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Útdráttur 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er tölvufíkn og áhrif hennar á félagsfælni. Rannsóknir á 

tölvufíkn hafa aukist síðustu ár en helstu rannsóknir hafa snúið að tölvuleikjanotkun en 

ekki netnotkun en netfíkn er eitthvað sem að hefur verið að aukast til muna. Nú til dags 

eru margir sem að eyða mörgum klukkutímum á dag í tölvum og er þá komið á það stig 

að tölvunotkunin sé að trufla önnur verkefni og hafa áhrif á líf einstaklingsins. Farið 

verður yfir einkenni kvíða og þá sérstaklega félagsfælni, fíkn skoðuð, hvað þarf til þess 

að flokkast sem fíkill og síðan nánar farið í  tölvufíkn eða einkenni hennar og afleiðingar. 

Einnig verða rannsóknir sem hafa verið gerðar á tölvufíkn bæði hérlendis og annarstaðar 

skoðaðar og þá sérstaklega rannsóknir sem að snúa að því hvort að einstaklingar með 

tölvufíkn finni einnig fyrir félagsfælni. Markmið ritgerðarinnar er að skoða það hvort að 

tölvufíkn og félagsfælni tengist á einhvern hátt og hvort félagsfælnin sé orsök eða 

afleiðing af tölvufíkninni. Niðurstöður ritgerðarinnar sýna að tölvufíkn er vaxandi 

vandamál í heiminum í dag með aukinni tækni. Tölvufíkn virðist aldrei vera einhliða 

vandamál en þeir sem að þjást af henni eru oft með önnur einkenni líka eins og kvíða, 

þunglyndi og félagsfælni. Mikilvægt er að finna viðeigandi úrræði fyrir einstaklinga sem 

að þjást af tölvufíkn með tilliti til þess að vandamálið getur verið margþætt. 
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Formáli  

Þessi ritgerð er 12 ECTS- eininga lokaverkefni til BA-gráðu í félagsráðgjöf við 

félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands. Áhuginn fyrir viðfansgefninu er uppsprottinn vegna 

aukningar á notkun barna á tölvum og vegna persónulegrar reynslu af félagsfælni. 

Leiðbeinandi var Elísabet Karlsdóttir og vil ég þakka henni fyrir samstarfið, leiðsögn og 

ráðgjöf við gerð ritgerðarinnar. Einnig vil ég þakka öðrum kennurum og samnemendum 

fyrir ánægjulegt samstarf í náminu. 

Sérstakar þakkir fá fjölskyldan mín og þá sérstaklega foreldrar mínir, Heiðar Bergur 

Jónsson og Sandra Sveinsdóttir fyrir að hafa trú á mér og ómælda aðstoð á meðan á 

námi stóð. Systir mín Fjóla Ósk Heiðarsdóttir fær einnig sérstakar þakkir fyrir að vera 

alltaf til staðar fyrir mig og ljá mér eyra þegar verkefna- og prófatarnir tóku sinn toll. 

Síðast en ekki síst vil ég þakka yndislegu börnunum mínum þeim Birki Darra Nökkvasyni 

og Emilíu Ísis Nökkvadóttur fyrir skilninginn þegar mamma þurfti endalaust að læra og 

fyrir að gera lífið betra. 

 

  



5 

Efnisyfirlit 

Útdráttur .................................................................................................................... 3 

Formáli ....................................................................................................................... 4 

Efnisyfirlit ................................................................................................................... 5 

1 Inngangur .............................................................................................................. 6 

2 Tölvufíkn ................................................................................................................ 7 

2.1 Fíkn ........................................................................................................................... 7 

2.2 ICD-10 ....................................................................................................................... 8 

2.3 Tölvufíkn .................................................................................................................. 8 

2.3.1 Flokkun netfíknar ............................................................................................ 10 

2.4 Tölvur á Íslandi ....................................................................................................... 12 

3 Helstu einkenni tölvufíknar .................................................................................. 12 

3.1 Einkenni og afleiðingar .......................................................................................... 12 

3.2 Áhættuhópar.......................................................................................................... 14 

4 Kvíðaraskanir ....................................................................................................... 15 

4.1 Kvíði ........................................................................................................................ 16 

4.2 Félagsfælni ............................................................................................................. 17 

5 Börn og tölvunotkun ............................................................................................ 18 

5.1 Aukning á tölvunotkun barna ................................................................................ 18 

5.2 Rannsóknir á tölvunotkun barna ........................................................................... 21 

5.3 Mismunandi tölvunotkun kynjanna ....................................................................... 22 

6 Tenging tölvufíknar og félagsfælni ........................................................................ 23 

7 Úrræði ................................................................................................................. 25 

7.1 Úrræði við tölvufíkn ............................................................................................... 25 

7.2 Úrræði við félagsfælni ............................................................................................ 26 

Umræður og lokaorð ................................................................................................ 28 

Heimildaskrá ............................................................................................................ 32 

 

 



6 

1 Inngangur  

Internetið hefur verið talið ein merkasta uppfinning allra tíma og skákað þar með 

hlutum eins og sjónvarpinu, símanum, flugvélinni og bílnum (Eyjólfur Örn Jónsson, e.d.). 

Tölvunotkun hefur aukist til muna síðustu ár hjá öllum aldurshópum vegna mikilla 

tækniframfara og þá sérstaklega notkun á samfélagsmiðlum. Samkvæmt hagstofunni 

höfðu 96,5 prósent íslendinga aðgang að netinu árið 2014. Tölvur eru orðnar 

nauðsynlegar að mörgu leiti fyrir bæði fullorðið fólk og unglinga í atvinnu, námi og 

persónulegu lífi en hvenær er það orðið of mikið?.  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn séu farin að eyða umtalsverðum tíma í tölvunni 

og mörg þeirra ráða ekki við að stjórna tölvunotkun sinni og fara eftir þeim reglum sem 

að foreldrar setja í tengslum við tölvunotkun. Oft á tíðum vita foreldrar ekki hvaða mörk 

er best að setja við tölvunotkun og hvenær hún er orðin of mikil og þá orðin að 

vandamáli (Pressan, 2015). Samfélagsmiðlar eru orðnir partur af okkar lífi og þó svo að 

margir foreldrar noti þá líka og telji sig þekkja þá nógu vel til að vernda börnin sín fyrir 

hættum þar þá er internetið síbreytilegt og þróast mjög hratt en hætturnar leynast víða 

og foreldrar eru oft í myrkrinu þegar kemur að notkun barna sinna á tölvum (O‘Keeffe 

og Clarke-Pearson, 2011). Kvíði hefur einnig aukist til muna enda lifum við hröðu lífi með 

sífelldum nýjungum og miklu álagi. Félagsfælni er kvíðaröskun sem að hefur farið 

vaxandi en á síðustu árum hefur fólk verið að samþykja það að félagsfælni er 

útbreyddara vandamál en talið var. Rannsóknir sýna fram á mismunandi tölur á algengi 

félagsfælnis en það er á bilinu fimm til fjórtán prósent fólks sem upplifir félagsfælni 

einhvertímann á ævinni (Brjánn Bjarnason, 2004). En gæti aukning á tölvufíkn tengst 

aukningu á félagsfælni?. 

Í eftirfarandi ritgerð verður farið yfir tölvufíkn og skoðað hvort að hún tengist 

félagsfælni á einhvern hátt. Fyrst verður farið í það að skilgreina hugtakið fíkn og 

tölvufíkn þá skilgreind sérstaklega og flokkuð niður í mismunandi flokka en netfíkn er 

einn af þeim flokkum sem að hafa stækkað hvað mest síðustu ár enda netið orðið 

aðgengilegt nánast öllum hér á landi. Næsti kafli fer svo yfir það hvað veldur 

kvíðaröskunum og þá sérstaklega félagsfælni en kvíði og kvíðaraskanir virðast vera að 



7 

aukast mikið. Fjórði kafli fjallar um tölvunotkun barna en tölvunotkun þeirra hefur verið 

að aukast til muna síðustu ár og skoðað verður hver notkun tölva hefur á börn. Fimmti 

kafli fer yfir einkennin sem að fylgja tölvufíkn og hvaða afleiðingar geta komið í kjölfarið 

og sjötti og síðasti kafli er svo um úrræði sem að eru í boði bæði fyrir þá sem að þjást af 

tölvufíkn og einnig þá sem að þjást af félagsfælni. Rannsóknarspurningin sem að lagt var 

upp með í þessari ritgerð er eftirfarandi: Eru tengsl á milli félagsfælni og tölvufíknar?. 

2 Tölvufíkn 

Í þessum kafla verður fjallað um skilgreiningar á fíkn almennt, skoðað hvað flokkast 

undir það að vera fíkill og farið verður yfir greiningakerfin sem notuð eru til þess að 

skilgreina fíkn. Síðan verður farið sérstaklega í að skilgreina tölvufíkn. Farið verður yfir 

undirflokka tölvufíknar þar sem að samfélagsmiðlafíkn og leikjafíkn er skoðuð nánar. 

Síðast en ekki síst  verður stiklað á stóru yfir sögu tölvunnar á Íslandi. 

2.1 Fíkn 

Samkvæmt enskri orðabók Oxford kemur orðið fíkn úr rómverskum lögum en þar var 

orðið skilgreint sem helgun einstaklings til meistara síns. Þessi hugmynd um það að 

einstaklingur helgi sig einhverju eða gefi því algjöra stjórn yfir sér er grunnurinn að 

mörgum faglegum skilgreiningum á fíkn (Kranzler, 2009). Fíkn hefur á síðustu árum verið 

viðurkennd sem krónískur læknisfræðilegur sjúkdómur eins og sykursýki eða 

hjartasjúkdómar. Hægt er að skýra fíkn með meinalífeðlisfræðilegum skýringum en fíkn 

er heilasjúkdómur sem stjórnast af umhverfistengdum og erfðafræðilegum 

áhrifavöldum. Fíkn getur komið fram hvenær sem er á æviskeiði fólks og einkennist af 

ólíkum tímabilum þar sem sum eru verri en önnur. Hægt er að meðhöndla fíkn með 

góðum árangri en ef hún er ekki meðhöndluð getur hún verið valdur af ýmsum 

sjúkdómum eða jafnvel dauða (Arnþór Jónsson, 2014). Hægt er að skilgreina fíkn í tvo 

hópa en það er líkamleg fíkn eins og fíkn í efni ,þ.e. tóbak, áfengi eða fíkniefni, eða 

andleg fíkn sem að er lærð hegðun eða ávani en undir það fellur tölvufíkn og fíkn í 

fjárhættuspil. Fíkn hefur hvata sem að tekur yfir sjálfsstjórn einstaklingsins, hvatinn 

getur verið líkamlegur eða andlegur og hefur neikvæð áhrif andlega, geðlega, félagslega, 

tilfinningalega og líkamlega (Áttavitinn, 2014). Fólk getur fundið fyrir fíkn í mismunandi 
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hluti eins og áfengi, vímuefni, fjárhættuspil eða tölvur en allt þetta hefur þó sameiginleg 

einkenni en það er að fólk sér ekkert annað en efnið eða hegðunina sem að veldur 

fíkninni og lífið snýst þar af leiðandi um að dvelja í því hugarástandi sem að fíknin veitir 

(Gwinnell og Adamec, 2006). 

