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Ágrip 

Snjalltækjanotkun er tiltölulega nýtt fyrirbæri, en einungis tíu ár eru síðan fyrstu 

snjallsímarnir komu á markað. Börn og unglingar hafa tekið þessari tækni fagnandi, en 

foreldrar, kennarar og aðrir sem bera velferð barna fyrir brjósti hafa verið uggandi yfir því 

hvaða áhrif þessi nýlega tækni geti haft á heilsufar barna.  

Tilgangur verkefnisins er að skoða hvaða áhrif snjalltæki hafa á félagsleg samskipti 

barna. Með tilkomu snjalltækjanna hefur mikill hluti samskiptanna færst yfir á netið, en 

lítið verið rannsakað hvaða áhrif það hefur. Sú gagnvirka tækni sem snjalltækin búa yfir 

virðist gera þau meira ávanabindandi heldur en aðrar tölvur. 

Mörg börn og unglingar eru nettengd allan sólarhringinn og hefur það neikvæð áhrif á 

nætursvefn þeirra. Samkvæmt niðurstöðum kjósa börn og unglingar oft á tíðum að eiga 

samskipti við félagana á samskiptasíðum, frekar en í raunveruleikanum. Ekki er óalgengt 

að börn séu með aðgang að slíkum síðum, þrátt fyrir að hafa hvorki aldur né þroska til. 

Mörgum unglingum finnst auðveldara að tjá tilfinningar sínar á netinu og telja sig vera í 

betri samskiptum við vini sína í gegnum netið. Af þessum sökum, virðist hafa dregið úr 

ferðum þeirra á kaffihús, í bíó og partýhöld eru sjaldgæfari .  
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Inngangur  

Undanfarinn áratug hafa tækninýjungar líkt og snjallsímar og spjaldtölvur rutt sér til rúms 

hér á landi, eins og víða annarsstaðar. Á mörgum heimilum eru þessi snjalltæki orðinn 

nær ómissandi partur af daglegu lífi einstaklinga. Börn og unglingar hafa ekki farið 

varhluta af þessari tækniþróun og hafa á mjög skömmum tíma tileinkað sér notkun 

snjalltækja, ekkert síður en hinir fullorðnu. Aðgangur barna að netinu er mun almennari 

með tilkomu þessara tækja þar sem mörg þeirra eiga sín eigin tæki frá unga aldri og geta 

verið í þeim nánast hvar og hvenær sem er. Á mörgum nútímaheimilum eru til nokkur 

snjalltæki, í stað þess að öll fjölskyldan sameinist um eina borðtölvu í opnu rými 

heimilisins, eins og algengt var fyrir tíma snjalltækninnar. 

Líkt og alltaf þegar breytingar verða, eða nýjungar verða til, eru skoðanir fólks 

mismunandi. Sumir hræðast nýjungarnar og finna þeim allt til foráttu, á meðan aðrir taka 

þeim fagnandi og geta vart beðið með að kynna sér málin betur og nýta sér tæknina til 

hins ýtrasta. Að sama skapi hafa skoðanir á snjalltækninni verið mismunandi. Þó svo að 

snjalltækin svokölluðu, snjallsímarnir og spjaldtölvurnar, gefi fólki tækifæri til þess að vera 

nettengt nærri öllum stundum, veiti aðgang að ógrynni upplýsinga og gefi aukin tækifæri 

til samskipta við aðra, eru margir uggandi yfir því hve skjátími barna og unglinga sé orðinn 

langur. Snjalltækjanotkunin taki tíma frá öðrum athöfnum, áhugamálum og samveru með 

vinum og fjölskyldum. Skjátími er nýlegt hugtak og er samanlagður sá tími sem skjár af 

einhverjum toga er notaður, hvort sem það er sjónvarpsskjár, tölvuskjár, snjallsími eða 

spjaldtölva (Lauricella, Wartella og Rideout, 2015). 

Markmið ritgerðarinnar er að svara rannsóknarspurningunni: Hvaða áhrif hafa 

snjalltæki á félagsleg samskipti barna? Einkum er fjallað um börn og unglinga á 

grunnskólaaldri, en á þeim aldri virðast flest þeirra eignast sín fyrstu tæki og byrja að fóta 

sig í samskiptum á netinu. Í byrjun verður farið yfir það hvernig félagsfærni þróast og hvað 

mótar okkur sem persónur. Þá verður fjallað um hvað vísindamenn hafa rannsakað um 

notkun snjalltækja, um netnotkun og skjátíma. Skoðað verður hvort snjalltæknin og þar 

með betri aðgangur barna og unglinga að netinu, hafi breytt samskiptamynstri nemenda á 

grunnskólaaldri, en rannsóknir sýna einmitt að eftir þrettán ára aldur fari unglingar mest á 

netið með snjallsímum (Mascheroni og Ólafsson, 2014). Börn á aldrinum níu til tólf ára 

nota hins vegar frekar spjaldtölvur eða fartölvur til netnotkunar. Að síðustu mun verða 

fjallað um hverjar séu hætturnar á netinu og hlutverk foreldra.  

Ritgerðin gæti gagnast foreldrum sem eru að velta snjalltækninni fyrir sér og hafa 

áhuga á áhrifum hennar á samskipti og félagsfærni barna sinna. Eins geta niðurstöður 

ritgerðarinnar komið kennurum og skólastjórnendum leik- og grunnskóla til góða sem eru 
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að innleiða spjaldtölvur í skólastarfið. Ekki hefur mikið farið fyrir rannsóknum varðandi 

þau áhrif sem snjalltækin hafa á félagsleg samskipti barna og unglinga, þó svo að 

samskipti þeirra fari að miklu leyti fram á netinu. Fjölmiðlar hafa undanfarið fjallað mikið 

um áhrif snjalltækja á hina og þessa þætti sem snúa að börnum og virðist áhugi fólks á 

þeim málefnum fara vaxandi. Á stöku stað í riterðinni, mun höfundur vísa í fundargerðir, 

heimasíður og fjölmiðla, en ástæðu þess má rekja til þess að enn hafa fáar rannsóknir 

verið gerðar varðandi þessi ákveðnu efnistök, en mikið fjallað um þessa hluti meðal 

almennings. 
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1 Félagsmótun  

Hér verður fjallað um félagsmótun barna, sem er grunnurinn að samskipta- og félagsfærni 

fólks. Farið verður út í það hvernig samhygð myndast og komið inn á merkingu hugtaksins 

gildi og fyrir hvað það stendur. 

Strax og barn fæðist fer ákveðið ferli í gang sem nefnist félagsmótun. Það eru ýmsir 

þættir sem hafa áhrif á hvernig líf einstaklings mótast, til að mynda siðir og venjur, 

samskipti og móðurmál (Jórunn Elídóttir, 2013). Í bernsku fer mikilvægasti þáttur 

félagsmótunar fram, sem setur hvað mest mark sitt á persónulegan þroska einstaklings. Í 

byrjun er það oftast fjölskyldan sem hefur mest áhrif á líf barnsins. Hún leggur grunn að 

því hvernig sjálfsöryggi og öryggiskennd barnsins mótast, sem hefur aftur áhrif á þróun 

sjálfsmyndarinnar. Í íslenskri alfræðiorðabók (e.d.) er talað um að félagsmótun sé þegar 

einstaklingur aðlagast siðum og venjum samfélagsins. Áhrif uppeldis og umhverfis séu 

margvísleg og afar mikilvæg. Félagsmótunin á sér aðallega stað í æsku, en að einhverju 

leyti út ævina. Þó svo að fjölskyldan sé oft mikilvægasti mótunaraðilinn til að byrja með, 

eru ýmsir aðrir þættir í umhverfinu sem hafa áhrif á félagsmótun einstaklings, svo sem 

vinir, íþrótta- og tómstundastarf, fjölmiðlar og skólinn. Émile Durkheim, sem var prófessor 

í uppeldis- og samfélagsfræði, taldi það vera mikilvægasta verkefni uppeldis- og 

kennslumála, að aðlaga einstakling að samfélaginu, þannig að hæfileikar hans fengju að 

njóta sín og mættu þörfum samfélagsins um leið (Myhre, 2001). Þannig kæmi samstarfið 

bæði einstaklingnum og samfélaginu til góða. Félagsmótun sagði hann vera, þegar 

einstaklingurinn temdi sér þau gildi og þær siðareglur sem giltu í hverju samfélagi fyrir sig. 

Félagsnámskenningar leggja áherslu á að persónuleiki fólks mótist í gegnum félagsleg 

samskipti, sér í lagi með styrkingu hegðunar og í gegnum svokallað herminám (Íslensk 

alfræðiorðabók, e.d.). Herminám er þegar einstaklingur fylgist með öðrum glíma við 

ákveðin verkefni (Bandura, 1997). Þá sér hann hver útkoma hegðunarinnar er, og séu 

afleiðingarnar eftirsóknarverðar, endurtekur hann jafnvel hegðunina. Stór partur af þeirri 

færni sem fólk ávinnur sér á lífsleiðinni, er einmitt lærð í gegnum herminám. 

Félagsnámskenning Bandura (1997) fjallar um samspilið milli hegðunar einstaklings og 

umhverfisins. Hegðun þess sem fær jákvæð viðbrögð frá umhverfinu, er líklegri til þess að 

verða endurtekin, hvort heldur sem sú hegðun er jákvæð eða neikvæð. Sú færni að geta 

sett sig í spor annarra, eða að sýna öðrum samhygð er grunnur þess að geta átt í 

jákvæðum samskiptum við aðra. 

Í bók Aldísar Unnar Guðmundsdóttur (2007) vísar hún í verk Martin Hoffman, en hann 

setti fram kenningu varðandi þroska á félagsvænni hegðun og samhygð. Kenningin gerði 

ráð fyrir fjórum meginstigum, tengdum aldri barna: 1. Almenn samhygð – Börn á fyrsta 
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árinu eru ekki fær um aðgreiningu á sjálfum sér og öðrum. Samhygð þeirra er verulega 

frumstæð, ef hún þá er til staðar, en þau gráta stundum við að heyra önnur börn gráta. 2. 

Sjálflæg samhygð – Þegar börn eru á öðru ári, fara þau að gera sér grein fyrir að þau séu 

sjálfstæðar persónur. Það er farið að votta fyrir sjálfsmynd og þau gera sér grein fyrir 

varanleika hluta. Börn á þessum aldri eiga þó erfitt með að greina á milli eigin vanlíðan og 

annarra, leita gjarnan huggunar er þau heyra annað barn gráta. Engu að síður eiga það til 

að aðstoða önnur börn, svo sem að kyssa á bágtið. 3. Samhygð með tilfinningum annarra 

– Á aldrinum tveggja til þriggja ára fer eiginleg samhygð með annarra manna tilfinningum 

að koma í ljós. Sem dæmi sýna þau merki sektarkenndar ef þeim er sagt að dúkkan verði 

leið og fari að gráta, ef henni er hent út í horn. 4. Samhygð með lífsskilyrðum annarra – 

Samhygð þroskast áfram og á aldrinum sjö til sextán ára, er grunnur lagður að þroskaðri 

samhygð. Eftir að henni er náð, getur ungmennið gert sér grein fyrir að líðan fólks getur 

verið mismunandi vegna lífsskilyrða og lífsreynslu, sem er jafnvel mjög ólík því sem það á 

að venjast. Gott dæmi er þegar börn gefa sparnaðinn sinn, eða safna fé fyrir bágstadda úti 

í heimi, fyrir fólk sem býr við gjörólíkar aðstæður þeim sem börnin eiga að venjast. Að 

geta sett sig í spor annarra og sýnt öðrum samhygð eða umhyggjusemi, er dygð. 

Munurinn á gildi og dygðum, er að gildi er ákveðin lífssýn og dygð er breytnin eða 

framkvæmdin (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Dæmi um gildi gæti verið umhyggja og 

umhyggjusemi því dygð. 

