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Ágrip	

	

Ritgerð	þessi	er	hefðbundin	rannsóknarritgerð	og	verður	litið	til	nýlegra	rannsókna	sem	
hafa	verið	gerðar	á	tölvunotkun	ungmenna	og	kenningum	Baumrind	um	uppeldishætti	
foreldra.	Markmið	okkar	er	að	sýna	hvaða	áhrif	uppeldishættir	uppalenda	geta	haft	á	
tölvunotkun	ungmenna	og	hvetja	til	umræðu	milli	uppalenda	og	ungmenna	um	mikilvægi	
góðra	uppeldishátta	og	skynsamlegrar	tölvunotkunar.	Einnig	er	stefnt	að	því	að	fræða	
ungmenni	og	uppalendur	um	skaðsemina	sem	óhófleg	tölvunotkun	getur	haft	í	för	með	
sér.	Tölvunotkun	getur	ekki	aðeins	haft	líkamleg	áhrif	á	einstaklinginn	heldur	einnig	
andleg	áhrif.				

		 Helstu	niðurstöður	eru	að	uppalendur	gegna	mikilvægu	hlutverki	þegar	kemur	að	
tölvunotkun	barna	þeirra	og	ungmenna.	Einnig	varpa	þær	ljósi	á	að	uppeldishættir	
uppalenda	geta	haft	víðfeðm	áhrif.	Uppalendur	ættu	að	hafa	reglur	og	skýr	mörk	þegar	
kemur	að	tölvunotkun	ungmenna,	sem	er	á	meðal	þeirra	einkenna	sem	leiðandi	og	
skipandi	uppeldishættir	bera	með	sér.	Góð	samskipti	milli	uppalenda	og	ungmenna	skipta	
máli.	
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Höfundar	ritgerðarinnar	vilja	einnig	þakka	leiðbeinanda	sínum,	Steingerði	Ólafsdóttur	
fyrir	góðar	ábendingar	og	leiðsögn	við	gerð	verkefnisins.			

Þetta	lokaverkefni	er	samið	af	okkur	undirrituðum.	Við	höfum	kynnt	okkur	Siðareglur	
Háskóla	Íslands	(2003,	7.	nóvember,	http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)	og	fylgt	þeim	
samkvæmt	bestu	vitund.	Við	vísum	til	alls	efnis	sem	við	höfum	sótt	til	annarra	eða	fyrri	
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1 Inngangur		
	

Tölvutækni	og	internetið	hafa	hrint	af	stað	byltingu,	því	þau	skipa	stóran	sess	í	okkar	
daglega	lífi	og	einnig	kemur	tölvutækni	inn	á	mörg	svið	þjóðlífsins.	Fjölskyldur	standa	nú	
frammi	fyrir	nýjum	áskorunum	sem	þær	hafa	ekki	þurft	að	gera	ráðstafanir	fyrir	áður	og	
eru	jafnvel	óundirbúnar	að	takast	á	við.		

	Netheimurinn	er	sýndarveruleikarými	sem	leyfir	okkur	að	tengjast	öðru	fólki	þökk	sé	
mikilli	útbreiðslu	tölva	og	snjalltækja.	Netheimar	hafa	birst	okkur	og	þá	sérstaklega	nýjum	
kynslóðum	sem	nýtt	umhverfi,	sem	þykir	vera	á	pari	við	okkar	hefðbundna	heim	sem	við	
þekkjum	(Kim,	2008).	Mikil	tölvunotkun	er	á	Íslandi,	en	um	96%	íslenskra	heimila	eru	
nettengd	í	dag	og	er	notkun	þeirra	mjög	regluleg.	Þetta	hlutfall	nettengdra	heimila	er	eitt	
það	hæsta	í	heiminum	í	dag	(Hagstofa	Íslands,	2017).	Tæknivæðingin	hefur	orðið	hröð	og	
fer	notkun	tölva	stöðugt	vaxandi	á	Íslandi.	Stöðugt	fleiri	þjónustuaðilar,	verslanir,	skólar,	
veitingastaðir,	bankar	og	fleiri	bjóða	upp	á	netþjónustu	eða	kennslu	í	gegnum	netið.	
Einnig	eru	margir	skólar	sem	hafa	innleitt	meiri	tækni	í	sínu	starfi,	líkt	og	leikskólar	sem	
nota	spjaldtölvur	í	kennslu	fyrir	börnin,	grunnskólar	sem	nota	tölvur	í	kennslustundum	en	
ungmenni	taka	jafnvel	með	sínar	eigin	tölvur	í	framhaldsskóla.	Fræðimenn	hafa	fullyrt	að	
netið	og	tölvur	muni	vera	aðal	upplýsingaöflunar-	og	þjónustuleið	okkar	í	framtíðinni	
(Young,	1999).	

	Í	grein	Amalíu	Björnsdóttur,	Baldurs	Kristjánssonar	og	Barkar	Hansen	(2009)	er	
hugtakið	tölvufíkn	sett	fram	og	skilgreind	á	þann	hátt	að	sá	einstaklingur	sem	hefur	ekki	
lengur	fulla	stjórn	á	tölvunotkun	sinni	glími	við	tölvufíkn.	Einnig	á	hugtakið	við	ef	
tölvunotkunin	er	farin	að	hafa	áhrif	á	daglegt	líf	einstaklingsins,	þ.e.	að	hann	sé	hættur	að	
sinna	skóla	eða	vinnu.		

	Tölvufíkn	hefur	verið	notað	sem	yfirhugtak	og	verður	undirflokkum	gert	skil	seinna	í	
ritgerðinni	(Þorsteinn	Kristjáns	Jóhannsson,	2013).	Hugtakið	tölvufíkn	er	í	raun	ekki	
viðurkennt	hugtak,	en	fræðimenn	hafa	síðustu	misseri	verið	óhræddir	við	að	nota	það	
(Amalía	Björnsdóttir,	Baldur	Kristjánsson	og	Börkur	Hansen,	2009;	Charlie,	HyeKyung	og	
Khoo,	2011;	Choo,	Sim,	Liau,	Gentile	og	Khoo,	2015;	DMS-V,	2013;	Murali	og	George,	
2007;	Nichols	og	Schwartz,	2010;	Young,	1999).	

	Tölvunotkun	getur	ekki	aðeins	haft	líkamleg	áhrif	á	einstaklinginn	heldur	einnig	
andleg	áhrif.	Líkamleg	áhrif	geta	verið	áhrif	á	svefn,	líkamsstöðu	og	offitu	sem	getur	haft	
verri	afleiðingar	lengra	á	lífsleiðinni.	Andleg	áhrif	eru	„stafræn	streita“	og	einnig	fleiri	
andlegir	þættir	líkt	og	kvíði,	félagsfælni	og	depurð	sem	geta	líka	gert	vart	við	sig.	„Stafræn	
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streita“	er	ekki	útbreitt	hugtak	og	voru	það	fræðimennirnir	Weinstein	og	Selman	(2016)	
sem	komu	fyrst	fram	með	það	í	rannsókn	sinni.	Hugtakið	verður	skilgreint	í	ritgerðinni.	

	Uppalendur	ættu	að	hafa	reglur	og	skýr	mörk	þegar	kemur	að	tölvunotkun	
ungmenna,	sem	farið	verður	yfir	í	öðrum	kafla	ritgerðarinnar.	Einnig	ættu	þeir	að	gera	
börnum	sínum	grein	fyrir	skaðseminni	sem	óhófleg	tölvunotkun	getur	haft	í	för	með	sér.	
Uppalendur	eru	mikilvægir	í	að	móta	líf	einstaklingsins	sem	þeir	ala	upp	og	það	að	hafa	
góð	samskipti	á	milli	uppalenda	og	ungmenna	getur	skipt	miklu	máli.	„Farsæl	samskipti	
við	aðra	er	mikilvægur	grunnur	að	vellíðan	og	velgengni	í	lífi	okkar“	(Sigrún	
Aðalbjarnardóttir,	2007).	

	Í	þessari	ritgerð	er	litið	til	nýlegra	rannsókna	sem	hafa	verið	gerðar	á	tölvunotkun	
ungmenna	og	gerð	grein	fyrir	kenningum	Baumrind	um	uppeldishætti	foreldra	og	þau	
áhrif	sem	uppeldishættir	geta	haft	á	börn.	Markmiðið	er	að	sýna	hvaða	áhrif	
uppeldishættir	uppalenda	geta	haft	á	tölvunotkun	ungmenna	og	að	fræða	ungmenni	og	
uppalendur	um	skaðsemina	sem	óhófleg	tölvunotkun	getur	haft	í	för	með	sér.	Því	er	
rannsóknarspurning	ritgerðarinnar:		Hvernig	geta	uppeldishættir	uppalenda	haft	áhrif	á	
tölvunotkun	ungmenna?	Og	hvernig	geta	rannsóknir	á	óhóflegri	tölvunotkun	og	tölvufíkn	
varpað	ljósi	á	það?	Til	þess	að	svara	þessum	spurningum	litum	við	helst	til	efnis	úr	
uppeldis-	og	menntunarfræði,	en	einnig	til	efnis	varðandi	rannsóknir	á	tölvunotkun.	

	Uppbygging	ritgerðarinnar	er	svo	hljóðandi,	fyrsti	kafli	er	inngangur,	í	öðrum	kafla	er	
fræðileg	umfjöllun	um	uppeldishætti	foreldra,	tölvunotkun	ungmenna,	
sjúkdómsflokkunarkerfið	DSM-V	og	hugtakið	„stafræn	streita“	skilgreint.	Í	þriðja	kaflanum	
er	farið	yfir	tölvunotkun	og		eru	undirkaflarnir	þar	tölvuleikir,	samfélagsmiðlar,	
internetnotkun	og	tölvufíkn.	Fjórði	kaflinn	ber	heitið	Að	þekkja	einkenni	og	undirkaflarnir	
eru	forvörn,	líkamleg	áhrif	tölvunotkunar	svo	sem	áhrif	á	svefn,	áhrif	á	líkamsstöðu	og	
áhrif	á	offitu.	Þá	er	farið	yfir	hvernig	er	hægt	að	þekkja	einkenni	tölvuofnotkunar,	kynnt	
hvaða	meðferðarúrræði	eru	í	boði	líkt	og	stuðningshópar,	fjölskyldumeðferð,	hugræna	
atferlismeðferð,	lyfjameðferð	og	eftirfylgni.	Í	fimmta	kaflanum	má	finna	umræður	og	
niðurlag.	

	Netið	gefur	notendum	þess	aðgang	að	ótal	hagnýtum	forritum	sem	geta	nýst	til	að	
auðvelda	nám,	til	að	framkvæma	viðskipti,	fá	aðgang	að	alþjóðlegum	bókasöfnum,	senda	
á	milli	fundargerðir	eða	til	að	skipuleggja	frí.	Netið	kemur	inn	á	hin	ótrúlegustu	svið	í	lífi	
okkar	svo	erfitt	er	að	útiloka	það	þegar	maður	er	orðinn	háður	því	(Young,	1999).	
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	Höfundar	munu	notast	við	orðið	tölvufíkn	hvað	oftast	í	ritgerðinni,	nema	þegar	um	
undirflokk	er	að	ræða.	Einnig	var	litið	til	rannsókna	á	ungmennum	á	aldrinum	12	til	19	ára	
og	verður	það	annað	mikilvægt	umfjöllunarefni.	

	Í	rannsóknarvinnu	notuðust	höfundar	við	leitarorðin	uppeldishættir	foreldra,	
tölvunotkun	ungmenna,	samfélagsmiðlar,	tölvuleikjanotkun,	tölvufíkn,	
sjúkdómsflokkunarkerfið	DSM-V	og	„stafræn	streita“	svo	eitthvað	sé	nefnt.	



12	

2 Fræðileg	umfjöllun			

Í	þessum	kafla	verður	fjallað	um	uppeldishætti	foreldra,	síðan	fara	höfundar	almennt	yfir	
tölvunotkun	ungmenna.	Þar	á	eftir	verður	gerð	grein	fyrir	sjúkdómsflokkunarkerfinu	DSM-
V	og	að	lokum	verður	hugtakið	„stafræn	streita“	skilgreint.	

2.1 Uppeldishættir	foreldra	

Rannsóknir	hafa	sýnt	að	ef	barn	fær	umhyggju	í	uppeldi	hefur	það	góð	áhrif	og	getur	það	
verið	forvörn	gegn	vanda	á	unglingsárum.	Margar	rannsóknir	hafa	einnig	bent	til	þess	að	
jákvæð	samskipti	á	milli	ungmenna	og	foreldra	minnka	líkur	á	slæmri	netnotkun.		
Unglingar	sem	hafa	fengið	skýr	mörk,	hlýju,	umhyggju	og	stuðning	í	uppeldi,	eða	notið	
leiðandi	uppeldishátta	samkvæmt	kenningum	Baumrind	(1971),	sýna	minni	
áhættuhegðun	á	netinu.	Baumrind	(1971)	skiptir	uppeldisháttum	foreldra	í	þrjá	flokka,	en	
þessir	flokkar	eru:	Leiðandi	foreldrar	(e.	authoritative),	eftirlátir	foreldrar	(e.	permissive),	
skipandi	foreldrar	(e.	authoritarian)	og	síðan	komu	Maccoby	og	Martin	(1983)	með	fjórða	
flokkinn	sem	er	kallaður	afskiptalausir	foreldrar	(e.	neglectful).	Uppeldishættirnir	eru	ólíkir	
og	ala	oftast	af	sér	ólíka	einstaklinga,	en	það	er	sjaldan	sem	foreldrar	falla	alveg	undir	einn	
flokk	heldur	notast	þeir	flestir	við	tvo	eða	fleiri	uppeldishætti	í	einu	(Ólína	
Freysteinsdóttir,	2014).	Hér	er	samt	sem	áður	ekki	talað	um	fjórar	tegundir	uppeldishátta	
sem	uppalendur	ættu	að	velja	úr,	því	að	minnsta	kosti	eru	tveir	þeirra	eru	ekki	
ákjósanlegir.		

	Kenning	Baumrind	(1971)	um	uppeldishætti	hefur	haft	mikil	áhrif.	Baumrind	
rannsakaði	bæði	þroska	barna	og	uppeldishætti	foreldra.	Börnunum	var	skipt	í	þrjá	hópa	
eftir	sjálfstæði,	sjálfstrausti	og	sjálfsaga.	Einnig	var	þeim	skipt	niður	eftir	því	hversu	
vingjarnleg	og	áhugasöm	þau	voru	í	samskiptum	við	aðra.	Síðan	rannsakaði	Baumrind	
(1971)	uppeldishætti	foreldranna	og	fylgdist	með	því	hvernig	foreldrarnir	stýrðu	barni	
sínu.	Hvort	þau	sýndu	því	hlýju,	umhyggju,	stuðning	og	hvatningu	í	samskiptum	og	hvernig	
foreldrar	notuðu	skýringar	í	samskiptum	við	börnin	(Baumrind,	1971).	Einnig	var	skoðað	
hvaða	kröfur	foreldrarnir	gerðu	til	barnsins	þroskalega,	félagslega,	vitsmunalega	og	
tilfinningalega	(Sigurður	J.	Grétarsson	og	Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	1983).		

		

	Til	eru	margar	rannsóknir	sem	hafa	verið	gerðar	í	tengingu	við	uppeldishætti	
Baumrind.	Hér	verður	fjallað	um	hvern	uppeldishátt	fyrir	sig	og	hvað	einkennir	hegðun	
foreldra	eftir	því	hvaða	flokki	þau	tilheyra,	það	er	að	segja	leiðandi	foreldrar,	skipandi	
foreldrar,	eftirlátsamir	foreldrar	og	afskiptalausir	foreldrar.		
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	Leiðandi	uppeldishættir	innihalda	umhyggju,	hlýju,	viðurkenningu,	skýr	mörk	og	
stuðning	frá	foreldrum	(Baumrind,	1971;	Ólína	Freysteinsdóttir,	2014).		

	Það	sem	einkennir	leiðandi	foreldra	er	að	þau	krefjast	þroskaðrar	hegðunar	af	
barninu,	taka	vel	á	móti	hugmyndum,	setja	skýr	mörk,	hvetja	börnin	í	að	skýra	sjónarmið	
sín,	eru	ekki	uppáþrengjandi,	nota	útskýringar	og	sýna	mikla	hlýju	og	uppörvun	
(Baumrind,	1971).	Börn	sem	hafa	fengið	leiðandi	uppeldi	virðast	hafa	meiri	
samskiptaþroska,	betra	sjálfsálit,	minni	depurð	og	meiri	trú	á	að	geta	haft	áhrif	á	sitt	eigið	
líf.	Þau	eru	ólíklegri	til	þess	að	neyta	áfengis	í	óhófi	og	reykja	sígarettur,	ólíklegri	til	að	
prófa	amfetamín	og	hass.	Einnig	eru	þau	líklegri	til	að	sýna	betri	námsárangur	á	
samræmdum	prófum	og	líklegri	til	að	ljúka	framhaldsskóla	eða	menntaskóla	(Sigurður	J.	
Grétarsson	og	Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	1983).		

	Uppalendur	sem	nota	eftirláta	uppeldishætti	virðast	bregðast	vel	við	hugmyndum	
barna	sinna,	leyfa	töluverða	sjálfstjórn,	sýna	börnum	sínum	hlýju	og	eru	undanlátssamir.	
Þau	setja	ekki	skýr	mörk	en	forðast	beina	árekstra	(Baumrind,	1971).		Rannsóknir	benda	til	
þess	að	eftirlátir	foreldrar	skipti	sér	ekki	mikið	af	börnum	sínum,	ala	þau	upp	í	miklu	
frjálsræði	og	hugsa	ekki	um	að	það	þurfi	að	örva	sjálfstæði	og	sjálfstraust	barnanna.	Þeir	
setja	fáar	reglur	og	gera	litlar	kröfur	um	að	börnin	fari	eftir	þeim.	Þeir	reyndust	þó	sýna	
börnum	sínum	meiri	hlýju	og	umhyggju	heldur	en	skipandi	foreldrar	(Sigurður	J.	
Grétarsson	og	Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	1983).		