2.2 ICD-10 

ICD-10 stendur fyrir international classification of diseases og hefur verið okkar helsta 

flokkunarkerfi fyrir sjúkdóma í mörg ár. ICD-10 hefur verið við lýði síðan 1990 en stefnt 

er að koma með ICD-11 árið 2018 (World health organization, 2016). Samkvæmt ICD-10 

getur einstaklingur flokkast sem fíkill sýni hann að minnsta kosti þrjú af eftirfarandi sex 

einkennum á sama tíma yfir eitt ár. 

1. Hann finnur sterka þörf til þess að nota ákveðið efni. 

2. Hann finnur fyrir erfiðleikum til þess að stjórna inntöku efnisins. En þar fellur 

undir tíðni neyslunnar, magn hennar eða tilraunir til þess að hætta henni. 

3. Hann finnur fyrir miklum sálrænum fráhvarfseinkennum þegar neysla er 

minnkuð eða henni er hætt. 

4. Hann finnur aukið þol á efninu og þarf alltaf meira til þess að finna fyrir áhrifum 

þess. 

5. Aukinn tími fer í neysluna og einstaklingurinn vanrækir því annað í lífi sínu. 

6. Hann heldur áfram að nota efnið þrátt fyrir að vita skaðlegar afleiðingar þess 

(World health organization, 1992). 

2.3 Tölvufíkn 

Internetið er talið ein merkasta uppfinning allra tíma. Það hefur þann eiginleika að geta 

verið allt fyrir alla en það er eitthvað sem að enginn annar hlutur hefur getað gert. Fólk 

getur því sótt sér allt sem að það vill á netinu og getur þar af leiðandi talið sér trú um að 

þurfa ekkert annað (Eyjólfur Örn Jónsson, e.d.). Þegar heili tölvufíkla er skoðaður í 

heilaskanna sést að hann upplifir sömu sælu og einstaklingur sem að sigrar á íþróttamóti 

þegar hann sigrar í tölvuleik (Halla Harðardóttir, 2015). Þegar netnotkun er orðin það 

mikil að hún telst til ofnotkunnar og er farin að koma niður á daglegu lífi einstaklinga þá 

er hún orðin að fíkn. Hægt er að nota mismunandi hugtök þegar kemur að því að 

skilgreina fíkn en það eru skilgreiningar eins og þráhyggja, árátta, ávani og misnotkun  
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(Karlsen, e.d.). Þegar talað er um ofnotkun á tölvu er miðað við um fimm klukkutíma á 

dag. Flestir sem að leita sér hjálpar eru komnir upp í allt að tíu tíma á dag og þeir verst 

settu hátt í tuttugu klukkustundir á hverjum sólahring (Halla Harðardóttir, 2015). 

Vandamálið er alltaf að verða alvarlegra og alvarlegra en samkvæmt Eyjólfi Erni Jónssyni 

eru um sex til tíu prósent þjóðarinnar sem að þjást af vandamálum í tengslum við 

tölvufíkn en frá árinu 2005 hafa yfir þrjú þúsund manns á Íslandi leitað sér hjálpar hjá 

sérfræðingum (Jóhann K. Jóhannsson, 2017). Hér á landi jókst netnotkun íslendinga um 

tæp tvö prósent á milli áranna 2013 og 2014 og eru nú um 97 prósent íbúa landsins sem 

að nota netið reglulega. Það er hæsta hlutfall sem að mælst hefur í Evrópulandi en 

meðaltal netnotkunnar landa innan Evrópusambandsins er 75 prósent. Fartölvur og 

spjaldtölvur eru algengustu tækin til netnotkunnar. Mesta aukning á netnotkun hefur 

verið í notkun einstaklinga á snjallsímum en þar eru 59 prósent netnotenda (Hagstofan, 

2015). 

Mælieining á tölvufíkn er ekki mæld í fjölda klukkutíma sem að einstaklingurinn 

eyðir fyrir framan tölvuskjáinn, þó svo að það geti auðvitað skipt máli, heldur hvaða 

áhrif tölvunotkunin hefur á líf hans. Mikil tölvunotkun er ekki alltaf ávísun á tölvufíkn en 

best er að skoða þær afleiðingar sem að tölvunotkunin hefur á einstaklinginn. (Þorsteinn 

Kristjáns Jóhannsson, e.d.). 

Rannsakendur hafa fundið það út að fólk með tölvufíkn fær sömu einkenni og þeir 

sem að ánetjast fíkniefnum. Þetta skiptir miklu máli við úrvinnslu fíkninnar af því að í 

öðrum tilvikum af fíkn er fíkniefnið sniðgengið alveg en þegar kemur að tölvufíkn þarf að 

finna leið til þess að trappa fólk niður enda getur verið nánast ómögulegt að loka 

algjörlega á alla tölvunotkun einstaklingsins. Þar er meðal annars hægt að nota huglæga 

atferlismeðferð (Kuss og Griffiths, 2011).  

Fyrrverandi vörustjóri Google, Tristan Harris, kom fram í viðtali hjá 

sjónvarpsþættinum 60 minutes og ræddi þar um notkun snjallsíma og áhrif þeirra á 

okkur. Snjallsímar eru þannig gerðir að við ánetjumst þeim og þurfum stöðugt að vera 

að kíkja á netið. Hann líkir símum við spilakassa að því leiti að við erum stanslaust að 

kíkja á símana til þess að sjá hvort að við höfum fengið einhver verðlaun í formi  „like“ á 

myndir, skilaboð eða nýja fylgjendur.  Samkvæmt Tristan Harris er fámennur hópur hjá 

tölvufyrirtæki að móta það hvernig milljónir manns hugsa og líður á hverjum degi. Þetta 
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hefur verið kallað heilainnrás af sumum forriturum. Tölvufyrirtækin eru að nýta sér 

tæknina þannig að við munum ánetjast henni svo að þeir haldi áfram að græða. Tæknin 

er því ekki eins hlutlaus eins og er oft haldið fram (Cooper, 2017). 

2.3.1 Flokkun netfíknar 

Fyrstu rannsóknir um tölvufíkn sneru helst að tölvuleikjum og ofnotkun þeirra. Nýlegri 

rannsóknir hafa verið að einbeita sér að mismunandi tegundum af tölvufíkn og þá 

sérstaklega internetfíkn (Young, 2004). Netfíkn getur greinst í ólíka undirflokka eftir því 

hvað það er sem að fíkillinn aðhæfist á netinu. Þeir flokkar eru tölvuleikjafíkn (computer 

games), upplýsingafíkn (information surfing), netuppboðsfíkn (online auctioning), 

netspilafíkn (online gambling), verðbréfabrask á netinu (online stock trading), 

netsambandsfíkn (cyber relationships), netkynlífs og netklámsfíkn (cyber sex), 

netverslun (internet shopping) og samfélagsmiðlafíkn (social media) (Margrét Dóra 

Ragnarsdóttir, e.d., Bertel Benóný Bertelsson, 2015). Flestir þessara flokka eru mjög 

víðtækir sem sýnir fram á hversu flókin netfíkn er og hversu mikið við eigum enn eftir 

ólært um hana (Bertel Benóný Bertelsson, 2015).  

Samfélagsmiðlar eru partur af daglegu lífi flestra nú til dags og þar má sérstaklega 

nefna síðuna facebook. Samfélagsmiðlar eins og facebook eru farnir að reynast fólki 

ávanabindandi sem að getur leitt til neikvæðra afleiðinga. Samfélagsmiðlafíkn væri hægt 

að flokka niður í enn frekari undirflokka af því að þeir sem að eru háðir 

samfélagsmiðlum eru yfirleitt háðir einhverjum ákveðnum athöfnum inni á miðlinum 

eins og að spila ákveðna leiki, horfa á myndbönd, spjalla við vini og skiptast á myndum 

(Paddock, 2015, Bertel Benóný Bertelsson, 2015). Samfélagsmiðlar voru hugsaðir sem 

vettvangur til þess að auðvelda samskipti fólks, auka tengsl og bæta félagslíf. Þeir sem 

að ofnota slíka miðla geta fundið fyrir erfiðleikum við að hafa bein samskipti við annað 

fólk og upplifað þunglyndi sem að ýtir svo frekar undir félagslega einangrun og forðun á 

mannlegum samskiptum. Ein af grunnþörfum mannsins er að eiga tilfinningaleg 

samskipti við annað fólk en skortur á því getur leitt til þunglyndis. Eitt áhugavert atriði 

sem að kemur fram í rannsóknum á samfélagsmiðlafíkn er sú að stelpur virðast hafa 

meiri tilhneigingu til þess að ánetjast samfélagsmiðlum. Þetta er vert að skoða þar sem 

að algengasta vandamál sem að fylgir samfélasgmiðlum er sjálfs- og útlitsdýrkun ásamt 

lélegs sjálfsálits. Þetta er mun verra hjá yngri kynslóðum en þeim eldri. (Benóný Bertel 
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Benónýson, 2015). Börn og unglingar á aldrinum tíu til nítján ára eru líklegri til þess að 

þróa með sér slæmt sjálfsálit. Áhugaverðar niðurstöður úr rannsókn á Facebook notkun 

sýndi fram á að um 75 prósent þátttakenda teldu Facebook hafa neikvæð áhrif á líf sitt 

að einhverju leiti. En þá var sérstaklega talað um tímasóun, truflun og lélega hæfni við 

skipulagningu (Kuss og Griffiths, 2011).  Rannsakendur í Noregi hafa birt skala sem að 

ætlaður er til þess að mæla Facebook fíkn en það hefur ekki verið gert áður. Skalinn ber 

nafnið Bergen Facebook Addiction Scale eða BFAS og aðalrannsakandi þess er Dr. Cecilie 

Andraessen. Ein af niðurstöðum úr rannsókn Andraessen er sú að fólk sem að glímir við 

kvíða og félagslegt óöryggi eru mun líklegri til þess að eyða miklum tíma á Facebook 

mjög líklega vegna þess að þeim finnst auðveldara að eiga samskipti við aðra í gegnum 

spjallforrit heldur en augliti til auglitis. Aðrar áhugaverðar niðurstöður voru þær að þeir 

sem að eru mjög skipulagðir og metnaðarfullir voru ólíklegri til þess að ánetjast 

Facebook (Paddock, 2015). 