Ákveðin grunngildi sem hafa velferð allra borgara að leiðarljósi ættu að fyrirfinnast í 

öllum samfélögum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Foreldrar, kennarar og aðrir 

uppalendur hafa það hlutverk að kenna þeim sem yngri eru þessi gildi, sem eru svo 

nauðsynleg til þess að við getum búið saman í sátt og samlyndi. Gildi eru lífsskoðanir 

okkar og þau viðmið sem við notum til þess að meta hugsun okkar og hegðun og afstöðu 

okkar til lífsins. Þau eru eins konar leiðarvísir fyrir einstaklinga, hópa og samfélög varðandi 

hin ýmsu viðfangsefni sem verða á vegi þeirra. Gildin lita þá afstöðu sem við tökum til 

manna og málefna og vísa okkur rétta leið í lífinu, bæði okkur sjálfum til góða og 

samfélaginu í heild sinni. Þau eru grunnur að uppeldis- og menntunarsýn okkar, 

siðferðilegum viðhorfum og pólitískum skoðunum. Bæði meðvitað og ómeðvitað leiðarljós 

okkar til að verða betri manneskjur.  

 

1.1 Félagsfærni (e. social-skills, social competence)  

Félagsfærni er mjög mikilvæg færni til þess að geta átt í góðum og jákvæðum samskiptum 

við annað fólk. Hér mun almennt verða fjallað um félagsfærni, síðan hvað felst í góðri 

félagsfærni og svo hvað sé hægt að gera til að bæta færnina.  
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Félagsfærni er ekki hæfni sem við fæðumst með, heldur lærð hegðun. Á meðan 

þekking nemenda á almennum námsgreinum er mæld með prófum eða símati, er þekking 

nemenda á félagslegri færni mæld með því að fylgjast með aðlögun og hegðun þeirra í 

umhverfi sínu. Það má útskýra hugtakið félagsfærni sem hæfni í að semja vel við aðra og 

forðast óviðunandi, félagsleg viðbrögð (Hrund Logadóttir o.fl., 2008). Það er eitt af 

mikilvægustu viðfangsefnum bernskunnar að þróa þessa færni, en í henni felst meðal 

annars getan til að hjálpa öðrum, gefa með sér, hrósa, leita eftir aðstoð, fara eftir 

fyrirmælum og virða eigur annarra. Hafi börn góða félagsfærni er leið þeirra að 

persónulegum markmiðum mun greiðari. Þau eru líklegri til þess að hefja samskipti og 

samræður við aðra og að viðhalda þeim. Einnig eiga þau auðveldara með að aðlagast 

breytingum. 

Hugtökin félagsfærni (e. social-skills) og félagshæfni (e. social-competence) virðast 

vera náskyld og misjafnt hvort hugtakið fræðimenn nota og þá hvort þeir geri greinarmun 

þar á milli. Hervör Alma Árnadóttir og Ólöf Alda Gunnarsdóttir (2016) útskýra muninn sem 

svo, að félagshæfni sé samansafn ákveðinna þátta sem tengjast félagslegri hegðun og 

félagsfærni sé þar undirflokkur. Það sé þá sá eiginleiki að geta aðlagast félagslegum 

aðstæðum. Í skýrslu starfshóps á vegum Reykjavíkurborgar er fjallað um félagsfærni sem 

samansafn nokkurra þátta, þannig að samkvæmt þeirri skilgreiningu virðast þeir ekki gera 

greinarmun á þessum tveimur hugtökum (Hrund Logadóttir o.fl., 2008). Hér mun ekki 

verða fjallað nánar um þann mun sem liggur í þessum tveimur hugtökum, né gerður 

greinarmunur á þessu tvennu. 

Í aðalnámskrá grunnskóla er félagsfærni talin viðurkennd færni sem miðar að 

jákvæðum og árangursríkum samskiptum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Hún lærist í félagslegum samskiptum við annað fólk. Grundvöllur félagsfærni er góð og 

heilbrigð sjálfsmynd og sé félagsfærnin þroskuð, er hún grunnurinn að lífshamingju 

hverrar manneskju. Séu börn með góða félagsfærni, eru þau líklegri til að aðlagast 

breytingum farsællega, eiga frumkvæði að samskiptum við aðra og viðhalda þeim síðan. Í 

aðalnámskrá er fjallað um að starfsfólki grunnskóla beri að efla félagsfærni nemenda í 

hvívetna. Stuðla að jákvæðum skólabrag með virkri þátttöku nemenda og foreldra, svo 

góður vinnuandi og gagnkvæm virðing náist. Eitt af helstu viðfangsefnum bernskunnar er 

að þróa félagsfærnina til að geta átt í góðum samskiptum við annað fólk og náð 

markmiðum sínum í lífinu með viðurkenndum hætti (Hrund Logadóttir o.fl., 2008). Þeir 

sem hafa góða félagsfærni eiga stærri kunningjahóp og eru þar með betur verndaðir 

gagnvart streitu og sálfélagslegum áföllum (Hervör Alma Árnadóttir og Ólöf Alda 

Gunnarsdóttir, 2016). 
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1.1.1 Hvað felst í góðri félagsfærni hjá börnum? 

Félagsfærni er líkt og fram hefur komið, færni til þess að eiga jákvæð og farsæl samskipti 

við aðra á viðurkenndan hátt. Gresham og Elliott (1990) bjuggu til kvarða varðandi 

félagsfærni þriggja til átján ára barna og flokka félagsfærni í fimm undirflokka: Samvinnu 

eða það að kunna að aðstoða aðra og vinna í hóp. Staðfestu sem felst í því að geta leitað 

sér aðstoðar og geta brugðist við orðum og gjörðum annarra á viðunandi hátt. Sjálfsstjórn, 

að kunna að bíða og skiptast á. Hafa hemil á skapsmunum sínum og geta tekið gagnrýni. 

Samúð eða það að sýna skoðunum og tilfinningum annarra virðingu og sýna náunganum 

samkennd og hlýju. Ábyrgð að bera virðingu fyrir eigum annarra og geta átt eðlileg 

samskipti við fullorðið fólk.  

Þær Hrund Logadóttir o.fl. (2008) nota sambærilegar skilgreiningar og telja 

eftirfarandi þætti falla undir hugtakið félagsfærni nemenda í leik- og grunnskólum: 

Almenn félagsfærni, samskiptafærni, erfiðar aðstæður, sjálfsstjórn og samhygð. Börn með 

almenna félagsfærni eiga samskipti við aðra að fyrra bragði, þora að spyrja spurninga í 

tímum og biðja um aðstoð ef þau þurfa. Þau hlusta með eftirtekt og fara að tilmælum 

kennara, sýna þakklæti, biðja leyfis, virða það sem aðrir eiga og kunna að biðjast 

fyrirgefningar. Sé samskiptafærni nemenda góð, vinna þeir vel með skólasystkinum sínum 

og eru þátttakendur í hóp. Eiga auðvelt með að virða skoðanir annarra, eru liðtækir við að 

veita öðrum aðstoð og gefa með sér. Nemendur sem lenda í erfiðum aðstæðum og búa 

svo vel að hafa góða félagsfærni, hika ekki við að kvarta yfir ranglæti og verja vini sína. 

Þeir hafa bein í nefinu til að standast hópþrýsting, geta tekið aðfinnslum frá öðrum og 

læra af mistökum sínum. Þeir sem hafa góða sjálfsstjórn hafa stjórn á skapsmunum sínum 

og standa á sínu. Þeir eiga auðvelt með að leysa úr deilumálum og geta tekist á við stríðni. 

Nemendur sem sýna öðrum samhygð eru tillitssamir, nærgætnir og bera umhyggju fyrir 

öðru fólki. Einnig eru þeir næmir á eigin tilfinningar, þekkja þær og geta tjáð þær.  

Rannsóknir hafa sýnt að þegar börn eiga í góðum og innihaldsríkum samskiptum við 

foreldra sína, á jafnréttisgrundvelli, eru börnin líklegri til þess að öðlast góða félagsfærni 

(Parke og Buriel, 2008). Börn ráðríkra foreldra, sem beita þau miklum aga, vegnar hins 

vegar almennt ekki jafn vel í samskiptum sínum við önnur börn. Börn sem búa svo vel að 

eiga systkini, þjálfast í félagslegum samskiptum og er það góður grunnur að félagsfærni 

þeirra. Þessi samskipti á milli systkina hjálpar þeim einnig í samskiptum við önnur börn og 

gerir þau hæfari í samskiptum sínum við vini. 

 



12 

1.1.2 Hvernig er hægt að bæta félagsfærni?  

Það er mjög mikilvægt að efla félagsfærni barna og unglinga, þar sem góð félagsfærni 

helst í hendur við styrka sjálfsmynd og þar með betri líðan einstaklinga (Hrund Logadóttir 

o.fl., 2008). Séu nemendur með slaka félagsfærni, eiga þeir frekar á hættu á að lenda í 

náms- og félagstengdum erfiðleikum, ásamt hegðunarvandamálum. Það kemur því 

skólastarfinu öllu til góða að efla þessa færni nemenda í forvarnarskyni.  

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er skólum skylt að efla sjálfstraust og félagsfærni 

nemenda sinna, svo þeir geti notið bernsku sinnar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013). Nemendur sem eiga í vanda varðandi félagsfærni eiga kost á aukinni aðstoð og er 

það skólans að sjá um nánari útsetningu á því hvernig sú kennsla fer fram. Í öllum 

grunnskólum er kennslufagið lífsleikni kennt, en þeirri námsgrein er ætlað að efla 

skólabrag og um leið alhliða þroska nemandans (Menntamálaráðuneytið, 2007). Með 

lífsleiknikennslu öðlast nemendur borgaravitund, virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, auk 

þess að bæta almennan félagsþroska þeirra. Flestir grunnskólar vinna þess utan markvisst 

að samskiptafærni nemenda, en þá er unnið með þætti líkt og tilfinningar, félagsfærni og 

sjálfstraust nemenda (Bára K. Gylfadóttir, Drífa J. Helgadóttir og Helga Auðardóttir, 2011). 

Þegar börn eru með slaka félagsfærni, vegna þátta svo sem ADHD, hafa skólar einna helst 

verið að vinna með félagsfærnisögur, vinahópa, foreldraráðgjöf og félagsfærninámskeið. 

Sem dæmi um ýmsar aðferðir sem eru notaðar í leik- og grunnskólum til að efla félags- og 

samskiptafærni nemenda má nefna: Vinir Zippýs, 6H heilsunnar, ART þjálfun, Stig af stigi 

og Vináttuverkefni Barnaheilla.  

Þátttaka í skipulögðum félags- og tómstundastörfum er kjörinn vettvangur til þess að 

efla félagsfærni barna og unglinga, en um 52% íslenskra unglinga í 8. bekk taka þátt í slíku 

starfi (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016). Hérlendis er lögð fram sú krafa að þeir 

sem starfa við tómstunda- og æskulýðsmál, hafi næga þekkingu, menntun og þjálfun til að 

faglegt starf geti átt sér stað. Öflugt félags- og tómstundastarf getur ýtt undir hæfileika 

barna og unglinga sem fá ekki að njóta sín í kennslustofunni, og þannig stutt undir 

sjálfsvirðingu hvers og eins. 

 

1.2 Sjálfsvirðing (e. self-esteem) 

Sjálfsvirðing er grundvöllur þess að við getum verið sjálfum okkur samkvæm og fylgt 

sannfæringu okkar (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Hún tengist þeirri mynd sem við 

höfum af okkur, hvað við stöndum fyrir og því sem við tökum okkur fyrir hendur í daglegu 

amstri. Þeir sem bera virðingu fyrir sjálfum sér gera sjaldnast hluti sem stríða gegn betri 
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vitund þeirra, hafa betri sjálfsstjórn og skemma síður mannorð sitt. Af þeim sökum öðlast 

þeir einnig virðingu annarra. Sjálfsstjórn (e. self-regulation) er getan til þess að halda aftur 

af hugsunum, tilfinningum, hegðun og hafa stjórn á athygli sinni í samræmi við aðstæður í 

hvert og eitt sinn (Steinunn Gestsdóttir og Freyja Birgisdóttir, 2010). Sú geta í upphafi 

skólagöngu hefur forspárgildi fyrir gott gengi á síðari skólastigum.  