	Skipandi	foreldrar	virðast	stjórna	börnum	sínum	með	boðum	og	bönnum,	refsa	fyrir	
misgjörðir	og	hafa	skýrar	reglur.	Einnig	ætlast	þau	til	þess	að	börnin	hlýði	án	útskýringa	og	
sýna	litla	hlýju	og	uppörvun.	Þau	eiga	það	til	að	dæma	hegðun	og	viðhorf	þeirra.	Skipandi	
foreldrar	eiga	það	til	að	vera	með	ákveðnar	reglur	í	uppeldi	sínu	og	tengist	það	jafnvel	
hvernig	þau	voru	sjálf	alin	upp.	Þessar	reglur	eru	oft	af	gamla	skólanum	þegar	kemur	að	
hlýðni,	aga	og	reglum	inni	á	heimilinu.	Reglurnar	eru	oftast	óútskýrðar	af	foreldrunum	og	
fá	börnin	ekki	að	mæla	gegn	þeim.	Ef	það	gerist	að	börnin	virða	ekki	reglurnar	og	fara	ekki	
eftir	þeim	er	þeim	oft	refsað	(Baumrind,	1991).		Börn	skipandi	foreldra	eru	oft	með	slakari	
námsgetu	en	önnur	börn.	Skipandi	foreldrar	eiga	það	til	að	refsa	börnum	sínum	fyrir	það	
ef	þau	hafa	ekki	sömu	lífssýn	og	þau.	Þau	vilja	að	börnin	séu	ábyrgir	einstaklingar	og	sinni	
heimilisstörfum,	sem	á	að	gera	það	að	verkum	að	þau	beri	meiri	virðingu	fyrir	starfi	sínu	
og	vinnu	á	vinnumarkaðnum	í	framtíðinni	(Baumrind,	1971).		Skipandi	foreldrar	ætlast	til	
þess	að	börnin	taki	þeirra	orðum	og	skoðunum	sem	reglum	og	lögum,	og	bera	ekki	
virðingu	fyrir	skoðunum	barna	sinna.	Skipandi	foreldrar	eiga	það	til	að	lítillækka	börnin	sín	
og	rífa	niður	sjálfstraust	þeirra	(Sigurður	J.	Grétarsson	og	Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	1983).		
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	Einkennandi	fyrir	afskiptalausa	foreldra	er	að	þau	ala	upp	börnin	sín	í	stjórnleysi,	
setja	ekki	skýr	mörk	og	gera	litlar	sem	engar	kröfur	til	barna	sinna.	Foreldrar	sem	eru	
afskiptalausir	sinna	samt	grunnþörfum	barna	sinna	eins	og	að	gefa	þeim	að	borða,	passa	
upp	á	hreinlæti	og	klæða	þau	(Maccoby	og	Martin,	1983).	Foreldrarnir	taka	sjaldan	þátt	í	
lífi	barnanna	og	eiga	í	litlum	samskiptum	við	þau.	Börn	sem	alast	upp	við	afskiptalaust	
uppeldi	eru	með	slakari	námsgetu,	eru	líklegri	til	þess	að	vera	með	slæma	sjálfsmynd,	eiga	
erfitt	með	að	tengjast	öðrum	tilfinningalega	síðar	á	ævinni	og	eru	að	jafnaði	heldur	
stjórnlaus	(Sigurður	J.	Grétarsson	og	Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	1983).		

	Rannsóknir	á	uppeldisháttum	foreldra	sýna	ekki	alger	tengsl	á	milli	lakari	námsgetu	
eða	óviðeigandi	hegðunar	barna	við	slæma	uppeldishætti.	Börn	eru	misjöfn	eins	og	þau	
eru	mörg	og	þrátt	fyrir	að	ein	uppeldisaðferð	henti	einu	barni	þýðir	það	ekki	að	það	henti	
því	næsta.	Uppalendur	ættu	að	finna	leið	til	þess	að	notast	við	mismunandi	
uppeldisaðferðir,	því	að	börn	bregðast	á	margbreytilegan	hátt	við	mismunandi	aðstæður	
og	þess	vegna	nægir	ekki	aðeins	ein	uppeldisaðferð	í	uppeldi	barna.	Það	þarf	að	miða	
uppeldi	við	þroska	barns	því	þær	aðferðir	sem	henta	vel	þegar	átt	er	við	ungbörn	henta	
síður	þegar	átt	er	við	ungmenni,	það	er	vegna	þess	að	uppeldisaðferðir	verða	að	mótast	af	
þroska	þess	barns	sem	við	á	(Sigurður	J.	Grétarsson	og	Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	1983).	

2.2 Almennt	um	tölvunotkun	ungmenna	

Skólar,	frístundarheimili,	íþróttafélög	og	æskulýðshreyfingar	hafa	það	hlutverk	að	stuðla	
að	því	sem	gerir	ungmenni	að	hæfum	fullorðnum	einstaklingum,	sjálfsagt	eru	notaðar	
mismunandi	uppeldisaðferðir	á	hverjum	og	einum	stað.	Samfélagið	sem	við	búum	í	ætlast	
til	virkrar	þátttöku	og	færum	einstaklingum	til	að	takast	á	við	þau	verkefni	sem	koma	upp.	
Tíminn	sem	ungmenni	verja	fyrir	utan	það	upptalda	hér	í	byrjun	skiptir	einnig	máli,	svo	
spurningin	er:	Hvað	verja	ungmenni	frítíma	sínum	í?		

Gott	er	að	hafa	í	huga	að	tölvunotkun	er	ákveðin	tómstundaiðkun	þó	ekki	sé	um	
skipulagt	tómstundastarf	að	ræða.	Í	eftirfarandi	kafla	munum	við	líta	til	þeirra	athafna	
sem	ungmenni	stunda	eftir	skóla,	en	má	þá	helst	nefna	hvað	þau	gera	í	frístundum	sínum.		
En	hér	verður	ekki	fjallað	um	skipulagt	tómstundastarf	ungmenna.		

	Þegar	framtíðaráform	og	líf	ungmenna	eru	mótuð	koma	margir	áhrifavaldar	til	
sögunnar	fyrir	utan	skóla.	Fyrst	má	nefna	fjölskylduna,	þá	sérstaklega	uppalendur,	því	þeir	
gegna	þýðingarmiklu	hlutverki	í	að	skapa	viðhorf	ungmenna	til	menntunar.	Uppalendur	
sem	eru	almennt	virkir	í	samskiptum	við	börn	sín	og	ungmenni	leggja	línur	að	heildstæðri	
hugsun	og	hvetja	börn	til	sjálfstæðis	og	gagnrýnnar	hugsunar,		sem	seinna	meir	mun	
koma	sér	vel	fyrir	þau.	Starf	uppalenda	er	þar	að	auki	afar	mikilvægt	því	þeir	þurfa	að	
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sinna	börnum	og	ungmennum	sínum	eftir	skóla	og	um	helgar,	og	einnig	sjá	þau	um	að	
skipuleggja	tómstunda-	og	frístundastarf	þeirra	(Amalía	Björnsdóttir,	Baldur	Kristjánsson	
og	Börkur	Hansen,	2009).	Seinni	áhrifaþátturinn	er	frítími	ungmenna,	þá	aðalega	hvernig	
þau	verja	honum.	Þetta	er	tíminn	þegar	ungmennin	eru	frjáls	og	hafa	svigrúm	til	að	leika	
sér,	minna	er	um	eftirlit	á	þessum	tíma	frá	uppalendum	en	oftast	nær	eru	einhver	mörk	til	
dæmis	um	það	sem	er	leyfilegt	að	skoða	og	tímann	sem	má	verja	hverju	sinni	við	ákveðna	
iðju.	

	Í	grein	Amalíu	Björnsdóttur,	Baldurs	Kristjánssonar	og	Barkar	Hansen	(2009)	er	fjallað	
um	rannsókn	sem	þau	framkvæmdu	með	því	að	leggja	fyrir	spurningalista	fyrir	nemendur	
í	6.bekk	og	9.bekk	í	íslenskum	skólum	og	foreldra	þeirra	skólaárið	2007-2008.	Tekið	skal	
tillit	til	þess	að	nær	tíu	ár	eru	síðan	þessi	rannsókn	var	framkvæmd,	svo	það	má	telja	
líklegt	að	niðurstöðurnar	væru	aðrar	í	dag	þar	sem	tölvunotkun	er	meiri	í	dag,	og	þá	
sérstaklega	vegna	tilkomu	mikils	aðgengis	að	snjalltækjum.	Í	rannsókninni	kom	fram	að	
tölvunotkun	var	töluverð	á	meðal	ungmenna	í	9.bekk	og	að	notkunin	var	minni	hjá	
stúlkum	heldur	en	drengjum.	Tölvueign	og	tölvunotkun	hjá	ungmennum	var	ekki	hægt	að	
tengja	við	menntun	foreldra	þeirra,	en	tölvunotkun	jókst	þegar	leið	á	skólagönguna.	
Áhugavert	er	að	sjónvarpsáhorf	og	menntun	foreldra	er	með	ríka	tengingu,	ef	foreldrar	
eru	með	lægra	menntunarstig	þá	horfa	ungmenni	meira	á	sjónvarp	og	hafa	jafnvel	
sjónvarp	inni	í	herbergi	hjá	sér.	Þeir	sem	falla	í	flokk	stórnotenda	á	tölvur	voru	drengir	í	
9.bekk,	en	11%	þeirra	voru	í	tölvunni	í	sjö	klukkutíma	á	dag	eða	lengur	(Amalía	
Björnsdóttir,	Baldur	Kristjánsson	og	Börkur	Hansen,	2009).	

	Sólveig	Jakobsdóttir	(1999)	framkvæmdi	rannsókn	sem	sýndi	að	um	það	bil	50%	
stúlkna	í	8.-10.	bekk	höfðu	aðgang	og	notuðu	tölvu	heima	hjá	sér	í	meira	en	tvo	tíma	á	
viku,	en	hjá	drengjum	var	hlutfallið	75%.	Sólveig	Jakobsdóttir	(2004)	framkvæmdi	aðra	
rannsókn	en		sú	rannsókn	sýndi	aukningu	í	tölvunotkun	en	78%	nemenda	í	9.-10.bekk	
höfðu	aðgang	og	notuðu	tölvu	heima	hjá	sér	í	meira	en	tvo	tíma	á	viku.		 	

Forvitnilegt	væri	ef	sami	rannsakandi,	Sólveig	Jakobsdóttir,	myndi	fylgja	þessum	
rannsóknum	um	tölvunotkun	eftir	með	því	að	framkvæma	rannsókn	í	dag,	rúmum	áratugi	
seinna	þegar	tölvur	og	netaðgengi	hafa	aldrei	verið	jafn	aðgengilegt.	

	Í	áðurnefndri	grein	Amalíu,	Baldurs	og	Barkar	(2009)	er	hugtakið	tölvufíkn	sett	fram	
og	er	það	skilgreint	á	þann	hátt	að	sá	einstaklingur	sem	hefur	ekki	lengur	fulla	stjórn	á	
tölvunotkun	sinni	glími	við	tölvufíkn.	Einnig	ef	tölvunotkunin	sé	farin	að	hafa	áhrif	á	
daglegt	líf	einstaklingsins,	þá	er	átt	við	að	viðkomandi	sé	hættur	að	sinna	skóla	eða	vinnu.	

	Tölvufíkn	má	flokka	í	marga	undirflokka	en	meginflokkarnir	tveir	sem	fjallað	verður	
um	í	þessum	kafla	eru	fíkn	í	tölvuleiki	og	netfíkn.	Þessar	fíknir	þurfa	ekki	að	útiloka	hvora	
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aðra,	margir	tölvuleikir	eru	spilaðir	á	netinu	og	eru	þar	að	auki	hópleikir	sem	krefjast	tíðra	
samræðna	milli	liðsfélaga	og	jafnvel	milli	liða.	Þegar	litið	er	til	netfíknar	hefur	það	komið	í	
ljós	að	drengir	eru	frekar	í	áhættuhóp	heldur	en	stúlkur	(Chou,	Condron	og	Belland,	2005).			

	Líkt	og	sést	á	mynd	eitt	og	tvö,	sem	teknar	er	úr	grein	Amalíu,	Baldurs	og	Barkar	
(2009,	mynd	3;	mynd	4)	er	sýnt	fram	á	mun	á	upplifun	og	sýn	uppalenda	og	ungmenna	
um	tölvunotkun,	hversu	ólík	skynjun	á	tíma	í	tölvu	sé.	

	

Mynd	1	-	Mat	foreldra	á	daglegri	netnotkun	barna	sinna	í	6.	og	9.	bekk	eftir	kyni.1	

	

	Þegar	foreldrar	ungmenna	í	6.	og	9.	bekk	voru	spurðir	út	í	daglega	tölvunotkun	barna	
sinna	sem	sést	á	mynd	1,	svöruðu	foreldrar	að	25%	drengja	í	9.bekk	væri	í	tölvunni	í	fjóra	
tíma	eða	meira	á	dag,	en	til	hliðsjónar	svöruðu	foreldrar	stúlkna	að	tæp	8%	væru	fjóra	
tíma	eða	meira	á	netinu	daglega.	Hins	vegar	töldu	foreldrar	barna	í	6.	bekk	að	börn	sín	
væru	mun	minna	á	netinu,	en	aðeins	12%	drengja	væru	fjóra	tíma	eða	lengur,	og	aðeins	
5%	stúlkna	væru	fjóra	tíma	eða	meira	í	tölvunni	á	dag	(Amalía	Björnsdóttir,	Baldur	
Kristjánsson	og	Börkur	Hansen,	2009,	mynd	3).	

	

																																																								

	

	

	
1	Mynd	tekin	úr	grein	Amalíu	Björnsdóttur,	Baldurs	Kristjánssonar	og	Barkar	Hansen	(2009,	mynd	3).		
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Mynd	2	-	Mat	barnanna	á	daglegri	tölvunotkun	sinni,	skoðað	eftir	kyni	og	aldri.2	

	Þegar	ungmennin	sjálf	í	6.	og	9.bekk	voru	spurð	um	daglega	tölvunotkun	sína,	eins	og	
sést	á	mynd	2,	þá	sögðust	3,5	%	þeirra	eða	19	einstaklingar	nota	tölvu	í	sjö	klukkustundir	
eða	lengur	daglega	og	voru	af	þeim	19	einstaklingum,	18	drengir	og	þá	15	drengir	úr	9.	
bekk,	sem	segir	okkur	að	11%	drengja	í	9.	bekk	í	þessari	rannsókn	falla	í	hóp	stórnotenda	
(Amalía	Björnsdóttir,	Baldur	Kristjánsson	og	Börkur	Hansen,	2009,	mynd	4).	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								

	

	

	
2	Mynd	tekin	úr	grein	Amalíu	Björnsdóttur,	Baldurs	Kristjánssonar	og	Barkar	Hansen	(2009,	mynd	4).	
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Tafla	1	-	Hlutfall	barna	sem	voru	með	sjónvarp	eða	nettengda	tölvu	í	eigin	herbergi,	skoðað	eftir	

aldri	og	kyni.3 

 

	Í	töflu	1,	má	sjá	hlutfall	barna	sem	voru	með	skjá	inni	í	eigin	herbergi.	Helmingur	
barna	í	9.	bekk	voru	með	nettengda	tölvu	í	eigin	herbergi	(Amalía	Björnsdóttir,	Baldur	
Kristjánsson	og	Börkur	Hansen,	2009,	tafla	8).	

 

	

2.3 Sjúkdómsflokkunarkerfið	(DSM-V)	

DSM-V	er	kerfi	sem	notað	er	af	fagfólki	til	að	greina	og	flokka	geðraskanir.	DSM-V	stendur	
fyrir	The	Diagnostic	and	Statistical	Manual	of	Mental	Disorders,	fimmta	útgáfa.	Íslensk	
þýðing	væri	Greiningar-	og	tölfræðileg	handbók	geðraskana.	Fimmta	útgáfan	af	þessari	
handbók	var	gefin	út	árið	2013	af	American	Psychiatric	Association	eða	Bandarísku	
geðlæknasamtökunum.		Upplýsingarnar	sem	DSM	kerfið	byggir	fræði	sína	á	eru	
tölfræðilegar	upplýsingar	frá	geðsjúkrahúsum.	Einnig	var	þetta	flokkunarkerfi	notað	sem	
leiðarvísir	fyrir	andlega	heilsu	af	bandaríska	hernum.	Kerfið	kom	fyrst	fram	á	sjónarsvið	
árið	1952	og	hefur	farið	ört	stækkandi	og	breyst	mikið	milli	fyrstu	útgáfu	(DSM-I)	og	
fimmtu	útgáfu	(DSM-V).	Þeim	geðröskunum	sem	finnast	í	handbókinni	hefur	fjölgað	milli	
ára	en	hins	vegar	hafa	nokkrar	verið	fjarlægðar	sökum	þess	að	þær	eru	ekki	lengur	álitnar	
sem	geðraskanir,	líkt	og	samkynhneigð.	Skiptar	skoðanir	eru	á	greiningarkerfinu	eins	og	er	

																																																								

	

	

	
3	Tafla	tekin	úr	grein	Amalíu	Björnsdóttur,	Baldurs	Kristjánssonar	og	Barkar	Hansen	(2009,	tafla	8).	
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með	margt,	en	það	sem	er	álitið	jákvætt	er	að	með	því	verður	greiningarflokkun	
geðrænna	raskana	samræmd	og	stöðluð.	Mörgum	þykir	hinsvegar	neikvætt	hvað	kerfið	er	
óvísindalegt	og	huglægt	sem	dregur	úr	áreiðanleika	þess	(American	Psychiatric	
Association,	e.d.;	American	Psychiatric	Association,	2013).			

	DSM-V	kerfið	inniheldur	fræðilega	umfjöllun	þar	sem	forsendur	þess	hvað	það	er	sem	
gerir	einstakling	að	netfíkli	(	e.	Internet	addict)	eru	gefnar	og	sagt	frá	dæmum.	Samkvæmt	
því	er	einstaklingur	haldin	netfíkn	ef	hann	notar	netið	viðvarandi	og	endurtekið	til	að	taka	
þátt	í	leikjum,	oftast	með	öðrum	leikmönnum.	Þetta	leiðir	oft	til	klínískrar	marktækrar	
skerðingar	eða	almennrar	vanlíðanar.	Ef	fimm	eða	fleiri	af	eftirfarandi	þáttum	gera	vart	
við	sig	á	12	mánaða	skeiði	en	talað	um	netfíkn	(American	Psychiatric	Association,	2013).	