Að spila leiki hefur fylgt manninum gegnum söguna og er bæði ánægjulegt og 

slakandi að spila leiki. Netið er hinsvegar nýr leikvöllur með fullt af mismunandi leikjum 

til að spila og geta allir fundið einhverja leiki við sitt hæfi þar (Kuss og Griffiths, 2012). 

Netleikjafíkn hefur verið rannsökuð nokkuð mikið síðustu áratugi. Samkvæmt rannsókn 

sem að gerð var árið 2010 hafa mismunandi persónueinkenni einstaklinga áhrif á það 

hvort að þeir verði háðir netleikjum. Þessi persónueinkenni voru taugaveiklun, 

kvíðaeinkenni eða mikill kvíði, árásargirni og tilfinningaleit. Rannsóknir sýna að 

árásargirni tengist oft yngri karlmönnum sem að velja að spila ofbeldisfulla leiki. Þeir 

sem að þjáðust af kvíða að einhverju leiti voru mun líklegri til þess að verða háðir 

netleikjum. Sumir nota netleiki sem forðun frá hlutum sem að veita þeim kvíða eins og 

erfitt nám. Einstaklingar með taugaveiklun voru einnig mun líklegri til þess að verða 

háðir netleikjum en þeir nota þá sem einhverskonar forðun frá neikvæðum tilfinningum. 

Sjálfsstjórn mældist einstaklega lítil hjá þeim sem að fundu fyrir netleikjafíkn (Mehroof 

og Griffiths, 2016). Netleikjafíkn hefur verið tengd við fíkniefnanotkun að því leiti að 

einstaklingar upplifa skapsveiflur og þol eins og fíkniefnaneytendur og netleikjafíkn 

hefur einnig verið tengd við fjárhættuspil vegna hegðunnar. Heili þeirra sem að eru 

háðir netleikjum bregðast við leikjatengdum hlutum eins og heili þeirra sem að nota 

fíkniefni gerir gagnvart fíkniefnum (Kuss og Griffiths, 2012).  
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2.4 Tölvur á Íslandi 

Sjöundi áratugurinn var  áratugur framfara, samfélagsbreytinga og mikilla 

tækniframfara. Það var svo árið 1964 sem að fyrsta talvan kom hingað til lands 

(skýrslutæknifélag Íslands, e.d.-a). Það var á 10 ára afmæli framkvæmdarbankans sem 

að hann ákvað að gefa háskólanum rafheila af gerðinni IBM 1620 (Drífa Viðarsdóttir, 

2014). Frá því að fyrsta tölvan kom til Íslands hefur þróun hennar verið mjög hröð hér á 

landi. Á sjöunda áratugnum var einungis lítill hópur áhugamanna um tölvur til sem 

þekktust flestallir, nú er tíðin allt önnur (Oddur Benediktsson, 2006). Á árunum 1975 til 

1984 fór tölvuvæðing að festast í sessi innan stofnana og atvinnulífs þar sem að tölvur 

urðu minni og því hentugri en áður var. Á næstu árum fjölgaði mjög notkun einkatölva. 

Árið 1995 hafði svo internetið haldið innreið sína á nánast öllum sviðum samfélagsins.  

Því er hægt að segja að þau börn sem að komust á unglingsár uppúr 

árþúsundamótunum upplifðu veröld sem að foreldrar þeirra þekktu ekki á sínum yngri 

árum (skýrslutæknifélag Íslands, e.d.-b). Í dag eru svo um 97 prósent íbúa landsins sem 

að nota netið reglulega (Hagstofan, 2015). 

3 Helstu einkenni tölvufíknar 

Tölvunotkun er að aukast og áhættan á því að finna fyrir tölvufíkn eykst samhliða því en 

ýmsir undirliggjandi þættir geta ýtt undir ofnotkun tölvunnar. Hér munum við því skoða 

hver einkenni tölvufíknar eru, afleiðingar hennar og hvaða hópar eru í sérstakri áhættu á 

að þróa með sér tölvufíkn. 

3.1 Einkenni og afleiðingar 

Ýmis einkenni geta komið fram þegar einstaklingur þjáist af tölvufíkn. Hann er mjög 

upptekinn af öllu sem að tengist tölvum, hann lýgur til um tölvunotkun sína eða reynir 

að fela hana, hann finnur fyrir kvíða þegar hann getur ekki verið í tölvunni, hann 

vanrækir bæði vinnu og/eða nám og á erfitt með að haldast í sambandi (Young, 1998). 

Ofnotkun á tölvum er oft hægt að rekja til skorts á sjálfstrausti og lélegri félagslegri 

færni. Ef að tölvunotkunin er orðin svo mikil að hún fer að trufla svefn og félagslíf þarf 

að grípa inn í strax til þess að fyrirbyggja þunglyndi og alvarlega félagsfælni 

(Ríkisútvarpið, 2013). 



13 

Hægt er að skipta einkennum tölvufíknar í fjóra flokka. Það eru líkamleg einkenni, 

andleg einkenni, einkenni tengd hegðun og einkenni tengd samböndum. Líkamleg 

einkenni eru sem dæmi þreyta, höfuðverkur, stoðkerfisvandamál, breyting á þyngd og 

rauð augu. Andleg einkenni eru sem dæmi að finna fyrir mikilli sektarkennd af því að 

vera of mikið í tölvunni, geta ekki haldið sig frá tölvunni, líða illa ef að ekki er hægt að 

fara í tölvu, líða vel um leið og einstaklingurinn kemst í tölvu og missir á áhugamálum 

sem að skiptu áður máli. Breytt hegðun getur verið að vanrækja skóla, vinnu, áhugamál 

eða fjölskyldu, reiðast ef talað er um tölvunotkun, hanga í tölvunni langt fram á nótt eða 

jafnvel fram undir morgun og að borða við tölvuna eða sleppa því að borða. Þau 

vandamál sem að tengjast svo samböndum geta verið áhugaleysi á kynlífi, finna 

afsakanir um netnotkun, kenna maka um aukna netnotkun, missa vini sem að eru ekki í 

tölvunni, minnka tíma með vinum og fjölskyldu og ljúga til um þann tíma sem fer í 

tölvunotkun (Conrad, e.d.).  

Undirliggjandi vandamál geta ýtt undir tölvufíkn. Það er mikilvægt að gera sér grein 

fyrir þessum vandamálum og vinna í þeim áður en að farið er að vinna með tölvufíknina. 

Þessi vandamál geta verið þunglyndi, streita, aðrar fíknir (alkóhólismi, lyfjafíkn, 

kynlífsfíkn og matarfíkn), félagsleg einangrun, vera utangarðs, eiga illa heimangengt og 

síðast en ekki síst kvíði en þeir sem að þjást af kvíða nota netið til þess að dreifa 

huganum og loka þannig á áhyggjur og ótta ( Þorsteinn Kristjáns Jóhannsson, e.d.). 

Kyrrseta barna hefur aukist til muna síðustu ár og hefur því orðið vaxandi vandamál 

á Vesturlöndum. Tölvuleikir og önnur tölvunotkun eru eitt helsta áhyggjuefni þegar 

kemur að hreyfingaleysi barna (Þóroddur Bjarnason, Stefán Hrafn Jónsson, Kjartan 

Ólafsson, Andrea Hjálmarsdóttir og Aðalsteinn Ólafsson, 2006). Samkvæmt rannsókn 

sem að gerð var í São Paulo í Brasilíu kom fram að því meiri skjátíma sem að börn fengu 

því líklegra var að þau væru of þung eða í yfirvigt (Duncan, Duncan, Fernandes, Buonani, 

Bastos, Segatto, Codogno, Gomes og Freitas Jr, 2011).  

Svefnmynstur barna hefur einnig breyst og eitt af því sem að er að hafa áhrif á 

svefninn er skjánotkun fyrir háttatíma (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Hrefna Pálsdóttir, 

Jón Sigfússon, Ingibjörg Eva Þórisdóttir, Erla María Tölgyes, Álfgeir Logi Kristjánsson og 

Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2016). Sjónvarp og tölvuskjáir örva heilann og getur þannig haft 

áhrif á svefn. Unglingar þurfa um það bil tíu klukkustunda svefn hverja nótt en fæstir 
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unglingar ná því svefnviðmiði. Að missa svefn getur haft keðjuverkandi áhrif. Börn sem 

að fá ekki nægan svefn eru ekki með eins góða námsgetu og ekki eins gott minni og þau 

sem að sofa nóg. Svefn er líka nauðsynlegur ónæmiskerfi okkar en það eykur mótstöðu 

gegn veikindum svo að við verðum síður veik ef að svefninn er nægur. Unglingar vaxa og 

þroskast einnig þegar þau sofa á nóttunni svo góður svefn er eitt það mikilvægasta fyrir 

líkamann til þess að vaxa og dafna (Sveinbjörn Kristjánsson, 2006).  

Larry Rosen hefur verið að rannsaka tækni og kvíða og hvaða áhrif tækni hefur á 

heilann. Snjallsímar eru orðnir einstaklega ávanabindandi en þeir sem að nota slík tæki 

mikið eru að kíkja á símann sinn á um það bil fimmtán mínútna fresti. Þegar sá 

einstkalingur hefur svo ekki athugað símann sinn í einhvern tíma sendir heilinn skilaboð 

til nýrnahettanna sem að gefa þá frá sér hormónið kortisól en það hrindir af stað 

bardaga eða flóttaviðbrögðum. Fólk finnur fyrir kvíða þegar kortisólið fer af stað og 

athugar því símann sinn sem að dregur úr kvíðanum. Kvíðinn eykst einnig þegar að 

síminn gefur frá sér tilkynningu og við getum ekki athugað strax hvað sú tilkynning 

innihélt. Síminn er því að valda stöðugum kvíða sem að hann einn getur svo dregið úr 

(Cooper, 2017).  

