. 2). 

Ein önnur afleiðing eða fylgifiskur hnattvæðingar er að mati Appadurai 

(2000, bls. 1) aukinn kvíði (e. anxiety) meðal fólks sem birtist í áhyggjum og kvíða 

vegna efnahags og peningaleysis. Þá bendir hann einnig á hnattræn áhrif á  

mæri/landamæri (e. borders) og hugmyndir og birtingarmyndir þar að lútandi. 

Heimurinn eins og við þekkjum hann segir hann vera að breytast og verða sífellt 

einsleitari sem gerir það að verkum að hugmyndin um landamæri muni breytast ef 

ekki hverfa í framtíðinni.  

Mannfræðingarnir Jonathan Xavier Inda og Renato Rosoldo (2008) fjalla 

einnig um hnattvæðingu út frá mismunandi sjónarhornum í bókinni The 

anthropology of globalization. Þar taka þeir undir orð Appadurai um birtingarmynd 

hnattvæðingar sem aukið flæði fjármagns, fólks, tækni og hugmynda um heiminn 

(bls. 8). Samkvæmt þeim er hins vegar hægt að útskýra hnattvæðingu að stórum 

hluta út frá auknum tengslum um allan heim þar sem hægt er að tengjast öllum 

pörtum heims heims (Inda og Rosaldo, 2008, bls. 8). Hins vegar segja þeir einnig að 

upplifun fólks af tíma og rúmi sé að breytast; nokkuð sem sé ein afleiðing og 

birtingarmynd hnattvæðingar. Undir þetta tekur mannfræðingurinn David Harvey 

og félagsfræðingurinn Anthony Giddens (Inda og Rosaldo, 2008, bls. 8).   

  Allir þessir fræðimenn eiga það sameiginlegt að skilgreina hnattvæðingu út 

frá breytingum á efnahagi samfélaga. Því má segja að ein helsta birtingarmynd 

hnattvæðingar séu efnahagslegar breytingar, en hins vegar má einnig benda á að 

landfræðileg staðsetning skiptir sköpum þegar kemur að hugmyndum um 



  

12 

hnattvæðingu. Áhrif hnattvæðingar eru mismunandi eftir því hvaðan fólk er, hvar 

það býr sem og eftir menningarlegum bakgrunni hvers og eins. Í þessari ritgerð er 

einungis fjallað um áhrif, viðhorf og birtingarmyndir hnattvæðingar sem snerta fólk 

á Vesturlöndum. Birtingarmyndir hnattvæðingar og áhrif hennar eru mismunandi á 

íbúa Vesturlanda og á íbúa hins svokallaða þriðja heims. Hnattvæðingu má einnig 

lýsa sem þekkingarlegu fyrirbæri sem birtist meðal annars í formi tækniflæðis sem 

enn og aftur er ekki það sama um allan heim. Flæði tækni og þekkingar er meira 

innan Vesturlanda sem og frá þeim og aðgangur fólks að upplýsingum og 

hugmyndum er mun greiðari þar en í þriðja heiminum. Flæði fólks, varnings og 

fjármagns er einnig mun meira innan Vesturlanda heldur en til þeirra landa sem 

tilheyra þriðja heiminum. 

  Flæði í formi tækni er einna mest áberandi í lífi barna í dag sem afleiðing 

hnattvæðingar. Tækninýjungar á borð við tölvur, spjaldtölvur og síma hafa gjörbylt 

lifnaðarháttum fólks á Vesturlöndum þar sem mikið af frítíma þess fer í þessar 

nýjungar. Spjaldtölvur sem eru tiltölulega nýtt fyrirbæri hefur auðveldað allskonar 

starfsemi fyrirtækja eins og það eitt að taka niður pantanir, skrifa niður 

athugasemdir og þær hafa einnig auðveldað kennslu í leik- og grunnskólum 

landsins. Síðustu áratugi hefur tæknivæðing hvað varðar líf og umhverfi barna 

aukist gríðarlega. Flest börn og unglingar í dag eiga eða hafa aðgang að tækjum eins 

og tölvum, símum og Interneti. En aukin tækjanotkun er ekki eini fylgifiskur 

hnattvæðingar heldur hefur upplýsingaflæði fyrir tilstilli tækninnar aukist til muna 

þar sem Internetið hefur margt upp á að bjóða handa ungu fólki og börnum í dag. 

Sem dæmi er samskiptamiðillinn Facebook og myndbandsrásin Youtube gríðarlega 

vinsælt afþreyingarefni hjá börnum í dag. Börn nútímans eru helstu neytendur 

tækninnar sem skilar sér í ýmsum birtingarmyndum, slæmum sem góðum. Meðal 

annars hefur hreyfingarleysi barna aukist í kjölfar nýrrar tækni og aðgangs fólks að 

tækjum eins og tölvum og spjaldtölvum en fjallað verður meira um það í kafla þrjú. 

1.2  Hugtök 

Í ritgerðinni er notast við nokkur hugtök um birtingarmyndir hnattvæðingar og áhrif 

hennar á líf barna. Þar má fyrst nefna hugtökin barnæska og hnattvæðing en í 

næstu köflum verður farið stuttlega í sögu beggja hugtakanna og hvernig 
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mannfræðingar og aðrir fræðimenn hafa skrifað um og notað þau í verkum sínum. 

Fræðimaðurinn Phillipé Ariés (1914-1984) er fremstur í flokki þegar fjallað er um 

hugtakið barnæska innan félagsvísinda. Hugtakið barnæska er samkvæmt Ariés 

fyrirbæri sem ekki var til í orðaforða flestra tungumála fyrr en á 17.öld. Barnæska 

var skeið í lífi fólks sem vakti engan áhuga sem skipti litlu sem engu máli á þeim 

tíma en er hins vegar mun mikilvægara tímabil í lífi fólks í dag (Ariés, 1960, bls. 40-

41). Í kafla tvö verður betur komið inn á það hvernig Ariés skilgreinir hugtakið 

barnæska og skrifaði um það í bókinni Centuries of Childhood (1960). 

Mannfræðingarnir Margaret Mead (1901-1978) og Mayer Fortes (1906-

1983) eru meðal þeirra sem umfjöllun um barnæsku og mannfræði barna í kafla tvö 

byggir á. Margaret Mead var frumkvöðull í rannsóknum á börnum en hún er 

þekktust fyrir rannsóknir sínar meðal barna á eyjunni Samóa í Kyrrahafinu árið 

1929. Þar skoðaði hún meðal annars hvernig upplifun á barnæsku er menningarlega 

skilyrt auk þess sem hún rannsakaði hvernig þekking smitast á milli manna sem er 

samkvæmt henni fyrirbæri sem berst í gegnum menningu (Hardman, 1973, bls. 

503). Fortes segir hins vegar þekkingu erfast milli kynslóða þar sem allir 

einstaklingar séu með sömu móttökutæki og hæfileika til að meðtaka þekkingu (sjá 

umfjöllun í Middleton, 1970, bls. 3).  

  Ég styðst helst við hugmyndir Charlotte Hardman (1973, bls. 503) um 

sjónarhorn (e. perspective), en samkvæmt henni og öðrum fræðimönnum 

félagsvísinda er sjónarhorn lykilhugtak og þá sérstaklega innan mannfræðinnar 

þegar að kastljósinu er beint að manninum og samfélagi hans. Í ritgerðinni er lögð 

áhersla á að sjónarhorn barna skipti máli bæði í rannsóknum og öllu sem viðkemur 

lífi þeirra. Eins og áður hefur komið fram hefur hnattvæðing og birtingarmyndir 

hennar mismunandi áhrif og afleiðingar á fólk, börn jafnt sem fullorðna allt eftir 

landfræðilegri sem og félagslegri staðsetningu þeirra.  

  

  Nokkur önnur hugtök koma fram í ritgerðinni sem tengjast beint 

birtingarmyndum hnattvæðingar, og má þar nefna auðveldari samgöngur sem 

fjallað verður meira um í kafla þrjú. Í þeim kafla koma einnig fyrir hugtökin 

þverþjóðleiki (e. transnationalism), þverþjóðleg tengsl (e. transnational connection) 

og tvítyngi (e. bilingualism) sem eru útskýrð sem afleiðing og ein birtingarmynd 
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hnattvæðingar. Þar má meðal annars benda á umfjöllun mannfræðinganna Unnar 

Dísar Skaptadóttir og Önnu Wojtynska, en grein þeirra, Líf á tveimur stöðum (2007) 

liggur hér til grundvallar. Hugtakið þverþjóðleiki og þverþjóðleg tengsl er 

samkvæmt þeim Unni Dís og Önnu margvísleg tengsl sem fólk getur haft og hefur á 

sama tíma um heiminn, samtímis. Einkum er átt við tengsl innflytjenda við 

heimalandið sitt og hvernig  þeir geta tekið þátt í daglegu lífi vina og ættingja sem 

eru fjarri heimalandinu og þá jafnvel til lengri tíma (Unnur Dís Skaptadóttir og Anna 

Wojtynska, 2007, bls. 85). Tvítyngi á einnig helst við innflytjendur og þá helst börn 

þeirra eða aðrar kynslóðir innflytjenda. Það vísar til þess þegar einstaklingur hefur 

alist upp við tvö tungumál samtímis og notar þau bæði í daglegu lífi. Hins vegar 

útskýrir Þórdís Gísladóttir (2004, bls. 144) hugtakið á annan hátt meðal annars 

greinir hún frá því hvernig fræðimenn eiga erfitt með að útskýra hugtakið sem eitt 

ákveðið fyrirbæri, þar sem einstaklingar sem læra önnur tungumál geta verið 

tvítyngdir þrátt fyrir að alast ekki upp við tungumálið. Þessi þrjú hugtök eiga það 

sameiginlegt að snúa að breyttum aðstæðum innflytjenda sem hefur auðveldað líf 

þeirra til muna og gert flutning fólks frá heimaslóðum bærilegri (Trouillot, 2003, bls 

47-48). 

  Eins og komið hefur fram þá er Internetið ein birtingarmynd hnattvæðingar 

og fylgifiskur aukinnar tækninýjunga sem er hvað mest sjáanleg í lífi fólks á 

Vesturlöndum í dag. Notast er við hugmyndir frá mannfræðingnum Daniel Miller 

(2011 og 2012) sem er jafnframt frumkvöðull hvað varðar umræður um mannfræði 

Internetsins og umfjöllun mannfræðinga sem snerta samskiptamiðla, þá helst 

samskiptamiðilinn Facebook.  

  Þá hafa hugtökin netfíkn og neteinelti nýlega sprottið upp með aukinni 

tækni og aukinni netnotkun bæði barna og fullorðinna (Griffiths, 2000, bls. 211-

212; Bertolotti og Magnani, 2013, bls. 287). Þessi aukning á netnotkun hefur leitt til 

vandamála sem sjá má í netfíkn einstaklinga. Netfíkn vísar til þess þegar 

einstaklingar eyða óhóflegum tíma á dag í netnotkun sem verður til þess að það 

truflar daglegt líf þeirra (Griffiths, 2000, bls. 211-212). Svokallað neteinelti hefur 

einnig litið dagsins ljós vegna aukinnar netnoktunar barna og fullorðinna, en 

neteinelti er einelti sem einungis á sér stað innan veggja Internetsins. Internetið er 
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nýr vettvangur fyrir börn sem eru þar oft án eftirlits sem hefur skilað sér í slæmri 

hegðun barna innan Internetsins sem hefur skapað neteinelti (neteinelti, e. d). 

Eftir að hafa fjallað um helstu kenningarlegu sjónarmið og hugtök sem ég 

styðst við í þessari ritgerð verður í framhaldinu farið nánar í sömu umfjöllun 

þessara kafla með sögulegra ívafi auk innskots frá minni eigin upplifun af málefninu. 

Í næsta kafla verður fjallað alfarið um hvernig mannfræðingar hafa skrifað um börn 

og verður hugtakið barnæska útskýrt nánar með tilliti til sögu hugtaksins. 
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2 Mannfræði barna 

Í þessum kafla ritgerðarinnar verður fjallað um rannsóknir mannfræðinga sem snúa 

að börnum og á hvern hátt skrifað hefur verið um það. Einnig verður hugtakið 

barnæska skoðað í tengslum við hvernig mannfræðingar og annað fræðafólk innan 

félagsvísinda hafa notast við hugtakið. Þá verður einnig fjallað stuttlega um 

Barnasáttmála Sameinuðu  þjóðanna með áherslu á réttindi barna. 