• Gagntekin(n)	af	netleikjum.	Einstaklingurinn	heldur	áfram	að	hugsa	um	fyrri	leik	
sinn	eða	bíður	með	eftirvæntingu	að	spila	næsta	leik.	Netleikir	verða	þar	að	
leiðandi	stærsti	þátturinn	í	hans	daglega	lífi.	Það	má	nefna	að	þessi	röskun	er	ekki	
flokkuð	með	netspilafíkn,	en	sú	fíkn	er	einungis	flokkuð	undir	spilafíkn.	

• Fráhvarfseinkenni	gera	vart	við	sig	þegar	netleikurinn	er	tekinn	í	burtu	frá	
einstaklingi.	Þessi	einkenni	eru	oftast	pirringur,	kvíði	eða	depurð.	

• Umburðarlyndi	hverfur,	þörfin	fyrir	því	að	fara	í	tölvuna	eykst	og	sem	og	til	að	
lengja	tímann	í	tölvunni	til	að	taka	þátt	í	netleikjum.			

• Misheppnaðar	tilraunir	til	að	hafa	stjórn	á	þátttöku	í	netleikjum.	

• Missa	áhuga	á	fyrri	áhugamálum,	frístundum	og	því	sem	veitti	skemmtun,	að	
undanskildum	netleikjum.		

• Halda	áfram	óhóflegri	neyslu	netleikja	þó	svo	að	einstaklingurinn	viti	að	það	skapi	
sálfræðileg	vandamál	og	oftast	vanlíðan.	

• Blekkir	fjölskyldu	sína,	vini,	sálfræðinga	eða	aðra	um	hversu	oft	einstaklingurinn	
spili	netleiki.	

• Notar	netleiki	til	að	létta	á	vondu	skapi,	til	dæmis	finnast	maður	vera	vonlaus,	fá	
samviskubit,	kvíða	eða	flýja	veruleikann.	

• Hefur	sett	mikilvæg	sambönd	í	hættu	eða	misst	þau	algjörlega.	Hefur	einnig	misst	
af	mikilvægum	tækifærum	í	starfsframa,	hætt	í	vinnu	og/eða	skóla	vegna	
netleikja.			

	Netleikjafíkn	getur	verið	væg,	í	meðallagi	eða	alvarleg.	Það	fer	eftir	því	hversu	mikil	
röskun	hefur	orðið	á	hefðbundna	lífi	einstaklingsins.	Það	skal	vera	tekið	fram	að	
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netleikjafíkn	er	ekki	í	sama	flokk	og	spilafíkn	á	netinu	né	að	skoða	klámsíður	(American	
Psychiatric	Association,	2013).		

2.3.1 Undirflokkar	

Enn	hafa	undirflokkar	netleikjafíknar	ekki	verið	rannsakaðir	nægilega.	Netleikjafíkn	getur	
einnig	snúið	að	leikjum	sem	þarf	ekki	að	spila	á	netinu,	en	það	hefur	lítið	verið	skoðað.	
Einfaldlega	því	þeir	leikir	sem	hægt	er	að	spila	á	netinu	þróast	örar	og	grípa	fleiri	
einstaklinga,	einmitt	vegna	fjölbreytileikans	og	þess	að	maður	er	að	spila	við	aðra	á	sama	
tíma	(American	Psychiatric	Association,	2013).		

DSM-V	hefur	að	svo	stöddu	einungis	komið	með	skilgreiningu	á	netleikjafíkn.	Þó	svo	
að	grunnur	sé	kominn	fyrir	fleiri	undirflokkum	tengdum	tölvunotkun	líkt	og	
upplýsingafíkn,	sem	kemur	fram	í	kaflanum	um	tölvufíkn.	Nauðsyn	er	að	rannsaka	þær	
betur,	en	eflaust	má	vænta	fleiri	skilgreininga	í	næstu	útgáfu	DSM.	

2.3.2 Greining	

Eins	og	staðan	er	í	dag	þá	er	spilafíkn	eina	röskunin	sem	er	ótengd	vímuefnum	en	hún	fær	
staðfestingu	samkvæmt	DSM-V,	og	er	því	hægt	að	flokka	spilafíkn	undir	fíkn.	Það	má	engu	
að	síður	greina	frá	því	að	í	DSM-V	er	fjallað	um	aðrar	hegðunarraskanir,	vímuefnaraskanir	
og	fjárhættuspilaröskun	sem	fíknir	þó	ekki	í	læknisfræðilegum	skilningi.	Kínversk	yfirvöld	
hafa	skilgreint	netleikjafíkn	sem	fíkn	og	bjóða	upp	á	meðferð	við	þessari	fíkn	(American	
Psychiatric	Association,	2013).		 	 	 	

Netleikjafíkn	getur	haft	gríðarleg	áhrif	á	lýðheilsu	almennings,	samkvæmt	American	
Psychiatric	Association	(2013).	En	þá	eiga	þeir	við	að	með	aukinni	netleikjafíkn	geta	
vandkvæði	líkt	og	offita,	kvíði	og	þynglyndi	farið	að	segja	oftar	til	sín,	jafnvel	hjá	fleiri	
einstaklingum	og	breiðari	aldurshóp.		

Þessi	ofangreindu	vandamál	geta	haft	áhrif	á	til	dæmis	efnahag	hvers	lands	fyrir	sig,	
því	með	aukinni	offitu,	kvíða	og	þunglyndi	þarf	að	setja	meiri	í	rekstur	á	heilbrigðiskerfinu.	
Í	flestum	löndum	má	rekja	1-3%	heildarútgjalda	til	heilbrigðisþjónustu	til	afleiðinga	offitu	
(OECD,	2012).	

2.3.3 Forspárgildi	og	áhættuþættir	

Umhverfisþættir	geta	verið	áhættuþáttur,	það	aðgengi	sem	flestir	í	heiminum	hafa	að	
tölvum	og	nettengingu	gerir	þeim	sem	eru	í	áhættuhóp	fyrir	tölvufíkn	ekki	auðvelt	fyrir.	
Aðgengi	að	tölvum	sem	eru	nettengdar	er	mikill,	sem	gerir	einstaklingum	kleift	að	nálgast	
netleiki	sem	tengjast	netleikjafíkn	(American	Psychiatric	Association,	2013).		 	
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Drengir	eru	í	mun	meiri	hættu	en	stúlkur	að	verða	netleikjafíklar,	þá	eru	drengir	á	
unglingsaldri	í	sérstökum	áhættuhóp	með	að	þróa	með	sér	fíkn	í	netleiki	(American	
Psychiatric	Association,	2013).		 	 	 	 	 	 	 	

Þeir	einstaklingar	sem	glíma	við	netleikjafíkn	geta	misst	tökin	á	mörgu	í	lífi	sínu	líkt	og	
skóla,	vinnu	eða	sambandi	við	ástvini	og	fjölskyldu.	Áráttukennda	hegðunin	sem	fylgir	
netleikjafíkn	gerir	það	oft	að	verkum	að	hefðbundin	félags-	og	fjölskylduhegðun	þarf	að	
víkja.	Einkunnir	eiga	það	til	að	lækka	hjá	nemendum	sem	leiðir	að	lokum	til	falls	í	skóla.	
Skyldur	sem	þarf	að	sinna	vegna	fjölskyldunnar	eru	einnig	oft	settar	til	hliðar	(American	
Psychiatric	Association,	2013).	

2.4 Stafræn	streita	

Hugtakið	streita	hefur	verið	ríkjandi	í	rannsóknum	á	sambandi	sálfræði	og	sjúkdóma.	Samt	
sem	áður	er	streita	frekar	umdeilt	hugtak	og	miklar	deilur	hafa	verið	um	það	hvernig	
streita	skuli	vera	skilgreind.	Í	rannsóknum	hefur	streita	aðallega	verið	túlkuð	á	þrjá	
mismunandi	vegu;		sem	viðbragð,	sem	áreiti	og	sem	ferli	(Lyons	og	Chamberlain,	2006).	
„Stafræn	streita“	er	sú	streita	sem	getur	myndast	hjá	einstaklingum	út	frá	notkun	
snjalltækja	og	voru	það	fræðimennirnir	Weinstein	og	Selman	(2016)	sem	komu	fyrst	fram	
með	hugtakið	í	rannsókn	sinni.	Þetta	hugtak	er	heldur	nýtt	og	eru	því	ekki	margir	sem	vita	
deili	á	því.	

	Með	tilkomu	internetsins	opnaðist	heill	heimur	þar	sem	auðvelt	er	að	nálgast	aðra	og	
sumir	nota	tæknina	til	þess	að	stríða,	leggja	í	einelti	eða	einfaldlega	bara	til	þess	að	reyna	
að	vera	leiðinlegur	og	dansa	á	línunni	(Weinstein	og	Selman,	2016).	Unglingar	finna	fyrir	
áskorunum	sem	þeir	mæta	á	netinu,	Weinstein	og	Selman	(2016)	telja	að	þessar	áskoranir	
séu	sex	streituvaldar	og	skiptu	þeim	síðan	niður	í	tvo	flokka.	Í	fyrri	flokknum	eru	þrír	
streituvaldar	sem	orsakast	af	illgirni	eða	grimmd	á	netinu.	Þeir	eru	að	villa	á	sér	heimildir	
(e.	impersonation),	að	verða	fyrir	kvikindislegum	persónuárásum	eða	áreitni	og	opinber	
niðurlæging	og	skömm.	Í	seinni	flokknum	eru	líka	þrír	streituvaldar	sem	orsakast	frekar	af	
tilraunum	í	samböndum,	til	dæmis	vinasamböndum	eða	ástarsamböndum.	Þeir	eru	
innbrot	í	tæki,	svo	sem	síma	og	skilaboðin	skoðuð	eða	aðgangar	(e.	account),	upplifa	
pressu	til	að	samþykkja	og	hlýða	því	sem	hinir	segja	og	finnast	maður	vera	að	kafna	
(Weinstein	og	Selman,	2016).		

Þessir	streituvaldar	tákna	tvær	mismunandi	gerðir	af	stafrænni	streitu.	Fyrstu	þrjár	
tegundir	af	streituvöldum	mynda	flokk	1,	hann	er	yfirleitt	drifinn	áfram	af	óvild	og	
endurómun	af	umræðum	um	netáreitni	og	neteinelti.	Þrír	síðarnefndu	streituvaldar	
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mynda	flokk	2	af	streitu	og	tengjast	frekar	nánum	samböndum	(Weinstein,	Selman,	
Thomas,	Kim,	White	og	Dinakar,	2015).	

	Netið	getur	verið	staður	fyrir	nánd	og	til	þess	að	tengjast	jafnöldrum	sínum	betur.	
Rannsóknir	hafa	sýnt	það	að	hinn	stafræni	heimur	er	staður	þar	sem	unglingar	hanga	
saman	(e.	hang	out)	og	finna	þar	samþykki,	góðvild	og	tengingu	við	vini	og	kunningja.	
Notkun	samfélagsmiðla	styrkir	oft	sambönd	og	er	það	eitt	af	því	góða	við	netheiminn.	
Dökka	hliðin	á	netheimunum	er	neteinelti.	Ætlun	gerandans	í	neteinelti	er	að	skaða	og	
vera	yfir	annan	hafinn,	það	er	síendurtekið	með	kvikindislegum	athugasemdum	sem	
beinast	að	einni	manneskju.	Neteinelti	er	kallað	það	einelti	sem	eltir	þig	heim	(Weinstein	
og	Selman,	2016).	

		Það	er	vel	þekkt	meðal	vina	að	margt	sem	tengist	því	að	vera	náinn	öðrum	leiðir	
stundum	til	þess	að	það	verða	ósætti	í	samskiptum	svo	sem	afbrýðisemi,	valdabarátta	
eins	og	að	reyna	að	passa	sem	best	inn	í	hópinn	eða	til	að	öðlast	virðingar	innan	
vinahópsins	og	að	halda	sambandi	gangandi.	Eins	og	til	dæmis	að	einhverjum	einum	finnst	
hann	alltaf	vera	að	hafa	samband	en	hinir	mættu	nú	hringja	oftar.	Þetta	nefnist	
streituvaldar	sem	reyna	á	sambönd	í	raunheimi	(e.	offline	relationship	stressors)	
(Weinstein	og	Selman,	2016).		

	

	Eins	og	fram	kom	hér	að	ofan	greindu	Weinstein	og	Selman	(2016)	frá	sex	
mismunandi	streituvöldum	í	rannsókn	sinni.	Þau	skiptu	þessum	sex	streituvöldum	niður	í	
tvo	hópa.	Annars	vegar	streituvalda	sem	orsakast	af	illgirni	eða	grimmd	á	netinu	og	hins	
vegar	streituvalda	sem	orsakast	frekar	af	tilraunum	í	samböndum,	til	dæmis	í	
vinasamböndum	og	ástarsamböndum	(Weinstein	og	Selman,	2016).	

Fyrsti	streituvaldur	er	að	villa	á	sér	heimildir	(e.	impersonation).	Tilgangurinn	með	því	
að	villa	á	sér	heimildir	er	að	tala	illa	um	aðra	eða	gera	lítið	úr	öðrum	með	því	að	þykjast	
vera	einhver	annar	en	maður	er.	Þetta	gerir	fólk	með	því	að	brjótast	inn	á	annarra	manna	
aðganga	eða	búa	til	nýja	aðganga	í	nafni	annarra	(Weinstein	og	Selman,	2016).	

	Annar	streituvaldur	er	að	verða	fyrir	kvikindislegum	persónuárásum	eða	áreitni.	Það	
geta	verið	ljót	einkaskilaboð,	til	dæmis	eins	og	um	að	einhver	ætti	að	taka	sitt	eigið	líf.	
Síðan	jafnvel	sagt	að	þetta	hafi	bara	verið	sagt	í	gríni	(Weinstein	og	Selman,	2016).	

	Þriðji	streituvaldurinn	er	opinber	niðurlæging	og	skömm.	Það	eru	skilaboð	þar	sem	
fleiri	en	sá	sem	er	niðurlægður	fá	að	sjá	það	sem	er	sagt	um	hann	eða	hana.	
Niðurlægingin	er	þess	eðlis	að	sá	sem	gerir	þetta	reynir	að	láta	sem	flesta	sjá.	Til	dæmis	að	
senda	nektarmyndir	á	alla	í	skólanum	(Weinstein	og	Selman,	2016).	
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Fjórði	streituvaldurinn	er	innbrot	í	tæki	,	til	dæmis	síma	eða	aðganga,	helst	má	nefna	
á	Facebook	síðu	annarra.	Það	getur	verið	að	breyta	símaskrá	í	síma	hjá	einhverjum	öðrum	
til	dæmis	með	því	að	eyða	ákveðnum	númerum,	eða	lesa	einkaskilaboð.	Að	skrá	sig	inn	á	
annarra	manna	aðgang	og	skoða	án	leyfis	er	líka	innbrot.	Að	skoða	skilaboð	annarra	er	
ekki	endilega	gert	með	það	í	huga	að	skaða	hinn	aðilann,	heldur	meira	til	þess	að	fá	
aðgang	að	einkalífi	hans,	forvitnin	ræður	för.	Oft	er	það	einnig	óöryggi	þeirra	sem	þurfa	
að	skoða	allt	til	að	sjá	hvort	að	maki	sé	að	gera	eitthvað	af	sér	(Weinstein	og	Selman,	
2016).	

	Fimmti	streituvaldurinn	er	pressan	til	að	samþykkja	eða	hlýða.	Streita	sem	skapast	
þegar	maður	vill	gera	einhverjum	til	geðs	en	það	fer	gegn	eigin	vilja,	þannig	að	maður	
gerir	eitthvað	til	þess	að	þóknast	öðrum	án	þess	að	vilja	það	sjálfur	(Weinstein	og	Selman,	
2016).	

	Weinstein	og	Selman	(2016)	tala	um	að	þegar	einhver	nákominn	vinur	eða	kærasti/a	
biður	um	lykilorð	á	Facebook	reikningi	manns	þá	langar	mann	ekki	endilega	að	gefa	það	
upp	en	finnst	maður	jafnvel	neyddur	til	þess.	En	ef	það	er	verið	að	skiptast	á	lykilorðum	á	
milli	vina	gæti	það	verið	tækifæri	til	þess	að	sýna	aukið	traust	og	til	að	styrkja	vináttuna.	
Unglingar	gera	sér	jafnvel	ekki	grein	fyrir	því	að	það	þarf	ekki	að	gefa	persónulegar	
upplýsingar	til	þess	að	styrkja	vináttu,	en	misskilningurinn	er	sá	að	þeir	halda	að	þeir	þurfi	
að	hlýða	til	þess	að	falla	inn	og	vera	samþykktur.	Stelpur	eru	oftar	en	strákar	undir	þeirri	
pressu	að	senda	af	sér	nektarmyndir.	Það	er	kannski	einhver	sem	þær	eru	skotnar	í	sem	er	
biðja	um	mynd	af	þeim	og	þær	vilja	gefa	það	eftir	til	þess	að	reyna	að	ganga	í	augun	á	
þeim.	Það	versta	sem	kemur	fyrir	þær	stelpur	sem	gefa	eftir	er	að	myndunum	er	dreift	til	
allra,	eins	og	þriðji	streituvaldur	fjallar	um	(Weinstein	og	Selman,	2016).	

	Sjötti	streituvaldurinn	er	að	manni	finnst	maður	vera	að	kafna.	Að	finnast	maður	vera	
að	kafna	af	áreiti	frá	annarri	manneskju	getur	verið	mjög	óþægilegt.	Manneskjan	gæti	
verið	að	drekkja	öðrum	í	skilaboðum	og	símtölum.	Talið	er	að	manneskjan	þrái	athygli	og	
nánd	í	vinasambandi	og	kann	jafnvel	ekki	að	sýna	það	á	neinn	annann	hátt.	Hún	ýtir	fólki	
frá	sér	með	því	að	vera	uppáþrengjandi	en	ætlunin	er	ekki	endilega	að	valda	óþægindum	
(Weinstein	og	Selman,	2016).	