Það er há sjálfsvígstíðni hjá einstaklingum sem að glíma við tölvu- og netfíkn. Þeir 

sem að glíma við tölvufíkn eiga það flestir sameiginlegt að hafa einangrast mikið og 

þróað með sér kvíða yfir því að þurfa að takast á við lífið. Þessu fylgir mikil einangrun, 

vanlíðan, félagsfælni og hræðsla við hversdagslega hluti. Því yngri sem að 

einstaklingurinn er þegar hann byrjar að finna fyrir tölvufíkn því líklegri er hann til þess 

að verða eftirá jafnöldrum sínum í þroska sem að getur valdið erfiðu þunglyndi og 

vonleysi en það er mjög há sjálfsvígstíðni hjá þessum hóp (Viktoría Hermannsdóttir, 

2015). Samkvæmt rannsókn frá Taiwan sem gerð var árið 2004 kemur fram að börn sem 

að eru með tölvufíkn séu með lélegri félagsfærni, lægri einkunnir og sýna af sér hegðun 

sem að einkennist af andfélagslegri hegðun (Shao-I, Jie-Zhi og Der-Hsiang, 2004). 

3.2 Áhættuhópar 

Rannsóknir á netfíkn eru frekar nýjar af nálinni og fáar þeirra skoða hvaða einstaklingar 

eru helst í hættu á að þróa með sér netfíkn (Margrét Dóra Ragnarsdóttir, e.d.). Þeir sem 

að spila netleiki eins og EverQuest telja ekki að það sé hægt að verða fíkill í slíka leiki því 

að fyrir þeim er þetta heimur sem að þeir búa í og upplifa félagsleg tengsl við aðra sem 
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að spila leikina. Þeir líkja þessu saman við að vera fíkill í ákveðið land af því að fyrir þeim 

eru leikirnir þeirra veröld og þeirra líf en þeir sjá ekki skaðann í því. Spilararnir upplifa 

það að spilunin á leiknum sé bæði að uppfylla félagslega þörf og áhugamál en sjá ekki að 

spilunin sé að hafa áhrif á daglegt líf (Karlsen, e.d.). 

Samkvæmt rannsóknum geta mismunandi persónuleikar einstaklinga einnig haft 

áhrif á það hvort að þeir eigi á hættu á að ánetjast tölvum. Fjögur persónueinkenni voru 

skoðuð og voru það jákvæðni, tilfinningalegur stöðuleiki, að vera úrræðagóður og síðast 

en ekki síst að sýna af sér samviskusemi. Þeir einstaklingar sem að voru mjög jákvæðir, 

opnir og hlýir voru mun ólíklegri til þess að finna fyrir tölvufíkn heldur en þeir sem að 

voru það ekki en samkvæmt rannsókn um ungt fólk og tölvufíkn komu afgerandi 

niðurstöður tengdar neikvæðni og tölvufíkn en því neikvæðari og lokaðri sem að 

manneskjan er því líklegra er að hún verði tölvufíkill. Tilfinningalegur stöðuleiki, 

samviskusemi og að vera úrræðagóður voru allt einkenni sem að  hindruðu fólk í að eiga 

á hættu á að finna fyrir fíkn í tölvur. Annað sem að rannsóknin skoðaði var hvaða 

netsíður gætu haft áhrif á það að ánetjast tölvunotkun en þar kom fram að 

samfélagsmiðlar og Twitter væru mjög ávanabindandi og gætu leitt til netfíknar. Hver 

auka klukkutími sem að fólk eyddi á þessum miðlum jók líkurnar á því að 

einstaklingurinn yrði háður internetinu um 2,6 til 3,2 prósent. Það sama má segja um 

það að spila netleiki. Með hverjum auka klukkutíma sem að einstaklingar spiluðu netleiki 

jukust líkurnar á tölvufíkn um 2,3 prósent. Einstaklingar innan rannsóknarinnar sem að 

voru farnir að finna fyrir tölvufíkn voru margfalt fleiri klukkustundir á viku bæði á 

samfélagsmiðlum og í netleikjum heldur en þeir sem að upplifðu ekki tölvufíkn. 

Niðurstöður úr þessari rannsókn bentu til þess að 3,7 prósent af ungu fólki þjáist af 

tölvufíkn en niðurstöður annarra kannana spanna allt frá 1,5 prósenti til 10,7 prósents 

(Kuss, Rooij, Shorter, Griffiths og Mheen, 2013).  

4 Kvíðaraskanir 

Fíkn er erfitt vandamál þar sem ýmsar undirliggjandi ástæður geta verið að baki. Netfíkn 

er vaxandi vandamál í samfélaginu og þá sérstaklega samfélagsmiðlafíkn. Kvíði kemur 

upp í mörgum rannsóknum á netfíkn og þá sérstaklega félagsfælni.  Í eftirfarandi kafla 
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verður fjallað um kvíða en talið er að hann geti verið ein af orsökum fíknar. Helstu 

einkenni kvíða eru skoðuð, hverjir eru líklegir til þess að þjást af kvíða og síðan farið 

nánar í félagsfælni, einkenni þess og afleiðingar skoðuð.   

4.1 Kvíði 

Allir upplifa kvíða að einhverju leiti í lífinu enda er það talið vera heilbrigt. Við finnum 

fyrir kvíða í vissum aðstæðum þar sem að við skynjum ógn eða hættu. Þessi heilbrigði 

kvíði getur leitt til gagnlegra úrlausna fyrir okkur. Þegar kvíðinn fer að verða yfirdrifinn  

varir kvíðatilfinningin lengur, er sterkari og tíðari og er ekki í samræmi við aðstæður 

okkar (Oddi Erlingsson, 2000). Kvíðakerfi manneskjunnar er það öflugt að það ræsist 

ósjálfrátt í vissum aðstæðum sem að mönnum er í blóð borið að óttast eins og að standa 

andspænis villidýri, að vera í háum hæðum eða lokuðum rýmum. Þessi heilbrigði kvíði 

getur bætt frammistöðu okkar á ýmsum sviðum eins og í íþróttum og á prófum. Kvíði er 

því af hinu góða í litlu magni. Kvíðaröskun má líkja við næma þjófavörn í bíl sem að fer í 

gang við minnsta tilefni. Hún hefur áhrif á allar ákvarðanir sem að fólk tekur og fer að 

hafa virkileg áhrif á líf þeirra. Langvarandi kvíði getur einnig leitt til þunglyndis eða 

misnotkunar vímuefna (Kvíðameðferðarstöðin, e.d.-a). 

Greiningarkerfi alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, ICD-10 skiptir kvíða upp í 

fimm flokka en þeir eru fælni, felmtur, almennur kvíði, árátta/þráhyggja eða streita eftir 

áfall. Algengi kvíðaraskana hefur verið skoðað nokkuð vel og finna um 22 prósent 

fullorðinna einstaklinga fyrir almennum kvíða hvort sem að það sé í skemmri tíma eða 

lengri. Konur eru þrisvar sinnum líklegri til þess að finna fyrir almennum kvíða heldur en 

karlar. Þegar vinna á með hugrænt líkan af kvíða er áhersla lögð á samspil aðstæðna, 

tilfinninga og hugsana. Þegar fólk upplifir mikinn kvíða hefur það áhrif á hegðun þess. 

Kvíðinn veldur því að fólk fer annaðhvort að hliðra (víkja sér undan því sem að veldur 

kvíðanum) eða gerir eitthvað sem að dregur úr kvíðaeinkennunum en það kallast 

öryggishegðun. Ein besta leiðin til þess að vinna á kvíða er með hugrænni 

atferlismeðferð eða HAM. Þar er leitast eftir að leiðrétta þá hugsanaskekkju sem að 

einstaklingur með kvíðaröskun upplifir (Oddi Erlingsson, 2000). 

Mörg heftandi líkamleg einkenni geta komið í kjölfar kvíða en þar má sem dæmi 

nefna vöðvaspenna, þungur og ör hjartsláttur, skjálfti, brjóstverkur, erfiðleikar við 

öndun, niðurgangur, ógleði, sjóntruflanir og fleira. Einnig getur fólk fundið fyrir 
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tilfinningalegum einkennum eins og pirring, þreytu, eirðarleysi og svefntruflunum. 

(Kvíðameðferðarstöðin, e.d.-a). Það að einstaklingar sem að eigi erfitt félaglega sæki í 

netið til þess að sleppa við kvíðann sem að fylgir félagslegum aðstæðum getur tengst 

sjálfsstjórnunarlíkaninu. Sjálfstjórnunarlíkanið gengur út á það að þeir sem að ekki fengu 

næga umönnun og örvun sem börn þróa með sér lélegt sjálfstraust og eiga erfitt með 

sambönd við annað fólk. Í slíkum tilfellum getur einstaklingurinn leitað í hluti eða efni 

sem að veita vellíðan (Shepherd og Edelmann, 2005). 

4.2 Félagsfælni

Félagskvíðaröskun, eða félagsfælni eins og hún er yfirleitt kölluð, er fjórða algengasta 

geðröskunin á eftir áfengis- og vímuefnaröskun, alvarlegu þunglyndi og sértækri fælni. 

Um það bil 12% fá þessa röskun á einhverjum tímapunkti ævinnar (Pálína Erna 

Ásgeirsdóttir, 2013). 

Félagsfælni lýsir sér þannig að fólk finnur fyrir þrálátum kvíða við félagslegar 

aðstæður en það hræðist það að aðrir myndi sér neikvæða skoðun á því eða að það 

komi ekki vel fyrir. Fólk reynir því að forðast það eins og hægt er að koma sér í þær 

aðstæður sem að valda kvíðanum og getur það verið mjög hamlandi. Flestir finna fyrir 

feimni á einhverjum tímapunkti en til þess að hægt sé að tala um félagsfælni þarf 

röskunin að há fólki verulega í sínu daglega lífi (Kvíðameðferðastöðin, e.d.-b). Þeir sem 

að þjást af félagsfælni sjá hættu í félagslegum aðstæðum og eru hræddir um að missa 

virðingu eða finna fyrir höfnun (Clark , 2001).  Þeir vilja ekki verða sér til skammar eða 

niðurlægja sig og eru vissir um að fólk sé að veita öllum göllum sínum athygli. Þeir 

ýminda sér allt það versta, hugsa um það sem að getur farið úrskeiðis í aðstæðum sem 

að þeir hræðast og ef að einhvað fer ekki eins og þeir hefðu viljað þá dvelja þeir lengi við 

atburðinn og endurhugsa hann aftur og aftur (Geðhjálp, e.d.). 