Sjálfsvirðing er nátengd virðingu fyrir öðrum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Sjálfsvirðingin beinist heldur inn á við, meðan virðing fyrir öðrum beinist út á við. Um leið 

og við sýnum annarri manneskju virðingu, bætum við sjálfsvirðingu þeirra og jafnframt 

sjálfstraust. Hrósum við öðrum, bætum við trú þeirra á eigin getu og styrkjum sjálfsmynd 

þeirra. Það er erfitt að bera virðingu fyrir öðrum ef maður ber ekki virðingu fyrir sjálfum 

sér. Eins getur maður ekki ætlast til að öðlast virðingu annarra ef maður virðir ekki sjálfan 

sig. Hér á eftir mun verða betur fjallað um hugtökin sjálfstraust, trú á eigin getu og 

sjálfsmynd. 

 

1.2.1 Sjálfstraust (e. self-confidence) 

Sjálfstraust er að skynja það að maður ráði yfir sínum líkama og stjórni honum, tilveru 

sinni og hegðun (Goleman, 1995/2000). Að finna að það gangi upp sem maður tekur sér 

fyrir hendur og treysta á aðstoð hinna fullorðnu. Sjálfstraust er hluti af félagslegum 

tilfinningum, eins og hógværð, öfund, afbrýðissemi og stolt. Þessar tilfinningar byrja strax 

í leikskóla að þroskast og barnið fer að bera sig saman við aðra, þó slíkur samanburður 

hefjist ekki fyrir alvöru fyrr en í fyrsta bekk grunnskóla. Það sjálfstraust sem börn byggja 

upp í fyrstu bekkjum grunnskóla, bíður oft hnekki þegar kemur í efstu bekki skóla. Þegar 

bernskan hverfur og önnur vandamál taka við, líkt og feimni og sjálfsmyndin verður óskýr 

og ruglingsleg. Hæfni unglinga til að stofna til náinna kynna er mikilvæg, svo þeir læri að 

jafna ágreining við sína vini og efli með sér sjálfstraust.  

Þó svo að sjálfstraust mótist að miklu leyti í gegnum samskipti við aðra, má kannski 

segja að það megi einnig rekja sjálfstraust til líffræðilegra þátta. Sálfræðingurinn Richard 

Davidson í Wisconsin háskóla, hefur rannsakað skapgerð fólks og leiddu rannsóknir hans 

til þess að fólk með meiri virkni í vinstri framheila sé glaðværara en þeir sem hafa meiri 

virkni í hægri framheila (Goleman, 1995/2000). Þeir sem eru með meiri virkni í vinstri 

framheila, eru fljótari að jafna sig á vonbrigðum og hafa oftast meiri félagsfærni og meira 

sjálfstraust heldur en fólk með frekari virkni í hægri framheila. Það gerir það að verkum að 

fólk laðast að þessum bjartsýnu og félagslyndu einstaklingum. Þá telur Richard að slík 

virkni framheila, megi sjá strax hjá ungum börnum. Þau börn sem gráta um leið og móðir 
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þeirra fer frá, hafa meiri virkni í hægri framheila, en hin í þeirri vinstri. Matið sem Richard 

gerði, sýndi næstum 100% fylgni.  

 

1.2.2 Trú á eigin getu (e. self-efficacy) 

Trú á eigin getu tengist því hvaða álit einstaklingur hefur á eigin hæfileikum á ákveðnum 

vettvangi (Bandura, 1997). Nokkurs konar sjálfstraust eða sjálfsöryggi í ákveðnum 

aðstæðum. Þó svo að einhver sé almennt með gott sjálfsálit, þarf það samt ekki að þýða 

að hann hafi trú á eigin getu þegar kemur að ákveðnum þáttum, svo sem þekkingu á 

stærðfræði. Jafnframt gæti einstaklingur haft fulla trú á landafræðiþekkingu sinni eða 

góðri enskukunnáttu, þrátt fyrir að sjálfstraustið sé ekki sem best í öðrum aðstæðum. 

Viðurkenning og hvatning annarra í samfélaginu styrkir trúna á eigin getu, sem og 

samanburður við aðra, hvernig þeim gengur í sambærilegum verkefnum. Jafnvel það að 

fylgjast með handbragði annarra getur gefið okkur þá trú að við getum einnig leyst það 

verkefni af hendi. 

Það er ekki nóg að búa yfir góðri kunnáttu á ákveðnum sviðum til þess að fá einhverju 

áorkað, ef hugur fylgir ekki máli (Bandura, 1997). Viðhorfið þarf að vera jákvætt til þess að 

hámarksárangur náist. Ef einstaklingur hefur ekki trú á að hann geti leyst ákveðið verkefni 

af hendi, er ekki líklegt að hann leggi sig nægilega vel fram og gefist jafnvel upp áður en 

fullreynt er. Fólk sem hefur trú á eigin getu er sjálfsöruggt með það sem það leggur af 

mörkum. Það þorir að láta skoðanir sínar í ljós og þegar á móti blæs kann það að taka 

gagnrýni og lærir af mistökunum. Samkvæmt Bandura þarf fólk einmitt að setja sér 

raunhæf markmið og finna sér leiðir til að sigrast á þeim erfiðleikum sem kunna að verða 

á leiðinni, til þess að efla trúna á eigin getu. Sýna sjálfum sér umburðarlyndi og ýta þannig 

undir styrkari sjálfsmynd. 

 

1.2.3 Sjálfsmynd (e. identity) 

Í Íslensku alfræðiorðabókinni (e.d.) er hugtakið sjálfsmynd útskýrt sem svo, að það sé 

heildartilfinning manns fyrir sjálfum sér, til að mynda hvað varðar útlit, hæfni og 

samfélagslega stöðu. Það getur verið flókið að útskýra hvað sjálfsmynd er, þar sem hver 

fullorðinn einstaklingur getur haft margar mismunandi sjálfsmyndir (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2013). Þessar margvíslegu sjálfsmyndir má útskýra með því móti, að við 

bregðum okkur í mörg mismunandi hlutverk í lífinu með tilliti til kynþáttar, útlits, 

lífsreynslu, kynferðis, aldurs, búsetu, atvinnu og stéttarstöðu, svo dæmi séu tekin. Eins 
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erum við í mismunandi hlutverkum eftir aðstæðum og erum ekki þau sömu í einrúmi, með 

fjölskyldunni eða sem opinberar persónur (Dimblebly og Burton, 1998).  

Sjálfsmyndin tekur að þróast á unga aldri og samkvæmt Erik Erikson (1902-1989), sem 

var á meðal þeirra fyrstu sem fjallaði um sjálfsmyndina sem lykilatriði í 

persónuleikaþroska fólks, er eitt helsta verkefni unglingsáranna að þróa með sér sterka og 

skýra sjálfsmynd (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2013). Þrátt fyrir að komast á 

fullorðinsaldur, heldur þó sjálfsmyndin áfram að breytast og þroskast út ævina, eftir því 

sem við eldumst, breytumst og tökumst á við ný verkefni. Erikson setti fram kenningu um 

félags- og sálarþroska, sem hann telur að eigi sér stað í samskiptum einstaklings við annað 

fólk og við umhverfið (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2006). Þessi kenning 

fjallar í megindráttum um hvernig einstaklingur finnur og varðveitir sjálfsmynd sína. 

Erikson skiptir æviferli einstaklings í átta skeið, þar sem einstaklingur þarf að takast á við 

ýmsar hindranir, eða vandamál til þess að komast yfir á næsta stig (Erikson, 1968). Eftir 

því sem fólk eldist, aukast félagslegar kröfur til þess. Hvernig tekst til á einu stigi, gefur til 

kynna hvernig útkoman verður á því næsta og leysist vandamálið giftusamlega, verður til 

persóna með örugga sjálfsmynd. Slíkt eykur síðan líkurnar á farsælli ævi. Stigin eru þessi: 

1. Traust eða vantraust (undir eins árs) 

Á þessu skeiði snúast hlutirnir um traust eða vantraust, og ráða samskipti foreldra eða 

umönnunaraðila við barnið þar úrslitum. Barn sem fær umhyggju, ástúð og öryggi, öðlast 

traust á öðrum. Sé á hinn bóginn ekki komið til móts við þessar þarfir barnsins, getur það 

orðið kvíðið, óöruggt og tortryggið í garð annarra (Erikson, 1968; Guðrún Friðgeirsdóttir 

og Margrét Jónsdóttir, 2006). 

2. Sjálfstæði eða óvissa (eins til þriggja ára) 

Andleg og líkamleg hæfni barns þróast á þessu tímabili, þannig að það fær ýmist tækifæri 

til að reyna á sjálfstæði sitt, eða ekki. Barn sem fær að spreyta sig á margvíslegum 

verkefnum, öðlast betra sjálfstraust og sjálfstæði. Það gerir ýmislegt til að sýna sjálfstæði 

sitt og hefur mikla þörf til að prófa nýja hluti (Erikson, 1968; Guðrún Friðgeirsdóttir og 

Margrét Jónsdóttir, 2006). 

3. Frumkvæði eða sektarkennd (þriggja til fimm ára) 

Eftir því sem barn þroskast og geta þess vex, verður það forvitið og vill rannsaka umhverfi 

sitt sjálft. Ef foreldrar viðurkenna þessa þörf barnsins, ýtir það undir frumkvæði þess. Sýni 

foreldrar hins vegar þessari athafnasemi barnsins lítinn skilning og setji of mörg boð og 

bönn varðandi könnunarleiðangra barnsins, getur það valdið því sektarkennd. 
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Hugmyndaflug barnsins fer vaxandi og það finnur hjá sér þörf til þess að leika við önnur 

börn (Erikson, 1968; Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2006). 

4. Virkni eða vanmáttarkennd (sex til ellefu ára) 

Á þessu stigi hefur barnið löngun til að læra á hluti með því að handleika þá. Með þessu 

öðlast barnið skilning á skipulagi, reglum og umhverfi sínu. Þegar fullorðnir gera lítið úr 

afrekum barns eða aðstoða það ekki þegar það gerir mistök trekk í trekk, er ekki 

ósennilegt að það fyllist vanmáttarkennd og missi þar með áhugann. Barnið byrjar að bera 

eigin getu saman við annarra og vitsmunaþroski þess vex (Erikson, 1968; Guðrún 

Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2006). 

5. Sjálfskennd eða sundrað sjálf (Unglingsárin) 

Þegar á þetta skeið er komið, byggir unglingurinn sjálfsmynd sína á reynslu bernskuáranna 

og þá sjálfsmynd sem hann tekur með sér þaðan. Væntingar foreldra, skólans, félaganna 

og samfélagsins hafa þó breyst, þannig að unglingurinn þarf að læra að samræma og 

sameina þessar kröfur, ásamt nýjum hvötum við sitt nýja sjálf. Margir unglingar ganga í 

gegnum sjálfsskoðun, velta fyrir sér eigin getu og sjálfsmyndin getur ruglast tímabundið á 

þessu stigi. Á þessu tímabili þarf unglingurinn góða leiðsögn og stuðning, ásamt ábyrgð og 

hæfilegu frjálsræði (Erikson, 1968; Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2006). 

6. Náin tengsl eða einangrun (Fyrri fullorðinsár) 

Náin tengsl við aðra þróast á þessu stigi og verða fyrir mörgum hjónabönd eða traust 

vináttusambönd. Hafi einstaklingur komist upp úr fimmta stigi með sterka sjálfsmynd, 

getur hann gefið af sér og er fær um að lifa í nánum tengslum við aðra. Á hinn veginn, ef 

fólk er ekki tilbúið til að gefa af sér og deila með öðrum, á það til að þjást af einmanaleika 

(Erikson, 1968; Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2006). 

7. Sköpun eða stöðnun (Síðari fullorðinsár) 

Fólk sem er komið á þennan stað í lífinu er oft á tíðum það þroskað, að það getur hugsað 

um hag annarra. Það ber umhyggju fyrir velferð komandi kynslóða og framtíð fólks á 

jörðinni. Þeir sem ekki hafa komist á þetta stig án vandkvæða, eiga til að skara einungis 

eld að sinni köku og eiga til að vera mjög uppteknir af sjálfum sér og eigin hagsmunum 

(Erikson, 1968; Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2006). 