Mannfræði barna (e. anthropology of childhood) hefur með tímanum orðið 

sér-svið innan mannfræðinnar þar sem sjónarhorn barna getur skipt sköpum í 

rannsóknum á samfélögum um allan heim. Upphaf mannfræði barna má tengja við 

rannsóknir á trú barna og viðhorfi þeirra til síns eigin samfélags og heimsins 

(Hardman, 1973, bls. 503).  

  Mannfræðingurinn Margaret Mead var frumkvöðull á sviði mannfræði 

barna og rannsóknum tengdum þeim. Ein helsta vettvangsrannsókn hennar var 

gerð á eyjunni Samóa í Kyrrahafi árið 1929, en þar skoðaði hún hugmyndir um börn 

(e. thought of children), barnæskuna og hvernig börn verða að fullorðnum 

einstaklingum (Hardman, 1973, bls. 503). Hún bar saman hugmyndir um börn og 

barnæskuna á Samóa eyjum við hugmyndir um vestræn börn. Það gerði hún meðal 

annars með því að bera saman teikningar 3200 barna á Samóa eyjum við teikningar 

barna sem tilheyrðu hinum vestræna heimi. Það var hins vegar mikið gagnrýnt þar 

sem börn frá Samóa höfðu langflest aldrei komist í snertingu við blað og blýant og 

því var bent á að lítið væri hægt að áætla út frá slíkri rannsókn (Hardman, 1973, bls. 

503). Etnógrafían Coming of Age in Samoa (1928) vakti þó mikla athygli og þá mun 

meira meðal almennings en innan fræðasamfélagsins. Hún hefur verið þýdd á 15 

mismunandi tungumál og er að öllum líkindum frægasta verk Margaret Mead og 

hafði mikil áhrif á þróun mannfræði menningar (e. cultural anthropology). Mead 

beindi einnig sjónum að því í rannsóknum sínum hvort streita, álag og átök fylgdu 

alltaf upplifun barna og táninga þegar þau gengu yfir þá línu að teljast tilheyra hópi 

fullorðinna (Boellstorff, 2008, bls. 60). Mead segir það að kenna öðrum 

einstaklingum, fullorðnum eða börnum sé menningarlegt ferli og sama hvar í 

heiminum barn fæðist þá hafi öll börn sömu getu og eiginleika til að læra og taka 

við nýrri þekkingu. Móttökutækin eru þau sömu í öllum börnum heimsins og treysta 
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börn á fullorðna einstaklinga, foreldra og aðra í samfélaginu til þess að kenna sér, 

sýna sér umhyggju og leiðbeina sér svo að einstaklingar geti lært að lifa góðu lífi í 

framtíðinni (Middleton, 1970, bls. 1-2).  

  Samkvæmt Mayer Fortes (sjá umfjöllun í Middleton, 1970, bls. 3) er kennsla 

í víðasta skilningi ákveðið ferli þar sem menning erfist milli kynslóða og því er 

kennslan sem fer fram í skólum aðeins einn hluti af því ferli sem felst í því að læra 

og öðlast nýja þekkingu. Mannfræðingar hafa lengi sagt að börn tilheyri sér heimi, 

„heimi barna“ og hafa vettvangsrannsóknir mannfræðinga að mestu leyti snúist um 

heim fullorðinna eða táninga þegar skoðuð eru samfélög eða tiltekinn hluti 

samfélags (Hardman, 1973, bls. 503). Fræðimenn hafa margir hverjir sagt að taka 

börn með inn í reikninginn, sjónarhorn þeirra og frásagnir geti veitt góðar og 

verðmætar upplýsingar um viðkomandi samfélag. Sjónarhorn barna á sína eigin 

menningu og sitt eigið samfélag sem getur veitt rannsakanda innsýn í heim barna 

og hvernig börn sjá heiminn (Hardman,1973, bls. 503). Börn eru afkast og 

endurspeglun fullorðna sem þau umgangast. Þau herma og apa stöðugt eftir 

fullorðnum og læra af þeim hvernig skal haga sér í samfélagi og menningu síns 

heima (bls. 504). Því getur skipt sköpum að skoða heim barna, hegðun þeirra og 

hlutverk í samfélögum. Eins og mannfræðingurinn Charlotte Hardman (1973, bls. 

504) nefnir þá hafa börn sinn eigin heim, sína eigin menningu, eigin hefðir, fræði og 

fróðleik sem nær ekki til heims fullorðinna. 

  Samkvæmt Hardman (1973, bls. 504) má segja að sjónarhorn (e. 

perspective) sé lykilhugtak í mannfræði barna, það að sjá heim barna með þeirra 

augum eða frá þeirra sjónarhorni eins og fram hefur komið. Mannfræðin hefur í 

gegnum tíðina haft sjónarhorn karla sem miðlægan punkt í rannsóknum sínum og 

minna er um sjónarhorn kvenna. Mismunandi sjónarhorn geta skilað mismunandi 

niðurstöðum og mismunandi áherslum á sömu atriðin. Sjónarhorn barna segir 

Hardman samt sem áður þurfa að flokka og skipta upp eftir aldri. Sjónarhorn frá 

mismunandi aldri, bæði barna og fullorðinna, getur skipt álíka miklu máli og 

sjónarhorn frá hvoru kyninu um sig. Það að tilheyra mismunandi aldurshópum, 

ungum, miðaldra eða eldra fólki getur leitt til ólíkrar stefnu í rannsóknum þó 

sjónarhornið komi frá sama kyni. Í flestum rannsóknum innan félagsvísinda þarf að 
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taka tillit til félags- og menningarlegs uppruna þeirra sem verið er að skoða (1973, 

bls. 505). 

Fræðimenn 18. og 19. aldar á borð við Herbert Spencer (1820-1903) og 

Edward Taylor (1642-1729) veittu börnum athygli í rannsóknum sínum og skrifum, 

meðal annars hvað varðar hegðun og hugsun þeirra og þá helst í tengslum við 

rökhugsun og ímyndunarafl. Þeir sögðu að börn skorti rökhugsun og töldu hugsun 

barna vera mjög einfalda sem gerði það að verkum að þau gætu haft mikið 

ímyndunarafl. Hugsun barna segir Hardman (1973, bls. 505) hins vegar vera lærða 

af fullorðnum einstaklingum í samfélaginu. Einfaldir hlutir eins og spýtur og prik 

geta verið mikið meira en aðeins spýta og prik fyrir börnum. Það getur verið 

töluvert meira að baki sem ímyndunaraflið hefur skapað, sem dæmi sverð eða 

spjót. Börn hafa þann eiginleika að breyta dauðum hlutum í lifandi hluti og gera að 

leikföngum sínum (Hardman, 1973, bls. 505). Ímyndunarafl barna er hluti af 

barnæskunni sem er mikilvægur og getur hjálpað til við að undirbúa börnin fyrir 

fullorðinsárin. Sem dæmi er „mömmó“ leikur sem snýst um að breyta hlutum á 

borð við dúkkur og bangsa í lifandi börn eða dýr, undirbúningur og æfing fyrir 

móður- og föðurhlutverk og getuna til að takast á við sitt eigið fjölskylduform í 

framtíðinni (1973, bls. 505-506). 

  Mannfræðingurinn Herbert Ian P. Hogbin (sjá umfjöllun í Middleton, 1970, 

bls. 135-136) rannsakaði barnæsku á Nýju Geníu og skoðaði þar mikið börn í leik. 

Þar léku börn sér á svipaðan hátt og börn gera á Vesturlöndum, svo sem að synda 

og þykjst vera hákarlar þegar leikið er í vatni eða sjó, fara í feluleik, búa til 

drullukökur og leika ímynduð hlutverk fullorðinna í samfélaginu (Middleton, 1970, 

bls. 135-136). Leikur barna er því samkvæmt Hogbin, ekki endilega byggður á 

menningarlegum grundvelli samfélaga sem þau búa í heldur að miklu leyti á 

líffræðilegum grundvelli sem snertir ímyndunarafl og getuna til að læra, fylgjast 

með og herma eftir hegðun fullorðinna í kringum sig. 

  Árið 1865 söfnuðu sjómenn gögnum um leik barna á eyjunni Hawai sem svo 

birtist undir nafninu Hawain Games árið 18991. Þar kom fram að börn léku sér að  

                                                      

1
 Til ábendingar þá kom ekki meira fram í greininni um þessa rannsókn og var því ekki 

hægt að greina nánar frá því hvernig henni var háttað, af hverjum eða til hvers. 



  

19 

því að búa til kanóa báta úr laufum, með dúkkur búnar til úr steinum og að fara í 

feluleik um eyjuna (Schwartzman, 2001, bls. 17). Þessi gögn renna einnig stoðum 

undir þá hugmynd að leikir barna séu heldur ekki tengdir tímanlegum mörkum, það 

er að segja að form leikjanna sem börn hafa leikið sér í hafa haldist í áraraðir þrátt 

fyrir hnattvæðingu og breytingu í samfélögum og hugsun manna. Leikur gegnir 

mikilvægu hlutverki í æsku barna, en því eldri sem börnin verða því þróaðri verður 

hugsun þeirra. Rökhugsun, skynsemi og ábyrgð fylgir vaxandi aldri barna sem getur 

dregið úr ímynduðum leik þeirra (Middleton, 1970, bls. 137). 

2.1  Barnæskan 

Hugtakið barnæska (e. childhood) hefur verið nokkuð umdeilt og notað við 

rannsóknir í mannfræði en fremst er þar í flokki mannfræðingurinn Margaret Mead 

eins og áður hefur komið fram (Hardman, 1973, bls. 503). Hugmyndin um hvenær 

barnæskan á sér stað og hvenar barn telst vera barn en ekki táningur eða fullorðinn 

einstaklingur er bæði félagslega og menningarlega skilyrt. Barn í einu samfélagi 

getur verið talinn fullgildur fullorðinn einstaklingur í öðru samfélagi.  

  Árið 1962 kom út bókin Centuries of Childhood eftir félagsfræðinginn  

Philippe Ariés‘s, en hún fjallar um barnæsku og sögu barnæskunnar. Bókin hefur 

haft mikil áhrif á fjölmargar fræðigreinar sem fjalla um börn og barnæsku, þar á 

meðal mannfræðina. Ariés‘s vildi rannsaka hjarta fjölskyldna, sem eru samkvæmt 

honum börnin og hafði hann áhyggjur af þróun fjölskylduforma á 20. öldinni. Hann 

segir hugtakið barnæska vera tiltölulega nýtt fyrirbæri sem ekki var til eða fjallað 

um fyrr en á 17.öld. Upptök hugtaksins rekur hann aftur til þeirra miklu breytinga 

sem áttu sér stað í Evrópu á þessum tíma (1800-1900 ca.) þegar fólk fór í auknum 

mæli að flytjast úr sveitum í borg  og í kjölfarið urðu miklar breytingar á formi 

samfélaga og á manninum sjálfum. Þróun á ýmsum sviðum samfélagsins urðu til 

þess að aukinn barnadauði, breytingar á menntun og aukin fátækt olli því að 

hugtakið barnæska leit dagsins ljós (Ariés, 1960, bls. 40-41). Sem dæmi var á 12. 

öld, sem einnig er kölluð miðöld, ekki gerður skýr greinarmunur á milli barna, 

táninga og fullorðinna og var barnæsku hugtakið ekki þekkt og ekki var vitað hvar 

línan lægi sem skyldi börn að frá fullorðnum og því væri óljóst hvenær barn yrði 

fullgildur, fullorðinn einstaklingur (Heywood, 2010, bls. 344). 
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Drengir sem höfðu náð ákveðnum aldri voru kallaðir „ungir menn“ og taldir í 

fullorðinna manna tölu en á smærri skala. Þegar börn höfðu náð þeim aldri, þroska 

og getu til að sinna samfélagslegum verkum, svo sem vinnu eða getu til að afla 

tekna fyrir heimilið voru þau talin fullorðin. Að auki var sagt að enginn staður væri í 

samfélögum fyrir börn á miðöldum (Heywood, 2010, bls. 345). 