Félagsfælni getur birst í miklum líkamlegum einkennum eins og önnur fælni getur 

gert. Þá má til að mynda nefna einkenni eins og ör hjártsláttur, sviti, sjóntruflanir, doði, 

svimi, niðurgangur, ógleði, óþægindi í meltingarvegi, munnþurrkur, hita- eða kuldaköst, 

máttleysi, óskýr hugsun og handskjálfti. Félagsfælni skiptist einnig upp í tvo flokka en 

þeir eru almenn fælni og sértæk fælni. Almenn félagsfælni felst í því að einstaklingurinn 

hræðist allar félagslegar aðstæður en sértæk félagsfælni er þegar að einstaklingur 

hræðist einhverjar ákveðnar aðstæður. Félagsfælni getur komið upp á öllum 
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æviskeiðum en erfitt getur verið að átta sig á því hvenær vandinn er orðinn að fælni. 

Fólk leitar sér oft ekki hjálpar fyrr en mörgum árum eftir að einkenni byrja að koma 

fram. Félagsfælni getur bæði verið tengd skapgerð eða erfðum en einnig komið í kjölfar 

erfiðrar reynslu eins og einelti (Jakob Smári, e.d.). Félagsfælni hjá börnum og unglingum 

er vandamál sem að ekki er næginlega sinnt. Börn geta oft verið feimin, og þá 

sérstaklega gagnvart fullorðnum , en þau geta líka upplifað félagsfælni eins og fullorðnir. 

Ótti við álit annarra eykst hratt eftir því sem að börn eldast og þá sérstaklega í byrjun 

unglingsára. Börnin eru þá komin með aukinn þroska til þess að skilja flókin 

samskiptamynstur og beina athygli að sjálfum sér en það býður upp á það að athyglin 

geti verið neikvæð. Félagsfælni á þessum árum getur komið í veg fyrir tengsl við vini sem 

að leiðir til félagslegrar einangrunnar og getur orðið til þess að barnið forðast það að 

fara í skólann af því að það óttast það að þurfa ef til vill að tala fyrir framan bekkinn. 

Mikilvægt er að vera vakandi fyrir því ef að börn vilja ekki fara í skólann eða hætta að 

vilja mæta á mannamót en þá þarf að skoða hvaða ástæður liggja þar að baki en það 

gæti sem dæmi verið vegna félagsfælni eða þunglyndis. Líkurnar á því að börn þrói með 

sér félagsfælni eru ekki mjög miklar þrátt fyrir að sum börn sýna mikla feimni en það 

þarf að vera vakandi fyrir því svo hægt sé að grípa inní sem fyrst (Geðhjálp, e.d.). 

5 Börn og tölvunotkun 

Kvíði hefur aukist til muna síðustu ár í öllum aldurshópum. Félagsfælni hefur einnig aukist og 

er fróðlegt að skoða hvort að aukningin á kvíða og félagsfælni hafi eitthvað að gera með 

tölvunotkun. Í eftirfarandi kafla verður farið í það að skoða tölvunotkun barna hér á landi 

með tilvísun í rannsóknir sem gerðar hafa verið í tengslum við líðan barna og unglinga. Síðan 

verður fjallað um það hvernig kvíði getur tengst tölvunotkun og þá sérstaklega ofnotkun eða 

tölvufíkn. 

5.1 Aukning á tölvunotkun barna 

Foreldrar eru oft nokkuð skilningslausir á það sem að börnin eru að gera og geta gert í 

snjallsímunum sínum. Oft halda þau bara að börnin séu að spjalla saman eins og þau gerðu 

hér áður fyrr með sína síma en fatta ekki hversu ávanabindandi og hættulegir snjallsímar 

geta verið (Cooper, 2017). Snjallsímar og spjaldtölvur eru ekki hentug leiktæki fyrir ung börn 
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undir sex ára aldri þar sem að skjánotkun getur hamlað þroska þeirra. Leikur í raunheimum 

er besta leiðin til þess að þroska öll skynsvæði heilans en ekki er hægt að spóla til baka og 

breyta því ef að þroskinn er ekki til staðar. Þá er verið að tala um taugaþróun, sjálfsstjórn, 

samkennd, samhæfingu, hæfnina til að takast á við vonbrigði eða hæfileika barna fyrir 

djúpan leik. Djúpur leikur er hugtak sem að snýr að hæfni barna til að kafa niður í eigin 

hugarfylgsni eftir nýjum hugmyndum að leik og finna sköpunargleði. Þessa hæfni þróa börn 

með sér þegar þeim leiðist stuttlega. Ef að börn fá að vera of mikið í spjaldtölvum eða 

snjallsímum fara þau á mis við mikilvægan vitsmunaþroska, félagslegan og líkamlegan þroska 

sem og samskipta- og taugaþroska. Veruleg aukning hefur orðið á börnum sem að þurfa 

aðstoð iðjuþjálfa í Bandaríknunum þegar þau hefja skólagöngu en samhæfing þeirra er þá 

mjög léleg (Anna Sigríður Einarsdóttir, 2017). SAFT eða samfélag, fjölskylda og tækni er 

vakningarátak sem að snýr að jákvæðri tölvu- og nýmiðlanotkun barna og unglinga á Íslandi. 

Verkefnið var til að byrja með hluti af Safer Internet Programme sem var aðgerðaráætlun 

Evrópusambandsins um öruggari netnotkun og styrkt af framkvæmdarstjórn ESB. Þeirri 

áætlun lauk svo árið 2014 og verkefnið varð þá hluti af netöryggishluta samgönguáætlunar 

Evrópusambandsins. Heimili og skóli- landssamtök foreldra annast útfærslu og framkvæmd á 

verkefninu í samstarfi við Rauða krossinn, Ríkislögreglustjóra og Barnaheill ásamt því að vera 

í samstarfi við önnur lönd í Evrópu. Markhópar SAFT eru börn, unglingar, foreldrar, 

skólakerfið og netþjónustuaðilar. Þær áherslur sem að verkefnið hefur eru að auka 

vitundarvakningu á siðferði á netinu, persónuvernd, fjölmiðlalæsi, gagnrýni á netið, 

farsímaöryggi og tölvuleikjum. Til þess að auka vitundarvakningu er meðal annars verið að 

halda fræðslu, bæði markvissa- og jafningjafræðslu, dreifa kennsluefni í grunnskólum og 

safna og dreifa upplýsingum á netinu um rannsóknir á efninu (SAFT, e.d.-a). Ýmsar hættur 

geta leynst á netinu og þá sérstaklega fyrir börn. Rafrænt einelti er eitt af þessum hættum. 

Einelti er í auknum mæli að færast yfir á netið og þá sérstaklega á samfélagsmiðla og 

spjallsvæði þar sem að gert er í því að gera lítið úr öðrum og þeir niðurlægðir. Rafrænt einelti 

getur verið munnlegt, tilfinningalegt, kynþáttahatur eða kynferðislegt. Annarskonar hættur 

sem að leynast á netinu eru kynferðislegt ofbeldi, myndbirtingar, tæling (þar sem að fullorðin 

einstaklingur byggir upp traust við barn og skapa í leiðinni vantraust við fjölskyldu þess), 

blekkingar eða netsvindl, rangar staðhæfingar og hættan á að verða fíkill í ýmsa þætti 

netisins (SAFT, e.d.-b). 
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Mikil aukning hefur verið á því að yngri en fimmtán ára og jafnvel niður fyrir tíu ára séu 

að leita sér hjálpar við tölvuvandamálum. Börnin eru þá farin að sleppa tómstundum og 

skóla og vilja jafnvel ekki hitta vini eftir skóla. Eina sem að kemst að er þá að vera heima og í 

tölvunni. Börn og unglingar eru stöðugt að leita eftir viðurkenningu en með snjalltækjum og 

tölvuleikjum er mjög auðveldlega hægt að nálgast hana. Með notkun samfélagsmiðla getum 

við sett inn myndir og fáum strax viðurkenningu með „like-um“ á myndina. Þeir sem að spila 

tölvuleiki fá viðurkenninguna með því að ganga vel í leiknum og ná árangri en það veitir 

vellíðan (Jóhann K. Jóhannsson, 2017). Snapchat er eitt vinsælasta forrit til þess að tala 

saman á meðal unglinga í dag. Eitt af því sem að framleiðendur forritsins komu nýlega fram 

með voru lotur sem að sýna það hversu marga daga í röð þú hefur talað við ákveðna 

manneskju. Unglingarnir vilja ekki missa niður töluna og fara að finna fyrir kvíða yfir því að 

passa að senda skilaboð á ákveðna aðila á hverjum degi og hafa jafnvel verið að láta aðra fá 

lykilorðin sín til þess að passa upp á þetta fyrir sig ef þeir eru til dæmis í fríi (Cooper, 2017). 

Haustið 2015 hófst spjaldtölvuvæðing í grunnskólum Kópavogs með því að elstu tveir 

bekkirnir fengu afnot af tölvum og næstu árin myndu svo yngri nemendur bætast við (Björn 

Gunnlaugsson, 2017). Markmiðið með því var meðal annars að sníða námið betur að 

hverjum og einum nemanda, að nemendur hafi meira um nám sitt að segja, auka fjölbreytni í 

námsumhverfi og kennsluháttum, færa námið nær daglegum veruleika nemanda, nýta 

tæknina og auka samvinnu á milli skóla, nemenda, kennara, foreldra og annarra skóla. Með 

innleiðingu snjalltækja er hægt að fara þrjár meginleiðir. Börnin geta verið með sín eigin 

tæki, skólarnir geta átt nokkrar tölvur fyrir hvern bekk og svo er skipst á að nota tölvurnar en 

sú leið sem að hefur reynst hvað best er „ein á mann“ sem að er sú leið sem að Kópavogsbær 

ákvað að fara. Þessi leið hefur stuðlað best að því að auka á einstaklingsmiðað nám og 

nemendur geta því sniðið notkun tækisins að sínum eigin þörfum (Kópavogsbær, e.d.). Eftir 

afhendingu fyrstu talvanna töldu foreldrar barnanna þau vera að eyða meiri tíma í leikjum og 

nethangsi heldur en áður. Farið var í það að skoða hvernig hægt væri að laga það áður en að 

næsti hópur fengi sínar spjaldtölvur afhentar og fengnar voru ýmsar ábendingar frá 

foreldrafélögum skólanna. Þar var ákveðið að lengja afhendingarferlið og auka fræðslu um 

ábyrga notkun á tækjunum. Einnig bjuggu bekkirnir sér til sáttmála með reglum sem að 

nemendurnir komu sér saman um eins og að birta ekki myndir af öðrum í óleyfi, ekki eiga við 

spjaldtölvur annarra nemenda og fara eftir því sem að kennarar og foreldrar segðu um 
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notkun spjaldtölvunnar. Ofnotkun nemenda á spjaldtölvum í kennsluhléum er þó enn 

vandamál sem að verið er að vinna að í samstarfi við nemendur (Björn Gunnlaugsson, 2017). 