8. Heilsteypt sjálf eða örvænting (Efri ár) 

Eldri borgarar sem hafa oftast leyst hindranir fyrri æviskeiða farsællega og eru sáttir við líf 

sitt, hafa heilsteypt sjálf. Hafi einstaklingar hins vegar átt erfitt með að leysa úr 

þroskakreppum fyrri þrepa, eiga þeir það til að vera vonsviknir með fortíðina og telja sig 
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jafnvel hafa verið ógæfusama í gegnum tíðina (Erikson, 1968; Guðrún Friðgeirsdóttir og 

Margrét Jónsdóttir, 2006). 

Sjálfsvirðing, sjálfstraust, trú á eigin getu auk góðrar sjálfsmyndar eru afar mikilvægir 

þættir þegar kemur að vellíðan fólks. Í íslenskri rannsókn sem gerð var varðandi 

skólafærni, eða þá þekkingu og færni sem skiptu mestu máli í fari barna sem útskrifuðust 

af leikskóla, svöruðu leikskólastjórarnir sem spurðir voru í flestum tilfellum, að góð 

félagsfærni eða félagsþroski væri mikilvægastur við þessi skólaskil (Anna Elísa 

Hreiðarsdóttir og Eygló Björnsdóttir, 2011). Næst á eftir komu þættirnir: Sjálfstraust, góð 

sjálfsmynd, að börnin séu sjálfbjarga og sjálfstæð.  

 

1.3 Þáttur foreldra í félagsmótun 

Fjölskylda einstaklings gegnir yfirleitt lykilhlutverki í félagsmótun hans í byrjun og eru þá 

jafnan foreldrar helstu fyrirmyndir barna sinna, bæði hvað varðar góða og slæma siði og 

venjur. Samkvæmt lögum samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (nr. 

19/2013) ber foreldrum skylda til að veita börnum sínum umhyggju og stuðning sem 

samræmist þroska þeirra. Þeir bera meginábyrgð á umönnun og uppeldi barna sinna. 

Það hafa ýmsir fræðimenn komið upp með kenningar varðandi uppeldishætti 

einstaklinga og áhrif mismunandi uppeldisskilyrða á fólk. Einn þekktari fræðimanna á 

þessu sviði er Diana Baumrind. Eftir að hafa rannsakað börn á leikskólaaldri út frá hinum 

ýmsu persónueiginleikum og fylgst með samskiptum foreldra við börn sín, skipti hún 

foreldrunum í þrjá hópa: Leiðandi foreldra, skipandi foreldra og eftirláta foreldra (Sigurður 

J. Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2004). Síðar bættist fjórði flokkurinn við: 

afskiptalausir foreldrar.  

1. Leiðandi foreldrar 

Það sem einkennir einna helst leiðandi foreldrahópinn, er að hann kemur fram við börn 

sín af virðingu, hlýju og á í jákvæðum samskiptum við þau. Leiðandi foreldrar hvetja börn 

sín til að taka sjálfstæðar ákvarðanir og taka vel í óskir þeirra og hugmyndir. Reglur 

fjölskyldunnar eru fáar, en vel útskýrðar og oft teknar í samráði við börnin. Sjónarhorn 

bæði foreldra og barna fær að koma fram og oftast niðurstaða tekin út frá því. Foreldrar 

gera ráð fyrir þroskaðri hegðun barna sinna (Baumrind, D., 1966). 

Damon og Lerner (2008) vilja tengja uppeldishætti foreldra við skapgerð barna, að 

ákveðnir uppeldishættir séu líklegri til þess að leiða af sér tiltekna útkomu. Þannig vilja 

þeir meina að börn leiðandi foreldra hafi mestu félagshæfnina. Þau séu virk, ábyrg og 

sjálfstæð í samskiptum sínum við aðra.  
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2. Eftirlátir foreldrar 

Eftirlátir foreldrar sýna börnum sínum ámóta hlýju og leiðandi foreldrar. Þeir bregðast vel 

við hugmyndum barna sinna og ala börn sín upp við verulegt frjálsræði, jafnvel taumleysi. 

Þeir setja börnum sínum ekki skýr mörk, eru eftirlátssamir og forðast árekstra. Gera ekki 

miklar kröfur um að börn þeirra sýni af sér þroskaða hegðun (Baumrind, D., 1966). 

Eftirlátir uppeldishættir, segja Damon og Lerner (2008) að leiði af sér börn sem hafi litla 

sjálfsstjórn. Þau séu hvatvís, ósjálfstæð og óábyrg í samskiptum sínum við annað fólk.  

3. Skipandi foreldrar 

Foreldrar sem eru skipandi stjórna börnum sínum með boðum og bönnum. Þeir hafa 

margar reglur og skýrar. Þeir gera ráð fyrir að börn þeirra hlýði, án þess að þurfa að 

útskýra hlutina nánar og refsa, sé þeim ekki hlýtt. Þeir sýna börnum sínum fremur litla 

hlýju og hvatningu. Hlýðni barna þeirra telja þeir vera dygð (Baumrind, D., 1966). Að mati 

Damon og Lerner (2008) eru skipandi uppeldishættir líklegir til þess að leiða af sér börn 

sem eru hlédræg og verða oft undir í samskiptum sínum við aðra. Þessi börn skortir oft 

frumkvæði og hlýju.  

4. Afskiptalausir foreldrar 

Afskiptalausir foreldrar vanrækja börn sín, setja þeim engin mörk og gera almennt ekki 

kröfur til þeirra. Þeir ala þau upp við stjórnleysi og sýna þeim engan áhuga, né veita þeim 

stuðning (Sigurður J. Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2004). Börn afskiptalausra 

foreldra reynast oft vera árásargjörn og sýna af sér neikvæða hegðun (Damon og Lerner, 

2008).  

Steinberg (2005) telur að þó svo að mismunandi skapgerð barna megi rekja til erfða, 

sé það engu að síður uppeldið sem segi til um þróun þessarar skapgerðar. Það skipti 

sköpum þegar maður eignast til að mynda árásargjarnt barn. Það gæti seinna meir orðið 

ofbeldisfullur gerandi eineltis eða agaður íþróttamaður, allt eftir því hvernig uppeldi það 

fær. Foreldrar geta kannski ekki breytt skapgerð barns sem er árásargjarnt, en það er 

hægt að veita því leiðsögn varðandi það hvernig hægt sé að ná betri stjórn á skapsmunum 

sínum til þess að njóta velgengni í lífinu. Öll samskipti barns við foreldra sína skipta máli, 

þegar til lengri tíma er litið. Börnin byggja þekkingu sína á þeim grunni og læra af 

foreldrunum.  

Að mati Steinbergs (2005) er ekki hægt að spilla börnum með of mikilli ástúð. Öll börn 

þurfa mikla ást, hlýju og snertingu frá umönnunaraðilum sínum. Þau þurfa einnig reglur, 

boð og bönn. Foreldrar ættu ekki að vera of strangir, útskýra reglur vel, virða þær og vera 

sjálfum sér samkvæmir. Þeir þurfa að taka þátt í lífi barna sinna og gera væntingar til 
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þeirra, til dæmis varðandi námsárangur. Sýna áhuga á skólagöngu barnsins, því betri líkur 

eru á að barninu gangi vel í skóla. Þegar foreldrum virðist sama um velgengni barna sinna í 

skólanum, verður börnunum einnig sama. Steinberg segir að börn eigi að fá hrós fyrir að 

vera þau sjálf, ekki fyrir að þóknast tilfinningum foreldra sinna. Hvert barn er sérstakt og 

þá sérstöðu ber að virða. 

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) telur að samskipti foreldra við börn sín, séu lituð af 

þeim uppeldisháttum sem foreldrarnir sjálfir ólust upp við. Þeir samskiptahættir fylgi fólki 

áfram fram á fullorðinsár og það sé líklegra en ekki, að foreldrar ali sín eigin börn upp við 

svipuð uppeldisskilyrði og þau sjálf voru alin upp við. Samkvæmt rannsóknum Sigrúnar, 

hafa unglingar sem telja foreldra sína beita leiðandi uppeldisháttum, betra sjálfsálit og 

sýna meiri samskiptahæfni en jafnaldrar þeirra. Þeir eiga jafnframt auðveldar með að 

setja sig í annarra spor og skilja mismunandi sjónarmið fólks. Þeir hafa meiri trú á sjálfum 

sér, sýna minni depurð og námsárangur þeirra er almennt betri en annarra unglinga.  

Börn sem eiga félagslynda foreldra hafa oft betri félagsfærni heldur en önnur börn 

(Damon og Lerner, 2008). Það er vegna þess að þessir foreldrar eru duglegri að efla 

félagsþroska barna sinna, með því að skapa þeim tækifæri til þess að hitta önnur börn og 

virkja þau í að eiga samskipti við aðra. Trúnaður og nánd barns við foreldra sína yfirfærist 

síðar yfir á samband þeirra við vini. Á unglingsárum mótast og styrkist sjálfsmynd unglinga 

frekar og félagatengsl þeirra þróast (Hjördís Sigursteinsdóttir, Eva Halapi og Kjartan 

Ólafsson, 2014). Þeir mynda náin tengsl við vinahópa og eru móttækilegir fyrir áhrifum 

félaganna. Jafnan verða þá samskipti unglingsins við fjölskylduna minni en áður. 

 

1.4 Áhrif félaga og mikilvægi vináttu 

Flestir hafa ríka þörf fyrir að eiga vini og vera í góðum vinatengslum við aðrar manneskjur 

(Hervör Alma Árnadóttir og Ólöf Alda Gunnarsdóttir, 2016). Fyrir flestum er félagsleg 

nánd mjög mikilvæg gagnvart lífshamingju þeirra. Börn virðast dragast að öðrum börnum 

sem líkjast þeim, ekki aðeins hvað varðar aldur og kyn, heldur eru þau einnig gjörn á að 

eignast vini með sambærilega skapgerð (Damon og Lerner, 2008). Einsleitni er oft 

einkennandi fyrir vinasambönd barna, en fyrst og fremst sækja þau í félagsskap barna af 

sama kyni, aldri, þjóðerni og kynþætti (Pellegrini og Blatchford, 2000). Þar á eftir koma 

þættir svo sem lík skapgerð, hegðun og vitsmunir. Áhugamál og gildismat barna draga þau 

einnig oft hvert að öðru.  

Persónuleiki barna er vissulega mismunandi, en vinsældir barna í félagahópi ræðst 

yfirleitt af því hversu hjálpsöm, hlýleg og tillitsöm þau eru (Damon og Lerner, 2008). 
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Fræðimenn hafa stundum flokkað börn eftir félagsfærni þeirra og vinsældum að mati 

jafningja þeirra. Tilgangurinn með þessari flokkun er að fylgjast með líðan barna, hvort 

þau falli inn í hópinn eða ekki. Börn gefa þá öðrum börnum í hópnum, svo sem 

bekkjarfélögum, tilnefningu hvort þeim líki við þau eða ekki og stigin eru síðan reiknuð 

saman. Damon og Lerner (2008) nota flokkunarkenningu sem kennd er við Coie, Dodge og 

Coppotelli frá 1982. Þá er flokkunin: Vinsæl börn – börn sem mörgum líkar vel við og fáum 

illa. Þessi börn eru góð í félagsfærni, fær í að hefja og viðhalda góðum samskiptum við 

aðra. Þau eru samvinnufús, góðir og hjálpsamir félagar sem eru næmir á þarfir annarra. 

Afskipt börn – fáum líkar vel við þau, en fáum illa. Umdeild börn – Mörgum líkar vel við og 

mörgum illa. Börn sem er hafnað – Fáum líkar vel við, en mörgum illa. Þessi börn eru oft 

árásargjörn og hegðun þeirra stundum mjög neikvæð og truflandi. Meðalvinsæl börn – 

Eru síðan þau sem falla ekki í neinn af áðurnefndum flokkum. 