Annað dæmi um það hvernig barnæskan birtist á þessum tíma má sjá í 

listaverkum frá listamönnum á 10. og 11. öld. Ef skoðuð eru málverk og listaverk frá 

þessum tíma er lítið sem ekkert að sjá af börnum í þeim. Börn voru þá ekki talin 

vera þess virði til að hafa þau með í málverkum og höfðu listamenn einfaldlega ekki 

áhuga á því að gera listaverk né málverk sem birti börn (Heywood, 2010, bls. 345). 

Barnæskan, sá tími sem einstaklingur var þá talinn vera barn var sagður hafa liðið 

hratt og gleymast fljótt sem gerði það að verkum að börn voru að mestu ósýnileg í 

flestum samfélögum á miðöldum (Heywood, 2010, bls. 345). Hugmyndin um 

barnæskuna á þessum tíma var sögð ljúka um sjö ára aldur og tók þá við tímabil 

sem einstaklingur þurfti að sýna sjálfstæði og hugrekki í heimi fullorðinna (bls. 346).  

  Á miðöldum (476 e. Kr.–1500 e. Kr.) var lítið lagt upp úr menntun og var 

bæði læsi og skrift einstaklinga sjaldgæf sem gerði það að verkum að skortur var á 

orðaforða í mörgum tungumálum (Heywood, 2010, bls. 346). Orð um umbreytingu 

barna yfir í fullorðna var hreinlega ekki til í sumum samfélögum, ekki var alltaf til 

orð yfir né útskýring á því hvenær barn hætti að vera barn og varð fullorðið og 

einnig vantaði orð yfir þá einstaklinga sem teljast vera táningar í dag. Það var 

einfaldlega bara til orðið enfant, sem tekið er úr frönsku og orðið baby sem tekið er 

úr ensku sem voru einu orðin yfir börn á öllum aldri, frá ungabörnum upp í 

fullorðinsaldur í sumum samfélögum (Heywood, 2010, bls. 346). 

Barnæskan er hins vegar talin vera mikilvægt tímabil í lífi einstaklinga í dag. 

Samt sem áður lifa börn nútímans mun einangraðra lífi fjarri heimi fullorðinna þar 

sem foreldrar í dag eyða mestum tíma sínum í vinnu eða fjarri börnum sínum 

(Niskac, 2013, bls. 78). Börnin eyða mestum sínum tíma í leik- og grunnskólum eða 

annarskonar stofnunum eða gæslum eftir skóla (Niskac, 2013, bls. 78). Pia 

Christensen og Alan Prout (2011) segja börn eyða miklum tíma af lífi sínu inni á 

allskonar stofnunum og að á þeim tíma sem þau eru heima hjá sér þá séu þau 
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innilokuð á heimili sínu, fari lítið út sem leiðir meðal annars til hreyfingarleysis 

þeirra. Líf barna í dag, segja þeir verða sífellt strangara og stjórnað af fullorðnum 

einstaklingum. Frelsi barna er þannig mun minna en það var áður fyrr. Í dag búa 

börn við ákveðin mörk sem foreldrar hafa sett þeim og minna er um að börn skoði, 

leiti, kanni og læri að æfa atbeina sinn á eigin spýtur (Niskac, 2013, bls. 78). Þetta 

rýmar við það sem Appadurai (2000) nefnir um aukinn kvíða einstaklinga í kjölfar 

hnattvæðingar sem fjallað var um í kafla eitt (bls. 1). Á sama tíma vilja þó flestir 

foreldrar að börnin sín séu sjálfstæð og taki eigin ákvarðanir um sitt líf og sína 

framtíð. Þá má benda á að með aukinni hnattvæðingu hafa áhyggjur foreldra um 

öryggi barnanna og framtíð farið vaxandi. Samkvæmt Barbara Turk Niskac (2013) 

getur hnattvæðing haft ýmiskonar áhrif á börn; meðal annars getur hún heft 

sjálfstæði þeirra og getu til að hafa frumkvæði og fara börn því seinna að heiman en 

áður. Í mörgum vestrænum samfélögum er litið á barnæskuna sem verndað og 

saklaust tímabil sem á að aðskilja frá heimi pólitíkur, almennu rými og vinnurými 

(Niskac, 2013, bls. 78). 

2.2 Rannsóknir á börnum 

Eins og fram hefur komið snúast rannsóknir á börnum innan mannfræðinnar mikið 

um sjónarhorn þeirra sjálfra og að sjá hlutina með þeirra augum (sjá umfjöllun í 

Hardman, 1973, bls. 504). Alfred Radcliffe-Brown benti á í bók sinni The Andman 

Islanders (1922) að skortur væri á sjónarhorni barna innan mannfræðinnar og að 

skoða þyrfti börn í réttu ljósi með réttri nálgun.  

  Rannsóknir sem gerðar hafa verið á börnum innan mannfræðinnar beinast 

margar að því að skoða leiki, hlutverk þeirra og daglegt líf barnanna í ýmsum 

samfélögum heims, hvernig hugmyndir eru uppi um börn nú þegar og hvernig börn 

sjá heiminn með tillit til menningarlegs fjölbreytileika (Hardman, 1973, bls. 502). Þá 

má nefna, rannsóknir tengdar aldri barna (líkt og rannsókn þeirra Jason Mendoza, 

Fred Zimmerman og Dimitri Christakis (2007) sem fjallað verður meira um síðar í 

kafla 3.1), og taka slíkar rannsóknir oft mið af skrifum annarra fræðimanna um 

efnið. Þar skiptir einnig miklu máli hvers konar nálgun er notast við (Hardman, 

1973, bls. 502). 
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Rannsóknir á börnum hafa alla tíð verið viðkvæmt málefni þar sem 

spurningar hafa vaknað um siðferði í rannsóknum og réttindi barnanna. Einnig hafa 

umræður um hvort börn séu réttmætur hópur til rannsóknar verið á lofti en þau 

eru hópur eins og konur sem hafa verið þaggaður hópur í gegnum tíðina og lengi vel 

útilokaðar frá ýmsum sviðum samfélagsins og má segja að sama gildi um börnin 

(Hardman bls, 1973, bls.502). Hins vegar benda margir fræðimenn á að börn séu 

réttmætur hópur sem á skilið að vera rannsakaður og geta rannsóknir á hegðun, 

hug og trú barna rennt stoðum undir hinar ýmsu kenningar fræðimanna tengdar 

bæði börnum og fullorðnum (bls.502). Börn eru eins og konur, stór hluti af 

samfélögum og stór hluti af mannkyni jarðarinnar. Rannsóknir á börnum í 

mannfræði hafa hingað til verið að mestu leyti innan ramma pólitíkur, efnahags og 

hnattvæðingar. Í bókinni Children and Antrhopology tók mannfræðingurinn Helen 

B. Schwartzman (2001) saman allar þær greinar sem birst höfðu í tímaritinu 

American Anthropologist og sem fjölluðu á einhvern hátt um börn eða barnæsku. 

Sú elsta var frá árinu 1898 eftir vísindamanninn Ales Hrdlicka og snérist um 

rannsóknir á börnum. Þar vildi hann rannsaka mun barna af ólíkum litarhætti með 

því að framkvæma hinar ýmsu líkamlegar og andlegar mælingar og prófanir. Hann 

lagði fyrir spurningar og bar svo saman mun milli hvítra og svartra barna 

(Schwartzman, 2001, bls. 16-17). Á þessum tíma höfðu fræðimenn mikinn áhuga á 

að rannsaka skiptingu í svokallaða kynþætti og einblíndu mikið á líkamlegan og 

útlitslegan mun barnanna en á þessum tíma var einnig líkamleg mannfræði (e. 

physical anthropology) að verða til sem seinna meir þróaðist út í líffræðilega 

mannfræði (e. biological anthropology) (Schwartzman, 2001, bls. 16-17). Árið 1907 

birtist svo önnur rannsókn sem einnig snérist um líkamlegan mun milli litarháttar 

barna. Borin var saman stærð og vöxtur ungabarna í Kína, Japan og Kóreu við þýsk-

amerísk og filipísk börn (Schwartzman, 2001, bls. 17). En samkvæmt þessari 

samantekt Schwartzman þá snúast langflestar greina sem birtar hafa verið í 

American Anthropologist síðustu 100 árin um málefni tengdum því sem fullorðnir 

gera börnum sínum, það sem fullorðnir gefa börnum sínum eða gera fyrir þau sem 

og áhrif sem fullorðnir og aðrar stofnanir samfélagsins hafa á börnin (Schwartzman, 

2001, bls. 26-28). Þá kom einnig í ljós að í langflestum samfélögum skipta foreldrar 

barnsins mestu máli af öllum fullorðnum einstaklingum samfélagsins og er hlutverk 

móður álitið mikilvægara og nauðsynlegra en hlutverk föður (Scwartzman bls. 28-

29). 
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2.3 Réttindi barna 

Árið 1989 var Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna samþykktur en hlutverk hans var 

og er að stuðla að barnavernd og réttindum barna. Með þessum samningi á að 

skilgreina börn sem félagsverur og fullgilda einstaklinga en ekki bara „eign“ foreldra 

sinna. Sáttmálinn á að sjá til þess að börn hafi líka réttindi alveg eins og fullorðnir 

og er þeim skipt þar í fjóra hluta. Rétt til lífs, rétt til að þroskast og læra, rétt til 

þátttöku og rétt til verndar. Réttur til lífs á að stuðla að því að barn hafi ávallt 

aðgang að mat og drykk, stað til að búa á og aðgang að læknisþjónustu. Réttur til að 

þroskast vísar til þess að öll börn eigi að hafa jafnan aðgang að menntun, 

tómstundum, aðgengi að upplýsingum, trúfrelsi og frelsi til sjálfstæðrar hugsunar. 

Réttur til þátttöku snýst um rétt barna á að taka þátt í sínu eigin samfélagi, að mega 

tjá skoðanir sínar, fá að ganga í félög og hafa rétt á að hafa álit á allskyns málefnum 

sem snerta þeirra eigið líf. Réttur til verndar vísar til þess að öll börn eigi rétt á 

vernd gegn ofbeldi, vanrækslu og misnotkun og eigi börn aldrei að þurfa að upplifa 

slíkt (Barnasáttmálinn, 1989). 

Tilgangur þess að koma á réttindum barna er meðal annars sá að grípa inn í 

aðstæður þar sem brotið hefur verið á einhvern hátt eitthvert af fjórum 

fyrrnefndum réttindum barnasáttmálans eða þegar foreldrar bregðast á einhvern 

hátt því hlutverki að ala upp barn eða börn. Með aukinni menntun, frekara aðgengi 

að heilsugæslu og almennri velmegun hefur uppeldi barna á Vesturlöndum breyst 

mikið. Eins og fram kemur í barnasáttmálanum hefur velferð barna aukist til muna 

samhliða allskyns þróun í vestrænum samfélögum og hnattvæðingu sem hefur haft 

mest áhrif á Vesturlöndum. Þó er alltaf einhver hluti barna sem lifa við bágborin 

kjör, fátækt, óviðunandi félagslegar aðstæður og skert lífsgæði (Barnasáttmálinn, 

1989).   

  Til að setja það sem að framan hefur verið sagt í íslenskt samhengi má 

benda á að árið 1997 var sjálfræðisaldur barna á Íslandi hækkaður úr 16 ára upp í 

18 ára. Eftir þær breytingar eru allir einstaklingar undir 18 ára aldri skilgreindir sem 

börn og eiga rétt á að vera í umsjá foreldra fram að 18 ára aldri (Barnasáttmálinn, 

1989). Barnaverndarstofa Íslands var í kjölfarið stofnuð sem hóf störf þann 1. júní 

1995, en hún á að stuðla að stjórnun barnaverndarmála sem fer fram í umboði 
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félagsmálaráðuneytisins (Barnaverndarstofa, 2000). Sem dæmi sér 

barnaverndarnefnd um leiðbeiningar og ráðgjöf varðandi fjölskylduvernd og 

úrlausn barnaverndarmála, að hafa umsjón og eftirlit með stofnunum og heimilum, 

sem ríkið rekur og styrkir, fyrir börn sem vistuð eru á grundvelli barnaverndarlaga 

og að annast fræðslu um barnavernd, einkum fyrir barnaverndarnefndir og 

starfsmenn þeirra. 