5.2 Rannsóknir á tölvunotkun barna 

Frá árinu 1992 hefur mennta- og menningamálaráðuneytið, í samstarfi við 

rannsóknarmiðstöðina Rannsókn og greining, staðið að rannsóknum á lífi ungs fólks á Íslandi. 

Í þessum rannsóknum er meðal annars fjallað um líðan og netnotkun barna. Rannsókninni er 

skipt upp á milli stiga í grunnskóla en börn á miðstigi svara rannsókninni annað hvert ár og 

börn í unglingadeild svara henni einnig annað hvert ár á móti miðstiginu. Rannsóknin er lögð 

fyrir alla nemendur landsins á sama tíma til að fá sem ítarlegustu niðurstöður (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir, Hrefna Pálsdóttir, Jón Sigfússon, Ingibjörg Eva Þórisdóttir, Erla María 

Tölgyes, Álfgeir Logi Kristjánsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2016). 

Samkvæmt rannsókninni Ungt fólk frá árinu 2016 kemur fram að þær stúlkur sem að 

eyða sex klukkustundum eða meira á samfélagsmiðlum eru 41 prósent líklegri til þess að 

verða taugaóstyrkar, 58 prósent líklegri til þess að verða leiðar og 56 prósent líklegri til þess 

að gráta auðveldlega. Mun hærra hlutfall stúlkna í unglingadeild verja fjórum klukkustundum 

eða meira á samfélagsmiðlum á dag eða 30 prósent á móti 15 prósent stráka. Hinsvegar eru 

strákarnir mun meira í tölvuleikjum heldur en stelpurnar eða nítján prósent hjá strákunum á 

móti tveimur hjá stelpunum. (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl. 2016). 

PISA (the programme for international student assessment) er könnun sem að gerð 

hefur verið á þriggja ára fresti síðan 2000 en hún miðar að því að kanna menntakerfi í 

mismunandi löndum með því að skoða hæfileika og þekkingu fimmtán ára barna (OECD, 

e.d.). Árið 2015 tóku fimmtán ára unglingar hér á landi þátt í PISA könnuninni. Þá var líðan 

nemenda og tölvunotkun þeirra könnuð í fyrsta sinn. Samkvæmt niðurstöðum virðist 

börnum á þessum aldri almennt líða vel. Niðurstöður netnotkunnar þeirra sýndu fram á það 

að þau eru að eyða um tveimur klukkustundum á dag á netinu á virkum dögum og svo um 

þrjá tíma um helgar. Niðurstöður sýndu einnig fram á lítilsháttar aukningu á vansæld hjá 

þeim unglingum sem að nota netið í meira en sex klukkustundir á dag (OECD, 2015). PISA 

könnunin sýndi einnig fram á að yfir þrjátíu prósent barna sex ára og yngri eru byrjuð að nota 

netið reglulega á Íslandi (Þorvarður Pálsson, 2017). Það eru einungis tíu lönd sem að ná yfir 

meðaltalið í notkun svo ungra barna en meðaltalið er um 24 prósent. Norðurlöndin eru þar 

efst á blaði og eru nokkuð jöfn. Dönsk börn tróna á toppnum en þar eru helmingur barna 
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farin að nota tölvur yngri en sex ára. Þar á eftir koma svo Svíþjóð, Noregur, Finnland og loks 

Ísland. Fleiri strákar en stelpur byrja að nota internetið fyrir sex ára aldur (Schleicher, 2015). 

Samélagsmiðlar eru farnir að spila stórt hlutverk í lífi barna og unglinga í dag. Allir 

vettvangar netsins sem að bjóða upp á samskipti eru taldir sem samfélagsmiðlar. Því er ekki 

bara verið að hugsa um síður eins og Facebook eða Twitter heldur líka leiki eins og Club 

penguin, Second life og Sims og líka myndbandasíður eins og Youtube. Vinsældir slíkra 

netsíða hafa vaxið mikið síðustu ár en yngri kynslóðin sækir sér þannig bæði skemmtun og 

mætir félagslegum þörfum sínum. Foreldrar þurfa að vera vel vakandi yfir því að margir leikir 

í dag bjóða upp á félagsleg samskipti sem að getur verið óviðeigandi vettvangur fyrir ung 

börn. Börn falla oft fyrir jafningjaþrýstingi og getur netið verið hættulegur vettvangur fyrir 

slíkt. Vandamál sem að hafa komið upp eru sem dæmi neteinelti, vanvirðing einkalífs og 

„sexting“ eða kynferðisleg skilaboð. „Facebook þunglyndi“ er nýtt af nálinni en rannsakendur 

hafa sýnt fram á það að þeir sem að eyða of miklum tíma á samfélagsmiðlum fara að sýna 

einkenni þunglyndis. Unglingar leita oft í samþykki jafnaldra sinna og finnist þeim þeir 

utanveltu á samfélagsmiðlum getur það ýtt undir þunglyndi. Þá eru þeir unglingar í meiri 

hættu á félagslegri einangrun eða eiga á hættu að fara að leita sér hjálpar á áhættusömum 

síðum á netinu sem að gætu ýtt undir fíkniefnaneyslu, kynlífstengda hluti eða 

sjálfskemmandi hegðun (O‘keeffe og Clarke-Pearson, 2011). 

5.3 Mismunandi tölvunotkun kynjanna 

Í rannsókninni Ungt fólk frá árinu 2015 er einungis tekið fyrir tölvunotkun barna í sambandi 

við tölvuleiki og sést þar glögglega að strákar eyða mun meiri tíma en stelpur í það að spila 

tölvuleiki (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Hrefna Pálsdóttir, Jón Sigfússon, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, Erla María Tölgyes og Álfgeir Logi Kristjánsson, 2015).  

Árið eftir varð þessi hluti rannsóknarinnar mun ítarlegri og var farið bæði í 

tölvuleikjanotkun á netinu, tölvuleikjanotkun í leikjartölvum og svo notkun samfélagsmiðla. 

Þar kemur fram að  17,4 prósent barna í unglingadeild á Íslandi eyða fjórum klukkustundum 

eða meira að horfa á myndbönd, myndir eða þætti. Um 10,5 prósent spila tölvuleiki á netinu 

fjórar klukkustundir eða meira og um 6,6 prósent spila tölvuleiki sem ekki eru á netinu. Það 

sem að stendur hæðst upp úr er það að 22,8 prósent barna eyða fjórum klukkustundum eða 

yfir á samfélagsmiðlum á hverjum degi. Kom það einnig fram í rannsókninni að stelpurnar 

eru mun meira inná samfélagsmiðlum heldur en strákarnir og strákarnir mun meira í 
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tölvuleikjum heldur en stelpurnar (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl, 2016). Samkvæmt 

rannsókn sem að gerð var á kynslóð Y kom fram að rétt undir ellefu prósent sögðust eyða 

meira en tveimur klukkutímum á dag inná samfélagsmiðlum. Flestir sögðust eyða um 30-90 

mínútum á dag eða 64 prósent. Spurt var hvort að fólki finndist það vera háð 

samfélagsmiðlum og þar kom fram að heil 59 prósent töldu svo vera. Niðurstöður sýndu 

einnig að meirihlutinn fann fyrir því að fresta hlutum til að skoða samfélagsmiðla og að 

mörgum þætti mjög erfitt að minnka samfélagsmiðlanotkun. Samfélagsmiðlar virðast vera 

ein af helsta forgangi þessarar kynslóðar og eru einstaklingarnir meðvitaðir um þær hættur 

að ánetjast þeim. Þessi könnun á þó mestmegnis við um kvenfólk þar sem að mikill meirihluti 

svarenda voru konur (Cabral, 2011).   

6 Tenging tölvufíknar og félagsfælni 

Sambandið á milli tölvufíknar og félagsfælni getur verið tvíþætt en bæði getur verið orsök og 

afleiðing. Þeir sem að þjást af félagsfælni fara frekar í það að eiga samskipti á netinu af því að 

það er auðveldara en mannleg samskipti en á hinn veginn getur félagslega einangrunin aukist 

enn frekar við mikla tölvunotkun. Samkvæmt könnun sem að gerð var í Ástralíu kemur fram 

að tölvunotkun getur í raun verið hjálpartæki við félagsfælni en fólk getur notað netið til þess 

að læra betri félagsfærni (Weinstein, Dorani, Elhadif, Bukovza og Yarmulnik, 2015).  Netið 

getur verið mjög góður staður fyrir þá sem að eiga erfitt með að eignast vini til þess að 

kynnast fólki. Margir eiga auðveldara með það að geta verið á spjallsíðum með nafnleynd en 

þá geta þeir verið þeir sjálfir án þess að eiga á hættu á því að finna fyrir höfnun eins og í 

raunveruleikanum. Þeir einstaklingar sem að eiga erfitt með félagslegar aðstæður eru mun 

líklegri til þess að nota netið til þess að svala félagsþörf sinni en þeir sem að eiga auðvelt 

með félagslegar aðstæður eru líklegri til þess að nota það til þess að finna upplýsingar 

(Shepherd og Edelmann, 2005). Samkvæmt rannsókn sem að gerð var árið 2005 á börnum í 

sjöunda bekk í Taívan kemur fram að þau börn sem að sýndu fram á tölvufíkn voru mun 

líklegri til þess að finna fyrir félagsfælni, þunglyndi og árásarhegðun. Hópnum var skipt upp í 

tvo hópa, sá fyrri voru börn sem að eyddu miklum tíma í tölvum og sá síðari eyddi litlum tíma 

í tölvum. Börnin voru látin svara spurningalista og fengu svo annan eins eftir eitt ár og sást 

greinileg hækkun á félagsfælni og þunglyndi hjá þeim börnum sem að eyddu meiri tíma í 
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tölvum (Ko, Liu, Wang, Chen, Yen, 2015). Árið 2015 fór fram rannsókn á því hvort að 

félagsfælni og tölvufíkn tengdust. Tveir hópar voru rannsakaðir en báðir innihéldu 120 

manns eða 60 karlmenn og 60 konur. Þegar niðurstöður sýndu fram á tengsl á milli 

tölvufíknar og félagsfælni þá var farið í það að skipta fólki niður eftir því hversu mikla 

félagsfælni fólk fann fyrir þar sem annar hópurinn þjáðist af mikilli félagsfælni og hinn 

hópurinn af vægri félagsfælni. Niðurstöður þar sýndu fram á að því verri sem að félagsfælnin 

er því meiri líkur eru á því að fólk þjáist af tölvufíkn. Netnotkun kynjanna var nokkuð svipuð 

en þó var mikill mikill munur á milli kynjanna af þeim sem að þjáðust af mikilli félagsfælni en 

þar voru 75 prósent karlmenn og 25 prósent kvenmenn. Ekki fannst marktækur munur á 

samfélagsmiðlanotkun á milli hópanna. Niðurstöður rannsóknarinnar styðja fyrri rannsóknir 

á sama efni um það að léleg félagsfærni og mikil tölvunotkun tengjast. þetta sýnir að það er 

jákvæð fylgni á milli vandamála með tölvunotkun og feimni, einmanaleika og forðun á 

samskiptum. Þeir sem að áttu í vandræðum með netnotkun sína voru mun meira inn á við, 

fundu fyrir miklum kvíða í félagslegum aðstæðum og voru einmana  en fundu fyrir meiri 

stuðning frá samfélagsmiðlum en aðrir netnotendur. Félagsfælni felur í sér lítið sjálfstraust 

þegar kemur að félagslegum samskiptum og fólk er oft hrætt við að verða sér til skammar. 