Börn sem eiga erfitt með að mynda vinatengsl þróa síður með sér góða félagsfærni 

(Damon og Lerner, 2008). Því er mikilvægt fyrir foreldra að hvetja börn til þess að 

umgangast jafnaldra sína og eiga samskipti við aðra. Börn og unglingar sem eiga ekki 

besta vin eru í meiri hættu með að verða fyrir einelti heldur en aðrir jafnaldrar þeirra 

(Ársæll Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2009). Á þetta einnig við um gerendur 

eineltismála, en þeir eru ólíklegri til að eiga besta vin. Niðurstöður rannsóknar þeirra 

Ársæls og Þórodds sem náði til nemenda 6., 8. og 10. bekkja, var að 8,8% nemenda komu 

að eineltismálum, ýmist sem þolendur, gerendur eða hvort tveggja. Drengir voru líklegri til 

að koma að slíkum málum, heldur en stúlkur, eða nærri tvöfalt líklegri. Eftir því sem 

nemendur eltust, fækkaði þolendum, en hins vegar fjölgaði gerendum eineltismála. Með 

tilkomu samfélagsmiðla á borð við Facebook, Twitter og Snapchat, hefur einelti færst 

einnig yfir á netið. Samkvæmt könnun SAFT (2013) töldu 9% barna á aldrinum tíu til 

sextán ára sig hafa verið lögð í einelti á netinu síðustu tólf mánuði og 5% þeirra í gegnum 

farsíma. Stúlkur voru þá líklegri en drengir til þess að verða fyrir neteinelti. Í annarri 

íslenskri rannsókn voru niðurstöður þær að um 10% nemenda í þremur elstu bekkjum 

grunnskóla sögðust hafa fengið meinleg eða særandi skilaboð á netinu þrisvar sinnum eða 

oftar, og um 15,5% einu sinni eða tvisvar (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014). 
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2 Hvað eru snjalltæki? 

Orðið snjalltæki er yfirleitt notað sem samheiti yfir snjallsíma og spjaldtölvur. Snjalltæki er 

lítil, þráðlaus tölva með snertiskjá, eða með öðrum orðum skjá sem hægt er að fletta á 

milli síða og stjórna skipunum með fingrunum (Skýrslutæknifélag Íslands, e.d.). Með 

tilkomu slíkra tækja hefur fjarskiptatækni notenda breyst til muna og gert þeim meðal 

annars kleift að nálgast upplýsingar nánast óháð staðsetningu. Hægt er að sækja sér 

fjölbreytt úrval ýmissa smáforrita, eða „appa“ í þessar tölvur og nota til margra hluta. 

Dæmi um notagildi snjalltækja er svo sem tenging við netið, myndavél, sími, 

myndbandstæki, tölvupóstur, tónlistarspilari, áttaviti, heimabanki, hallamál, reiknivél, 

leiðsögutæki, samskiptatæki, vasaljós, kostur á að spila ýmsa leiki og svo mætti lengi telja. 

Afþreyingarmöguleikarnir eru nánast endalausir. 

Árið 2007 kom iPhone, fyrsti snjallsíminn á markað sem var með snertitækni 

(Skýrslutæknifélag Íslands, e.d.). Það má segja að veröldin hafi við það tekið miklum 

stakkaskiptum og öll tölvunotkun og aðgengi að upplýsingum hafi gjörbreyst á ótrúlega 

skömmum tíma. Reyndar höfðu Japanir búið yfir snjallsímatækninni frá því um 2000, en 

sú tækni náði ekki út fyrir Japan. Saga spjaldtölvunnar nær í raun lengra, en árið 1993 varð 

fyrsta spjaldtölvan til. Hún náði þó engri útbreiðslu á þeim tíma og var framleiðslu hennar 

hætt, þar sem markaðurinn var ekki enn tilbúinn fyrir slíkt. Lestölvur komu síðan fram á 

sjónarsviðið um 2004, en það var ekki fyrr en iPad spjaldtölvan kom á markað árið 2010 

sem vinsældir spjaldtölva urðu gríðarlegar. Hún þótti sameina alla kosti snjallsímans, les- 

og fartölvunnar í eitt tæki. 

Hér hefur stuttlega verið fjallað um hvað séu snjalltæki. Ýmsar rannsóknir hafa verið 

gerðar varðandi netnotkun, snjalltækjanotkun og skjánotkun barna. Umfjöllunarefni 

næsta kafla eru niðurstöður nokkurra fræðimanna um þessi málefni. 

 



22 

3 Hvað segja vísindin um áhrif netsins og skjánotkunar barna? 

Undanfarið hefur þónokkuð verið fjallað um skjátíma barna og ungmenna í fjölmiðlum og 

á meðal foreldra og forráðamanna. Hvað sé hæfilegur skjátími og hvort snjalltækjanotkun 

barna geti skapað hættu á einhvern hátt, svo sem varðandi einbeitingu barna, á andlega 

og líkamlega heilsu, þroskaframvindu, námsárangur og áhrif þráðlausrar nettengingar. 

Satt að segja hafa vísindamenn ekki alltaf verið sammála um þessa hluti, enda tiltölulega 

stutt síðan þessi tækni kom á markað og þar af leiðandi áhrif langtímarannsókna enn varla 

komin í ljós.  

Sérfræðingar AAP, sem eru samtök bandarískra barnalækna, ráðleggja foreldrum og 

öðrum umönnunaraðilum að takmarka skjátíma barna sinna og útbúa fjölskylduvæna 

áætlun, sem taki mið af heilsufari, menntun og afþreyingarþörf fjölskyldunnar (American 

Academy of Pediatrics, 2016). Nýjustu viðmið þeirra um skjánotkun barna, er á þessa leið: 

- Börn yngri en 18 mánaða ættu ekki að nota skjái, nema í vídeó spjall.  

- 18-24 mánaða börn ættu eingöngu að horfa á hágæða efni í takmörkuðu magni, 

ásamt foreldrum sínum. Foreldrar útskýri fyrir þeim hvað þau séu að horfa á. 

- Börn tveggja til fimm ára fái ekki lengri skjátíma en klukkustund á dag, af gæða efni. 

Foreldrar útskýri efnið fyrir börnunum.  

- Börn, sex ára og eldri ættu að fá ákveðinn skjátíma á mismunandi tæki heimilisins.  

Foreldrar þurfa að gæta þess að skjátíminn komi ekki í stað fullnægjandi svefns, 

hreyfingar eða annars sem nauðsynlegt telst til að halda heilsu. Foreldrar setji reglur um 

tilefni og staði sem skjánotkun er ekki í boði, svo sem við matarborðið og í 

svefnherbergjum. Þó svo að börnin eldist, má ekki gleyma að ræða reglulega um netreglur 

og fara yfir öryggisatriði. Kenna börnunum að virða aðra, hvort heldur sem er í hinu 

daglega lífi, eða á netinu (American Academy of Pediatrics, 2016). Blum-Ross og 

Livingstone (2016) vilja meina að foreldrar eigi ekki að óttast skjátíma barna sinna. Þó svo 

að börn þeirra séu að upplifa æskuna á annan hátt heldur en þeir sjálfir gerðu, sé ekki 

tækninotkunin sjálfkrafa þar með af hinu illa. Meðan börnin eru að nota netið til 

uppbyggilegra verka, sé það jákvætt. Það er ekki hægt að setja öll börn undir sama hatt og 

í stað þess að takmarka skjátíma barnanna við einhvern fyrirfram ákveðinn tíma, ættu 

foreldrar að velta því fyrir sér hvort: 

a. Barn þeirra sé að fá nægan nætursvefn og sé líkamlega heilbrigt? 

b. Hvort barnið sé í nægilegu félagslegu sambandi við fjölskyldu og vini, á hvaða hátt? 

c. Tekur barnið virkan þátt í námi og gengur vel í skóla? 
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d. Á barnið áhugamál og hver þá?  

e. Hefur barnið gaman af netnotkuninni og er efnið lærdómsríkt sem það sækist í?  

Ef foreldrar geta svarað þessum spurningum játandi, ætti ekki að vera mikið að óttast. 

Hins vegar ef svarið er mikið til neikvætt, ættu þeir að gera viðeigandi ráðstafanir og 

takmarka notkunina (Blum-Ross og Livingstone, 2016). 

Það eru þó ekki allir jafn umburðarlyndir varðandi skjánotkun og þær Blum-Ross og 

Livingstone. Stór rannsókn sem kannaði skjánotkun tæplega 11.000 íslenskra barna á 

aldrinum tíu til tólf ára og áhrif hennar á andlegt heilsufar þeirra, sýndi að eftir því sem 

börnin eyddu lengri tíma fyrir framan skjáinn, því verri varð andleg heilsa þeirra (Yang, 

Helgason, Sigfúsdóttir og Kristjánsson, 2013). Einkum átti þetta við börn sem voru lengur 

en fjórar klukkustundir á dag framan við skjá af einhverju tagi. Rannsókn þeirra Yang og 

félaga sýndi að fyrir hvern klukkutíma á dag af skjánotkun á barnsaldri, jukust líkurnar á 

þunglyndi þegar komið var fram á fullorðinsár. 

Það er þó ekki einungis andlegt heilsufar sem hefur verið tengt við mikla skjánotkun, 

heldur einnig líkamlegt. Í umfjöllun á Tv2 í Danmörku kom fram að mikil aukning hafi 

orðið í heimsóknum barna þarlendis til sjúkraþjálfara á undanförnum árum, sem megi 

rekja til notkunar á snjalltækjum (Tv2.dk., 2016). Börnin hafa einna helst kvartað yfir 

verkjum í hálsi og baki, auk höfuðverkja, sem séu eðlilegri líkamleg einkenni hjá fólki sem 

komið sé yfir fimmtugt. Frá árinu 2008–2014 hefur aukningin í aldurshópnum fimm til níu 

ára verið 33% og meðal tíu til fjórtán ára barna verið 47%. Að sögn Tinu Lambrecht, 

stjórnarformanns landssamtaka sjúkraþjálfara í Danmörku, er ábyrgðin ekki eingöngu á 

höndum foreldra, heldur einnig skólastjórnenda. Með aukinni notkun spjaldtölva í 

skólastarfi þurfi að tryggja að börnin eyði ekki of löngum stundum fyrir framan tölvuskjá, 

þar sem hreyfing sé þeim einnig nauðsynleg. Þó svo að tæknin sem slík sé af hinu góða 

þurfi að fylgjast með notkun barnanna.  

Tölvusjónheilkenni (e. computer vision syndrome, CVS) öðru nafni stafræn 

augnþreyta (e. digital eye strain, DES), samanstendur af augn- og sjónvandamálum sem 

tengjast notkun á tölvum, snjalltækjum og öðrum skjám (Rosenfield, 2016). Sumir 

einstaklingar eyða löngum tíma á dag í að horfa á skjái, oft án nægjanlegrar hvíldar á milli. 

Þegar skjáir eru litlir, svo sem á snjallsímum og þar af leiðandi stafir smáir, þarf 

einstaklingurinn að vera nær skjánum. Slíkt eykur þörf á bæði fókus og augnhreyfingar. 

Sýnt hefur verið fram á að stafræn augnþreyta hefur mikil áhrif á bæði sjónþægindi og 

vinnuafköst, þar sem um 40% fullorðinna og allt að 80% unglinga, geti upplifað veruleg 

sjónræn einkenni, líkt og augnþreytu og þurr augu á meðan horft er á skjá og jafnvel 

fljótlega á eftir. 
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Sjónvarp hefur lengi verið mjög vinsælt hjá börnum undir átta ára aldri, en nú hafa 

vinsældir tækja líkt og snjalltækja tekið yfirhöndina (Marsh o.fl., 2017). Þetta má rekja til 

þess að börn vilja heldur gagnvirka afþreyingu, líkt og að spila leiki. Jafnvel þó svo börnin 

vilji horfa á sjónvarpsefni, kjósa þau heldur að horfa á efnið í færanlegum tækjum, þar 

sem tækin eru, að þeirra mati, meira aðlaðandi og búa yfir meiri fjölbreytni. Niðurstöður 

rannsókna sýna einnig að flest ung börn kjósa heldur að leika sér með snjallsíma, heldur 

en dúkkur, bíla eða önnur leikföng (Cho, Kim og Lee, 2016). Margvíslegur búnaður á 

nútímaheimilum, eykur verulega meðalskjátíma barnanna og meiri tíma er nú varið í 

samskipti með snjalltækjum og tölvum, heldur en sjónvarpsáhorf (Marsh o.fl., 2017). 