  Samkvæmt Barnasáttmálanum eiga barnaverndarnefndir að sjá um þá 

ábyrgð að framkvæma barnavernd í hverju umdæmi fyrir sig undir eftirliti 

Barnaverndarstofu. Í hverju sveitafélagi á að vera barnaverndarnefnd sem að stuðla 

á að vernd barna í sínu umdæmi. Árið 1995 var einnig stofnað starfsheitið 

Umboðsmaður barna sem á að bæta hag barna og unglinga, sjá til þess að 

réttindum barna sé framfylgt og þörfum þeirra og hagsmunum á öllum sviðum 

samfélagsins. Hann er því einskonar talsmaður barna og hefur sambönd við 

opinbera aðila og aðila í einkageirum til að fá réttindum barna framfylgt. Verkefni 

sem umboðsmaður barna sér um tengist helst hópum barna og eru ekki 

einstaklingsbundin verkefni þar sem barnaverndarnefndir sjá alfarið um 

einstaklingsþjónustu barna (Barnasáttmálinn, 1989). 

Í þessum fyrsta kafla ritgerðarinnar hefur eingöngu verið fjallað um 

mannfræði barna, hvernig fræðimenn félagsvísindasviðs, þá helst mannfræðingar 

hafa fjallað um og skrifað um börn í verkum sínum. Hugtakið barnæskan hefur verið 

útskýrt auk þess sem tekið var dæmi um rannsóknir á börnum innan 

félagsvísindasviðs. Í næsta kafla ritgerðarinnar verður útskýrt hugtakið hnattvæðing 

og hvernig mannfræðingar hafa skrifað um og notað hugtakið. Fjallað verður um 

nokkrar birtingarmyndir hnattvæðingar og hvernig þær hafa áhrif á líf barna. Sem 

dæmi verður fjallað um breytingar á tækni, samgöngum og nýjar kennsluaðferðir. 
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3  Hnattvæðing og mannfræði 

Hér verða skoðaðar mismunandi útskýringar á hugtakinu hnattvæðing og farið í 

sögu hugtaksins auk þess sem fjallað verður um hvernig mannfræðingar hafa notað 

það. Fjallað verður um hvernig birtingarmyndir hnattvæðingar geta verið 

margskonar og hver áhrif þeirra geta verið. Hugtökin þverþjóðleiki, þverþjóðlegar 

fjölskyldur og tvítyngi verða útskýrð auk þess sem fjallað verður um hvernig 

hnattvæðing hefur haft áhrif á kennslu og nýjar kennsluaðferðir í skólum landsins. 

Hugtakið hnattvæðing hefur síðustu áratugi orðið sífellt fyrirferðarmeira og 

algengara. Það nýtur aukinna vinsælda hjá fræðimönnum og ekki síst hjá 

mannfræðingum sem nota það mikið, sem og annað fræðafólk í tengdum 

fræðigreinum (Gunnar Þór Jóhannesson og Þórður Kristinsson, 2010, bls.117). 

Hugtakið og inntak þess tengist hugmyndinni um „lítinn heim“; að heimurinn fari 

minnkandi þar sem fólk er nú mun tengdara en áður. Með aukinni hnattvæðingu er 

mun auðveldara fyrir fólk að ferðast milli staða og viðhalda stöðugu sambandi við 

vini og fjölskyldu sem eru jafnvel staðsettir hinum megin á hnettinum (Gunnar Þór 

Jóhannesson og Þórður Kristinsson, 2010, bls. 117). Þaðan kemur þessi hugmynd 

um að heimurinn sé lítill eða fari minnkandi því mikilvægi fjarlægðar skiptir ekki 

eins miklu máli og áður. Samskipti milli fólks hafa orðið auðveldari með árunum og 

sama má segja um flutninga fólks. Samgöngur eru mun auðveldari þar sem fólk 

getur ferðast heimsálfanna á milli á tiltölulega auðveldan hátt og á stuttum tíma 

(Trouillot, 2003, bls 47-48). Hér skal aftur undirstrika að í þessari ritgerð er einungis 

átt við íbúa Vesturlanda.  

 Hnattvæðing á sér margvíslegar birtingarmyndir og hún tengist ýmsum 

sviðum og þáttum samfélags og menningar. Sem dæmi er um að ræða 

efnahagslega, menningarlega, félagslega, pólitíska og umhverfislega þætti. Þeir vísa 

ekki aðeins inn í tækniframfarir heldur líka menningarlega afvæðingu, breytingar 

hvað varðar hraða í ferðamáta, samskiptum, útbreiðslu tísku, neysluvenjur fólks og 

hreyfanleika fólks milli heimssvæða (Eriksen, 2010, bls 310-311). 

Mannfræðingarnir Unnur Dís Skaptadóttir og Anna Wojtynska (2007, bls. 

83) útskýra hnattvæðingu í grein sinni Líf á tveimur stöðum, sem svo að í heimi með 

aukinni tækni sé sífellt auðveldara að halda tengslum þrátt fyrir landfræðilegan 
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aðskilnað. Fólk getur nú haldið tengslum árum saman aðeins í gegnum tækni eins 

og síma eða Internet sem hefur vakið mikla athygli fræðimanna. Meðal annars 

þeirra Inda og Rosaldo sem segja að hnattvæðingu megi helst útskýra með aukinni 

tengingu um heiminn eins og fram kom í kafla eitt (2008, bls. 8). Með ódýrum 

samgöngum og nýrri samskiptatækni er nú hægt að hafa dagleg samskipti milli 

staða eða jafnvel þjóða um mál sem upp koma í daglegu lífi fólks. Þannig er nú 

auðveldara en nokkru sinni fyrr að viðhalda tengslum við fólk og staði í heimalandi 

sínu og þar með að halda í tilfinninguna um að tilheyra ákveðnum stað. 

   Í raun hefur hnattvæðing á einhvern hátt áhrif á allt líf og menningu 

heimsins. Hugmyndir eru uppi um að ein stór alheimsmenning sé að myndast vegna 

auðveldari samskipta og aukinnar einsleitni í heiminum. Það er að segja að íbúar 

þessa heims og samfélög heimsins, þá sérstaklega Vesturlanda, eru að verða sífellt 

líkari eins og fram kemur í kafla eitt, þá nefnir Appadurai að heimurinn sé að verða 

einsleitari (2000, bls. 2). Menningarleg einkenni samfélaga eru að minnka og með 

tilkomu hnattvæðingar smitast aðferðir og uppgötvanir fljótar á milli samfélaga en 

það gerði áður fyrr. Sem dæmi má nefna tónlist, mat og fatatísku (Gunnar Þór 

Jóhannesson og Þórður Kristinsson, 2010, bls. 118). Helsta birtingarmynd 

hnattvæðingar í menningarlegu tilliti birtist meðal annars í fatnaði og það hvernig 

stór fatamerki breiðast um allan heim líkt og Nike og Adidas. Þá kemur slíkt einnig 

skýrt fram í útbreiðslu stórra matvörukeðja og matsölustaða á borð við 

hamborgarakeðjuna McDonalds og matvörukeðjuna Wal-mart sem sjá má um mest 

allan heim. Þetta eru svokölluð fjölþjóðafyrirtæki en þau taka stóran þátt í 

breytingum á neysluvenjum fólks víðs vegar um heiminn sem leiðir til skýrari skila 

milli þeirra ríku og fátæku (bls. 119) sem rýmar einnig við orð Appadurai um aukið 

bil milli fátækra og ríkra í kjölfar hnattvæðingar sem kom fram í kafla eitt. 

 Þróun hnattvæðingar hefur einnig leitt til þess að meiri og mun skýrari skil  

eru nú milli Vesturlanda og hins svokallaða „þriðja heims“ það er þróunarlanda. 

Misskipting auðs hefur aldrei verið jafn skýr þar sem tæknin er í fararbroddi á 

Vesturlöndum. Þetta er meðal annars ein birtingarmynd hnattvæðingar sem verður 

til þess að fátækari samfélögum heims er ýtt út á jaðarinn vegna lífshátta fólks á 

Vesturlöndum (Gunnar Þór Jóhannesson og Þórður Kristinsson, 2010, bls. 118-119).  

 Í bók sinni Small Places and Large Issues (2010) telur mannfræðingurinn 
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Thomas Hylland Eriksen upp nokkra þætti sem hnattvæðing hefur haft áhrif á í 

samfélögum. Þar nefnir hann meðal annars að hugmyndin um hið fjarlægja og 

landfræðilega fjarlægð heyri að miklu leyti sögunni til. Fjarlægðin er ekki lengur 

álitin sem aðskilnaður einstaklinga þar sem tækni nútímans gerir manninum kleift 

að vera stöðugt í sambandi við fólk í gegnum síma, tölvur og Internetið. Tónlist, 

bækur, tíska og matur breiðist mun hraðar milli staða og skiptir litlu máli hvaðan að 

hún kom. Eriksen talar einnig um þennan mikla hraða sem kom með hnattvæðingu, 

hraða í sendingum milli landa, hraða í flutningum á vörum og fólki og hraða í 

samskiptum með síma, tölvum og Interneti. Hann nefnir að „seinkanir“ (e. delays) 

eða að þurfa að bíða eftir einhverju fari minnkandi (Eriksen, 2010, bls. 312-313). 

 Margir tengja hnattvæðingu og upphaf hennar við alla þá nýju tækni og 

hröðu þróun hennar síðustu áratugi en samkvæmt Robert J. Holton (2011) hófst 

tímabil hnattvæðingar mun fyrr. Talið er að upphaf hnattvæðingar megi tengja við 

samfélagslegar breytingar sem áttu sér stað víða um heiminn og hófust fyrir um 

250 árum síðan (Holton, 2011, bls. 31-34). Holton segir fyrirbærið hnattvæðingu 

eiga sér langa sögu sem rekja megi aftur til þess tíma þegar farið var að flytja bæði 

varning og fólk í auknum mæli milli landa. Á 19. og 20. öld voru fræðimennirnir Karl 

Marx og Friedrich Engels með þeim fyrstu sem hófu rannsóknir á hnattvæðingu 

sem þá var aðeins þekkt samkvæmt Holton (2011) sem breytingar í formi viðskipta, 

stækkun og rekstri markaða og breytingum á formi samfélaga. Orðið hnattvæðing 

var hins vegar ekki til í flestum tungumálum fyrr en eftir 1960 en orðið hnattræn 

þorp (e. global village) var til staðar sem síðar leiddi svo til orðsins hnattvæðing (e. 

globalization) sem var fyrst notað í ensku (bls. 31-34).  

 Michel-Rolph Trouillot (2003, bls. 47) segir í bókinni Global Transformations 

að orðið nútímavæðing (e. modernity) sem margir tengja við hnattvæðingu, hafi 

sprottið upp á 19.öld. Þá var hins vegar ekki til orð yfir þessa þróun sem var að eiga 

sér stað á samfélögum, tækni og samgöngum en þrátt fyrir það er talið að 

hnattvæðing hafi sprottið upp á 18.öld eins og Holton nefnir hér ofar. Samkvæmt 

Trouillot er hnattvæðing fyrst og fremst framfarir í tækni og mikill hraði og þróun í 

samskiptum, viðskiptum og pólitík. En ef hnattvæðing er skilgreind sem flæði 

varnings, fólks og upplýsinga um heiminn, þá er samkvæmt Trouillot hægt að segja 

að hnattvæðing hafi hafist á 16. öld. 
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3.1 Tækninýjungar 

Segja má að sprenging hafi orðið í þróun á allskyns tækni á síðustu öld. 

Tækninýjungar á borð við þráðlausa síma, Internetið, sjónvarpið og síðar ýmiskonar 

samskiptamiðlar litu dagsins ljós. Fólk tók jafnframt að eyða meira af sínum tíma á 

samskiptamiðlum og í sjónvarpsgláp. Að miðla upplýsingum milli manna hefur 

aldrei verið jafn auðvelt eftir tilkomu þessara tækja eins og mannfræðingurinn 

Arjun Appudurai (1996) segir í bókinni Modernity at Large: Cultural Dimensions of 

Globalization, en hann talar um þessa þróun sem nýtt skeið í sögu mannkyns (bls. 