Þessi	flokkun	Weinstein	og	Selman	(2016)	er	með	engum	hætti	tæmandi	listi	yfir	þau	
flóknu	samskipti	sem	eru	á	milli	ungmenna	í	netheimum	í	dag,	en	gefa	þá	engu	að	síður	
ákveðna	sýn	á	stafrænni	streitu	ungmenna	í	dag.	

	Bandaríska	sjónvarpsstöðin	MTV	setti	upp	síðu	árið	2009	sem	kallast	„A	thin	line“	
(www.athinline.org)	og	markmið	síðunnar	var	að	draga	úr	stafrænni	misnotkun	eins	og	
neteinelti	og	smáskilaboðum	með	kynferðislegu	innihaldi	(e.	sexting).	Þar	kom	í	ljós	að	
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50%	ungmenna	á	aldrinum	14-24	ára	hafa	lent	í	einhversskonar	stafrænni	misnotkun,	30%	
höfðu	sent	eða	fengið	sendar	nektar	myndir,	og	12%	af	þeim	höfðu	jafnvel	íhugað	
sjálfsmorð	(A	thin	line,	2016).	MTV	bætti	við	vettvangi	inn	á	,,A	thin	line‘‘	árið	2010	sem	
kallast	,,Over	the	line?‘‘	,	þar	sem	ungmenni	geta	deilt	reynslusögum	á	samskiptum	og	svo	
meta	lesendur	hvort	að	sögurnar	þar	inni	séu	yfir	línuna	eða	ekki.	Weinstein	og	Selman	
(2016)	vildu	finna	hvaða	streituvaldar	það	væru	sem	valda	ungmennum	hvað	mestu	
áhyggjunum	og	hvernig	sögur	virðast	vera	algengastar.	Þau	flokkuðu	svörin	í	over	the	line,	
under	the	line	og	on	the	line	(Weinstein	og	Selman,	2016)	og	leiddi	rannsóknin	þá	í	ljós	
hvaða	streituvaldar	þetta	væru,	sem	skilgreindir	voru	hér	að	ofan.	Áhyggjurnar	bergmála	
þau	algengu	vandamál	sem	geta	komið	upp	í	félagslegum	samböndum	sem	bendir	til	að	
streita	út	frá	stafrænni	notkun	hafi	verið	til	staðar	áður	en	hugtakið	„stafræn	streita“	kom	
til	(Weinstein	og	Selman,	2016).	
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3 Tölvunotkun	
	

Tölvu-	og	netheimurinn	hefur	upp	á	svo	margt	að	bjóða.	Þar	bjóðast	mörg	tækifæri	og	
möguleikarnir	til	að	koma	sér	á	framfæri	eru	þó	nokkrir.	Netið	getur	nýst	manni	til	að	
tengjast	vináttuböndum	við	fólk	sem	maður	hefur	aldrei	hitt	eða	endurnýja	gömul	kynni.	
Þegar	það	kemur	að	skóla	og	vinnu	þá	er	hægt	að	leita	að	upplýsingum	sem	geta	gagnast	
manni	og	öll	vinna	er	gerð	léttari	og	aðgengilegri	með	tölvum.	Fyrir	þá	sem	standa	ekki	
sterkir	félagslega	getur	netið	verið	staður	þar	sem	einstaklingur	sækir	stuðning	svo	
eitthvað	sé	nefnt.	

	Mikil	tölvu-	eða	tölvuleikjanotkun	hefur	verið	tengd	við	að	fara	seinna	að	sofa	og	
lengri	svefn,	sem	veldur	því	að	það	er	farið	seinna	á	fætur	á	daginn	(Wang,	Luo,	Gao	og	
Kong,	2012).	Samt	sem	áður	og	í	mótsögn	við	þessar	niðurstöður	hafa	rannsóknir	sýnt	
fram	á	að	það	sé	ekki	marktæk	fylgni	á	milli	tölvunotkunar	og	svefntruflana	eða	
svefnkvíða.	Einnig	sýndu	þær	að	það	sé	ekki	marktæk	fylgni	við	að	vakna	oft	í	viku,	svefn	á	
virkum	dögum	eða	dagssyfja	(Li,	2007	;	Bulck,	2004).		

	Það	eru	vaxandi	vísbendingar	sem	benda	til	þess	að	skjátími	yfir	höfuð,	það	er	að	
segja	tími	fyrir	framan	sjónvarp	eða	tölvu,	sé	tengdur	við	aðgerðarleysi	barna	(Wang,	Luo,	
Gao	og	Kong,	2012).	Rannsókn	Ho	og	Lee	(2001),	sýndi	að	ungir	strákar	sem	spila	
tölvuleiki	hafa	frekari	tilhneigingu	til	að	lifa	lífstíl	við	kyrrsetu,	með	minni	hreyfingu	heldur	
en	strákar	sem	spila	ekki	tölvuleiki.	Samt	skal	það	tekið	fram	að	ekki	er	endilega	skýrt	
samasem	merki	á	milli	mikillar	kyrrsetu	og	engrar	hreyfingar.	Því	það	er	hægt	að	hreyfa	sig	
markvisst	og	stunda	síðan	langa	kyrrsetu	þess	á	milli.	Hins	vegar	voru	rannsóknir	á	
sambandi	milli	tölvunotkunar	og	líkamsástands	á	meðal	fullorðinna,	sem	skiluðu	óvissum	
niðurstöðum	(Wang,	Luo,	Gao	og	Kong,	2012).	Því	virðist	þetta	algengara	á	meðal	
ungmenna	heldur	en	fullorðinna.		

	Í	rannsókn	sem	var	gerð	á	framhaldsskólanemum,	voru	takmarkaðar	vísbendingar	um	
að	gagnleg	tölvunotkun,	eins	og	að	nota	tölvuna	fyrir	heimanám,	hafi	jákvæð	tengsl	á	
hreyfingu,	samanborið	við	tómstundir	sem	innihalda	mikla	kyrrsetu,	líkt	og	að	horfa	á	
sjónvarpið	og	að	spila	tölvuleiki	(Wang,	Luo,	Gao	og	Kong,	2012).	

	Margt	bendir	til	þess	að	börn	í	Evrópu	hafi	greiðan	aðgang	að	netinu	og	notkun	þess	
sé	mikil	og	fari	vaxandi.	Á	sama	tíma	sýna	rannsóknir	að	foreldrar	í	Evrópu	upplýsa	börn	
sín	af	skornum	skammti	þegar	kemur	að	tölvunotkun.	Sumar	fyrri	rannsóknir	hafa	reynt	
að	meta	árangur	af	mismunandi	gerðum	af	upplýsingamiðlun	frá	foreldrum,	þegar	kemur	
að	tölvunotkun	barna	þeirra.	Foreldrar	ættu	að	reyna	að	draga	úr	skilaboðum	um	það	
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hversu	berskjölduð	börnin	eru	fyrir	hættunum	sem	leynast	víða	á	netinu	og	efla	frekar	
stafræna	færni	barna	sinna	og	fræða	þau	um	tækifærin	og	möguleikana	sem	netið	hefur	
upp	á	að	bjóða	(Kalmus,	Blinka	og	Ólafsson,	2015).	Greiningar	sem	hafa	verið	gerðar	á	
börnum	á	aldrinum	9	til	16	ára	í	Evrópu	sýna	að	þau	eru	mjög	virkir	netnotendur.	Um	60%	
þeirra	fara	daglega	á	netið	og	eyða	þau	að	meðaltali	einni	og	hálfri	klukkustund	á	netinu	á	
dag	og	eykst	tíminn	sem	þau	eyða	á	netinu	með	hækkandi	aldri	(Livingstone	og	fleiri,	
2011).	Með	tímanum	sem	líður	og	stækkandi	netheimi,	lækkar	aldur	barna,	þegar	þau	fara	
fyrst	á	netið.	Kalmus,	Blinka	og	Ólafsson	(2015)	telja	að	börn	geti	fengið	meiri	möguleika	
og	tækifæri	á	netinu	því	yngri	sem	þau	byrja	að	nota	það,	því	þá	þekkja	þau	það	og	læra	
fyrr	hvernig	sé	best	að	nýta	það.	En	aðrar	rannsóknir	segja	að	ef	ung	börn	byrji	að	nota	
netið	og	fá	stafræna	færni	gerir	það	þau	berskjaldaðari	fyrir	hættunum	á	netinu	og	geti	
jafnvel	leitt	til	tölvufíknar	(Livingstone	og	fleiri,	2011).	Gott	er	því	að	hafa	í	huga	að	börn	
eru	misjöfn	eins	og	þau	eru	mörg,	líkt	og	kemur	fram	hér	að	ofan,	það	sem	hentar	fyrir	
eitt	barn	og	hefur	góð	áhrif	gæti	haft	slæm	áhrif	og	afleiðingar	fyrir	annað	barn.		

	

	Samheldni	innan	fjölskyldunnar	getur	gegnt	mikilvægu	hlutverki	þegar	kemur	að	
hegðunarvanda	ungmenna.	Lítil	virkni	innan	fjölskyldunnar,	meira	ósætti	á	milli	
uppalenda	og	ungmenna	eða	óánægja	í	fjölskyldunni	geta	síðan	ýtt	undir	einkenni	
tölvufíknar	(Kalmus,	Blinka	og	Ólafsson,	2015).		Uppeldishættir	uppalenda	geta	haft	mikil	
áhrif	á	tölvunotkun,	eins	og	til	dæmis	nota	leiðandi	foreldrar	fræðandi	og	takmarkandi	
aðferðir	meira	heldur	en	skipandi	og	afskiptalausir	foreldrar,	einnig	hefur	tæknileg	tálmun	
verið	algengust	hjá	leiðandi,	og	síðan	þar	á	eftir	hjá	skipandi	og	afskiptalausum	(Kalmus,	
Blinka	og	Ólafsson,	2015).	Uppalendur	sem	fara	eftir	leiðandi	uppeldisháttum	eru	líklegri	
til	að	gera	málamiðlanir	við	börnin	sín	um	notkun	internetsins	og	börn	sem	fá	leiðandi	
uppeldi	eru	í	minni	hættu	á	að	eiga	við	hegðunarvanda	á	netinu	að	stríða,	sem	getur	leiðst	
út	í	tölvufíkn	(Kalmus,	Blinka	og	Ólafsson,	2015).	Niðurstöður	þeirra	Kalmus,	Blinka	og	
Ólafsson	(2015)	sýna	að	leiðandi	uppeldishættir	sem	einkennast	af	hlýju,	stuðningi	og	
skýrum	mörkum,	draga	úr	áhættuhegðun	ungmenna	á	netinu.	

3.1 Tölvuleikir	

Rannsóknir	hafa	sýnt	að	tölvuleikjaspilun	er	ekki	alltaf	neikvæð,	en	það	jákvæða	við	hana	
er	að	það	er	hægt	að	nota	tölvuleiki	sem	nokkurs	konar	þjálfunar-	og	kennslutæki.	Hér	má	
nefna	að	dæmi	eru	um	að	rannsóknir	sem	sýni	tengsl	á	milli	spilunar	tölvuleikja	og	
frammistöðu	lækna	í	aðgerðum,	þegar	kemur	að	notkun	tölvu	og	myndavéla	í	
skurðaðgerðum	(Rosser,	Lynch,	Cuddihy,	Gentile,	Klonsky	og	Merrell,	2007).	
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Tölvuleikjaspilun	getur	þjálfað	ungmenni	til	að	verða	hraðari	í	ákvarðanatökum	og	einnig	
þjálfað	athyglis-	og	viðbragðshæfni	þeirra.	Rannsóknir	sýna	einnig	að	tölvuleikjaspilun	
getur	þjálfað	rýmishugsun	notenda,	skynminni	og	sjónræna	athygli	þeirra	(Dye,	Green	og	
Bavelier,	2009).		

Til	eru	margar	gerðir	tölvuleikja	svo	sem	hasarleikir,	hlutverkaleikir,	íþróttaleikir,	
kænskuleikir	og	þrautaleikir	svo	eitthvað	sé	nefnt	(Wallander,	Green	og	Bavelier,	2011).	
En	rannsóknir	benda	til	þess	að	notkun	tölvuleikja	geti	haft	slæmar	afleiðingar,	líkt	og	
tölvufíkn	og	offita	(Vandewater,	Shim	og	Caplovitz,	2004).	Einnig	er	meiri	hluti	tölvuleikja	
sem	inniheldur	ofbeldi	af	einhverju	tagi,	sem	gæti	haft	slæm	áhrif	á	börn,	ungmenni	og	
jafnvel	fullorðna	(Vandewater,	Shim	og	Caplovitz,	2004).	Rannsóknir	gefa	einnig	til	kynna	
að	tölvuleikjaspilun	getur	ýtt	undir	árásargirni	fólks,	en	það	getur	ofbeldisfullt	
sjónvarpsefni,	kvikmyndir,	myndefni	og	tónlist	einnig	gert.	En	talið	er	að	tölvuleikir	hafi	
meiri	áhrif	á	notendann	vegna	þess	að	þá	er	einstaklingurinn	ekki	hlustandi	eða	áhorfandi	
heldur	stjórnar	hann	því	sem	gerist	í	tölvuleiknum	(Grimes,	Anderson	og	Bergen,	2008).	

3.2 Samfélagsmiðlar	

Samfélagsmiðlar	hafa	fært	fólk	nær	hvert	öðru,	og	því	verður	að	líta	til	jákvæðu	hliða	
samfélagsmiðla	og	nota	þá	til	góðs	(Bhavana,	2014).	En	með	auknu	aðgengi	að	tölvum,	
netinu	og	meiri	virkni	á	samfélagsmiðlum	er	auðveldara	að	verða	fyrir	„stafrænni	streitu“.	
Floros	og	Siomos	(2013)	gerðu	rannsókn	þar	sem	kom	í	ljós	að	samfélagsmiðlanotkun	
getur	bæði	hjálpað	og	hindrað	tengslamyndun	hjá	ungmennum.	Í	aldurshópi	12-19	ára	
ungmenna	notuðu	flestir	netið	til	að	fara	á	samfélagsmiðla.	Ungmenni	á	aldrinum	14-19	
ára	voru	meira	og	minna	allan	daginn	nettengd	og	á	samfélagsmiðlum.	Börn	og	ungmenni	
sækja	mikið	í	netið	þegar	þau	eru	einmana	og	eirðarlaus.	Það	að	vera	viðkvæmur	og	ekki	
félagslega	sterkur	getur	verið	tvíeggjað	sverð	í	netheimum	(Floros	og	Siomos,	2013).	

Það	er	neikvætt	að	samfélagsmiðlar	er	aðgengilegur	vettvangur	fyrir	gerendur	
eineltis.	Sum	ungmenni	búa	ekki	enn	yfir	þeirri	færni	að	leiða	hjá	sér	það	neikvæða	sem	
þau	upplifa	á	netinu.	Þeir	sem	eru	þolendur	einhvers	konar	áreitis	eða	neteineltis	losna	
aldrei	undan	gagnrýnisröddum,	og	því	ættu	ungmenni	að	reyna	að	hafa	heilbrigt	jafnvægi	
á	milli	netnotkunar	og	annarra	frístunda	(Floros	og	Siomos,	2013).	Það	er	hinsvegar	
jákvætt	er	að	samfélagsmiðlar	geta	styrkt	vináttutengsl,	gert	fólki	kleift	að	tala	við	vini	
sem	þau	hitta	ekki	í	raunheimi	(e.	offline)	eða	fólk	sem	er	langt	í	burtu.	Samfélagsmiðlar	
tengja	ungmenni	saman,	hvort	sem	þau	eru	vinamörg	eða	vinafá.	Þau	ungmenni	sem	eru	
neydd	til	að	forðast	samfélagsmiðla	til	dæmis	vegna	neteineltis,	finna	gífurlega	vel	fyrir	
því	að	vera	ekki	partur	af	hópnum	(Floros	og	Siomos,	2013).		
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Samfélagsmiðlar	er	mikill	hluti	samskipta	og	koma	við	sögu	í	næstum	öllum	þáttum	
nútíma	samfélags	(Bhavana,	2014).	Unglingar	eru	berskjaldaðir	fyrir	alls	kyns	gerðum	
áreitis	frá	miðlum,	til	dæmis	frá	sjónvarpi,	kvikmyndum,	auglýsingum	og	
samfélagsmiðlasíðum	eins	og	Facebook	og	Twitter.	Samfélagsmiðlar	eru	ekki	í	eðli	sínu	
jákvæðir	eða	neikvæðir,	en	samt	sem	áður	ættu	unglingar	að	hafa	heilbrigt	jafnvægi	á	
milli	þeirra	áhrifa	sem	þeir	geta	orðið	fyrir	frá	miðlum	og	annarskonar	vitsmunalega,	
líkamlega	örvandi	athafna	(Bhavana,	2014).	

3.3 Netnotkun	

Börn	og	unglingar	frá	vestrænum	ríkjum	nota	netið	mjög	mikið,	og	er	það	orðið	vinsæl	
frístundaiðkun	(Livingstone	og	Haddon,	2012).	Það	er	margt	sem	fylgir	mikilli	netnotkun,	
bæði	jákvætt	og	neikvætt	og	hefur	óhófleg	netnotkun	ungmenna	aukist	og	þar	með	verið	
mikið	í	umræðunni	í	dag.	Það	þarf	að	fræða	notendur	um	þau	skaðlegu	áhrif	sem	netið	
getur	haft	og	verja	samfélagið	fyrir	áhrifum	frá	óþekktum	nýjum	miðlum	(Quandt	og	
Kröger,	2014).	Holtz	og	Appel	(2011)	telja	að	samskiptin	á	milli	unglinga	og	foreldra	skipti	
miklu	máli	og	þau	hafa	áhrif	á	jákvæða	netnotkun	unglinga	en	þróun	internetsins	og	
umræðan	í	samfélaginu	hafi	einnig	mikil	áhrif	á	velferð	og	líkamlega	og	andlega	heilsu	
unglinga.	 	