Börnin hafa enn meira val eftir því sem þau eldast og verða virkari á netinu. Þá þróa þau 

færni sína til flóknari og fjölbreyttari notkunar. Þess má geta að 61,5% nemenda í 4.–10. 

bekk, fóru svo að segja daglega inn á samskiptasíður á netinu árið 2013 (SAFT, 2013). 

Í rannsókn frá árinu 2016 kemur fram að eftir því sem börn kynnast snjalltækjum fyrr, 

því verri verður athygli þeirra og vitsmunaþroski (Radesky o.fl., 2016). Foreldrar eru 

yfirleitt bestir í að efla þroska barna sinna og jafnvel bestu tölvuforrit koma ekki í stað 

þeirra. Radesky og félagar mæla með því að í stað þess að foreldrar noti tækin til að kaupa 

sér frið með misjöfnum leikjaforritum, ættu þeir að kenna börnum sínum á 

notkunarmöguleika snjalltækjanna. Kenna þeim á myndavélina og að skapa sér þekkingu 

með ýmsu móti. Þá fara börnin frekar að líta á tækin sem skapandi verkfæri, heldur en að 

horfa á þau eingöngu sem tæki til afþreyingar eða afslöppunar. Foreldrar aðstoði börn sín 

með að velja efni og setji þeim tímamörk.  

Netnotkun barna veitir þeim þó margvíslega möguleika. Rannsóknir hafa sýnt að 

jákvæð tengsl geti verið á milli netnotkunar heima fyrir og námsárangurs (Marsh o.fl., 

2017). Börn þróa með sér ýmsa færni og þekkingu með netnotkun sinni. Þar má telja betri 

tækniþekkingu, tungumálakunnáttu, stærðfræðiþekkingu, ásamt því að þekking á 

heiminum og ólíkum samfélögum eykst. Börnin geta þróað með sér félagsfærni í gegnum 

leiki á netinu og lært samvinnu og samkennd með öðrum. Í rannsóknum þeirra Yang og 

félaga (2013) kom einnig fram að netnotkun barna hefði jákvæð áhrif á sjálfsþekkingu 

þeirra og félagsmótun, þar sem þau fengu aukin tækifæri til þess að eiga samskipti við 

aðra, læra og spila leiki. Áhrif tölvuleikja gætu haft góð áhrif á viðbragðstíma, félagsmótun 

og sjálfsálit barna, svo fremi sem leikirnir væru ekki ofbeldisfullir. Samskipti unglinga í 

gegnum netið gæti bætt vinasambönd og haft jákvæð áhrif á félagsfærni þeirra. 

Í rannsókn sem tók ríflega fjögur ár, og var gerð á rúmlega 125.000 börnum og 

unglingum á aldrinum tíu til átján ára, kom fram að þegar þau höfðu óheftan aðgang að 

snjalltækjum sínum á kvöldin og á nóttunni, voru þau tvisvar til þrisvar sinnum líklegri til 
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þess að fá minni svefn (Carter, Rees, Hale, Bhattacharjee og Paradkar, 2016). Ástæðuna 

mátti rekja til þess að þau óttuðust að missa af einhverju á samfélagsmiðlunum og því 

varð svefninn ekki jafn djúpur og hjá öðrum jafnöldrum þeirra. Svefnleysið hafði síðan þau 

áhrif að börnin voru syfjuð í skólanum á daginn, þar með þróttlítil og óánægð. Slíkt getur 

auðveldlega þróast út í þunglyndi og mikla vanlíðan að mati þeirra Carters og félaga. Mælt 

er með að nætursvefn unglinga sé um tíu klukkutímar, en í raun eru einungis 10% 

íslenskra unglinga sem sofa í níu klukkustundir, eða meira (Margrét Lilja Guðmundsdóttir 

o.fl., 2016).  

Í einni rannsókn var fylgst með tíu mínútna samtali á milli einstaklinga og gæði þess 

metið, eftir því hvort fólk hefði snjallsímann við hendina, eða ekki (Misra, Cheng, Genevie 

og Yuan, 2016). Niðurstaðan var sú að ef snjallsíminn var í hendi eða á borði fyrir framan 

fólk, sýndi það minni hluttekningu í samtalinu heldur en ella, og gæði samtalsins urðu þar 

af leiðandi minni. Stafrænt áreiti frá símunum gerði það að verkum að fólk varð ekki jafn 

vinsamlegt og sýndi minni samúð með áhyggjuefnum viðmælenda sinna. Hinn venjulegi 

snjallsímanotandi í Bandaríkjunum kíkir á símann sinn um það bil 1.500 sinnum á viku, eða 

221 sinni á degi hverjum (Rosenfield, 2016). Miðað við sextán tíma vökudag, er hann þá í 

raun að athuga símann sinn rúmlega fjórðu hverja mínútu. 

Mjög skiptar skoðanir eru hjá fræðimönnum á því hvort þráðlausar nettengingar hafi 

áhrif á krabbameinsmyndun hjá fólki eða ekki. Sumir vilja jafnvel ganga svo langt að láta 

börn njóta vafans og banna þráðlaus net í grunnskólum, þar sem langtímarannsóknir 

gætu átt eftir að leiða í ljós samhengi milli slíkra nettenginga og krabbameins. Franska 

þingið hefur til að mynda samþykkt lög sem takmarka notkun á þráðlausu neti í 

grunnskólum og banna það með öllu í leikskólum (Rúv.is, 2015). Ástæðan er til að verja 

börn fyrir rafmengun af völdum þráðlaus nets og snjalltækja. Rannsóknir vísindamanna 

hafi sýnt að heilar barna og unglinga taka inn á sig þrefalt meira magn af rafmengun 

heldur en heilar fullorðinna. 

Í samanburðarrannsókn á illkynja heilaæxlum (e. Glioma) reyndust niðurstöðurnar 

sýna á marktækan hátt, að notkun þráðlausra síma jók talsvert líkurnar á að fá illkynja 

heilaæxli (Hardell og Carlberg, 2015). Þeir þátttakendur rannsóknar, sem höfðu byrjað 

yngri en tuttugu ára að nota þráðlausa farsíma, voru í meiri áhættu með að fá illkynja æxli 

í heila, sér í lagi í gagnaugablaði. Hjá Bandarísku krabbameinssamtökunum vilja menn ekki 

meina að þráðlaus nettenging hafi áhrif á krabbameinsvöxt (American Cancer Society, 

2016). Reyndar slá þeir þann varnagla við, að þar sem slíkar nettengingar séu ekki það 

gamlar séu rannsóknir enn ekki marktækar. Sumar tegundir krabbameins séu áratugi að 

myndast. Þeir segja að símar séu í stöðugri þróun og í dag séu þeir mjög ólíkir þeim sem 
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notaðir voru fyrir tíu árum síðan. Það geri rannsóknum erfitt um vik, hvort það sama gildi 

fyrir snjallsímana og eldri týpur. Hingað til hafa rannsóknir lagt áherslu á fullorðna, en ekki 

börn og unglinga. Notkun snjallsíma sé orðin útbreidd, jafnvel meðal mjög ungra barna. 

Ómögulegt er að segja, að svo komnu máli, hvort heilsufarsleg áhrif gætu verið meiri hjá 

börnum, þar sem líkamar þeirra gætu verið viðkvæmari fyrir útvarpsbylgjum. Það sem 

veldur þeim þó áhyggjum, er að börn byrja mjög snemma að nota snjallsíma á meðan við, 

hin fullorðnu, hófum mun seinna að nota þá. Tíminn verður að leiða þetta þrætumál í ljós, 

hvort seinna meir verði hægt að finna samhengi á milli þráðlaus nets og krabbameins 

(American Cancer Society, 2016).  
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4 Tjáning og samskipti á netinu 

Sú list að eiga samskipti við aðra er lærð hegðun, ekki meðfædd (Dimbleby og Burton, 

1998). Við sjáum notagildið í því að tjá þarfir okkar og langanir, útskýra hluti, skemmta 

öðrum, sannfæra, aðvara og lærum að bæði senda og meðtaka skilaboð. Til þess notum 

við táknkerfi, en samskipti byggjast á að kunna og skilja þessi ákveðnu merki eða tákn. Öll 

samskipti hafa því merkingu af einhverjum toga, en einungis ef við gefum þeim merkingu. 

Á réttri stund og stað lærum við að tengja tákn við merkingu. Þó svo að fólk tali sama 

tungumálið, sé á svipuðum aldri og í sama menningarsamfélagi, getur það lagt 

mismunandi skilning í merkingu tákna. Það er vegna þess að þau geta átt fleiri en eina 

merkingu. Því þurfum við alltaf að vera varkár með að velja viðeigandi tákn sem passa 

best við það sem við viljum koma til skila hverju sinni. Það kann að koma á óvart er að 

stundum er erfiðara að eiga samskipti við fólk sem stendur manni nærri, heldur en 

ókunnuga. Samkvæmt rannsóknum virðast samskipti milli fjölskyldumeðlima og náinna 

vina stundum erfiðleikum bundin (Savitsky, Keysar, Epley, Carter og Swanson, 2011). Við 

vöndum okkur síður við þau samskipti, búumst við að þeir sem þekkja okkur vel skilji 

nákvæmlega hvað við eigum við. Verðum svo hissa og pirruð þegar skilaboðin misskiljast. 

Við lærum ákveðnar reglur í töluðu og rituðu máli, svo sem málfræði og stafsetningu 

(Dimbleby og Burton, 1998). Við erum nokkuð sammála um merkinguna og lærum að gefa 

frá okkur merki og taka á móti táknum sem geta haft margvíslega merkingu. Eftir því sem 

við verðum betri í að senda og meðtaka þessi boð, þeim mun færari verðum við í 

samskiptum. Fólk leggur þó mismunandi merkingu í táknin og eins geta þau verið 

síbreytileg á milli tímabila, staðsetningar og menningarsamfélaga. Líkamstjáning er ein 

leið til að koma skilaboðum á framfæri og þó svo að við segjum fátt, getum við gefið 

skilaboð með látbragði, svipbrigðum, augnhreyfingum og svo framvegis. Stundum virðast 

orð og líkamstjáning ekki tilheyra hvort öðru, þá þarf að lesa betur í aðstæður. Í rauninni 

er talið að einungis 7% samskipta fólks fari fram með því sem orðin sjálf gefa til kynna, 

38% gefi tónninn til kynna og 55% sé líkamstjáning (Burgoon, Guerrero og Floyd, 2010). 

Þegar fólk er ekki í beinum tengslum, svo sem eiga í samskiptum gegnum ýmiss konar 

miðla, er meiri hætta á misskilningi, þar sem ekki er hægt að lesa í líkamstjáningu 

viðmælanda (Dimbleby og Burton, 1998). Merkingin getur brenglast, þannig að létt spaug 

eða kaldhæðni getur virkað sem hreinn og klár dónaskapur. Flestir netnotendur kannast 

við notkun broskalla (e. emoji, emoticon) sem staðgengla fyrir tilfinningar, hugmyndir, 

fyrirætlanir eða andlegt ástand. Þá er hið skrifaða orð gætt tilfinningum og lífi. 

Broskallinn, líkt og við þekkjum hann í dag, á rætur sínar að rekja til vísindamanna við 

Carnegie Mellon háskólann árið 1982 (Ruan, L., 2011). Á þessum tíma var netið nýtilkomið 
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og notað sem samskiptamiðill sér í lagi meðal fræðimanna. Brandari með kaldhæðnu ívafi 

hafði misskilist, einhverjir tekið honum illa og ekki skilið að um brandara væri að ræða. 

Scott Fahlman, einn úr hópnum, sá að boðskipti á netinu gætu auðveldlega misskilist og 

bjó þar með til broskallinn, þennan einfalda sem liggur á hlið :-) og :-(. Síðar hefur hann 

þróast og orðið fyrir japönskum áhrifum. Nú eru táknin orðin mun fleiri og flóknari en 

áður. Emoji þýðir einmitt „myndabréf“ á japönsku (Oxford Dictionaries, 2015). Á íslensku 

er emoji ýmist þýtt sem tjákn eða lyndistákn (Matthías Magnússon, 2016). Orðið tjákn er 

sambræðingur af orðunum tjáning og tákn, lyndistákn búið til úr orðunum tákn og lund. 