9). Í þessum undirkafla verður hins vegar sjónum beint að því hvernig 

tækninýjungar birtast í lífi barna og hver áhrif tækninnar er á barnæskuna.  

  Aukið sjónvarpsáhorf, tölvunotkun og símanotkun barna er ein af 

birtingarmyndum hnattvæðingar. Síðustu tvo áratugi hefur þróun tölvuleikja, 

fartölva og síma tekið stórt stökk. Internetið sem leit ekki dagsins ljós fyrr en á 

síðari hluta síðustu aldar hefur haft mikil áhrif á daglegt líf fólks og breytt því til 

muna (Sangmoon, 2010, bls. 602). Maðurinn, Homo Sapiens eins og við þekkjum 

hann er sífellt að reyna að auðvelda líf sitt og er uppfinningasemi eitt af megin 

einkennum tegundarinnar (Gunnar Þór Jóhannesson og Þórður Kristinsson, 2010, 

bls. 36-37). Með tilkomu Internetsins opnaðist nýr heimur, sem gerir fólki kleift að 

hafa stöðug samskipti sín á milli allan sólarhringinn og er án efa ein merkilegasta 

uppgvötun mannsins. Í kjölfarið fylgdu allskyns samskiptamiðlar og þar ber hæst 

miðla eins og Facebook, Snapchat, Instagram og Twitter sem hafa notið mikilla 

vinsælda síðustu ár og ekki síst meðal ungmenna. Í dag eyða börn miklu af frítíma 

sínum í að horfa á sjónvarp, spila tölvuleiki eða innan veggja Internetsins sem er 

orðið eitt helsta áhyggjuefni margra fræðimanna í dag (Mendoza, Zimmerman og 

Christakis, 2007, bls. 2). 

 Margar rannsóknir hafa verið gerðar á málefni tengdu þeim tíma sem börn 

eyða í tölvum og áhrifum þess á þroska og hreyfingaleysi barna. Sem dæmi 

rannsökuðu þeir Jason Mendoza, Fred Zimmerman og Dimitri Christakis (2007) 

tengsl sjónvarpsgláps og tölvunotkunar við offitu hjá leikskólabörnum í Englandi. 

Þar skoðuðu þeir meðal annars þann tíma sem börn á leikskólaaldri, tveggja til sex 

ára eyddu í sjónvarpsgláp og tölvunotkun á dag. Þeir fundu bein tengsl offitu og 

hreyfingarleysis við tímann sem fór í að horfa á sjónvarp og/eða tölvunotkun á dag. 
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Niðurstaða þeirra leiddi í ljós að börn undir sex ára aldri eigi frekar á hættu að glíma 

við offitu ef þau eyða tveimur klukkustundum eða meira í sjónvarpsgláp eða 

tölvunotkun á dag. Hins vegar benda þeir á að rannsóknir tengdar þessum 

málefnum þurfi að taka meira tillit til hverskonar tækjanotkun á sér stað, hvort um 

er að ræða tölvunotkun, sjónvarpsgláp, eða það að spila tölvuleiki. Þá hefur aldur 

barna og tími sem þau eyða í þetta á dag einnig áhrif (Mendoza, Zimmerman og 

Christakis, 2007, bls. 1-2). Þá komust þeir einnig að því að 4-27% barna undir sex 

ára aldri eyði að meðaltali um einni klukkustund eða meira á dag í tölvunotkun. Þó 

sjónvarp hafi til skamms tíma verið vinsælt hjá börnum er tölvunotkun barna á 

þessum aldri nýtt fyrirbæri sem hefur vakið mikinn áhuga hjá fræðimönnum um 

allan heim, sem birtist meðal annars í rannsóknum þeirra á hreyfingarleysi, 

málþroska, hegðun og greind barna í tengslum við tækjanotkun í daglegu lífi þeirra 

(bls. 2). 

3.2 Þverþjóðleiki, þverþjóðleg tengsl og tvítyngi 

Fólksflutningar er ein birtingarmynd hnattvæðingar þar sem mun auðveldara er nú 

fyrir fólk að ferðast milli landa og halda samskiptum vegna framfara í samgöngum. 

Fólk fór að flytjast í auknum mæli milli landa í leit að betra lífi fyrir fjölskyldur sínar. 

Í kjölfar hnattvæðingar er hins vegar hægt að halda stöðugu sambandi við 

heimaslóðir sínar, ættingja og vini sem urðu eftir í heimalandinu. Í kjölfarið fylgdu 

hugtökin þverþjóðleiki, þverþjóðleg tengsl og tvítyngi sem verða betur útskýrð í 

þessum undirkafla. 

Hugtakið þverþjóðleiki (e. transnationalism) vísar til þeirra margháttuðu 

tengsla sem algengt er að innflytjendur hafi við fleiri en eina þjóð eða stað samtímis 

(Unnur Dís Skaptadóttir og Anna Wojtynska, 2007, bls. 82). Hugtakið þverþjóðleiki á 

því við um þá sem búa í öðru landi en heimalandi sínu og lifa svokölluðu 

þverþjóðlegu lífi. Þeir einstaklingar sem lifa þverþjóðlegu lífi þróa með sér ákveðna 

tvíhliða sýn (e. bifocality) sem erfitt er að greina, en áhrif hennar eru vel sýnileg í 

félagslegum athöfnum og birtast meðal annars í frásögnum einstaklinganna (Unnur 

Dís Skaptadóttir og Anna Wojtynska, 2007, bls. 84). Algengt er að fólk sem flyst milli 

landa flytji einnig hluta af menningu heimalandsins síns með í stað þess að taka upp 

lifnaðarhætti og menningu þess lands sem flutt er til. Sem dæmi er algengt að 
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sjónvarpsefni, tónlist og matur haldist óbreytt þrátt fyrir flutninga og að það tíðkist 

ekki í því landi sem flust er til. Með þessum hætti geta börn sem fæðst hafa í öðru 

landi en heimalandi sínu, alist upp við hefðir heimalandsins inni á heimili sínu þrátt 

fyrir að búa í öðru landi.  

 Hugtakið þverþjóðleg tengsl (e. transnational connection) má helst 

skilgreina sem leið einstaklings til að taka þátt í lífi á tveimur stöðum. Það er að 

segja, hvernig einstaklingar sem hafa sest að í öðru landi en heimalandi sínu reyna 

þrátt fyrir landfræðilegan aðskilnað að taka þátt í lífi fjölskyldu og vina sem eru enn 

í heimalandinu (Unnur Dís Skaptadóttir og Anna Wojtynska, 2007, bls. 85). 

Foreldrar geta með þessum hætti tekið þátt í uppeldi barna þrátt fyrir að vera 

jafnvel töluvert langt í burtu frá barninu. 

Tvítyngi er einnig ein birtingarmynd aukinna fólksflutninga í kjölfar 

hnattvæðingar. Hugtakið fjölmenning (e. multiculturalism) fylgir einnig á eftir en 

það vísar til fjölbreytileika fólks í heiminum (sem dæmi; menntun, kynhneigð, 

lífsstíll, hefðir, siðir, mataræði, tíska, trúarbrögð, uppruni og þjóðerni). Þó mikið sé 

lagt upp úr fjölmenningu og að fagna skuli menningarlegum og félagslegum 

margbreytileika heimsins er hann engu að síður að verða sífellt meira einsleitari 

(Þórdís Gísladóttir, 2004). Börn og unglingar nú til dags borða sama matinn, horfa á 

sama sjónvarpsefnið, ganga í samskonar fötum (sömu merki, sömu framleiðendur), 

hafa að mörgu leyti sömu áhugamál og nota jafnvel sömu slanguryrði þrátt fyrir að 

tala ekki sama tungumálið né hafa sama menningarlegan bakgrunn og/eða uppruna 

(Þórdís Gísladóttir, 2004, bls. 144). Fræðimenn hafa ekki alltaf verið sammála þegar 

kemur að  því að skilgreina hugtakið tvítyngi en Þórdís Gísladóttir (2004, bls. 144) 

tekur nokkur dæmi um skilgreiningu á hugtakinu í greininni Hvað er tvítyngi? Þar 

nefnir hún annars vegar að tvítyngi geti verið kunnátta einstaklinga í öðrum 

tungumálum en sínu móðurmáli eða tungumáli í heimalandi sínu, og hins vegar geti 

það verið séð út frá fjölmenningu sem fjölbreytni í tungumálum. Fræðimenn fóru 

fyrst að veita hugtakinu athygli á fyrri hluta 20.aldar og hafa ýmsar rannsóknir verið 

gerðar tengdar því. Hugtakið hefur vakið athygli fræðimanna á ýmsum 

fræðasviðum, sem dæmi mannfræði, sálfræði og málfræði en fyrstu skilgreiningu á 

hugtakinu má rekja aftur til ársins 1933. Þá var tvítyngi skilgreint sem kunnátta 

einstaklings í tveimur tungumálum á jafnt við innfædda og að notuð séu tvö 
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tungumál í daglegu lífi (Þórdís Gísladóttir, 2004, bls. 144).  

 Það hefur leitt til þess að erfitt er fyrir fræðimenn að skilgreina hugtakið 

tvítyngi þar sem sumar þjóðir hafa fleira en eitt tungumál og skilgreina má því 

samkvæmt þessu, þá einstaklinga tvítyngda sem alast upp með tvö tungumál í sínu 

eigin heimalandi. Algeng viðmið fræðimanna til að skilgreina tvítyngi eru sem dæmi 

upprunaviðmið og viðhorfsviðmið. Upprunaviðmið vísar til þess þegar einstaklingur 

hefur alist upp við tvö tungumál sem hann notar daglega. Í dag er slíkt algengt hjá 

börnum sem hafa flutt milli landa eða hjá þeim börnum sem eru flóttamenn eða 

innflytjendur. Seinna viðmiðið, viðhorfsviðmið, tengist viðhorfi einstaklinga til 

sjálfsmyndar sinnar. Hvernig einstaklingur skilgreinir sjálfan sig og hvernig hann er 

skilgreindur af öðrum (Þórdís Gísladóttir, 2004, bls. 146). Sem dæmi eru börn 

innflytjenda sem fæðst hafa í öðrum löndum en heimalandi sínu, en tala bæði 

tungumálin, þekkja báðar menningar en ganga í skóla eða vinnu og búa í öðru landi 

en heimalandinu. Viðhorfsviðmið snýst því um það hvernig slík börn skilgreina sig, 

hvort það sé eftir landinu sem þau búa í eða landinu þar sem foreldrar þeirra eru 

fæddir og uppaldir.  Sum þeirra hafa jafnvel aldrei komið til heimalanda sinna en 

skilgreina sig samt sem áður út frá því í stað landsins sem það hefur verið alið upp í 

og búið í alla sína tíð.  

 Þórdís nefnir einnig að í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (1989) komi 

fram að sérhvert barn eigi rétt á að nota eigin menningu og tungumál þrátt fyrir 

annað þjóðerni, trúarbrögð eða tungumál. Alltaf skal bera virðingu fyrir uppruna 

hvers og eins barns þrátt fyrir menningarlegs álits, kynferðis, þjóðernis, tungumáls 

eða annarra skoðana (Þórdís Gísladóttir, 2004, bls. 143). 

3.3 Kennsla og hnattvæðing 

Með aukinni hnattvæðingu og fyrir tilstilli ýmissa tækninýjunga hafa miklar 

breytingar átt sér stað í kennslu og kennsluháttum í flestum skólum, leikskólum, 

grunnskólum, framhaldsskólum og háskólum erlendis sem hérlendis. Tölvur, ipadar 

og símar er tækni sem sífellt er meira notuð við kennslu og Internetið gegnir stóru 

hlutverki þar. 

Hvað íslenskan veruleika varðar þá má benda á að í sumum leikskólum svo 

dæmi sé tekið er notast við spjaldtölvur við kennslu. Slíkt getur til dæmis auðveldað 
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það að sýna myndir eða myndbandsupptökur af einhverju sem verið er að kenna 

hverju sinni. Eins og fram hefur komið þá starfa ég sjálf á leikskóla í Kópavogi. 