Það	er	erfitt	að	hafa	stjórn	á	hættum	sem	fylgja	netinu	og	netnotkun	unglinga.	
Áhættan	hefur	samt	ekki	endilega	slæm	áhrif	eða	leiðir	til	skaða.	En	það	er	nauðsynlegt	
fyrir	foreldra	að	hafa	góð	samskipti	við	unglinginn	og	upplýsa	hann	um	þessar	hættur.	
Andlegt,	líkamlegt	og	kynferðislegt	ofbeldi	geta	verið	dæmi	um	hættur	sem	fylgja	
netnotkun.	Aðrar	hættur	á	netinu	geta	verið	misjafnar	og	skilgreindar	á	mismunandi	hátt	
eftir	ólíkum	menningum	og	samfélögum	(Ólína	Freysteinsdóttir,	2014).		Gott	er	að	beina	
frekar	sjónum	sínum	að	innihaldi	efnisins	sem	ungmennin	eru	að	skoða	á	netinu	og	hafa	í	
huga	að	netheimurinn	þróast	og	breytist	hratt.	Til	dæmis	hefur	efni	sem	hvetur	til	
hreyfingar	jákvæð	áhrif	en	ofbeldisfullt	efni	getur	haft	neikvæð	áhrif	(Sigurður	Ingi	
Árnason	og	Þorbjörn	Broddason,	2010).		

	Ungmenni	nota	netið	til	margs,	svo	sem	leikjanotkun,	verkefnavinnu,	leit	að	
upplýsingum,	spjalla	við	vini,	hlustun	og	áhorf	(Ólína	Freysteinsdóttir,	2014).	Vegna	
vaxandi	möguleika	netsins,	hefur	það	ýtt	undir	aukna	netnotkun	ungmenna	og	annarra.	
Rannsóknir	sýna	að	ungmenni	frá	Evrópu	eyða	10	til	15	klukkustundum	á	viku	í	netnotkun	
að	meðaltali	(Tsitsika,	Tzavela	og	Mavromati,	2012).	Unglingum	finnst	þau	vera	frjálsari	á	
netinu	heldur	en	í	raunverulega	lífinu	þegar	kemur	að	samskiptum.	Þeim	finnst	þeir	eiga	
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auðveldara	með	að	eignast	nýja	vini	og	jafnvel	búa	sér	til	nýja	ímynd	á	netinu	(Aydm	og	
San,	2011).	

3.4 Tölvufíkn	

Tölvufíkn	er	heldur	nýtt	hugtak	og	þarfnast	hugtakið	frekari	rannsókna	svo	hægt	sé	að	
greina	það	sem	fíkn.	Samt	sem	áður	eru	margir	fræðimenn	sem	notast	við	hugtakið	
tölvufíkn	og	skilgreina	þeir	það	flestir	á	afar	svipaðan	hátt.		Hugtakið	tölvufíkn	er	ekki	
viðurkennt	innan	sjúkdómsflokkunarkerfi	DSM-V	en	hins	vegar	er	netfíkn	viðurkennt.	
Höfundar	nota	hugtakið	tölvufíkn	í	þeim	skilningi	að	um	sé	að	ræða	óhóflega	tölvunotkun	
eða	alvarlegan	tölvuvanda.	Þar	sem	einstaklingur	er	farinn	að	nota	tölvuna	jafnvel	í	
sjúklegu	magni	og	að	tölvunotkunin	er	farin	að	hafa	neikvæð	áhrif	á	líf	hans,	svo	sem	
vinnu,	skóla,	vinasambönd,	ástarsambönd	og	þess	háttar.		

	Til	eru	mismunandi	tegundir	tölvufíknar,	þær	eru	netspilafíkn,	kynlífsnetfíkn,	
netsambandsfíkn,	tölvupóstfíkn,	fíkn	fyrir	verðbréfabraski	á	netinu,	netuppboðsfíkn,	
upplýsingafíkn	og	síðast	en	ekki	síst	leikjafíkn.	Leikjafíkn	er	sú	fíkn	sem	fer	mest	fyrir,	en	
hún	er	samt	sem	áður	ekki	algengust,	upplýsingafíkn	er	sú	fíkn	sem	er	algengust.	Hér	
kemur	Facebook	og	snjallsímavæðingin	til	sögunnar	(Þorsteinn	Kristjáns	Jóhannsson,	
2013).		

	Síðustu	tvo	áratugi,	hafa	rannsóknir	og	fjölmiðlar	gefið	til	kynna	að	fjöldi	barna	og	
ungmenna	spili	mikið	af	tölvuleikjum,	sem	getur	leitt	til	tölvuleikjafíknar	(Choo,	Sim,	Liau,	
Gentile	og	Khoo,	2015).	Fram	kemur	inni	á	UmMig.is	(e.d.),	meistaraverkefni	í	
lýðheilsufræðum,	að	aðaleinkenni	tölvuleikjafíknar	sé	að	missa	stjórn,	
hegðunarbreytingar,	svefntruflanir,	lengri	vökutími,	einangrun,	röskun	á	skólagöngu	og	
óheiðarleiki.	Það	er	hægt	að	líkja	tölvuleikjafíkn	við	vímuefnafíkn,	fyrir	utan	vímuna	sjálfa,	
vegna	þess	að	notandinn	fer	að	leita	meira	og	minna	í	tölvuna	og	minnkar	annað	sem	
hann	var	vanur	að	gera.	Fyrri	áhugamál	geta	orðið	minna	spennandi	og	tölvan	tekur	yfir	
(UmMig.is,	e.d.).		 	

	Upp	geta	komið	spurningar	hjá	uppalendum	líkt	og	hver	eru	einkenni	tölvufíknar	og	
hvenær	má	segja	að	um	óhóflega	tölvunotkun	sé	að	ræða	og	að	það	sé	orðið	vandamál?	
En	eins	og	fram	kom	hér	á	undan	er	hugtakið	tölvufíkn	heldur	nýtt	af	nálinni	líkt	og	sjálf	
tölvutæknin.	Þegar	um	tölvufíkn	er	að	ræða,	þarf	notandinn	alltaf	að	fá	aðstoð	til	þess	að	
minnka	notkun	sína	á	tölvunni,	hann	getur	ekki	stjórnað	notkuninni	sjálfur	og	gæti	tölvan	
verið	byrjuð	að	hafa	mikil	áhrif	á	hann	sjálfan	og	aðra	þætti	í	hans	lífi.	Tölvan	er	númer	eitt	
í	röðinni	hjá	fíklinum	og	skiptir	hún	hann	miklu	máli.	Það	sem	var	það	mikilvægasta	í	hans	
lífi	er	ekki	lengur	jafn	mikilvægt	vegna	tölvunnar,	og	fíkillinn	getur	einangrað	sig	frá	öðrum	
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og	jafnvel	frá	skóla	eða	vinnu	(Amalía	Björnsdóttir,	Baldur	Kristjánsson	og	Börkur	Hansen,	
2009).		

	Það	sem	getur	einkennt	tölvufíkil	er	þunglyndi,	kvíði,	skapofsaköst,	næringarleysi	og	
skortur	á	hreinlæti.	Því	skiptir	ekki	bara	máli	hversu	mörgum	klukkustundum	fíkillinn	eyðir	
í	tölvuna	á	dag	heldur	meira	máli	hversu	mikil	áhrif	tölvan	hefur	á	líf	notandans.	Það	er	
líklegt	að	ef	einstaklingi	líður	illa	geti	hann	sótt	mikið	í	tölvunotkun	sem	getur	leitt	út	í	
tölvufíkn	(Líf	og	sál	sálfræðistofa,	e.d.).	
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4 Þekkja	einkenni	

Tölvu-	og	nettæknin	heldur	áfram	að	hafa	áhrif	á	líf	fólks,	sérstaklega	á	líf	ungmenna.	
Undanfarna	áratugi	hefur	netið	breytt	því	hvernig	fólk	vinnur,	leikur,	lærir	og	hefur	
samskipti.	Þessar	breytingar	og	hvaða	áhrif	netnotkun	hefur	á	lífstíl	fólks	hafa	mikið	verið	
rannsakað.	Líkamleg	hreyfing	barna	og	ungmenna	hefur	strax	áhrif	á	heilsu	og	getur	
einnig	myndað	mynstur	sem	heldur	áfram	inn	í	fullorðinsár	og	leiðir	til	góðrar	heilsu.	
Þetta	þarf	að	hafa	í	huga	varðandi	áhrifa	kyrrsetu	barna	og	ungmenna,	samfara	mikilli	
tölvunotkun	(Wang,	Luo,	Gao	og	Kong,	2012).	

4.1 Forvörn	

Mikilvægt	er	að	uppalendur	setji	gott	fordæmi	fyrir	börn	sín	og	séu	fyrirmyndir	í	tali	og	
gjörðum	þegar	það	kemur	að	tölvunotkun.		 	 	 	 	 	

	SAFT-	samfélag,	fjölskylda	og	tækni	(2011a)	gefa	netheilræði	sem	ættu	að	nýtast	
uppalendum.	Þar	kemur	fram	að	grunnurinn	að	góðu	rafrænu	uppeldi	er	að	vera	til	staðar	
og	kynna	sér	netnotkun	barna	sinna.	Þetta	má	einnig	yfirfæra	yfir	á	tölvunotkun,	
uppalendur	eru	hvattir	til	að	kynna	sér	tölvuleiki	sem	börn	sín	eru	að	spila.	Uppalendur	
þurfa	að	ræða	opinskátt	um	það	sem	er	í	lagi,	hvað	er	ekki	í	lagi	og	setja	skýr	mörk.	Einnig	
er	hvatt	til	þess	að	gera	samkomulag	við	börn	og	ungmenni	um	netnotkun	og	setja	vissar	
reglur	(SAFT	-	Samfélag,	fjölskylda	og	tækni,	2001a).	Þetta	er	í	samræmi	við	leiðandi	
uppeldishætti	sem	einkennast	eins	og	áður	kom	fram	að	umhyggju,	hlýju,	viðurkenningu,	
reglum,	skýrum	mörkum	og	stuðning	frá	foreldrum	(Baumrind,	1971;	Ólína	
Freysteinsdóttir,	2014).		Reglur	sem	uppalendur	gætu	sett	eru	til	dæmis	hvað	séu	
viðeigandi	upplýsingar	á	netinu,	hvað	sé	öruggt	að	setja	inn	og	skoða.	Einnig	er	gott	að	
ræða	hvernig	á	að	takmarka	notkun	netsins	og	nettengdra	tækja	(SAFT	-	Samfélag,	
fjölskylda	og	tækni,	2011a).	

4.2 Líkamleg	áhrif	tölvuofnotkunar	

Líkamleg	áhrif	tölvuofnotkunar	liggja	kannski	ekki	í	augum	uppi,	nema	litið	sé	til	langtíma.	
Líkamlegt	ástand	einstaklinga	á	það	til	að	verða	ekki	ákjósanlegt	á	meðan	eða	eftir	mikla	
tölvuofnotkun,	en	það	getur	haft	áhrif	á	gott	líferni.	Hér	að	neðan	verður	gerð	grein	fyrir	
nokkrum	af	þeim	líkamlegu	áhrifum.			

4.2.1 Áhrif	á	svefn	

Það	hefur	sýnt	sig	að	það	verður	röskun	á	svefni	ef	lítill	skjár,	tölvuskjár	eða	sjónvarp	er	
inni	í	svefnherbergi.	Tengsl	hafa	fundist	á	milli	mikils	skjátíma	og	styttri	svefns,	og	það	að	
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notkun	skjáa	svo	sem	síma	eða	spjaldtölva	uppi	í	rúmi	fyrir	svefn,	sýndi	fram	á	
ófullnægjandi	svefn	(Falbe,	Davison,	Franckle,	Ganter,	Gortmaker,	Smith,	Land	og		
Taveras,	2015).	

Margsinnis	hefur	það	sýnt	sig	í	rannsóknum	að	börn	og	ungmenni	sofa	skemur	ef	
skjátími	þeirra	er	mikill,	ekki	virðist	skipta	máli	hvort	það	sé	mörgum	klukkustundum	fyrir	
svefn	eða	rétt	fyrir	svefn.	Það	sem	hefur	áhrif	á	þetta	er	að	náttúrulega	melatónín	í	líkama	
okkar	verður	fyrir	raski	sökum	bláa	ljóssins	sem	berst	frá	skjánum	(Hill	o.fl.,	2016).	Aubé,	
Roby	og	Kocifaj	(2013)	fjalla	um	melatónín,	en	það	er	hormón	sem	er	oft	kallað	hormón	
myrkursins	og	fer	það	í	framleiðslu	þegar	degi	fer	að	halla.	Melatónín	myndast	þegar	
ensím	ummynda	serótónín	yfir	í	melatónín.	Melatónín	hefur	áhrif	á	lækkun	líkamshita	
sem	hefur	mikla	þýðingu	fyrir	svefn.	Melatónínið	er	í	raun	að	fínstilla	lífklukkuna	til	að	
hafa	aðstæður	eins	ákjósanlegar	og	þær	verða	fyrir	svefn.	Það	sem	hefur	hindrað	
melatónínmyndun	verulega	á	síðustu	öld	er	meðal	annars	raflýsing,	ef	til	vill	þarf	að	fara	
huga	að	afturhvarfi	í	þeim	efnum	svo	að	myrkrið	fái	að	njóta	sín.	Ef	myrkrið	er	til	staðar	þá	
fær	líkaminn	réttar	upplýsingar	til	að	taka	mið	af.	

4.2.2 Áhrif	á	líkamsstöðu	

Binboga	og	Korhan	(2014)	segja	frá	í	sinni	grein	að	tengsl	hafi	fundist	á	milli	tölvunotkunar	
og	vandamála	i	stoðkerfi	hjá	börnum	og	ungmennum.	Börn	og	ungmenni	eru	í	miklum	
líkamlegum	vexti,	því	getur	mikil	tölvunotkun	haft	neikvæð	áhrif	á	stoðkerfið	þeirra	og	
líkamsstöðu.	Enn	er	verið	að	rannsaka	hvort	mikil	tölvunotkun	hafi	frekari	neikvæð	
langtímaáhrif	á	líkamlega	heilsu	líkt	og	sjón.	Í	viðtölum	sem	voru	tekin	við	börn	og	
ungmenni	í	Tyrklandi	(Dündar	og	Akcayir,	2014)	trúðu	börnin	því	sjálf	að	óhófleg	
tölvunotkun	hafi	neikvæð	áhrif	á	heilsu	þeirra.		

	Ef	tekið	er	tillit	til	þess	að	börn	og	ungmenni	verja	allt	að	30%	af	skóladeginum	í	
einhverskonar	tölvu	skal	engan	undra	að	það	getur	haft	áhrif	á	stoðkerfið	ef	ekki	er	farið	
rétt	að	(Dündar	og	Akcayir,	2014).	Aðeins	er	hægt	að	gera	sér	í	hugarlund	hversu	alvarleg	
áhrifin	geta	verið	ef	tekinn	er	með	í	reikninginn	allur	sá	tími	sem	börn	og	ungmenni	eyða	í	
tölvu	í	frítíma	sínum,	en	eins	og	fram	kom	í	grein	Amalíu,	Baldurs	og	Barkar	(2009)	getur	
sá	tími	verið	allt	frá	einni	upp	í	sjö	klukkustundir	á	dag.		

	Mikilvægt	er	að	upplýsa	börn	og	ungmenni	hver	rétt	líkamsstaða	sé,	en	Hedge	(2005)	
talar	um	að	skýrar	viðmiðunarreglur	sem	hafðar	eru	að	leiðarljósi	séu	ekki	auðfundnar.	Því	
hefur	Hedge	beitt	sér	fyrir	því	að	bæta	tölvuaðgengi	með	uppsetningu	sem	styður	við	
góða	líkamsstöðu.	Líkt	og	stóla	og	skrifborð	í	réttri	hæð	fyrir	hvern	aldurshóp	sem	notast	
við	tölvur.	Stand	undir	spjaldtölvur	og	einnig	lyklaborð	til	að	passa	upp	á	úlnliðsbeitingu.	
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Fylgjast	þarf	með	stöðu	herða	og	höfuðs,	að	hafa	skjáinn	í	augnhæð	svo	ungmennið	sé	
upprétt	í	baki.	Hann	vill	líka	að	fullorðnir	afli	sér	upplýsinga	til	að	geta	miðlað	þeim	til	
þeirra	sem	yngri	eru	svo	þau	þrói	með	sér	venjur	sem	hlífa	líkamsstöðu	þeirra	ævilangt.	
Því	börn	og	ungmenni	eiga	það	til	að	samþykkja	og	aðlaga	sig	að	óþægilegri	líkamsstöðu	
til	lengdar,	jafnvel	þegar	þau	upplifa	vanlíðan	(Binboga	og	Korhan,	2014).	

4.2.3 Áhrif	á	offitu		

Tenging	hefur	fundist	á	milli	mikillar	skjánotkunar	hjá	börnum	á	grunnskóla	aldri	og	offitu	
á	unglingsárum.	Breytingin	á	BMI	stuðli	hjá	þessum	aldurshóp	er	smá	en	marktæk	(Hill	
o.fl.,	2016).	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	BMI	stuðull	eða	líkamsþyngdarstuðull	er	mælikvarði	á	massa	eða	þyngd	miðað	við	
hæð.	Stuðullinn	er	reiknaður	út	með	því	að	deila	massa	einstaklingsins	í	kílóum	með	
líkamshæð		í	metrum	í	öðru	veldi.	Þessi	líkamsþyngdarstuðull	á	að	vera	örugg	vísbending	
um	heildarfitumagn	í	líkamanum.	Stuðullinn	á	að	virka	jafn	vel	fyrir	bæði	konur	og	karla	
(Cole,	Bellizzi,	Flegal,	Dietz,	2000;	WHO,	2016).		

	Tölvuleikir	eru	frekar	nýir	af	nálinni	svo	eldri	rannsóknir	sýna	í	raun	litla	tengingu	á	
milli	tölvunotkunar	og	offitu.	Rannsóknir	sem	gerðar	hafa	verið	nýlega	sýna	mismunandi	
niðurstöður.	Bæði	hafa	komið	fram	niðurstöður	sem	sýna	fram	á	enga	fylgni	milli	
tölvunotkunar	og	offitu	en	einnig	aðrar	sýna	ríkt	samband	þar	á	milli.	Tvær	rannsóknir	
sem	framkvæmdar	voru	í	Portúgal	sýndu	samband	milli	offitu	og	kyrrsetuhegðunar	hjá	
börnum	á	aldrinum	7	til	18	ára.	Önnur	þeirra	sýndi	í	fyrsta	lagi	að	börn	sem	eru	í	
kjörþyngd	eyddu	marktækt	minni	tíma	í	tölvu	heldur	en	börn	sem	eru	yfir	kjörþyngd	eða	
of	feit.	Í	öðru	lagi	sýndi	hún	sterkt	samband	milli	tölvuleikjanotkunar	og	hás	BMI	stuðuls	
hjá	börnum	og	ungmennum.	Hin	rannsóknin	leiddi	í	ljós	að	ungmenni	á	aldrinum	14	til	17	
ára	sem	eyða	miklum	tíma	í	að	vafra	á	netinu	og	spila	tölvuleiki	eru	oft	með	of	háan	BMI	
stuðul	(Hill	o.fl.,	2016).			