Stundum hefur orðið tilfinningatákn verið notað, en það getur einnig átt við broskallana. 

Þó svo að rafræn samskipti komi ekki í stað raunverulegra samskipta, eru þau orðinn stór 

partur af samskiptum nútímafólks. Lyndistáknin geta staðið ein og sér, verið uppistaða 

samtalsins, eða glætt samtalið lífi og tjáð það sem kemst ekki til skila með skriflegum 

skilaboðum einum saman (Kelly og Watts, 2015). Þau eru auk þess skiljanleg þvert á öll 

tungumál, sem eins konar tungumál sem allir geta tengt við og breytt sín á milli. 
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5 Snjalltækjanotkun barna og unglinga 

Hér verður fjallað nánar um hvernig snjalltækjanotkun barna og unglinga er háttað og 

hvað þau eru að gera í tækjum sínum. Komið verður inn á spjaldtölvuinnleiðingu skólanna 

og hversu algeng snjalltækjaeign barna og unglinga sé.  

Eftir að snjallsímar og spjaldtölvur komu til sögunnar, hafa yngri kynslóðir verið 

duglegar að taka tæknina í sína þjónustu. Börn hafa oft mun meiri stafræna hæfni, heldur 

en margir foreldrar telja (Marsh o.fl., 2017). Dæmi eru um að mjög ung börn sem ekki 

geta lesið né skrifað, þrói með sér flóknar aðferðir til þess að leita sér að efni inn á 

Youtube. Sé nægur áhugi fyrir hendi, geta þau lagt ýmis form og stafagerð á minnið, til að 

finna réttu hlutina. Því má segja að um 50% fjögurra ára barna séu fær um að nota 

snjalltæki án aðstoðar og um 25% tveggja ára barna.  

Í rannsókn þeirra Yang og félaga (2013) kom fram að á milli 1,3% og 4,3% stúlkna og 

2,8% og 6,6% drengja á aldrinum tíu til tólf ára, hafi verið fyrir framan skjá í fjóra tíma á 

dag, eða lengur. Taka skal fram að framboð á snjalltækjum hefur aukist til muna síðan 

þessi rannsókn var gerð, en þar sem elstu gögn rannsóknarinnar voru frá árinu 2007, er 

ekki ólíklegt að börn eyði enn meiri tíma fyrir framan skjá, heldur en þessar tölur gefa til 

kynna. Í könnun sem gerð var á vegum Heimilis og skóla, árið 2013, sögðust 7,6% barna á 

þessum sama aldri, tíu til tólf ára, eyða fjórum klukkustundum eða meira á dag á netinu, á 

venjulegum skóladegi (SAFT, 2013). Um helgar eða í fríum hækkaði sú tala upp í rúmlega 

13% barna. Eldri börn voru mun líklegri til að eyða löngum stundum á netinu, en 23% 

unglinga í 10. bekk voru nettengd í fjórar stundir á dag eða meira virka daga, en í fríum 

eyddu 47% þeirra svo löngum tíma á netinu. Þessi könnun gefur eingöngu upp þann tíma 

sem fer í netnotkun barnanna, en inni í þessum tölum er ekki önnur skjánotkun. Sumum 

fræðimönnum finnst þó ekki nákvæmur mælikvarði að setja alla skjánotkun undir sama 

hatt, þar sem sjónvarpsáhorf teljist vera óvirkt ferli á meðan snjalltækjanotkun sé virkt 

ferli (Sweetser, Johnson, Ozdowska og Wyeth, 2012).  

Rannsókn sem gerð var á yfir 2.000 amerískum börnum og unglingum á aldrinum átta 

til átján ára, leiddi í ljós að þau eyða á hverjum degi um það bil 7,5 tímum í skjánotkun 

(Rosenfield, 2016). 4,5 tímar fóru í sjónvarpsáhorf, 1,5 klukkustundir í einhverskonar 

tölvunotkun og yfir klukkustund fór í að spila tölvuleiki. Í rannsóknum þeirra Mascheroni 

og Ólafsson (2014) kemur fram að flestir nútíma unglingar séu tengdir netinu nærri öllum 

stundum. Könnun þeirra náði til 3.500 evrópskra barna og unglinga á aldrinum níu til 

sextán ára. Rúmlega helmingur notaði netið inni í svefnherbergjum sínum daglega og eftir 

því sem börnin eltust, batnaði aðgangur þeirra að netinu og sjálfræði þeirra jókst. Meðal 

fimmtán til sextán ára unglinga, höfðu 78% þeirra óheftan aðgang að netinu í 
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svefnherbergjum sínum. Snjallsímar voru þau tæki sem börnin og unglingarnir notuðu 

hvað mest til þess að komast inn á netið eftir þrettán ára aldur, en yngri börn níu til tólf 

ára, voru heldur líklegri til að nota fartölvur eða spjaldtölvur. Þónokkur munur var á milli 

landa, á snjallsímaeign barna, en börn betur stæðra foreldra voru líklegri til þess að eiga 

slíkan grip í fórum sínum. Í rannsókn þeirra Carter og félaga (2016) kom einmitt fram að 

óheftur aðgangur að snjallsímum á kvöldin og á nóttunni, hefði þannig áhrif á svefn barna 

og unglinga, að hann yrði minni og ekki jafn djúpur, þannig að börnin finndu fyrir aukinni 

vanlíðan vegna svefnleysis. Önnur rannsókn sýndi jafnframt að ef snjalltæki voru notuð 

tveimur tímum fyrir svefn eða skemur, hafði það verulega neikvæð áhrif á nætursvefninn 

(Orzech, Grandner, Roane og Carskadon, 2016). 

Samkvæmt könnun SAFT (2013) notuðu börn og unglingar netið mest til þess að fara 

inn á samskiptasíður, þau horfðu mikið á myndbönd eða vídeó á YouTube og hlustuðu 

síðan á tónlist. Sér í lagi voru drengir einnig iðnir við að spila tölvuleiki á netinu. 

 

5.1 Snjalltækjaeign barna 

Í nýlegu yfirliti rannsókna um snjalltækjanotkun ungra barna á vegum 

Evrópusambandsins, kemur fram að um 74% fjögurra ára barna eigi að minnsta kosti eitt 

snjalltæki (Marsh o.fl., 2017). Það má því leiða af því líkur að snjalltækjaeign barna á 

grunnskólaaldri sé jafnvel ennþá meiri. Í könnun SAFT, á vegum Heimilis og skóla, kom 

fram að 51,2% nemenda í 4.–10. bekk grunnskóla áttu snjallsíma árið 2013 (SAFT, 2013). 

Börnin voru líklegri til að eiga farsíma eftir því sem þau voru eldri. Rannsókn sem gerð var 

árið 2014 í sjö löndum Evrópu, gaf til kynna að 31% níu til tólf ára barna ættu snjallsíma 

og 17% spjaldtölvu (Mascheroni og Ólafsson, 2014). Í sömu rannsókn áttu 60% unglinga, 

þrettán til sextán ára snjallsíma og 23% spjaldtölvu. Nýlegri innlendar tölur um 

snjalltækjaeign barna og unglinga á þessum aldri liggja ekki fyrir, en á meðal Íslendinga á 

aldrinum 18-49 ára áttu 96% sjallsíma á tímabilinu mars – maí árið 2016 (MMR – 

Markaðs- og miðlarannsóknir, 2016). Hafði snjallsímaeign fólks aukist um 10% á rúmu ári. 

Af þessum tölum á áætla að snjallsímar séu til á heimilum allflestra íslenskra barna á 

grunnskólaaldri og aðgangur að slíkum tækjum því mjög góður. Í allnokkrum íslenskum 

skólum er búið að innleiða spjaldtölvur í skólastarfið og er til að mynda búið að afhenda 

öllum börnum í 5. – 10. bekk í grunnskólum Kópavogs spjaldtölvur til eigin afnota 

(Spjaldtölvur í grunnskólum Kópavogs, e.d.). Þær spjaldtölvur taka nemendur með sér 

heim að loknum skóladegi og er það á ábyrgð foreldra að setja börnum sínum reglur um 

notkun þeirra heima fyrir.  
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5.2 Spjaldtölvuverkefni í skólum 

Á undanförnum árum hafa grunnskólar í auknum mæli tekið spjaldtölvutæknina í sína 

þjónustu. Það er þó mjög misjafnt hversu gott aðgengi nemenda er. Sumir skólar hafa 

örfáar spjaldtölvur sem kennarar og nemendur þeirra geta nýtt sér við ákveðin verkefni, 

meðan nemendur í öðrum skólum hafa sínar eigin spjaldtölvur til umráða (Spjaldtölvur í 

grunnskólum Kópavogs, e.d.). Spjaldtölvur hafa verið teknar inn í skólastarf víða um heim 

og þær nú þegar sannað gildi sitt. Jákvæðustu áhrifin virðast vera þegar nemendur hafa 

fengið sínar eigin spjaldtölvur til umráða, í stað þess að deila aðgengi þeirra með öðrum. 

Ávinningur þess er einkum sá að einstaklingsmiðun náms eykst og verkefni nemenda 

verða fjölbreyttari og skemmtilegri.  

Í aðalnámskrá grunnskóla frá 2011, er lögð áhersla á læsi í víðum skilningi, sem einn af 

sex grunnþáttum menntunar (Stefán Jökulsson, 2012). Hinir fimm grunnþættir menntunar 

eru: sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun og heilbrigði og velferð. Með 

hugtakinu læsi í víðum skilningi, er átt við að nemendur læri ekki einungis að lesa, skrifa 

og reikna, heldur öðlist færni í að lesa í umhverfi sitt og geti tjáð skoðanir sínar og 

tilfinningar á ýmsa vegu. Miðlalæsi er einn þáttur læsis, en þar læra nemendur að greina 

það efni sem hinir ólíku fjölmiðlar færa okkur. Með miðlum er átt við fjölmiðla á borð við 

dagblöð, bækur, tímarit, sjónvarp, kvikmyndir, tónlist, tölvuleiki og netið (Fjölmiðlanefnd, 

e.d.). Nemendur læra að meta gæði efnisins og öðlast nauðsynlega kunnáttu til að nýta 

sér fjölmiðlana til þekkingarleitar (Stefán Jökulsson, 2012). Jafnframt læra þeir að 

framleiða efni og miðla með mismunandi leiðum.  

Árið 2011 gerði Reykjavíkurborg úttekt á nýtingu upplýsingatækni (Ómar Örn 

Magnússon, e.d.). Þar kom fram að grunnskólar ættu að vera í fararbroddi varðandi 

nýtingu á nýjum upplýsingabúnaði og ein af leiðunum væri vafalaust spjaldtölvu og 

snjalltækjanotkun í skólastarfi. Sú tækni bjóði upp á nýja möguleika hvað varðar sköpun 

og listir, samskipti, miðlun efnis og sjálfsnám. Spjaldtölvur henti einkar vel í skólastarfi, 

vegna einfaldleika þeirra, færanleika og möguleika til skapandi verka. Þær séu allt í senn 

upplýsingaveita, lesstuðningstæki, bókasafn, samskiptatæki, hljóðver, myndavél og 

myndbandsupptökuvél, ásamt fleiru. Ómar segir að hæfni í rafrænum samskiptum, ásamt 

hæfileikum í að leita upplýsinga og vega þær og meta, ættu í raun að vera ákveðinn 

mælikvarði á þekkingu nemenda. Spjaldtölvur eru ný tækni í skólastarfi, viðbót með 

frábæra notkunarmöguleika. Þeim er hins vegar ekki ætlað að koma í staðin fyrir það sem 

til er fyrir, eingöngu að bjóða upp á nýja möguleika í námi (Ómar Örn Magnússon, e.d.). 