Ipadar eru notaðir þar við sérkennslu til að spila ýmiskonar leiki sem flestir hafa 

þekkingarleg markmið fyrir krakka sem eiga erfitt með að læra á hefðbundinn hátt. 

Ipadinn er einnig notaður sem umbun fyrir góðan hegðun hjá krökkum sem sýna 

þráláta erfiða hegðun og eiga að ýta undir umburðarlyndi þar sem krakkarnir eiga 

að bjóða öðrum vin með í leik í tölvunni og æfa sig að skiptast á.  

  Spjaldtölvur hafa marga eiginleika, þær eru léttar og auðveldar að 

meðhöndla, með snertiskjá sem börn ráða auðveldlega við. Hægt er að nota þær á 

ýmsan hátt bæði með Internetinu þar sem hægt er að hafa þráðlausa nettengingu 

auk allskonar smáforrita sem hægt er að nýta í kennslu sem hæfir breiðum 

aldurshópi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2008a, bls. 17). 

  Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2015 er strax við sex ára aldur 

eða í fyrsta bekk, byrjað að kenna börnum í grunnskólum landsins á tölvur. Kennt er 

á helstu notkunarmöguleika tölvunnar, lyklaborðið, Internetið og Microsoft office 

pakkann sem inniheldur meðal annars kennslu á Word og Power Point 2 (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2008b, bls. 17). Tölvur eru einnig notaðar í bæði leik- 

og grunnskólum til að kenna ýmislegt, eins og til dæmis bókstafi, liti, reikning, 

framburð á orðum, ný tunugmál og fleira í gegnum leiki. Tilgangurinn er að gera 

lærdóminn og kennsluna meira spennandi í augum barnanna þar sem þau fá að 

spila „leik“ án þess að gera sér jafnvel grein fyrir lærdómnum sem fylgir í kjölfarið 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2008a, bls. 53).  

  Í flestum framhalds- og háskólum er tölvunotkun í hverri kennslustund orðin 

nánast nauðsynleg og eru sumir skólar „tölvuskólar“ þar sem þarf að hafa tölvur á 

hverjum degi með sér í skólann. Flest verkefni sem nemendur þurfa að leysa 

krefjast þess að þeir hafi greiðan aðgang að tölvu og geti unnið verkefni í gegnum 

fyrrnefnd forrit, Word og Power Point með hjálp Internetsins. Sem dæmi má nefna 

að frá minni reynslu hafa langflest verkefni sem ég hef unnið hvort sem það var í 

framhalds- eða háskóla, tímaverkefni eða heimaverkefni verið sett inn á innranet 

skólans. Þar af leiðandi þarf nemandi að hafa með sér tölvu í skóla sem er titlaður 
                                                      

2
 Word er skjal sem notað er til að skrifa texta í og Power Point er skjal sem er helst 

notað til að búa til glærukynningar.  
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„tölvuskóli“ til þess að bæði nálgast og vinna verkefni sem sett eru fyrir hverju 

sinni. Að auki fara flest skil fram innan innranets skólans.   

  Vegna byltinga á sviði tækninýjunga hefur ný leið í kennslu sem kallast 

fjarnám gert nemendum kleift að stunda nám á fremur óhefðbundinn hátt sem 

gjörbylt hefur kennsluaðferðum skólanna. Fjarnám á hins vegar aðeins við um 

framhaldsskóla og háskóla en það vísar til þess að nemandi sem staðsettur er fjarri 

skóla hvort sem það er innan landamæra eða utan þeirra geti stundað og tekið þátt 

í sama námi og staðnemendur. Kennslan fer þá öll fram á Internetinu, eða innraneti 

skólans eins og það er kallað. Það hefur skapað togstreitu milli þeirra nemenda sem 

stunda fjarnám og þeirra sem stunda staðnám vegna jafnréttis við nám. Það getur 

verið krefjandi fyrir kennara að leggja fyrir verkefni og próf fyrir báða hópa sem eru 

jöfn. Þó er þess oft krafist að nemendur mæti í svokallaðar staðlotur einu sinni til 

tvisvar á önn til að vinna hópaverkefni eða til að mæta í próf (Guðrún Geirsdóttir, 

ofl., 2007,bls.3) 

  Tungumálakunnátta barna í dag hefur breyst töluvert síðustu áratugi þar 

sem börn í dag alast mörg hver upp við að horfa á erlent sjónvarpsefni svo sem 

teiknimyndir á ensku eða öðru tungumáli. Auk þess sem þau spila tölvuleiki í 

leikjatölvum, ipad og öðrum borð- eða fartölvum sem flestir eru á öðru tungumáli 

en íslensku. Íslensk börn byrja að læra ensku í grunnskólum við sex ára aldur. Fyrir 

þann tíma hafa mörg þeirra lært grunnorðaforða enskunnar, tölur, bókstafi, liti, dýr 

og ávexti svo eitthvað sé nefnt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2008b) 

Eftir að hafa útskýrt hugtakið hnattvæðing í þessum öðrum kafla 

ritgerðarinnar og komið með nokkur dæmi um birtingarmyndir þess verður einblínt 

eingöngu á tækni í kafla þrjú. Nánar tiltekið verður fjallað um Internetið og hvernig 

það hefur skapað nýjan vettvang fyrir rannsóknir í mannfræðinni. 
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4  Mannfræði Internetsins 

Í fjórða og síðasta kafla ritgerðarinnar verður fjallað um heim Internetsins og 

hvernig mannfræðingar hafa notað það í rannsóknum sínum. Internetið hefur 

skapað nýjan heim fyrir einstaklinga sem að auki hefur skapað nýjan vettvang fyrir 

mannfræðinga til að rannsaka. Birtingarmyndir Internetsins eru margar og áhrif 

þess margvísleg en hér verður einkum fjallað um eina af vinsælustu afþreyingu 

þess, sem eru samskiptamiðlar á borð við Facebook. Internetið hefur einnig skapað 

nýjan vettvang þar sem einelti getur þrifist án alls eftirlits og er það kallað 

neteinelti. Einnig verður fjallað um hvernig óhófleg notkun Internetsins getur leitt 

til nýrrar tegundar af fíkn sem ber nafnið netfíkn. 

Mannfræði Internetsins (e. anthropology of the Internet) hefur í kjölfar 

hnattvæðingar orðið að sérsviði innan mannfræðinnar. Sem fræðigrein gengur 

mannfræðin út á að rannsaka allt sem tengist manninum, hegðun hans og umhverfi 

og í dag er Internetið stór hluti af því umhverfi. Margir og þá sérstaklega á 

Vesturlöndum eyða orðið stórum hluta dagsins í að vafra um á Internetinu; inn á 

samskiptamiðlum, í leikjum, skoða fréttir og senda tölvupósta. Allt á þetta sér stað 

innan „veggja“ Internetsins sem getur og hefur skapað nýjan vettvang og nýjan 

heim fyrir fólk sem aftur hefur vakið athygli mannfræðinga síðustu áratugi (Wittel, 

2000, bls. 2-3). Eins og bent hefur verið á þá hafa átt sér stað miklar framfarir í 

tækni síðustu 25 árin eða svo. Árið 1980 kom til að mynda svokallaður vefpóstur á 

markaðinn og í kjölfarið fylgdu vefsíður á eftir í kringum 1990. Þar með var komin 

ný leið fyrir fólk til að senda upplýsingar sín á milli á skjótan hátt og án 

pappírsnotkunar (Evans og Mathur, 2005, bls. 195). 

Samkvæmt Daniel Miller (2012) er einföld útskýring á Internetinu sú að það 

sé kerfi á heimsvísu sem tengir tölvur um allan heim saman við netkerfi sem gerir 

mönnum kleift að bæði miðla upplýsingum sín á milli og sækja. Ein helstu áhrif 

Internetsins á fólk eru breytingar í samskiptum og samskiptahegðun, þar sem fólk á 

orðið mun auðveldara með að viðhalda tengslum við hvert annað þrátt fyrir mikinn 

landfræðilegan aðskilnað. Internetið er einnig heimur nýrra tækifæra sem býður 

fólki upp á auðvelda leið til þess að afla sér upplýsinga í gegnum ýmis forrit (Miller, 

2012). 
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Internetið er einnig svæði sem er fullt af nýrri og spennandi afþreyingu, það 

er ný leið fyrir fólk til að viðhalda tengslum, kynnast öðru fólki og eignast vini og 

kunningja um allan heim. Í þessu samhengi má benda á samskiptamiðil eins og 

Facebook sem er síða sem einstaklingar stofna til að deila daglegum upplýsingum 

um líf sitt. Annað dæmi eru vefsíður sem einungis eru ætlaðar til leitar að 

félaga/maka en slíkar síður eru kallaðar stefnumótasíður. Sú vinsælasta hér á landi 

er einkamal.is sem stofnuð var árið 2001 með það hlutverk að auðvelda fólki að 

kynnast með hjálp nýjustu tækni og eru í dag 23.618 virkir notendur 

síðunnar.Internetið er þannig ein skýrasta birtingarmynd hnattvæðingar. Það 

skapar þessa miklu og auðveldu tengingu um allan heim sem tengir bæði börn og 

fullorðna saman um sameiginleg áhugamál, skoðanir og er til marks um nýjan 

vinskap (Buckingham og Willett, 2016, bls. 220). 

Internetið geymir ógrynni af upplýsingum og til eru leitarvélar sem innihalda 

bæði áreiðanlegar og óáreiðanlegar heimildir um tiltekin efni, sem fólk getur notað 

sér til hjálpar. Sem dæmi er leitarvélin leitir.is ein vinsælasta leitarvél íslenskra 

stúdenta og annarra fræðimanna þegar afla á áreiðanlegra upplýsinga um tímarit 

og bækur. Vinsælasta leitarvél heims í dag er hins vegar Google en hún inniheldur 

verulega mikið magn upplýsinga um nánast hvaða viðfangsefni sem er (Horst og 

Miller, 2012, bls. 80). Aðgengi og notkun Internetsins er hins vegar stéttar- og 

menningarlega bundið sem gerir það að verkum að ekki hafa allir jafnan aðgang að 

notkun þess (Buckingham og Willett, 2006, bls. 179). 

Mannfræðin hefur til skamms tíma einkum horft á Internetið sem vettvang 

til rannsóknar svo sem á hegðun fólks, samfélögum og menningu (Wittel, 2000, bls. 

2-3). Þá nota mannfræðingar Internetið einnig til að afla sér upplýsinga um ákveðið 

rannsóknarefni  eins og um aðra menningu eða sögu frumbyggja sem 

mannfræðingur hyggst ætla að rannsaka í fjarlægu landi. Dæmi er um að 

mannfræðingar hafi notað Internetið sem vettvang til þess að deila og birta reynslu 

sína, rannsóknarefni sitt og greinar. Það er einnig góð leið til að geyma og flytja 

gögn og það er ný aðferð til að tengja fræðimanninn við viðfangsefnið (Wittel, 

2000, bls. 6).  
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Verk mannfræðinga hafa hingað til flest verið birt í formi etnógrafíu sem 

innihalda lýsingar á menningu, samfélögum og atbeina fólks. Ef þýða ætti orðið 

„etnógrafía“ yfir á íslensku væri besta orðið yfir það „vettvangslýsing“ en hins vegar 

kunna íslenskir mannfræðingar betur við að nota orðið etnógrafía í daglegu tali. 