	Það	getur	þó	reynst	erfitt	að	finna	orsakasamband	milli	kyrrsetu	og	offitu	líkt	og	
rannsókn	Rey-López,	Vicente-Rodríguez,	Biosca,	og	Moreno	(2008)	sýndi.	Sú	rannsókn	
sýndi	að	ekki	væri	samband	á	milli	kyrrsetu	og	offitu,	en	þeir	töldu	að	ástæða	þess	væri	að	
þó	svo	að	kyrrseta	eigi	sér	stað	þá	getur	verið	mikil	hreyfing	þess	á	milli.	Aðrar	breytur	
sem	höfðu	áhrif	á	orsakasambandið	var	að	það	skipti	máli	hvort	barnið	væri	á	heimili	þar	
sem	foreldrar	voru	saman	eða	hvort	foreldrið	var	einstætt.	Börn	áttu	þá	til	að	vera	yfir	
kjörþyngd	og	eyða	meiri	tíma	fyrir	framan	skjá	ef	þau	voru	búsett	hjá	einstæða	foreldri.	
Þegar	jákvæð	fylgni	fannst	sem	sýndi	samband	milli	kyrrsetu	og	tölvuleikja,	þótti	Rey-
López	o.fl.	(2008)	erfitt	að	segja	fyrir	víst	hver	ástæðan	fyrir	þessu	sambandi	væri.	
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Sambandið	gæti	annað	hvort	verið	vegna	mikillar	kyrrsetu	sem	fylgdi	tölvuleikjaspilun	eða	
vegna	þess	hversu	lélegri	tengslamyndun	einstaklingurinn	bjó	yfir.	Þeir	einstaklingar	sem	
eru	lélegir	í	tengslamyndun	eiga	erfitt	með	að	eignast	vini	og	þar	að	leiðandi	drífur	það	þá	
ekki	mikið	til	að	fara	út	og	hreyfa	sig.			

	Margar	rannsóknir	hafa	reynt	að	finna	samband	á	milli	kyrrsetu	og	offitu.	Margar	
rannsóknarspurningar	með	mismunandi	áherslum	hafa	flestar	leitt	í	ljós	að	erfitt	getur	
verið	að	sanna	orsakasamband	á	milli	offitu	og	kyrrsetu.	Í	raun	hefur	reynst	erfitt	að	finna	
hvað	veldur	þessari	hækkandi	prósentu	af	of	feitum	börnum	og	unglingum.	Rannsókn	
Klesges,	Shelton	og	Klesges	(1993)	reyndi	að	sýna	fram	á	að	líkamleg	útrás	væri	svo	lítil	
þegar	horft	væri	á	sjónvarp	að	meiri	hætta	væri	á	offitu.	Deheeger,	Rolland-Cachera	og	
Fontviellie	(1997)	framkvæmdu	rannsókn	þar	sem	reynt	var	að	sýna	fram	á	hversu	oft	
skjátími	kom	í	veg	fyrir	líkamlega	hreyfingu	og	hve	áhrif	þess	voru.	Í	rannsókn	Dietz	og	
Gortmaker	(1985)	var	reynt	að	tengja	offitu	við	meiri	neyslu	af	óhollum	mat	líkt	og	
sælgæti,	kökum	og	skyndibitamat.	Afar	áhugavert	er	þó	að	skoða	rannsókn	Robinson	
(1998)	en	hann	vildi	meina	að	það	að	vera	of	feitur	og	yfir	kjörþyngd	er	það	sem	gerir	það	
að	verkum	að	maður	horfir	mikið	á	sjónvarp.		 	 							

	Rey-López	o.fl.	(2008)	fjölluðu	stuttlega	um	það	að	offitu	mætti	frekar	tengja	við	
sjónvarpsáhorf	heldur	en	tölvunotkun.	Ástæðurnar	voru	þær	að	oftast	fer	meiri	tími	í	að	
horfa	á	sjónvarp	sem	gefur	til	kynna	að	meiri	kyrrseta	eigi	sér	stað.	Spilun	tölvuleikja	felur	
í	sér	mikla	hugsun	og	útsjónarsemi	sem	krefst	einbeitingar	svo	oft	er	ekki	verið	að	borða	á	
meðan	á	leik	stendur.	Oftast	eru	báðar	hendur	notaðar	til	að	spila	sem	gerir	það	að	
verkum	að	einstaklingum	getur	fundist	erfitt	að	borða	á	meðan.	Hitaeiningaríkur	matur	
verður	þá	oftast	að	setja	í	minni	pokann	þegar	kemur	að	tölvuleikjaspilun.		Síðasta	
ástæðan	sem	þau	nefna	fyrir	því	að	offitu	er	ekki	endilega	hægt	að	tengja	við	
tölvuleikjaspilun	er	sú	að	mikil	orka	og	líkamleg	útrás	getur	átt	sér	stað	við	spilun.	
Rannsókn	sem	var	framkvæmd	árið	2006	sýndi	að	hraðari	efnaskipti	og	meiri	líkamlega	
breytingu	á	drengjum	á	aldrinum	sjö	til	tíu	ára,	ef	drengirnir	spiluðu	tölvuleiki	frekar	en	að	
horfa	á	sjónvarp.	Byggt	á	niðurstöðum	þessarar	rannsóknar	þá	getur	tölvuleikjaspilun	haft	
góð	áhrif	á	offitu	ef	henni	er	skipt	út	fyrir	sjónvarpsáhorf.	En	ef	tölvuleikjaspilun	er	skipt	út	
fyrir	markvissa	líkamlega	hreyfingu,	þá	er	hætta	á	að	einstaklingurinn	fari	yfir	kjörþyngd	
og	verði	jafnvel	offitusjúklingur	(Wang	og	Perry,	2006).	

4.3 Þekkja	einkenni	tölvuofnotkunar	

Samkvæmt		grein	Daníels	Þórs	Ólasonar,	þáverandi	aðjunkts	í	sálfræði	sem	birtist	á	mbl.is	
(2004)	eru	drengir	þeir	sem	eiga	til	að	freistast	og	þá	einnig	ánetjast	tölvuleikja,	frekar	en	
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stúlkur.	Tölvuleikja	aðsókn	þekkist	þó	hjá	báðum	kynjum.	Þeir	einstaklingar	sem	verða	
hvað	mest	háðir	tölvuleikjum	eiga	það	til	að	vera	með	lágt	sjálfsmat,	það	er	algengt	að	
þessir	einstaklingar	eyði	frá	átta	upp	í	sextán	tímum	á	sólarhring	í	tölvunni	eða	við	
einhverja	tölvunotkun.	Þeir	glíma	þá	við	ákveðna	tölvufíkn.	Þeir	fara	að	vanrækja	aðra	
hluti	í	lífi	sínu,	líkt	og	samvistir	með	fjölskyldu	og	vinum.	Vanræksla	fer	líka	að	gera	vart	
við	sig	í	námi	og	starfi.	Grunnþörfum	líkamans	er	oft	ekki	sinnt	eða	þær	látnar	sitja	á	
hakanum.	Einstaklingarnir	fara	að	sleppa	hreyfingu,	svefni,	þrifum	og	hollum	máltíðum.	
Önnur	einkenni	sem	geta	þá	flokkast	undir	fylgikvilla	netfíknar	geta	verið	sinnuleysi,	
þunglyndi,	veruleikafirring,	félagsleg	einangrun	og	skapofsaköst.	Þetta	eru	sömu	einkenni	
og	finna	má	hjá	vímuefnaneytendum	sem	gefur	til	kynna	hversu	alvarleg	netfíkn	geti	
verið.			

	Þessi	aukni	vandi	setur	oft	strik	í	reikninginn	hjá	uppalendum	og	standa	þeir	oft	
ráðalausir	frammi	fyrir	þessari	fíkn.	Algengt	er	að	lítið	sé	fjallað	um	þennan	vanda	í	
almennu	forvarnarstarfi	og	lítið	sé	rætt	um	þetta	heima	fyrir.	Þegar	einstaklingar	eru	langt	
leiddir	í	tölvufíkn	er	erfitt	að	breyta	um	átt.	Eins	og	aðrir	fíklar,	þá	afneitar	viðkomandi	
fíkninni	en	er	engu	að	síður	nánast	allan	sólarhringinn	í	tölvunni.	Flest	annað	þarf	að	víkja	
og	fer	einstaklingurinn	á	bak	við	nánustu	aðstandendur	til	að	komast	í	tölvu	með	öllum	
ráðum.	Þegar	á	þetta	stig	er	komið	þarf	einstaklingurinn	sérhæfa	meðferð	(SAFT	-	
Samfélag,	fjölskylda	og	tækni,	2011b).	

Foreldrum	er	ráðlagt	að	ræða	tölvunotkun,	góða	og	slæma,	í	forvarnarskyni.	Þá	er	
mælt	með	því	að	foreldrar	afli	sér	upplýsinga	sem	hentar	því	þroskastigi	sem	barnið	eða	
ungmennið	sé	á.	Æskilegt	er	að	foreldrar	stýri	tölvunotkun	barna	sinna,	þannig	að	börn	og	
ungmenni	sitji	lengur	en	tvær	klukkustundir	á	dag	við	skjáinn.	Rannsóknir	og	reynslan	
hefur	sýnt	að	vellíðan	barna	eykst	með	minni	tölvunotkun.	Einnig	eru	ákveðnar	
leiðbeiningar	um	það	hvar	tölvan	skuli	vera	staðsett	innan	heimilisins.	Mælt	er	með	því	að	
hafa	tölvurnar	miðlægt	á	heimilinu	en	ekki	í	svefnherbergjum	barnanna.	Ekki	var	tekinn	
fram	sérstakur	aldur	sem	þessi	viðmið	áttu	við	(SAFT	-	Samfélag,	fjölskylda	og	tækni,	
2011b).	

4.4 Meðferðarúrræði	

Meðferðaráætlanir	við	óhóflegri	tölvu-	og	netnotkun	er	ókannaður	vettvangur	eins	og	
áður	hefur	komið	fram,	sökum	þess	hversu	nýr	hann	er.	Þolendur	og	aðstandendur	átta	
sig	ef	til	vill	ekki	á	því	hvenær	eitthvað	er	orðið	vandamál	því	það	er	ekki	mikið	rætt	um	
þessa	fíkn	sem	jafnskaðlega	og	t.d.	vímuefnafíkn.		
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	Eins	og	áður	hefur	komið	fram	er	tölvu-	og	netfíkn	afar	vangreind	fíkn	og	því	eru	fáar	
meðferðir	í	boði	sem	búið	er	að	staðfesta	árangur	af.	Flest	af	fyrirliggjandi	gögnum	benda	
til	þess	að	þær	aðferðir	sem	notaðar	eru	við	hegðunarvanda	séu	einnig	árangursríkar	við	
meðhöndlun	á	netfíkn,	þar	sem	netfíkn	sé	í	raun	hegðunarvandi,	en	fræðimenn	eru	þó	
ekki	sammála	um	þetta	(Young,	1999).	 	 	 	

Ýmis	vandkvæði	hafa	komið	upp	samhliða	mikilli	snjallsímavæðingu	meðal	ungmenna.	
Í	grein	Brown,	Shifrin	og	Hill	(2015)	er	sagt	frá	því	að	um	75%	af	ungmennum	á	aldrinum	
13	til	17	ára	eigi	snjallsíma	og	að	24%	af	þeim	viðurkenna	að	nota	snjallsímann	sinn	öllum	
stundum.		 	

	Í	grein	Hill	o.fl.	(2016)	kemur	fram	að	um	leið	og	miklar	vonir	séu	bundnar	við	að	nýta	
tæknina	og	tækninotkun	til	menntunar,	þá	getur	það	einnig	verið	varhugavert.	Þó	að	
mikið	sé	til	af	fræðiefni	og	gagnvirkum	miðlum	fyrir	börn	á	ungum	aldri,	er	hætta	á	að	
ofnotkun	skjáa	á	mikilvægu	þroskatímabil	heilans	muni	hafi	áhrif	á	einstaklinginn.	Börn	
yngri	en	tveggja	ára	þurfa	að	kynnast	umhverfi	sínu	af	eigin	raun,	einnig	þurfa	þau	að	hafa	
félagsleg	samskipti	við	umönnunaraðila	sem	þau	treysta	til	að	þróa	sitt	vitræna	tungumál.	
Sigrún	Aðalbjarnardóttir	(2007)	fjallar	líka	um	að	með	því	að	spegla	sig	í	viðhorfum	hjá	
öðrum	fær	maður	tækifæri	til	á	að	prófa	sínar	eigin	hugmyndir	í	þeim	samskiptum.	
Fínhreyfingar,	tilfinningar	og	félagsfærni	læra	þau	líka	í	samskiptum	sínum	við	uppalendur	
og	jafningja.	Vegna	þess	hve	lélegt	sjónminni	þau	hafa	og	hversu	litlum	athyglishæfileikum	
þau	búa	yfir	þurfa	ung	börn	að	læra	færni	sína	af	öðrum.	Ekki	er	nóg	að	láta	stafræna	
miðla	sjá	um	þetta	mikilvæga	þroskaferli	(Hill	o.fl.,	2016).		

Í	grein	Brown,	Shifrin	og	Hill	(2015)	er	fjallað	um	mikilvæga	þætti	sem	uppalendur	
ættu	að	hafa	að	leiðarljósi	þegar	kemur	að	tölvunotkun	og	eru	þeir	eftirfarandi:	

• Miðlar	eru	bara	enn	eitt	umhverfi.	Börn	og	ungmenni	gera	sömu	hluti	og	þau	hafa	
vanalega	gert,	nema	í	sýndarveruleika.	Miðlar	eru	eins	og	hvert	annað	umhverfi,	
þeir	geta	bæði	haft	jákvæðar	og	neikvæðar	afleiðingar.		

• Að	vera	uppalandi	hefur	ekki	breyst.	Sömu	viðmið	og	reglur	eiga	við	fyrir	barnið	og	
ungmennið	hvort	sem	það	er	í	raunveruleikanum	eða	sýndarveruleika.	Uppalandi	
á	að	taka	þátt	í	leik	við	barnið	sitt	í	tölvu	og	setji	líka	reglur,	börn	þurfa	þær	og	
búast	líka	við	þeim.	Uppalandi	á	að	taka	þátt	og	fylgjast	með	því	sem	barnið	er	að	
gera	í	tölvunni.	Athuga	við	hvern	barnið	er	að	tala	eða	spila	við	í	gegnum	netið.	

• Að	vera	fyrirmynd	skiptir	máli.	Reyndi	uppalandi	að	halda	miðla	notkun	sinni	í	
lágmarki	og	sýni	hann	góða	tölvusiði.	Að	vera	eftirtektarsamur	og	umhyggjusamur	
uppalandi	krefst	stunda	með	skjálausum	tíma.		
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• Innihald	efnis	skiptir	máli.	Gæði	þessi	efnis	sem	horft	er	á,	spilað	eða	tekið	þátt	í	
skiptir	meira	máli	heldur	en	tíminn	sem	fer	í	það.	

 

4.4.1 Stuðningshópar	

Annað	meðferðarúrræði	við	tölvufíkn	er	til	dæmis	stuðningshópar.	Einstaklingar	sem	eru	
ekki	félagslega	sterkir	leita	oft	í	netið	til	að	mynda	sambönd	við	aðra.	Ef	þessi	sókn	í	netið	
fer	að	hrjá	einstaklinginn	í	hans	daglega	lífi	er	mikilvægt	að	reyna	að	hjálpa	honum,	ná	
honum	úr	tölvunni	og	kynna	hann	inn	í	félagshóp	eða	eitthvað	álíka	til	að	efla	
raunverulegt	og	félagslegt	stuðningsnet.	Þetta	mun	fá	einstaklinginn	til	að	reiða	sig	minna	
á	netið	þegar	hann	vantar	hughreystingu	og	þægindi	sem	hann	hefur	ekki	í	raunveruleika	
sínum.	Tólf	skrefa	kerfið	sem	notað	er	fyrir	vímuefnavandamál	getur	einnig	hjálpað	tölvu-	
og	netfíklum.	Það	kerfi	gerir	einstaklingum	kleift	að	sigrast	á	tilfinningunni	að	finnast	
maður	vera	ófullnægjandi	og	þeir	geta	deilt	tilfinningum	sínum	og	skoðunum	með	öðrum.	
Þetta	veitir	stuðning	og	leiðsögn	sem	einstaklingurinn	þarf	á	að	halda	til	að	sigrast	á	vanda	
sínum	(Murali	og	George,	2007).	

4.4.2 Fjölskyldumeðferð	

Fjölskylda	er	fyrirbæri	sem	er	félagslega	mótað,	hugtakið	er	skilgreint	á	svipaðan	hátt	víða	
og	finnst	í	lang	flestum	menningarsamfélögum	(Ólína	Freysteinsdóttir,	2014).	