Þessvegna leitar fólk með félagsfælni frekar í það að eiga í samskiptum við aðra á netinu til 

þess að forðast það að hittast augliti til auglitis. Bak við tölvuskjáinn geta þau stjórnað því 

betur hvernig þau koma fram og eiga auðveldara með að fela sig. Ennfremur voru þeir sem 

að gátu ekki stjórnað internet notkun sinni líklegir til þess að verða fyrir neikvæðum 

afleiðingum þessvegna en þar má nefna skaða á vinnu, námi eða samböndum. Því meiri áhrif 

sem að tölvunotkunin hefur á þessum sviðum því meiri einmanaleika finnur einstaklingurinn 

fyrir og tölvunotkunin eykst enn frekar. Þegar kemur að leikjanotkun þá líður þeim með 

félagsfælni oft betur að búa sér til sinn sýndarveruleika og aðra persónu til þess að forðast 

venjuleg mannleg samskipti sem að eykur á félagsfælnina (Weinstein, Dorani, Elhadif, 

Bukovza og Yarmulnik, 2015).  Árið 2014 var gerð rannsókn á meistaranemum við Háskólann 

í Sargodha þar sem skoðuð voru tengsl tölvufíknar og kvíða. Niðurstöður sýndu að því meiri 

tölvunotkun því meiri kvíði en karlmenn mældust þar bæði hærri í líkum á tölvufíkn og kvíða í 

kjölfarið. Þessi rannsókn studdi niðurstöður annarra rannsókna um sama efni (Azher, Khan, 

Salim, Bilal, Hussain og Hasseb, 2014). 
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7 Úrræði  

Við erum búin að skoða hvernig tölvufíkn lýsir sér, hverjir eiga í hættu á því að þróa með sér 

slíka fíkn og að þeir sem að þjást af félagsfælni séu mun líklegri til þess að þjást af slíkri fíkn. 

Því skiptir miklu máli að vera með góð úrræði í boði fyrir bæði tölvufíkn og félagsfælni. Þessi 

kafli einblínir því á það hvaða úrræði eru í boði hér á landi. 

7.1 Úrræði við tölvufíkn 

Eyjólfur Örn Jónsson er sálfræðingur sem að hefur undanfarið tíu ár aðstoðað fólk sem að á í 

erfiðleikum með netfíkn. Á þessum árum hefur hann aðstoðað á milli tvö til þrjúþúsund 

einstaklinga og hans helsti skjólstæðingahópur eru ungir strákar á aldrinum 13 til 25 ára. Þó 

hafa börn allt niður í sjö ára komið í meðferð við tölvufíkn og einnig fólk allt að sjötugt 

(Guðrún Hálfdánardóttir, 2015). Eitt af því sem að Akureyrarbær hefur gert til þess að reyna 

að sporna við of mikilli tölvunotkun barna er að setja viðmið um skjánotkun. Öll heimili á 

Akureyri fengu svo sendan ísskápssegul með upplýsingum um tölvutíma fyrir hvern aldur 

fyrir sig. börn á leikskólaaldri ættu því ekki að vera meira en 60 mínútur á dag í tölvunni og 

ungmenni ættu ekki að vera meira en 240 mínútur eða ekki yfir fjóra tíma (Ragnar Hólm 

Ragnarsson, 2017). Börn sem að þjást af tölvufíkn þurfa að bíða lengi á biðlistum eftir 

úrræðum hjá BUGL, barna- og unglingageðdeild Landspítalans. Börn skynja tímann öðruvísi 

en fullorðnir og þannig getur árs bið verið þeim óbærileg og aukið vandann til muna (Halla 

Harðardóttir, 2015). Í alvarlegustu tilfellum af netfíkn barna þarf innlögn inná BUGL.  Þá eru 

börnin ekki einungis hætt að hafa samskipti við aðra í umhverfinu vegna 

tölvunotkunnarinnar heldur eru þau í lífshættu vegna vanvirkni og þunglyndis. Börnin eru 

hætt að sinna hreinlæti, ljúga, eru áhugalaus um heilsu og jafnvel komin með 

sjálfsvígshugsanir. Sum þeirra þurfa á lyfjameðferð að halda á meðan öðrum dugir að æfa sig 

í þeim daglegu athöfnum sem að þau voru hætt að sinna en það er meðal annars að fara í 

sturtu, borða á matmálstímum og horfast í augu við fólk. Fráhvarfseinkennin við tölvufíkn 

geta verið alvarleg en þau geta sem dæmi verið mikill kvíði og óróleiki. (Guðlaug María  

Júlíusdóttir, 2012, Anna Lilja Þórisdóttir, 2012). Önnur úrræði sem að í boði eru fyrir 

tölvufíkla eru meðal annars hugræn atferlismeðferð, þjálfun í félagslegri færni, lyfjameðferð 

og svo fjölskyldumeðferð (Halla Harðardóttir, 2015). Einnig býður fjölskyldumiðstöðin 

Lausnin upp á einstaklingsmiðuð námskeið við tölvu- eða netfíkn sem ætlað er fyrir fólk á 

aldrinum 10 til 35 ára (Lausnin, e.d.). Þjálfun í félagslegri færni hefur verið beitt með góðum 
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árangri hingað til til þess að auka færni í samskiptum hjá þeim sem að þurfa á því að halda. 

Þjálfunin byggist á viðamiklum rannsóknum sem hafa verið framkvæmdar innan 

félagssálfræðinnar á því hvernig við förum að því að skilja eða misskilja hvort annað, hvernig 

við leysum úr ágreiningi og hvernig við förum að því að hegða okkur á þann hátt sem að er 

viðeigandi hverju sinni. Meginforsenda þjálfunar í félaglegri færni er að það sé hægt að læra 

hana eins og hvað annað þó svo að námið geti reynst sumum virkilega erfitt. Unnið er með 

þrjá flokka í félagsfærni en það eru tjáningarhæfni, túlkunarhæfni og hæfni til þess að 

bregðast við í samræmi við aðstæður. Þetta meðferðarúrræði getur verið mjög gagnlegt fyrir 

fjölda sjúklinga samkvæmt rannsóknum þó svo það virki ekki fyrir alla en þó virðist þjálfunin 

alltaf hafa jákvæð áhrif á félagslega færni (Jakob Smári, e.d.). Stuðningshópar og 

endurhæfing hafa einnig reynst vel í öðrum löndum en lítið hefur verið um slíkt hér á landi 

(Halla Harðardóttir, 2015).  

7.2 Úrræði við félagsfælni 

Eitt besta úrræðið sem að er í boði við félagsfælni er hugræn atferlismeðferð eða HAM eins 

og hún er oftast kölluð. Hugræn atferlismeðferð getur verið ólík eftir því hvaða vanda er 

verið að vinna með en er meginatriðið þó að vinna að endurmati hugsana. Meðferðin getur 

bæði verið einstaklingsmeðferð en einnig hópmeðferð sem að varir yfirleitt í um tólf vikur. Er 

þá hist einu sinni í viku í um tvær klukkustundir í senn. Í hugrænni atferlismeðferð er farið 

yfir fræðslu um röskunina, kerfisbundna ónæmingu, berskjöldun og síðan er farið út í 

atferlistilraunir þar sem að einstaklingurinn fer í aðstæður sem að veldur félagsfælninni eða 

kvíðanum í félagslegum aðstæðum. Þá er fyrst farið í það að takast á við þær aðstæður sem 

að valda litlum kvíða og farið svo í erfiðari og erfiðari aðstæður. Annað sem að skiptir máli í 

hugrænni atferlismeðferð er endurmat hugsana. Þá er einstaklingnum leiðbeint um það 

hvernig hann getur þekkt þær hugsanir sem að koma upp í þeim aðstæðum sem að valda 

honum kvíða og hann lærir að endurmeta þessar hugsanir og skilja þær. Aðrar aðferðir geta 

einnig verið hjálpsamar gegn félagsfælni en má þar til dæmis nefna markvissa slökun. Þar er 

einstaklingnum kennt ákveðin slökun sem að hann getur svo notað í erfiðum félagslegum 

aðstæðum(Pálína Erna Ásgeirsdóttir, 2013 ). 

Félagsfærniþjálfun er önnur meðferð sem að hægt er að nota við félagsfælni. Sú 

meðferð byggir á þeim hugmyndum að fólk með félagsfælni skorti færni í félagslegri hegðun, 

þetta hefur þó ekki verið staðfest með rannsóknum. Þá er bæði óyrt og yrt hegðun æfð með 
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því að mynda augnsamband og æfa sig í að spyrja spurninga en bara þetta getur verið erfitt 

fyrir einstaklinga sem að finna fyrir félagsfælni.  Allt að þrír af hverjum fjórum sem að leita 

sér hjálpar við félagsfælni ná árangri. Fræðsla á vandanum og vinna með hugsanir getur skipt 

sköpum í breytingum til batnaðar (Pálína Erna Ásgeirsdóttir, 2013). 