Svokallaðar Internet etnógrafíur hafa litið dagsins ljós þar sem skoðaðir eru 

vettvangar Internetsins og athafnir fólks út frá þeim. Sem dæmi innan veggja 

Facebook, Snapchat, Twitter eða innan veggja leikja þar sem leikurinn er stundum 

spilaður í beinni útsendingu eða í rauntíma. Mannfræðingar notast þá við 

hefðbundnar aðferðir við rannsóknir sínar sem innihalda stundum þátttökuathugun 

og viðtöl innan veggja Internetsins og fylgjast mannfræðingar bæði með og taka 

þátt í því sem á sér stað í leikjum eða inn á samskiptamiðlum (Hallett og Barber, 

2014, bls. 307). Vettvangur mannfræðinga getur því verið mikið meira en bara 

framandi samfélög og menning (Wittel, 2000, bls. 2-3). Sem dæmi getur 

rannsóknarvettvangur mannfræðings einnig verið tiltekinn sveitabær, innan veggja 

ákveðins fyrirtækis eða jafnvel íþróttafélags. Internetið hefur því skapað nýjan og 

spennandi vettvang fyrir mannfræðinga sem hægt er að skoða út frá mörgum 

sjónarhornum. Vegna þess hve mikil og hröð þróun hefur átt sér stað hvað tækni 

varðar í kjölfar aukinnar hnattvæðingar þá þurfa mannfræðingar að breyta 

aðferðum sínum við rannsóknir í takt við tækni nútímans. Líf margra einstaklinga á 

sér einnig stað að miklum hluta bæði á Internetinu sem og í raunheiminum og því 

þarf að beita nýjum ráðum við rannsóknir þegar rannsaka á fólk og athafnir þess. Til 

þess þarf að blanda saman mismunandi aðferðum við rannsóknir og þurfa 

mannfræðingar að gera sér grein fyrir því að ekki nægir aðeins að skoða líf og 

athafnir fólks í raunheiminum þar sem hann getur reynst annar innan netheimsins 

(Hallett og Barber, 2014, bls. 308). 

Mannfræðingurinn Keith Hart (2004) hefur skoðað þróun Internetsins í 

gegnum sögu samskipta milli manna síðustu 200 árin. Í umfjöllun sinni talar hann 

um þróun frá daglegu tali yfir í skrift, frá skrifuðum bókum yfir í útvarp og síðar 

sjónvarp, tölvur og síma sem er jafnframt orðinn staðalbúnaður á flestum heimilum 

á Vesturlöndum (Hart, 2004, bls. 15). Hart segir að það sem mestu máli skipti í 

þessum heimi sé fólk, vélar og peningar og segir hann mannfræðina hafa náð 

miklum framförum sem fræðigrein við að skilja þróun mannsins, samskipti hans og 
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hegðun. Hart segir mannfræðinga hins vegar halda of fast í 20. aldar aðferðir við 

vettvangsrannsóknir sínar og etnógrafíu skrif. Þeir þurfi að beita aðferðum sem séu 

í takt við tímann þar sem fólk ber hluta af samfélagi sínu með sér á Internetið og 

berast menningarleg einkenni með mönnum hvert sem þeir fara og einnig innan 

veggja Internetsins (bls. 16).  

4.1  Samskiptamiðlar 

Samskiptamiðlar (e. social media) er ein af vinsælastu afþreyingum á Internetinu í 

dag. Fólk getur stundað samskiptamiðlana í gegnum öll þau tæki sem bjóða upp á 

Internettengingu, þá helst í síma, tölvum og í nýjustu þróuninni, snjall sjónvörpum. 

Geta má sér til um að langflest íslensk heimili í dag hafi að minnsta kosti eina tölvu 

og síðan eru svokallaðir snjallsímar að verða ómissandi í daglegu lífi fólks. 

Snjallsímar gera fólki kleift að vera tengt Internetinu allan sólarhringinn, sama hver 

staðsetningin er; það er ef viðkomandi hefur keypt sér aðgang að þráðlausri 

Internetnotkun (e. wi-fi). Þar af leiðandi er það fólk sem stundar samskiptamiðlana 

tengt við þá allan sólarhringinn hvar sem það er.  

  Samskiptamiðlar eru eins og orðið gefur til kynna vefsíður sem hafa það að 

markmiði að miðla samskiptum fólks, skoða fréttir og innlegg sem aðrir hafa deilt 

með vinum sínum. Eins og Laura Solomon (2011) útskýrir það þá segir hún að hægt 

sé að líkja samskiptamiðlum við starfandi samfélag. Hvert samfélag sé staður þar 

sem fólk býr saman, hefur samskipti sín á milli sem myndar ákveðin gagnvirk tengsl 

og víxlverkun (Solomon, 2011, bls. 2). Hins vegar segir hún alla þegna 

samskiptamiðlanna lausa við stéttaskiptingu og þeir eru því vettvangur þar sem allir 

þegnar eru jafnir. Solomon segir að það sé gríðarlega hröð þróun innan sviðs 

samskiptamiðlanna þar sem sjá má dagamun á vinsældum vefsíðanna þar sem þær 

eru fljótar að koma og fara. 

Flestir samskiptamiðlar hafa svipað form og uppsetningu. Það er auðvelt að stofna 

nýjan aðgang að síðunni eða nýjan notenda sem flestir geta gert án hjálpar. Flestir 

hafa svokallaða tímalínu (e. profile) sem inniheldur allar helstu upplýsingar um 

einstaklinginn eða fyrirtækið sem heldur úti síðunni. Flestar samskiptasíður ganga 

út á að deila reynslu með öðrum vinum sínum í formi stöðuuppfærslu, sem 

inniheldur texta eða myndir. Sumir deila myndum, myndböndum eða 
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stöðuuppfærslum frá öðrum notendum síðunnar svo sem fréttum frá fréttasíðum 

(King, 2012, bls. 28-29). Flestar síðurnar bjóða upp á að hægt sé að skrifa 

athugasemd við stöðuuppfærslur, myndir eða myndbönd sem getur leitt til frekari 

samskipta, eða lausna á vandamáli ef eftir því er óskað. Flestar síður reyna að hafa 

það markmið að njóta góðs af þar sem þær snúast fyrst og fremst um að móta 

samskipti við aðra og því bjóða þær flestar aðeins upp á að hægt sé að líka við 

uppfærslur en ekki öfugt. Þar af leiðandi er reynt að koma í veg fyrir neikvæðar 

athugasemdir milli notenda (King, 2012, bls. 28-29). Einnig bjóða flestar síðurnar 

upp á að hægt sé að leggja fram kvörtun yfir óviðeigandi efni eða þegar grunur er á 

hverskonar ofbeldi eða niðrandi færslum um aðra notendur.  

  Vinsælasti samskiptamiðillinn í dag er Facebook eða fésbókin á íslensku. 

Stofnandi síðunnar er Mark Zuckerberg sem á uppruna sinn að rekja til Bretlands en 

hann stofnaði hana árið 2004. Í kringum 2010 varð síðan stórt stökk í vinsældum og 

í dag er Facebook orðið stærra fyrirtæki en Google, stærtsta leitarvél heims 

samkvæmt Daniel Miller (2011). Tölur frá árinu 2011 sýna að 500 milljónir 

einstaklinga notuðu þá Facebook daglega í að minnsta kosti klukkutíma á dag og 

áttu að minnsta kosti 130 vini. Tölur frá árinu 2011 sýna að deilt var um 3 billjónum 

mynda og 60 milljónum stöðuuppfærslna á hverjum degi. Facebook var í upphafi 

stofnað sem síða sem átti að halda uppi félagslífi háskólanema í Bretlandi en í dag 

eiga um 70% notenda Facebook uppruna sinn að rekja til annarra landa (Miller, 

2011, preface). Nánast allt sem gerist í dag sem vekur áhuga fréttamiðla birtist 

einnig á Facebook síðunni (Miller, 2011, bls. 164). Þótt fram hafi komið að 

meðalnotkun notenda á Facebook sé um klukkustund á dag eyða margir hverjir um 

4-6 klukkustundum á dag í að vafra um og skoða myndir, nýjar stöðuuppfærslur, í 

leikjum eða að skoða vini vina sinna (Miller, 2011, bls. 78).  

  Allir helstu samskiptamiðlar hafa aldurstakmark og er aldurstakmarkið til að 

stofna Facebook síðu 13 ára. Facebook er sagt geta verið ávanabindandi sem getur 

leitt til netfíknar. Facebook er einnig nýr völlur sem gefur ný tækifæri til að leggja 

einstaklinga í einelti, þar varð hugtakið neteinelti til. En um þetta verður fjallað 

meira í næstu tveimur köflum. 
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4.2 Neteinelti 

Aukinn aðgangur og vera barna á netinu birtir okkur áhrifamátt og afleiðingar 

hnattvæðingar. Samkvæmt heimasíðunni neteinelti.is eru flest börn á 

Vesturlöndum með greiðan aðgang að Internetinu og mörg hver eru þar án nokkurs 

eftirlits. Í heimi Internetsins getur margt gerst eins og neteinelti er gott dæmi um. 

Neteinelti felur meðal annars í sér allskyns niðrandi orð og gjörninga í garð 

einstaklings sem á sér stað á Internetinu, oftast á Facebook, Snapchat, Instagram, 

Twitter eða öðrum svipuðum samskiptamiðlum eða innan leikja. Í raun er neteinelti 

mjög svipað hinu týpíska einelti sem gerist milli barna innan veggja skólanna eða úti 

á skólalóð nema neteinelti á sér eingöngu stað innan veggja Internetsins í gegnum 

tölvur og síma. Þar geta börn skrifað niðrandi texta eða birt myndir eða myndbrot 

af niðrandi málefnum sem er gert með því markmiði að særa einstaklinginn sem 

verður fyrir eineltinu. Krakkar sem stunda neteinelti láta oft orð falla í gegnum 

lyklaborð sem þau myndu ekki eða jafnvel aldrei segja beint, augliti til auglitis við 

þolandann (Neteinelti, e. d). Því hefur neteinelti oft verið skilgreint sem „verra“ 

heldur en einelti utan Internetsins þar sem það er talið grófara og erfiðara að eiga 

við þar sem gerendur geta innan heims Internetsins komið fram undir nafnleynd 

(Neteinelti, e. d). 

  Nafnleysi hefur þó bæði sínar slæmu og góðu hliðar. Nafnleysi á Internetinu 

er sagt ýta undir einelti og tækifæri til þess. En hins vegar veitir nafnleysi mörgum 

einstaklingum vernd og skjól sem þeir þurfa til þess að kanna ókunnugar slóðir án 

þess að þurfa að hljóta gagnrýni og fordóma annarra í samfélaginu. Það er góð leið 

til þess að leita ráða þar sem hægt er að leggja fram nafnlausar spurningar sem 

dæmi til lækna eða annarra fræðimanna um viðkvæm málefni (Baym 2011, bls. 

116) 

  Fræðimennirnir Tommasso Bertolotti og Lorenzo Magnani (2013) segja að 

neteinelti inni á samskiptasíðum sé fyrst og fremst byggt á slúðri eða sögusögnum 

(e. gossip). Þeir segja það vera í eðli mannsins sem rekja má aftur til þess tíma 

þegar Homo Sapiens fór að búa í stærri hópum sem var afleiðing félagslegra kerfa 

sem mynduðust í kjölfarið og samhliða þróun tungumálsins (Bertolotti og Magnani, 

2013, bls. 287).  

  Í dag er reynt að koma í veg fyrir það að börn séu eftirlitslaus inni á 
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Internetinu þar sem mælt er með að foreldrar fylgist með athöfnum barnanna 

þegar þau vafra um netheiminn. Til þess eru til allskonar forrit sem gerir foreldrum 

kleift að fylgjast með öllu því sem börnin gera inni á Internetinu sem að auki gefur 

þeim innsýn í annan heim barna sinna og hversu miklum tíma þau eyða í tölvu- og 

símanotkun á dag. Saft.is býður til að mynda upp á netöryggispakka sem inniheldur 

heilræði og bæklinga um örugga netnotkun barna á aldrinum 6-12 ára. Markmið 

þeirra er að sameina kynslóðir, kenna foreldrum hvernig hægt er að takmarka, 

stjórna og fylgjast með netnotkun barna sinna og til að fræða foreldra um þær 

hættur sem geta leynst á Internetinu svo þau geti miðlað því til barna sinna. Þau 

hafa fjögur lykilþemu sem eru; öryggi, samskipti, skemmtun og niðurhal og rafrænt 

einelti (Gudbergur K. Jonsson ofl., e.d).  

  Inni á heimasíðu Barnaheilla (barnaheill.is) má finna góðar og nytsamlegar 

upplýsingar um neteinelti barna og almennt um netnotkun barna. Þar má einnig 

finna upplýsingar um ofbeldi gegn barni sem á sér stað innan veggja Internetsins. 