	

„Fjölskylda	er	hópur	einstaklinga	sem	á	sameiginlegt	heimili	þar	sem	
einstaklingarnir	deila	tómstundum,	hvíld,	tilfinningum,	efnahag,	ábyrgð	og	
verkefnum....Þau	eru	skuldbundin	hvert	öðru	í	siðferðilegri	og	gagnkvæmri	
hollustu.“		

																																																																																																(Velferðarráðuneytið,	2001)	

	

Þegar	vandi	steðjar	að	á	heimili	vegna	einstaklings	sem	á	í	vanda	vegna	netnotkunar	
er	gjarnan	gripið	til	fjölskyldumeðferðar.	Mikilvægt	er	að	báðir	foreldrar	eða	uppalendur	
taki	virkan	þátt	í	meðferðinni	(Charlie,	HyeKyung	og	Khoo,	2011).	Tölvu-	og	netfíkn	er	afar	
líkleg	til	að	trufla	eða	sundra	fjölskylduböndum.	Ef	það	gerist	þá	ætti	fjölskylduinngrip	að	
vera	partur	af	meðferð	einstaklings	sem	er	að	kljást	við	tölvu-	og	netfíkn.	Með	inngripi	er	
hægt	að	fræða	fjölskyldumeðlimi	um	þessa	fíkn	og	reyna	að	draga	úr	því	að	
fjölskyldumeðlimir	kenni	einstaklingnum	sjálfum	um	fíkn	sína.	Fjölskyldumeðferð	getur	
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einnig	auðveldað	opin	samskipti	milli	fjölskyldumeðlima	og	stuðlað	að	bata	við	tölvu-	og	
netfíkn	(Murali	og	George,	2007).	 	 	 	

Fyrir	flesta	býr	eitthvað	að	baki	orðsins	fjölskylda,	orðið	hefur	merkingu	og	ríkt	
innihald.	Því	fór	umfjöllun	af	stað	í	byrjun	síðustu	aldar	að	fjölskyldan	gæti	haft	áhrif	á	
einstaklinga,	annað	hvort	til	hins	betra	eða	verra.	Fjölskyldumeðferð	gengur	út	á	það	að	
fleiri	en	einn	aðili	taki	þátt	í	að	breyta	ákveðnu	samskipta-	eða	hegðunarmynstri	(Nichols	
og	Schwartz,	2010).	Sú	sem	var	í	fremst	í	flokki	að	vinna	með	fjölskyldumeðferðir	var	Mary	
Ellen	Richmon,	en	hún	fjallaði	mikið	um	fjölskylduna	sem	hóp	sem	ætti	að	sækja	meðferð	
saman	og	vinna	með	einstaklinga	í	sínu	náttúrulega	umhverfi	(Richmon,	1917).	
Fjölskyldumeðferðir	leggja	áherslur	á	ákveðnar	hugmyndir	og	lögmál	um	hvað	sé	rétt	og	
hvað	sé	rangt.	Kafað	er	í	merkingu	orða	í	félagslegu	samhengi	sem	skilar	sér	í	
áherslubreytingum	í	meðferðarvinnu.	Einstaklingurinn	er	metinn,	það	er	athugað	hvar	
hann	er	staddur	í	fíkn	sinni	og	honum	gefið	tækifæri	að	vera	sérfræðingur	í	sínu	eigin	lífi	
(Ólína	Freysteinsdóttir,	2014).	 	 	 	 	 	 	

Áhrifavald	fjölskyldu	er	mikið,	það	hefur	áhrif	á	þau	skilyrði	sem	skapast	til	að	
einstaklingur	geti	þroskast	á	heilbrigðan	hátt.	Áður	fyrr	var	ekki	litið	á	foreldrahlutverkið	
sem	mikilvægan	þátt	fyrir	sálrænan	og	félagslegan	stuðning	barna,	en	í	dag	er	það	í	
hávegum	haft	og	talið	spila	mikilvægt	hlutverk.	Til	marks	um	mikilvægi	þess	er	bernskan	
og	umönnun	orðin	viðfangsefni	hjá	fræðimönnum	(Hermann	Óskarsson,	2005).	

4.4.3 Lyfjameðferð	

Mjög	lítið	hefur	verið	rannsakað	hvort	lyfjagjöf	gagnist	í	meðferð	við	tölvufíkn	og	hvort	
lyfjagjöf	geti	verið	nýtt	sem	inngrip.	Rannsakendur	hafa	hinsvegar	velt	fyrir	sér	hvort	
orsök	bæði	tölvu-	og	spilafíknar	sem	hvorugar	eru	efnafíknir	megi	rekja	til	vandamála	við	
endurupptöku	serótóníns	í	líkamanum	(Murali	og	George,	2007).	En	serótónín	er	eitt	af	
mörgum	taugaboðefnum	sem	heilinn	notar	til	boðskipta,	ef	serótónín	magn	er	af	skornum	
skammti	á	einstaklingur	hættu	á	því	að	vera	árásargjarn	og	hvatvís	(Olivier,	2004).	

	

4.4.4 Hugræn	atferlismeðferð	

Þeir	einstaklingar	sem	eru	mjög	langt	leiddir	í	fíkn	sinni	eiga	það	til	að	vera	með	slæman	
hugsunarhátt,	hafa	tilhneigingu	til	að	hafa	áhyggjur	og	búast	alltaf	við	því	versta	og	reyna	
að	forðast	raunverulegar	aðstæður.	Þeir	hafa	tilhneigingu	til	þess	að	nota	tölvuna	og	netið	
til	að	flýja	frá	raunveruleikanum	(Young,	1999).	Hugræn	atferlismeðferð	hefur	það	að	
markmiði	að	gera	viðkomandi	grein	fyrir	hugsuninni	sem	er	röng	og	þeirri	vitsmunalegri	
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hugsun	sem	þarf	að	breyta.	Með	þessari	atferlismeðferð	er	reynt	að	hjálpa	
einstaklingnum	svo	þannig	þegar	hann	hefur	gert	sér	grein	fyrir	rangri	hugsun	mun	hann	
ekki	eiga	annarra	kosta	völ	en	að	þróa	með	sér	heilbrigða	hugsun	og	meiri	hugrænan	og	
vitsmunalegan	þroska	(Murali	og	George,	2007).	

4.5 Eftirfylgni	

Í	kaflanum	um	eftirfylgni	er	leitast	við	að	skoða	hvað	sé	hægt	að	gera	fyrir	þá	einstaklinga	
sem	eru	að	glíma	við	tölvuofnotkun.	Skoða	þarf	samfélagslega	samhengið	sem	fjölskyldur	
búa	í	og	þær	áskoranir	sem	verða	á	vegi	þeirra	þegar	það	kemur	að	netnotkun	ungmenna.			

	Í	ljósi	þess	hvað	netið	hefur	fjölmarga	kosti	og	þá	jákvæðu	notkun	sem	býðst	í	
daglegu	lífi	er	óhagkvæmt	og	ópraktískt	að	leggja	bann	á	notkun	netsins.	Strangt	bann	við	
netnotkun	er	ekki	endilega	af	hinu	góða	og	skilur	lítið	eftir	sig,	ólíkt	meðferðarúrræðum	
fyrir	vímuefnafíkn.	Þeir	sem	kljást	við	tölvu-	og	netfíkn	ættu	frekar	að	hafa	að	leiðarljósi	
hógværð	og	að	stjórna	notkun	sinni,	jafnvel	skammta	hana.	Innihald	efnisins	er	
veigameira	heldur	en	tíminn	sem	fer	í	það	að	skoða	það	(Murali	og	George,	2007).		

	Young	(1999)	setti	fram	lista	sem	inniheldur	atferlisrannsóknaraðferðir	sem	eiga	að	
gagnast	þeim	sem	kljást	við	tölvu-	og	netfíkn.	Í	honum	kemur	fram:	

• Að	reyna	að	finna	andstæðuna:	Þessi	aðferð	felur	það	í	sér	að	skoða	mynstrið	sem	
einstaklingurinn	fer	eftir	í	tölvufíkn	sinni	og	breyta	því.	Kynna	þarf	til	leiks	
hlutlausa	afþreyingu.	Til	dæmis	ef	venjan	var	að	vera	alla	helgina	í	tölvu,	að	stinga	
upp	á	því	að	gera	eitthvað	tengt	útivist	um	helgar.	

• Að	láta	stoppa	sig:	Einstaklingurinn	er	hvattur	til	að	nota	hluti,	eins	og	til	dæmis	
vekjaraklukku	til	að	minna	sig	á	hvenær	það	sé	tími	til	að	hætta.	

• Að	setja	sér	markmið:	Þó	svo	að	einstaklingnum	gangi	vel,	sé	með	mikinn	stuðning	
og	finni	fyrir	hvatningu	getur	það	orðið	honum	að	falli	að	setja	sér	ekki	skýr	
markmið.	Það	hjálpar	oft	að	vera	með	dagsskipulag	eða	vikuskipulag	sem	sýnir	á	
hvaða	ákveðnu	tímum	tölvunotkun	sé	leyfileg.	Til	að	byrja	með	eiga	þessir	
skipulögðu	tímar	að	vera	tíðir	en	stuttir.	Þegar	til	lengri	tíma	er	litið	á	þetta	
skipulag	að	gefa	einstaklingnum	þá	tilfinningu	að	hann	hafi	stjórn	á	tölvunotkun	
sinni.		

• Að	vera	með	áminningarmiða:	Einstaklingurinn	er	hvattur	til	að	skrifa	niður	
hvetjandi	setningar	eða	orð	á	miða	til	að	halda	sér	frá	tölvunni.	Til	dæmis	að	skrifa	
niður	allt	það	neikvæða	við	of	mikla	netnotkun	til	dæmis	að	það	skapi	vandamál	
að	sinna	vinnu.	Einnig	er	mikilvægt	að	skrifa	allt	það	jákvæða	sem	fylgir	því	að	
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takmarka	netnotkun,	líkt	og	að	hafa	meiri	tími	til	að	verja	með	maka	sínum.	Þessa	
miða	þarf	einstaklingurinn	að	vera	með	á	sér	allar	stundir,	sem	stöðuga	áminningu	
til	að	halda	sér	frá	netnotkun	þegar	hann	finnur	fyrir	litlum	viljastyrk.		

• Að	skrá	niður	önnur	áhugamál:	Einstaklingar	sem	kljást	við	mikla	tölvu-	og	
netnotkun	hafa	ekki	tíma	fyrir	neitt	annað.	Mikið	af	þeirra	tíma	er	fyrir	framan	skjá	
sem	gerir	það	að	verkum	að	þeir	vanrækja	önnur	áhugamál.	Einstaklingar	eru	því	
hvattir	til	að	gera	lista	yfir	þau	„týndu“	áhugamál	sem	þurftu	að	setja	í	minni	
pokann	fyrir	tölvunotkun.	Með	þessari	aðferð	er	verið	að	reyna	kynda	undir	áhuga	
á	ónettengdum	áhugamálum.		

• Að	neita	sér	um	tölvu	og	net:	Einstaklingurinn	er	hvattur	til	að	neita	sér	aðgang	að	
ákveðnum	tækjum	og/eða	forritum,	til	dæmis	tölvuleikjum	eða	samfélagsmiðlum.	
Mælt	er	með	þessari	aðferð	fyrir	þá	sem	hafa	reynt	að	takmarka	aðgang	sinn	að	
tölvu	og	neti	en	hefur	mistekist.		

	

	Þó	svo	að	meðferðaráætlanir	fyrir	tölvufíkn	séu	ekki	langt	komnar	er	mikilvægt	að	
þekkja	einkenni	tölvufíknar,	því	einkennin	geta	verið	mismunandi	milli	einstaklinga.	Það	
skiptir	máli	að	uppalendur,	jafnt	sem	einstaklingar	geri	sér	grein	fyrir	fíkninni	því	hægt	er	
að	grípa	inn	í	með	ýmsum	úrræðum.		
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5 Umræður	og	niðurlag	

Markmið	þessarar	ritgerðar	var	að	sýna	hvaða	áhrif	uppeldishættir	uppalenda	geta	haft	á	
tölvunotkun	ungmenna	og	að	fræða	ungmenni	og	uppalendur	um	skaðsemina	sem	
óhófleg	tölvunotkun	getur	haft	í	för	með	sér.		

	Líkt	og	kom	fram	í	upphafi	ritgerðarinnar	þá	notum	við	netið	í	fjöldann	allan	af	
hlutum	og	netið	kemur	inn	á	marga	fleti	hins	daglega	lífs.	Því	má	taka	til	greina	eins	og	
kom	fram	í	meðferðarkaflanum	að	það	getur	reynst	erfitt	að	hafa	hagnýtt	inngrip	fyrir	
tölvufíkn,	þar	sem	tölva	og	net	er	það	sem	fíkillinn	er	háður.	Inngrip	þurfa	að	vera	vægari	
og	ólíkari	þeim	sem	notast	er	við	þegar	um	alvarlegri	vímuefnavanda	er	að	ræða.	Áhersla	
meðferðar	við	tölvufíkn	ætti	að	samanstanda	af	hóflegri	og	stjórnaðri	notkun	(Young,	
1999).	Því	þurfa	uppalendur	að	hafa	það	hugfast	að	þegar	þeir	telja	að	ungmenni	sé	í	
áhættuhóp	eða	orðið	háð	tölvu	að	bataferlið	er	flókið	og	langt.	Uppalendur	ættu	að	
tileinka	sér	þolinmæði	og	umburðarlyndi.	Höfundum	finnst	ekki	skrítið	að	upp	séu	að	
koma	vandamál	tengd	neti	og	tölvu	á	Íslandi	því	tækniþróun	hefur	verið	gríðarlega	ör	
síðastliðinn	áratug	og	eins	og	fram	kom,	samkvæmt	Hagstofu	Íslands	eru	96%	íslenskra	
heimila	nettengd	(Hagstofa	Íslands,	2017).	

	Til	eru	margar	rannsóknir	sem	hafa	verið	gerðar	í	tengingu	við	uppeldishætti	
Baumrind	og	niðurstöður	benda	til	þess	að	leiðandi	uppeldishættir	sem	einkennast	af	
hlýju,	stuðningi	og	skýrum	mörkum	draga	úr	áhættuhegðun	ungmenna	á	netinu	(Kalmus,	
Blinka	og	Ólafsson,	2013).	Uppeldishættir	uppalenda	geta	haft	mikil	áhrif	á	tölvunotkun,	
leiðandi	uppeldishættir	eru	talin	hafa	jákvæð	áhrif	því	leiðandi	uppalendur	nota	fræðandi	
og	takmarkandi	aðferðir	meira	heldur	en	skipandi	og	afskiptalausir	foreldrar.	Uppalendur	
sem	fara	eftir	leiðandi	uppeldisháttum	eru	líklegri	til	að	nýta	hindrun	á	tækninotkun	og	
gera	málamiðlanir	um	notkun	internetsins	við	börn	sín.	Rannsóknir	staðfesta	að	börn	sem	
fá	leiðandi	uppeldi	eru	í	minni	hættu	á	að	eiga	við	hegðunarvanda	á	netinu,	sem	getur	
leitt	út	í	tölvufíkn	(Kalmus,	Blinka	og	Ólafsson,	2015).		

	Eins	og	fram	kom	hér	að	ofan	hafa	margar	rannsóknir	bent	til	þess	að	jákvæð	
samskipti	á	milli	ungmenna	og	foreldra	minnki	líkur	á	slæmri	netnotkun.	Minni	
áhættuhegðun	á	netinu	er	oftast	hjá	unglingum	sem	hafa	fengið	skýr	mörk,	hlýju,	
umhyggju	og	stuðning	í	uppeldi	sínu.	Sem	eru	einkenni	leiðandi	uppeldishátta	foreldra	
samkvæmt	kenningum	Baumrind	(1971).	Höfundar	þessarar	ritgerðar	telja	að	skipandi	
uppeldishættir	geti	líka	haft	góð	áhrif	á	tölvunotkun	ungmenna.	Ástæða	þess	er	sú	að	það	
sem	einkennir	skipandi	uppeldishætti	eru	skýr	mörk,	skýrar	reglur	sem	börnin	eiga	að	fara	
eftir	án	útskýringa	og	börnin	mega	ekki	mæla	gegn	þeim	(Baumrind,	1991).	Þetta	gæti	



42	

haft	góð	áhrif	á	tölvunotkun	ungmenna	vegna	þess	að	uppalendur	gætu	jafnvel	verið	með	
fastan	tíma	á	dag	sem	ungmennið	mætti	vera	í	tölvunni	og	reglur	um	innihald	efnis	og	
færi	ungmennið	eftir	því.	Höfundar	sáu	að	hlutverk	uppalenda	er	mikilvægt	þegar	kemur	
að	tölvunotkun	barna	þeirra.	Því	að	samheldni	innan	fjölskyldunnar	getur	gegnt	mikilvægu	
hlutverki	þegar	kemur	að	hegðunarvanda	ungmenna	og	að	lítil	virkni	innan	fjölskyldunnar,	
meira	ósætti	eða	óánægja	í	fjölskyldunni	getur	síðar	meir	haft	áhrif	og	jafnvel	ýtt	undir	
einkenni	tölvufíknar.	Það	sem	kemur	á	óvart	er	að	rannsóknir	virðast	sýna	að	foreldrar	líta	
ekki	á	tölvunotkun	jafn	alvarlegum	augum	eða	sem	jafn	skaðlegri	iðju	og	sjónvarpsáhorf	
eins	og	kemur	fram	í	grein	Amalíu,	Baldurs	og	Barkar	(2009)	um	mikilvægi	nýtingu	tímans	
eftir	skóla.	Það	kom	fram	að	menntunarstig	foreldra	skipti	engu	máli	í	því	samhengi	en	
rannsóknin	sýndi	sterka	tengingu	á	milli	foreldra	með	lágt	menntunarstig	og	ungmenna	
sem	horfa	mikið	á	sjónvarp,	en	enga	tengingu	við	tölvunotkun.	Því	er	áhugavert	að	velta	
fyrir	sér	hvort	uppalendur	líti	almennt	séð	á	tölvuiðkun	sem	skaðlausa	eða	séu	einfaldlega	
ekki	að	velta	fyrir	sér	í	skjátíma	barna	og	ungmenna.	Þá	þótti	höfundum	líka	báðar	
rannsóknir	Sólveigar	Jakobsdóttur	(1999;	2004)	áhugaverðar	þar	sem	hún	rannsakar	
aðgengi	að	tölvum	og	tölvunotkun,	en	þær	sýndu	báðar	hærra	hlutfall	drengja	eru	
tölvunotendur.	Rannsóknir	þessar	sýndu	líka	að	með	árunum	jókst	aðgengi	og	notkun	
tölva.	Höfundum	þætti	athyglisvert	að	sjá	nýja	rannsókn	framkvæmda	núna,	til	að	athuga	
stöðuna	í	dag	þegar	tölvur	og	netaðgengi	hefur	aldrei	verið	jafn	aðgengilegt.		