Kvíðameðferðarstöðin er ein af þeim stofnunum sem að býður upp á úrræði fyrir þá sem 

að þjást af félagsfælni. Þeirra helsta meðferð er hópmeðferð sem að byggir á hugrænni 

atferlismeðferð enda getur það haft góð áhrif á þá sem að þjást af félagsfælni en kvíðinn fer 

smám saman minnkandi eftir því sem að einstaklingurinn mætir í fleiri tíma. Margir eiga þó 

erfitt með að koma sér í það að mæta í fyrstu tímana en þegar þau komast yfir það gengur 

allt betur. Hópmeðferðin er í um sex til tíu vikur en hópurinn hittist vikulega í tvo tíma í senn 

þar sem að sálfræðingur veitir fræðsluerindi um kvíða fyrsta klukkutímann og síðan eru 

æfingar þann seinni. Æfingarnar eru hafðar hæfilega krefjandi svo að fólk nái að nýta þær sér 

til betrunnar. Fólk á oft erfitt með þetta fyrst en ef það nær að halda þessum æfingum áfram 

þá fer kvíðinn yfirleitt hratt minnkandi (Kvíðameðferðarstöðin, e.d.-c). 
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Umræður og lokaorð

 

Kaflarnir hér á undan hafa farið yfir ólíka þætti sem að tengjast fíkn, tölvufíkn og kvíða og 

búið er að skoða einkenni, orsakir, afleiðingar, úrræði og tengsl á milli þeirra. Í eftirfarandi 

kafla verður farið yfir helstu niðurstöður og ályktanir um efnið dregið ásamt því að skoða 

hvað megi svo betur fara í framtíðar rannsóknum á tölvufíkn.  

Lagt var upp í það verkefni að skoða það hvort að félagsfælni hefði einhver áhrif á 

tölvufíkn og þá sérstaklega hvort að hún væri áhættuþáttur eða afleiðing og einnig vildi 

höfundur fá svör við því hvaða hópar væru í áhættu á að þróa með sér tölvufíkn og þá 

sérstaklega meðal barna en börn nú til dags byrja mörg hver mjög ung að nota ýmsa 

samfélagsmiðla eins og youtube eða leiki. Byrjað var á því að fara yfir það hvað tölvufíkn væri 

til þess að fá betri skilning á hugtakinu og hvað það fæli í sér. Það kom á óvart hversu mikið 

efni var hægt að finna um rannsóknir á ólíkum nálgunum á tölvufíkn en þó fannst mér vanta 

fleiri, betri og nýrri rannsóknir á því hvaða hópar væru helst í hættu á að þróa með sér 

tölvufíkn og hvaða úrræði væri hægt að bjóða þeim til þess að koma í veg fyrir það eða vinna 

að því að hjálpa einstaklingum sem að eru þegar komir með tölvufíkn. Einnig mætti rannsaka 

samfélagsmiðlafíkn betur en í dag eru nánast allir með aðgang að samfélagsmiðlum og þeir 

eru hannaðir þannig að við höfum þörf fyrir að fylgjast vel með því hvað er að koma þar inn. 

Er því samfélagsmiðlafíkn hlutur sem að getur aukist verulega næstu ár og því gott að vera í 

stakk búin með rannsóknir, úrræði og forvarnir. Þær rannsóknir sem að ég skoðaði bentu til 

þess að ýmis ólík persónueinkenni gætu verið stór þáttur í því af hverju fólk þróaði með sér 

tölvufíkn. Hlédrægir, lokaðir einstaklingar voru því mun líklegri til þess að þróa með sér 

tölvufíkn en þeir einstaklingar sem að voru opnir og félagslyndir. Kvíði var eitt af því sem að 

kom mjög oft fyrir í gögnum sem að skoðuð voru sem orsök. Sá kvíðaflokkur sem að oftast 

var nefndur var félagsfælni en þeir sem að þjáðust af henni liðu betur með það að loka sig af 

og eyða annaðhvort tíma sínum í netleiki þar sem að það gat flúið inn í aðra veröld eða inná 

internetið og þá sérstaklega samfélagsmiðla þar sem að það átti auðveldara með slík 

samskipti heldur en augliti til auglitis. Samkvæmt rannsóknum var greinileg breyting á 

hegðun þeirra sem að voru með tölvufíkn en þeir upplifðu meðal annars kvíða, félagsfælni, 
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þunglyndi og árásargirni. Samkvæmt þeim rannsóknum sem að ég las getur félagsfælni því 

bæði verið orsök og afleiðing af of mikilli tölvunotkun. Bæði samfélagsmiðlar, spjallsíður og 

netleikir geta hjálpað einstaklingum sem að eiga erfitt félagslega með það að læra betur inn 

á félagsleg samskipti en þó ber að hafa í huga að með of mikilli notkun getur tölvunotkunin 

verið hamlandi þeim sem að þjást af félagsfælni þar sem að þeir forðast eftir fremsta megni 

að eiga í mannlegum samskiptum við annað fólk augliti til auglitis. Því þarf að passa það hvar 

mörkin liggja. Íslendingar eiga mjög greiðan aðgang að tölvum og netinu og Ísland er eitt af 

fáum löndum þar sem að börn yngri en sex ára eru í miklum hluta farin að eyða tíma á netinu 

svo mér fannst einnig áhugavert að skoða hvernig tölvunotkun barna væri og þá sérstaklega 

hér á landi. Rannsóknin ungt fólk er gerð hér á landi árlega þar sem að nemar miðstigs í 

grunnskóla svara henni annað árið og svo nemendur í unglingadeild svara henni næsta ár og 

svo koll af kolli. Nýlega var sett inn í þann spurningalista spurningar tengdar tölvunotkun og 

var merkilegt að skoða þessa rannsókn og skoða hvernig líðan þeirra tengdist við 

tölvunotkun þeirra. Niðurstöðurnar voru nokkuð sláandi en um 30 prósent stelpna í 

unglingadeild svöruðu því að þær eyddu meira en fjórum klukkustundum á dag á 

samfélagsmiðlum á meðan strákarnir gerðu það mun minna. Hægt var að tengja slæma 

líðan, þunglyndi og grátgirni við aukna notkun samfélagsmiðla. Strákarnir eyddu hinsvegar 

mun meiri tíma en stelpurnar í tölvuleikjum en þar voru 19 prósent stráka sem að sögðust 

eyða meira en fjórum klukkustundum á dag í slíka iðju. Skólar eru farnir að innleiða tæknina í 

meira magni og má þar sérstaklega nefna spjaldtölvuvæðingu Kópavogsbæjar en þar fá 

krakkarnir spjaldtölvu til einkanota á meðan þau stunda nám. Verkefnið hófst árið 2015 og 

hefur gengið vel en þó hafa nokkrir hnökrar eins og aukin notkun barnanna á tölvunum í 

kennsluhléum komið fram en verið er að vinna að því að finna lausn sem að hentar bæði 

börnum og foreldrum. 

Sem betur fer er vitund fólks að aukast mikið þegar kemur að tölvunotkun og foreldrar 

eru farnir að verða mun meðvitaðri um það sem að börnin þeirra eru að gera á netinu heldur 

en var. Verkefnið SAFT eða samfélag, fjölskylda og tækni hefur verið að vinna að 

vitundavakningu um tölvunotkun barna og unglinga hér á landi. Rannsóknir á efninu hafa 

aukist og þar með aukið skilning okkar á því hvað felst í tölvufíkn, hverjir eiga í hættu á að 

verða fyrir henni og hverjar afleiðingarnar eru. Það eru einhver úrræði í boði til þess að 

hjálpa þeim sem að þjást af tölvufíkn og þar má sérstaklega nefna hugræna atferlismeðferð 

sem að virkar einstaklega vel gegn kvíða og félagsfælni líka svo hægt væri að nota það fyrir 
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þá sem að þjást af báðu. Félagsfærninámskeið er einnig eitthvað sem að er notað bæði fyrir 

þá sem að þjást af félagsfælni og einnig þá sem að eru með tölvufíkn en þar er unnið að því 

að kenna félagsfærni og rannsóknir sýna að þessi aðferð er að virka mjög vel. Einnig er hægt 

að leita til sálfræðinga en hér á landi er að minnsta kosti einn sem að sérhæfir sig í tölvufíkn 

og þá sérstaklega tölvuleikjafíkn. Önnur úrræði eru í boði en þó þyrfti að mínu mati að koma 

með úrræði sem að notar heildarsýn og vinnur á fjölþættum vanda þar sem að tölvufíkn 

virðist sjaldan vera eina vandamálið hjá einstaklingum sem að hafa þá fíkn. Kvíði, félagsfælni, 

þunglyndi, einmanaleiki og árásargirni voru eitthvað sem að kom endurtekið fram í þeim 

rannsóknum sem skoðaðar voru og því mikilvægt að geta boðið upp á úrræði sem að vinnur 

á fleira en bara tölvufíkninni. Einnig þyrftu úrræðin að henta ólíkum aldurshópum en eins og 

er eru langir biðlistar fyrir börn sem að eiga í vandamálum með tölvunotkun inná BUGL og 

getur því vandinn versnað enn frekar á meðan beðið er. 

Til þess að svara rannsóknarspurningunni um það hvort að tölvufíkn og félagsfælni 

tengjast þá er svarið já. Allar rannsóknir sem að skoðaðar voru bentu til þess að mikið af 

þeim einstaklingum sem að fundu fyrir félagsfælni sóttu meira í samskipti í tölvum og þeir 

sem að voru komnir með tölvufíkn þróuðu með sér félagsfælni vegna lítilla samskipta við 

annað fólk augliti til auglitis. 

Tölvur eru og munu vera stór partur af okkar lífi og því þurfum við að vera meðvituð um 

það hvernig við umgöngumst þær og kenna börnunum okkar það líka. Enn frekari 

vitundavakning er þörf í sambandi við of mikla tölvunotkun þar sem að tölvur eru farnar að 

vera mjög stór partur af okkar lífi. Ég væri sérstaklega til í að sjá frekari rannsóknir á 

tölvunotkun ungra barna, þá sérstaklega frá tveggja til tíu ára og þá mögulega í tengslum við 

félagsfærni, líðan og jafnvel tungumálaskilning en börn eru farin að nota internetið ansi ung 

og því væri merkilegt að sjá fleiri rannsóknir tengdar ungum börnum. Flestar rannsóknir sem 

að notast var við í ritgerðinni beindust að eldri börnum, unglingum eða fullorðnu fólki en 

erfitt var að finna heimildir fyrir ung börn og tölvunotkun. Ég væri einnig til í að sjá frekari 

rannsóknir á samfélagsmiðlafíkn en það virðist vera vaxandi vandamál í heiminum og því 

mikilvægt að vera með vaðið fyrir neðan sig og byrja strax að skoða orsakir og afleiðingar 

þess.  
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