Kynferðislegt ofbeldi á Internetinu er sífellt að verða algengara þar sem fullorðinn 

einstaklingur eða annað barn beitir barn ofbeldi í gegnum Internetið með 

kynferðislegu tali eða með birtingu á kynferðislegu efni sem flokkað er sem ofbeldi í 

garð barnsins þrátt fyrir að barnið sé sjálfviljugt inni á samskiptamiðlinum 

(Barnaheill, e. d). Aldrei á að kenna barninu um ofbeldið heldur liggur ábyrgðin 

alltaf hjá gerandanum. Ólöglegt er að skoða, framleiða, eiga eða dreifa 

kynferðislegu efni af börnum (Barnaheill, e. d).  

 Nettæling, hefndarklám og sexting eru allt ný hugtök sem litið hafa dagsins 

ljós vegna aukinnar notkunar barna á Internetinu og öðrum tæknivæddum tækjum. 

Nettæling vísar til þess þegar fullorðinn einstaklingur reynir að tæla til sín barn í 

gegnum samskiptamiðil með tali eða loforðum. Hefndarklám má útskýra sem 

birtingu á mynd eða myndbandi sem sýnir barn eða fullorðinn einstakling á 

kynferðislegan hátt til þess eins að hefna sín með því að birta efnið á Internetinu. 

Hugtakið sexting er samsett úr ensku orðunum sexual og texting sem þýða má sem 

kynferðisleg smáskilaboð sem fylgir oft í kjölfar nettælingar. Inni á heimasíðu 

Barnaheilla má einnig finna allskyns heilræði fyrir foreldra og hvernig þeir geti fylgst 

með netnotkun barna sinna, vísbendingar um hvort barni hafi orðið fyrir 
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kynferðislegu ofbeldi í gegnum netið og einnig er að finna upplýsingar um hvernig 

foreldrar geti minnkað hættuna á að slíkt komi fyrir (Barnaheill, e. d). 

4.3  Netfíkn 

Netfíkn (e. Internet addiction) er einnig nýtt hugtak sem er ein birtingarmynd 

hnattvæðingar í kjölfar aukinnar netnotkunar. Netfíkn er lýst sem svo að 

einstaklingur hefur ekki lengur stjórn á netnotkun sinni og truflar hún 

þrálátlega daglegt líf hans. Einstaklingur sinnir ekki lengur eða sinnir 

takmarkað daglegum þáttum lífsins vegna netnotkunarinnar. Þessari hegðun 

er líkt við hegðun annarra fíkla vegna vanhæfni á stjórn á eigin notkun netsins 

og auknum vanda við daglegar athafnir (Griffiths, 2000, bls. 211-212).  

Mark Griffiths (2000) tók saman sex helstu einkenni sem einstaklingar sýna 

við netfíkn í greininni Does Internet and computer addiction exist? og þar má 

sjá hvernig einkenni netfíknar svipar til annars konar fíknar.  

1. Þrálátar hugsanir um netnotkun sem stjórna orðið daglegu lífi einstaklingsins. 

2. Breytingar á skapi, eða lundarfari einstaklingsins.  

3. Aukið þol til þess að netnotkunin veiti einstaklingnum ánægju. Þarf meiri tíma en 
áður til að netnotkunin veiti ánægju.   

4. Fráhvarfseinkenni birtast þegar reynt er að hætta notkun eins og hristingur, þungt 
skap og pirringur.  

5. Aukin átök í samskiptum við aðra einstaklinga vegna erfiðara skaps.  

6. Þegar mistekst að hætta netnotkun skapast pirringur og einstaklingur upplifir 
bakslag. 

Í greininni A cognitive-behavioral model of pathological Internet use fjallar 

Richard A. Davis (2001) um einkenni netfíknar eða sjúkrar Internetsnotkunar (e. 

Pathological Internet use, PIU). Þar nefnir hann að sumar rannsóknir hafi leitt í ljós 

að einkenni netfíknar haldist í hendur við sálfræðilegan kvilla. Einkenni netfíknar 

telur hann vera þrálátar hugsanir um Internetið, meira þol, erfiðleika við stjórnun á 

netnotkuninni, áráttu og óheilbrigt líferni vegna netnotkunar (Davis, 2001, bls. 

187). Þessi einkenni segir Davis ekki geta komið fram hjá einstaklingum nema þeir 

hafi að auki sýnt einkenni sálfræðitengdra vandamála og segir hann vera beina 

tengingu þar á milli. Þunglyndi og félagsfælni segir hann vera hluta af einkennum 
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netfíknar sem þurfa að vera til staðar svo önnur einkenni netfíknar komi fram (bls. 

190). 

Fræðimennirnir Daria J. Kuss, Mark D. Griffiths og Jens F. Binder (2013) fjalla 

um netfíkn í greininni Internet addiction in students: Prevalence and risk factors. Þar 

fjalla þeir um rannsókn frá árinu 2013 sem mældi tíðni netfíknar hjá nokkrum 

þjóðum heimsins. Þá mældist Kína með 5.6%, Bandaríkin með 9.8%, Taívan með 

15.1%, Pólland með 16.2% og hæst mældist það 18.3% í Bretlandi (Kuss, Griffiths og 

Binder, 2013, bls. 960). Þar kemur einnig fram að netfíkn sé tekin alvarlega vegna 

þess hve lík einkennin séu öðrum einkennum annars konar fíkna og að til séu 

meðferðarúrræði fyrir einstaklinga sem haldnir eru netfíkn. Þeir nefna einnig að 

margir misskilji hugtakið netfíkn þar sem Internetið sjálft sé ekki talið 

ávanabindandi, heldur sé það hvað einstaklingar gera innan veggja Internetsins. 

Leikir sem spilaðir eru í beinni útsendingu eru taldir einna mest ávanabindandi og 

leiða helst til þess að einstaklingar sýni einkenni netfíknar. Þó eru forrit og síður 

sem bjóða upp á samtöl á netinu, samskiptamiðlar og þá helst Facebook talin vera 

ávanabindandi. Síður eða forrit sem bjóða upp á að hægt sé að kaupa allskyns 

varning eins og föt, skartgripi, húsgögn eða matvörur sem sendir svo vöruna heim 

að dyrum er talin tengjast nýrri tegund verslunarfíknar eða kaupfíknar sem tengist 

einnig einkennum þunglyndis og netfíknar (Kuss, Griffiths og Binder, 2013, bls. 959). 
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5 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið reynt að varpa ljósi á helstu birtingarmyndir 

hnattvæðingar og áhrif þeirra á líf barna. Til þess voru meðal annars hugtökin 

barnæska og hnattvæðing útskýrð auk þess sem fjallað var um nokkur önnur 

hugtök sem tengjast birtingarmyndum hnattvæðingar. Þær eru margskonar og 

áhrifin á börn margslungin en einungis var greint frá hluta af þeim í þessari ritgerð. 

Sem dæmi eins og auðveldari samgöngur, sem fjallað var um í kafla 2.2, og það 

hvernig fjölskyldur geta nú tekið þátt í lífi þrátt fyrir landfræðilegan aðskilnað. Í dag 

hafa tækni og tækninýjungar hverskonar mikil áhrif á veruleika barna sem segja má 

að sé ein af mörgum afleiðingum hnattvæðingarinnar. Slíkar tækninýjungar má 

meðal annars sjá í nýjum kennsluaðferðum í skólum hér á landi sem og víða 

erlendis. Aukinn aðgangur og notkun barna á Internetinu hefur vakið verðskuldaða 

athygli fræðimanna eins og fjallað er um í kafla tvö og eins afleiðingar slíkrar 

notkunar sem er netfíkn og nefnd var í kafla þrjú. 

Þegar fjölskylda og vinir hafa spurt mig um hvað lokaritgerðin mín sé þá 

svara ég; Hún er um hvernig hnattvæðing hefur áhrif á líf barna. Á flesta kemur  

svipur sem bendir til þess að þeir viti ekki nákvæmlega hvað hnattvæðing sé og því 

spyr ég á móti; veistu hvað hnattvæðing er? Lang algengasta svarið sem ég fæ er; „ 

já, er það ekki svona að heimurinn fer minnkandi?“. Því tel ég einföldustu 

útskýringuna á hnattvæðingu vera þá að heimurinn fari minnkandi eins og sjá má í 

daglegu tali, útliti og hegðun barna nútímans líkt og fræðimennirnir Inda og Rosaldo 

nefna í kafla eitt og nánar er fjallað um í kafla þrjú. 

Eins og áður segir þá er ein helsta birtingarmynd hnattvæðingar auðveldari 

og hraðari samgöngur. Þannig er það í mörgum tilfellum lítið mál fyrir fólk að 

skjótast á milli svæða, landa eða hinum megin á hnöttinn til að sækja fundi eða 

heimsækja vini eða fjölskyldu.  

  Önnur helsta birtingarmynd hnattvæðingar eru breytingar á tækni og 

auðveldari samskipti milli fólks og staða sem aftur birtist í þverþjóðleika. Lítið mál 

er fyrir fólk að halda sambandi þrátt fyrir mikinn landfræðilegan aðskilnað sem 

getur varað til lengri tíma. Fólk á mun auðveldara með að halda sambandi til lengri 

tíma og fá stöðugar upplýsingar um líf fólks í gegnum Internetið og samskiptamiðla 
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nútímans. Flest fólk í dag ber með sér símana sína alla tíma dagsins og er því í 

stöðugu síma- og netsambandi allan daginn. Fólk er stöðugt að kynnast nýju fólki í 

gegnum heim Internetsins þar sem nýr vinskapur skapast og dæmi er um að fólk 

hafi fundið sér maka þar sem fyrstu kynnin voru í gegnum Internetið. Sum pör hafa 

jafnvel aldrei hist og fer því samband þeirra aðeins í gegnum Internet og síma. 

Heimur barna og uppeldi barna hefur breyst töluvert síðustu áratugi sem birtist í 

breyttum aðferðum í kennslu frá leikskólum sem nær alla leið upp í háskóla. 

Hnattvæðing hefur gríðarleg áhrif á allt líf jarðar sem hefur margar birtingarmyndir 

og í heimi barna eru þær helst í formi tækninnar, samskipta og tilkomu Internetsins. 

Börn innflytjenda og flóttamanna fá flest að kynnast því að vera tvítyngd og kynnast 

sum hver nýju fjölskylduformi, þverþjóðlegum fjölskyldum þar sem fjölskylda getur 

verið staðsett á tveimur eða fleiri stöðum í heiminum en verið í stöðugu sambandi 

þrátt fyrir það. Tölvunotkun barna sem er áhyggjuefni margra hefur sínar slæmu og 

góðu hliðar. Þær slæmu í hreyfingarleysi barna og hættunni á að verða fyrir 

neteinelti eða hættunni á að vinna sér inn netfíkn. Þær góðu eru öll sú þekking sem 

börnin öðlast og þær upplýsingar sem börnin læra að afla sér sjálf á eigin vegum í 

gegnum Internetið. Eins og áður hefur verið nefnt þá eru birtingarmyndir 

hnattvæðingar á marga vegu sem tengja má inn á ótal mörg sjónarhorn. Hugtakið 

hnattvæðing á því vel heima á borði mannfræðinga sem rannsaka form samfélaga 

og hegðun manna um allan heim og eru breytingar í kjölfar hnattvæðingar inni á 

þeirra sviði. Mannfræði barna hefur ekki fengið mikla athygli innan 

fræðigreinarinnar sem er þó að aukast með tímanum. Sjónarhorn barna skiptir að 

sjálfsögðu sköpum þegar samfélög eru skoðuð sem heild á annað borð. Heimur 

Internetsins er nýtt fyrirbæri sem mannfræðingar hafa nýlega uppgvötað og þeir 

munu að öllum líkindum nota meira og meira við rannsóknir sínar í framtíðinni. 

Internetinu hefur stundum verið líkt við sérstarfandi samfélag sem inniheldur 

mikinn fjölbreytileika og fjölmenningu. Segja má að mannfræðingar geti tekið því 

sem áskorun og að það liggi í þeirra höndum að rannsaka og greina samfélag 

Internetsins sem inniheldur alla þegna heims, flest menningarafbrigði og tungumál 

þessa stóra eða „litla“ heims. 
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