	Út	frá	tölvunotkun	getur	myndast	„stafræn	streita“	hjá	einstaklingum	vegna	þeirra	
áskorana	sem	einstaklingarnir	verða	fyrir	á	netinu,	það	á	sérstaklega	við	ungmenni	eins	og	
fram	kemur	í	kafla	2.4	þar	sem	hugtakið	var	skilgreint.	Þar	kom	einnig	fram	að	það	eru	sex	
streituvaldar	sem	er	skipt	í	tvo	flokka,	sem	hafa	áhrif	á	„stafræna	streitur“	(Weinstein	og	
Selman,	2016).	Bandaríska	sjónvarpsstöðin	MTV	setti	upp	síðu	sem	kallast	,,A	thin	line’’	og	
markmið	síðunnar	var	að	draga	úr	stafrænni	misnotkun	eins	og	neteinelti	og	
smáskilaboðum	með	kynferðislegu	innihaldi	(e.	sexting).	Þar	kom	í	ljós	að	50%	ungmenna	
á	aldrinum	14-24	ára	hafa	lent	í	einhverskonar	stafrænni	misnotkun	(Weinstein	og	
Selman,	2016).	Þessi	prósenta	er	gríðarlega	há	að	mati	höfunda,	sérstaklega	ef	hugað	er	
að	afleiðingum	þess	að	verða	fyrir	stafrænni	misnotkun.	Mikil	hætta	er	á	að	ungmenni	
hugsi	slæmar	hugsanir	um	sjálft	sig	og	þrói	með	sér	lélega	sjálfsmynd,	vegna	þess	sem	
einhver	annar	sagði	við	þá	eða	um	þá	á	netinu.	Erfitt	er	að	koma	í	veg	fyrir	þessar	hættur	
en	hægt	er	að	fræða	ungmennin	um	þær	og	gera	þeim	grein	fyrir	því	hversu	mikil	áhrif	
þær	geta	haft	á	einstaklinginn.	Það	er	mikilvægt	að	taka	fram	að	þessar	hættur	hafa	ekki	
endilega	slæm	áhrif	eða	leiða	til	skaða,	en	þá	skiptir	miklu	máli	að	góð	samskipti	séu	á	
milli	uppalenda	og	ungmenna	eins	og	fram	hefur	komið	oft	áður	í	ritgerðinni.	Gott	er	fyrir	
uppalendur	að	beina	frekar	sjónum	sínum	að	innihaldi	efnisins	sem	ungmennin	eru	að	
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skoða	á	netinu	heldur	en	að	tímanum	sem	fer	í	það	en	hafa	ber	í	huga	að	netheimurinn	
þróast	og	breytist	gríðarlega	hratt	(Sigurður	Ingi	Árnason	og	Þorbjörn	Broddason,	2010).	

		

	Líkt	og	við	sögðum	frá	í	kafla	4.3	greindi	Daníel	Þór	Ólason	(2004)	frá	því	að	drengir	
spila	tölvuleiki	mun	meira	og	eru	því	í	meiri	hættu	á	að	fá	einkenni	tölvufíknar.	Rannsóknir	
hafa	samt	sýnt	að	tölvuleikjaspilun	er	ekki	alltaf	neikvæð	og	að	margt	jákvætt	getur	fylgt	
henni	líka	eins	og	til	að	mynda	er	hægt	er	að	nota	tölvuleiki	sem	nokkurs	konar	þjálfunar-	
og	kennslutæki	(Rosser,	Lynch,	Cuddihy,	Gentile,	Klonsky	og	Merrell,	2007).	
Tölvuleikjaspilun	getur	einnig	þjálfað	ungmenni	til	að	verða	hraðari	í	ákvarðanatökum	og	
þjálfað	athygli-	og	viðbragðshæfni	þeirra.	Rannsóknir	sýna	einnig	að	tölvuleikjaspilun	
getur	þjálfað	rýmishugsun	notenda,	skynminni	og	sjónræna	athygli	þeirra	(Dye,	Green	og	
Bavelier,	2009).	En	þrátt	fyrir	þessa	jákvæðu	hliðar	tölvuleikjaspila	þá	finnst	höfundum	
mjög	skiljanlegt	að	uppalendur	hafi	áhyggjur	af	börnum	sínum	og	ungmennum	sem	spila	
tölvuleiki	vegna	þess	að	ofbeldisfullir	tölvuleikir	geta	kennt	þeim	slæma	siði.	Í	tölvuleikjum	
eru	þeir	ekki	áhorfendur	eða	hlustendur	heldur	eru	þeir	að	stjórna	því	sem	gerist	í	
tölvuleiknum	sjálfir,	líkt	og	að	skjóta,	berjast	eða	jafnvel	drepa	(Grimes,	Anderson	og	
Bergen,	2008).	Þá	eru	meiri	líkur	á	að	fólk	einangrist	þó	svo	það	haldi	að	það	sé	félagslynt	
þegar	það	spilar	tölvuleiki	því	það	gefur	falska	tilfinningu	fyrir	því	hvað	þú	ert	í	raun	að	
gera,	þó	svo	þú	talir	við	fólk	á	netinu.	Hvort	sem	það	sé	á	samfélagsmiðlum	eða	í	tölvuleik	
þá	ertu	í	raun	einn.		

	Forsenda	þess	að	þekkja	einkenni	tölvufíknar	er	að	kynna	sér	skilgreininguna	á	
hugtakinu.	Í	DSM-V	sjúkdómsflokkunarbókinni	(American	Psychiatric	Association,	2013)	er	
skýring	sem	kemst	því	næst	að	vera	fræðilega	viðurkennd.	Í	fræðilegu	umfjölluninni	um	
tölvufíkn	segir	frá	þeim	forsendum	og	dæmum	sem	gerir	einstaklinga	að	netfíkli	(e.	
Internet	addict).	Þar	segir	að	einstaklingur	sem	notar	netið	viðvarandi	og	endurtekið,	sem	
leiðir	oft	til	klínískrar	marktækrar	skerðingar	eða	almennrar	vanlíðanar	sé	netfíkill.	
Mikilvægt	er	að	fjalla	um	þessa	algengu	fíkn	og	einkenni	hennar	meira	til	þess	að	fólk	geti	
borið	kennsl	á	hana.	Einnig	er	mikilvægt	að	ræða	meira	um	það	að	uppalendur	ættu	að	
fræða	börn	sín	um	skynsamlega	tölvunotkun	frá	upphafi.	Þá	er	átt	við	hvað	sé	gert	í	
tölvum,	við	hvern	er	rætt,	hversu	langur	tími	á	að	fara	í	tölvuna,	hvað	er	horft	á	og	hvað	
eigi	að	vera	skjálausar	stundir	eða	staðir	(SAFT	-	Samfélag,	fjölskylda	og	tækni,	2011b).		

	Mikil	tölvunotkun	getur	haft	ýmsar	afleiðingar.	Hún	getur	meðal	annars	framkallað	
pirring,	kvíða,	depurð,	samviskubit	og	skapofsaköst	(American	Psychiatric	Association,	
2013;	Líf	og	sál	sálfræðistofa,	e.d.).	Þá	getur	hún	einnig	haft	áhrif	á	líkamlega	þætti	líkt	á	
svefnleysi	eða	röskun	á	svefn	sem	getur	undið	upp	á	sig	og	valdið	alvarlegum	
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heilsuvandræðum	seinna	meir	(Falbe,	Davison,	Franckle,	Ganter,	Gortmaker,	Smith,	Land	
og		Taveras,	2015).	Líkamsstaða	ungmenna	getur	líka	orðið	fyrir	hnjaski	og	geta	þau	
aðlagað	sig	að	óæskilegum	stellingum	sem	getur	haft	slæm	áhrif	á	stoðkerfi	þeirra	
(Binboga	og	Korhan,	2014).	Mikil	kyrrseta	við	tölvuskjá	getur	ýtt	undir	ofþyngd	(Hill	o.fl.,	
2016).	En	aðrar	rannsóknir	benda	á	það	að	erfitt	geti	reynst	að	finna	orsakasamband	milli	
kyrrsetu	og	offitu	(Rey-López	o.fl.,	2008).	Niðurstöður	úr	rannsókn	Robinson	(1998)	sýndu	
að	það	að	vera	of	feitur	og	yfir	kjörþyngd	er	það	sem	gerir	það	að	verkum	að	maður	horfir	
mikið	á	sjónvarp.	Svo	voru	aðrir	líkt	og	Wang	og	Perry	(2006)	sem	vildu	líta	á	tölvunotkun	
og	tölvuleikjaspilun	sem	tæki	sem	þarf	að	umgangast	rétt.	Sú	rannsókn	sýndi	að	
tölvuleikjaspilun	geti	haft	góð	áhrif	á	offitu	ef	henni	er	skipt	út	fyrir	sjónvarpsáhorf.	En	ef	
tölvuleikjaspilun	er	skipt	út	fyrir	markvissa	líkamlega	hreyfingu,	þá	er	hætta	á	að	
einstaklingurinn	fari	yfir	kjörþynd	og	verði	jafnvel	offitusjúklingur.	Höfundar	telja	að	þetta	
haldist	í	hendur,	það	er	að	segja	lélegt	og	ekki	ákjósanlegt	líkamsástand	og	andleg	
vanlíðan.		

	Margir	spyrja	sig	eflaust	hvað	skal	til	bragðs	taka	ef	tölvufíkn	hefur	áhrif	á	einhvern	
sem	þau	þekkja	eða	verður	var	við	einkenni	hjá	sjálfum	sér.	Farið	var	yfir	nokkur	
meðferðarúrræði	í	ritgerðinni	sem	ættu	að	hjálpa	fólki,	hvort	sem	það	er	á	einhvern	lítinn	
hátt	eða	til	að	sigrast	á	tölvuofnotkun	sinni.	Í	grein	Brown,	Shifrin	og	Hill	(2015)	er	fjallað	
um	mikilvæga	þætti	sem	gott	er	að	hafa	að	leiðarljósi,	þegar	kemur	að	tölvunotkun.		
Þessir	þættir	koma	ekki	í	stað	meðferðar	en	er	gott	að	hafa	til	umhugsunar	ef	þú	ert	
uppalandi,	til	þess	að	koma	í	veg	fyrir	tölvufíkn	hjá	einstaklingi.	Mikilvægt	er	að	gera	sér	
grein	fyrir	því	að	miðlar	eru	bara	enn	eitt	umhverfi	sem	börn	og	ungmenni	alast	upp	í.	
Uppalendur	mega	ekki	gleyma	að	þó	svo	að	þetta	umhverfi	sé	ekki	áþreifanlegt	frá	degi	til	
dags	þá	á	sér	stað	mikill	félagslegur	þroski	og	tengslamyndun	á	netinu.	Það	að	vera	gott	
foreldri	á	alveg	jafn	vel	við	í	raunveruleikanum	eða	sýndarveruleika,	því	sömu	viðmið	og	
reglur	eiga	við.	Miklu	máli	skiptir	fyrir	uppalendur	að	vera	fyrirmynd	barna	sinna.	Til	þess	
að	uppalandinn	sé	umhyggju-	og	eftirtektarsamur	þarf	að	finna	tíma	sem	er	skjálaus	og	
einnig	fylgjast	með	því	hvað	einstaklingurinn	er	að	skoða	á	netinu	því	að	gæði	efnis	og	
innihald	skiptir	meira	máli	heldur	en	tíminn	sem	fer	í	það.	Þess	vegna	ættum	við	að	hætta	
að	skilgreina	skjátíma	og	flokka	þetta	einfaldlega	sem	tíma,	það	sem	er	í	forgangi	núna	er	
að	kenna	börnum	og	ungmennum	að	nota	snjalltækin	sín	á	skynsamlegan	hátt.		

	Meðferðarúrræðin	sem	mælt	er	með	fyrir	tölvufíkla	eru	til	dæmis	stuðningshópar,	
sem	efla	félagslegt	stuðningsnet,	veita	hughreystingu	og	veita	leiðsögn	til	að	sigrast	á	
vanda	sínum	(Murali	og	George,	2007).	Annað	meðferðarúrræði	er	fjölskyldumeðferð	en	
þar	er	sá	sem	glímir	við	tölvufíkn	í	öruggu	umhverfi	og	með	einstaklinga	í	kringum	sig	sem	
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geta	hjálpað	honum	að	breyta	ákveðnu	samskipta-	og	hegðunarmynstri	(Nichols	og	
Schwartz,	2010).	Meðferðarúrræði	sem	er	hvað	minnst	kannað	er	lyfjameðferð	(Murali	og	
George,	2007).	Það	meðferðarúrræði	sem	er	talið	henta	best	fyrir	þá	sem	eru	langt	leiddir	
í	fíkn	sinni	er	hugræn	atferlismeðferð.	Hugræn	atferlismeðferð	gerir	grein	fyrir	þeirri	
vitsmunalegu	röngu	hugsun	sem	þarf	að	breyta,	því	kann	þessi	aðferð	að	skila	hvað	
mestum	árangri	því	einstaklingurinn	á	ekki	annarra	kosta	völ	en	að	þróa	með	sér	
heilbrigða	hugsun	og	betri	hugrænan	og	vitsmunalegan	þroska	(Murali	og	George,	2007).	

	Okkar	niðurstöður	hafa	mikla	þýðingu	fyrir	uppalendur,	því	þær	varpa	ljósi	á	það	
hversu	mikilvægt	það	er	fyrir	uppalendur	að	fylgjast	með	því	hvaða	börnin	þeirra	eru	að	
gera	á	netinu,	og	hversu	miklum	tíma	þau	eyða	á	netinu.	Einnig	upplýsir	það	uppalendur	
og	skóla	um	það	hvað	felst	í	hugtakinu	tölvufíkn	og	hver	eru	aðal	einkenni	hennar.	Gott	er	
að	hafa	í	huga	að	uppalendur	eru	samt	ekki	þeir	einu	sem	geta	haft	áhrif	á	tölvunotkun	
ungmenna,	vegna	þess	að	umræðan	í	samfélaginu,	félagsskapurinn	og	umhverfið	sjálft	
geta	einnig	verið	miklir	áhrifavaldar	á	ungmennin	(Holtz	og	Appel,	2011).		

		 	

	Höfundum	fannst	af	mörgu	að	taka	þegar	kom	að	því	að	sækja	sér	efni	sem	myndi	
gagnast	í	þessa	rannsóknarritgerð.	Því	dýpra	sem	höfundar	köfuðu	í	heimildir,	því	meira	
kom	það	í	ljós	að	tölvunotkun	hefur	mikið	verið	rannsökuð	í	ýmsu	sambandi.	Eins	og	fram	
kom	hér	að	ofan	er	þetta	efni	fjölbreytt,	í	stöðugri	og	hraðri	breytingu	og	því	getur	reynst	
erfitt	að	veita	því	eftirfylgni.		

	Það	kom	okkur	í	raun	ekki	á	óvart	hversu	mikilla	vinsælda	tölvan	nýtur.	Síðustu	
áratugina	hefur	hún	skipað	sér	svo	stóran	sess	á	nánast	öllum	sviðum	þjóðlífsins	sem	líkja	
mætti	við	byltingu.	Tölvan	hefur	til	dæmis	leyst	af	hólmi	áður	vinsæla	fjölmiðla	líkt	og	
dagblöð,	bækur,	sjónvarp,	hljómflutningstæki	og	dvd-tæki.	Notkunarsvið	tölvunnar	
takmarkast	ekki	bara	við	leiki	heldur	getur	hún	einnig	verið	notuð	sem	kennslu-	og	
námstæki.	Tölvan	keppir	því	um	athygli	og	hylli	barna	og	ungmenna	því	bæði	er	hægt	að	
nota	hana	í	námsverkefni	og	til	afþreyingar.	Einnig	kom	það	höfundum	ekki	á	óvart	hversu	
mörg	íslensk	heimili	eru	nettengd.	Hins	vegar	kom	okkur	á	óvart	hversu	víðtæk	tölvufíkn	
getur	verið.	Eins	og	hún	er	útlistuð	í	kaflanum	um	tölvufíkn	má	sjá	að	þar	eru	margir	
undirflokkar,	sem	eflaust	margir	gera	sér	ekki	grein	fyrir.	Þegar	höfundar	lásu	sér	til	um	
alla	undirflokka	tölvufíknar,	kom	þeim	á	óvart	að	upplýsingafíkn	sé	algengasta	tegund	
tölvufíknar.	Einnig	að	hún	sé	algengari	heldur	en	tölvuleikjafíkn.	Upplýsingafíkn	er	til	
dæmis	sú	fíkn	þegar	manni	finnst	maður	sjálfur	knúinn	til	þess	að	kíkja	á	Facebook	öllum	
stundum.	Frekari	rannsóknir	munu	eflaust	seinna	leiða	í	ljós	að	netleikjafíkn,	ofnotkun	á	
netinu,	netfíkn	eða	leikjafíkn	séu	stórvægilegur	vandi	einn	og	sér.	Það	kom	ánægjulega	á	
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óvart	að	tölvuleikjanotkun	sé	ekki	alltaf	neikvæð,	því	eins	og	fram	kom	hafa	meðal	annars	
skurðlæknar	nýtt	sér	tæknina	og	tölvuleiki	til	að	bæta	færni	sína	í	skurðaðgerðum,	þegar	
notkun	tölva	og	myndavéla	er	nauðsynleg.			

Það	sem	vakti	höfunda	til	umhugsunar	var	hversu	hátt	hlutfall	ungmenna	hafði	orðið	
fyrir	einhvers	konar	stafrænni	misnotkun	á	netinu	og	því	finnst	okkur	mikilvægt	að	fólk	sé	
vart	um	sig	og	geri	sér	grein	fyrir	þeim	hættum	sem	leynast	við	tölvunotkun.	Það	er	samt	
mikilvægt	að	taka	fram	að	fólk	ætti	alls	ekki	forðast	né	hræðast	tölvur	og	netið,	heldur	
reyna	að	auka	vitund	uppalenda	um	áhrif	uppeldishátta	þeirra	á	tölvunotkun	ungmenna.	
Okkar	von	er	að	þessi	ritgerð	gagnist	uppalendum	sem	nokkurs	konar	leiðarvísir	fyrir	
skynsamlega	tölvusiði	því	þetta	málefni	er	okkur	afar	mikilvægt.	 	
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