Þó svo spjaldtölvan sé fyrst og fremst námstæki og nemendur eigi að nota hana í þeim 

tilgangi, býður hún engu að síður upp á fjölbreytta afþreyingamöguleika (Spjaldtölvur í 
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grunnskólum Kópavogs, e.d.). Hægt er að nota hana til að komast á netið, spila leiki, 

hlusta á tónlist og taka upp myndbönd, svo nokkur dæmi séu tekin. Reynslan hjá 

grunnskólum Kópavogsbæjar er sú, að til að byrja með séu nemendur mjög uppteknir af 

spjaldtölvunum, sér í lagi hafi þeir ekki átt slík tæki áður. Þetta sé þó í flestum tilfellum 

tímabundið ástand, sem gangi yfir og með tímanum verði spjaldtölvan eins og hvert 

annað námsgagn í skólatöskum nemenda. Foreldrar þurfa að setja skýrar reglur heima 

fyrir, varðandi umgengnisreglur um spjaldtölvur barna sinna. Hvað þeir mega gera og þá 

hversu lengi. Það er mjög mikilvægt að foreldrar ræði um örugga og ábyrga notkun 

spjaldtölvunnar við börn sín hvað varðar netsamskipti, samfélagsmiðla og myndbyrtingar. 

Jafnvel er mælt með að foreldrar bekkjarsystkina eða árgangs, samræmi ákveðnar reglur 

sín á milli til þess að gera öllum auðveldar fyrir og koma í veg fyrir að börn eða unglingar 

séu að bera sig saman við aðra. 

 

5.3 Börn með sérþarfir 

Algengt er orðið að spjaldtölvur séu notaðar í skólastarfi barna með ýmis konar fatlanir. 

Þessir kennsluhættir geta breytt lífi fatlaðra barna svo um munar. Það verður þó ekki farið 

djúpt ofan í saumana á þessu mikilvæga málefni, þar sem það væri efni í heila ritgerð.  

Einstaklingsmiðað nám, kallar oft eftir óhefðbundnum námsleiðum (Skóla- og 

frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2013). Börn með fatlanir geta oft ekki notað venjulegar 

námsbækur og námsgögn. Kennarar þurfa af þeim sökum að útbúa kennslugögn fyrir 

hvern og einn nemanda sem tekur nokkuð langan tíma og efniskostnaður er dýr. 

Spjaldtölvur nýtast sem sérhæfð hjálpartæki og eru sniðnar að þörfum nemendans og 

með spjaldtölvunum opnast fyrir nýjar aðferðir í kennslu og boðskiptum fatlaðra 

nemenda, líkt og þeirra sem eru með alvarlega einhverfu, hreyfihamlaðra og með 

þroskahamlanir. Sérkennarar í almennum skólum og Klettaskóla hafa tileinkað sér þessa 

tækni í meira mæli til að þróa sína kennslu. Því hefur tilkoma spjaldtölva nýst fötluðum 

nemendum á fjölþættan máta sem námsgagn, í skipulagi og sem boðskiptatæki. 

Spjaldtölvur eru auðveldar í notkun og eru myndrænar. Þá er hægt að hlaða mörgum 

verkefnum í námi og til þjálfunar, til dæmis skipulagsforrit fyrir einhverfa. Þá nýtast 

spjaldtölvur heyrnalausum nemendum sem samskiptatæki, þar sem í spjaldtölvur er hægt 

að setja táknmálstúlkaðar námsbækur og námsgögn. Þannig getur nemandinn verið 

virkari í sínu námi. Þeir sem hvorki geta tjáð sig með tali eða táknmáli geta frekar nýtt sér 

spjaldtölvur heldur en tölvuskjái, þar sem snertiskjár spjaldtölvunnar er mjög næmur og 

því auðveldari í notkun. Nemendur geta tjáð sig með myndum eða táknum og virkar 
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spjaldtölvan þá sem boðskiptaleið þeirra nemenda sem geta ekki tjáð sig með öðrum 

hætti. Tjáning er mikilvæg í námi allra nemenda og ekki síst þeirra sem eru fatlaðir. 
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6 Félagsleg samskipti barna og unglinga á netinu 

Félagsleg samskipti barna og unglinga fara orðið að miklu leyti fram á netinu og nota flest 

börn og unglingar slíkar leiðir til að vera í samskiptum við nána vini sína, frekar en 

ókunnuga, líkt og margir foreldrar óttast (Valkenburg og Peter, 2007). Sumum finnst 

auðveldara að tala um viðkvæm málefni með netsamskiptum og telja jafnvel samskiptin 

jákvæðari. Hér á eftir verður betur fjallað um samfélagsmiðla og góðar netvenjur sem allir 

ættu að tileinka sér.  

 

6.1 Samfélagsmiðlar 

Margir kannast við samfélagsmiðla, líkt og Facebook af eigin raun, en samkvæmt tölum 

frá Internet World Stats (2016), sem er alþjóðleg upplýsingasíða um heim fjarskipta, voru 

um mitt ár 2016 um það bil 74,4% Íslendinga með aðgang að Facebook.  

Samfélagsmiðlar eru rafrænn vettvangur fyrir samskipti meðal fólks, þar sem það 

kemur sér upp ákveðnu tengslaneti (Ellison, 2013). Þar búa notendur sér til svokallaðan 

prófíl, þar sem þeir setja persónulegar upplýsingar um sig, ásamt myndum. Inn á þennan 

prófíl setur notandi, ásamt öðrum netvinum hans, inn efni. Notandi getur einnig skoðað 

síðurnar hjá öðrum, deilt með þeim sínu eigin efni, eða annarra og átt í samskiptum við 

aðra einstaklinga eða hópa. Fólk deilir myndum, þekkingu og reynslu með öðrum. Hægt er 

að stilla það hvort síðan sé öllum opin eða hvort eingöngu nánir vinir geti séð það sem 

sett er þar inn. Einn þeirra kosta sem netið býður upp á, eru samskipti við aðra (SAFT, 

e.d.-b). Það er hægt að senda skyndiskilaboð og tölvupósta, nota spjallforrit í hljóð og 

mynd með Skype og Facetime og lýsa skoðunum og fjalla um heimsmálin á 

samfélagsmiðlum líkt og Facebook og Twitter. Á miðlum á borð við Vine, Snapchat, Air og 

Instagram getur fólk síðan deilt myndefni af hversdagslífinu og atvikum sem verða á vegi 

þeirra. Fæstir samfélagsmiðlar eru ætlaðir börnum undir þrettán ára og er það á ábyrgð 

foreldra að sjá til þess að þeim reglum sé fylgt eftir og vera vakandi fyrir því hvað börn 

þeirra eru að aðhafast á netinu (Spjaldtölvur í grunnskólum Kópavogs, 2017). Engu að 

síður er það staðreynd að fjölmörg, mun yngri börn eru með eigin síður á 

samfélagsmiðlum. Evrópskar tölur frá árinu 2011, gefa til kynna að 38% barna á aldrinum 

níu til tólf ára, hafi á þeim tíma verið með prófíl á samskiptasíðum, þar af 20% þeirra á 

Facebook (Livingstone, Haddon, Görzig og Ólafsson, 2011). Í könnun frá árinu 2013, meðal 

íslenskra barna á þessum sama aldri, kom í ljós að 32% nemenda í 4. bekk, 44% í 5. bekk 

og 57% nemenda í 6. bekk voru með sínar eigin Facebook síður (SAFT, 2013). Á þessum 
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aldri eru fæstir komnir með nægilega tölvuþekkingu til þess að hafa stjórn á þáttum líkt og 

persónuvernd (Livingstone, Haddon, Görzig og Ólafsson, 2011).  

Sumar rannsóknir hafa gefið til kynna að netnotkun barna hafi jákvæð áhrif á 

félagsmótun þeirra, þar sem þau fá aukin tækifæri til þess að eiga í samskiptum við aðra á 

netinu og styrkja þannig vinasambönd (Yang, Helgason, Sigfúsdóttir og Kristjánsson, 

2013). Að spila tölvuleiki getur bætt viðbragðstíma og aukið sjálfsálit barna, að því gefnu 

að leikirnir séu ekki ofbeldisfullir og of örvandi. Drengir eru einkum gefnir fyrir að spila 

tölvuleiki og hafa rannsóknir sýnt, að um 62% drengja segjast slaka á við að spila slíka 

leiki. Um 46% þeirra segja að tölvuleikirnir hjálpi þeim við að fá útrás fyrir reiði og 50% 

segja tölvuleikina hjálpa þeim að gleyma vandamálum.  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar Ungt fólk síðan 2014, kom fram að með tilkomu 

snjalltækninnar og auknu aðgengi að netinu, hafi nokkuð dregið úr annarri afþreyingu hjá 

unglingum líkt og að lesa bækur, kaffihúsaferða og að sækja partý (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 

2014). Unglingar í vestrænum samfélögum kjósa heldur að sitja heima, framan við skjá af 

einhverjum toga og eiga í samskiptum við aðra í gegnum netið, í stað hefðbundna 

félagslegra samskipta. 

 

6.2 Góðar netvenjur 

SAFT (samfélag, fjölskylda og tækni) er vakningarátak um jákvæða og örugga tölvu- og 

miðlanotkun íslenskra barna og unglinga (SAFT – Samfélag, fjölskylda og tækni, e.d.-a). 

Verkefnið er í samstarfi við önnur Evrópulönd og er styrkt af ESB og íslenskum 

stjórnvöldum. Það er í samstarfi við Heimili og skóla, Rauða krossinn, Ríkislögreglustjóra 

og Barnaheill – Save the Children á Íslandi. Á vefnum www.saft.is er að finna ýmis heilræði 

til foreldra og leiðsögn um örugga netnotkun barna og unglinga.  

Líkt og í annars konar samskiptum, þurfa þeir sem eiga í samskiptum á netinu að 

koma fram við aðra af virðingu og gæta þess sem sagt er (SAFT – Samfélag, fjölskylda og 

tækni, e.d.-b). Þegar fólk notar einungis skrifleg skilaboð, tapast oft hluti skilaboðanna, 

þar sem raddblær og líkamstjáning er gjarnan stór þáttur í samskiptum okkar. Þættir líkt 

og kaldhæðni geta því auðveldlega misskilist og verið túlkaðir sem dónaskapur eða 

skortur á skilningi. Netorðin fimm eru til að leiðbeina netnotendum fram hjá ýmis konar 

vandamálum sem geta fylgt netmenningunni og stuðla að betri netnotkun: 

1. Það sem þú gerir á netinu, sýnir þinn innri mann. 

Það sem við skrifum á netið, sýnir hvernig við hugsum, hvort heldur sem við skrifum undir 

eigin nafni, dulnefni eða nafnlaust. Þó svo að við gefum ekki upp rétt nafn, vitum við hver 
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við erum og af þeim sökum viljum við vera með hreina samvisku gagnvart okkur sjálfum 

(SAFT – Samfélag, fjölskylda og tækni, e.d.-b). 

2. Góð samskipti eru mikilvæg, hvort sem er á netinu eða annars staðar. 

Það er góð regla að hugsa okkur vel um, áður en við setjum efni á netið eða segjum 

eitthvað sem getur sært aðra. Orð á netinu eru ekki afturkræf og geta valdið bæði þeim 

sem orðin beinast að og einnig þeim sem setja þau á netið, mikilli vanlíðan. Komum fram 

við aðra af þeirri virðingu sem við viljum að okkur sé sýnd (SAFT – Samfélag, fjölskylda og 

tækni, e.d.-b). 

3. Taktu ekki þátt í neinu sem þú veist ekki hvað er. 

Netið er ekki hættulaust og því er nauðsynlegt að vita hvað maður er að gera. Fólk sem 

maður þekkir ekki, nema í gegnum netið getur verið varasamt og maður ætti að fara 

varlega í að gefa upp persónuupplýsingar um sjálfan sig. Ekki er talið gott að skrá sig inn á 

ókunnar vefsíður, þar sem margir hafa fengið vírus inn á tölvuna eða verið í vandræðum 

með ruslpóst vegna þessa. Hafa ber í huga að það eru ekki allar upplýsingar á netinu 

traustsins verðar og því þarf að kanna hvort þær séu réttar áður en þær eru notaðar (SAFT 

– Samfélag, fjölskylda og tækni, e.d.-b). 

4. Á netinu skilur þú eftir þig stafræn spor. 

Allt sem sett er inn á netið er alltaf opið fyrir aðra og þar fyrirfinnst ekkert einkalíf. 

Bloggsíður, myndir, vefsíður og annað efni er öllum opið og hver sem er getur vistað það 

efni sem þú lætur inn, hjá sér. Ef það er eitthvað sem þú kærir þig ekki um að hver sem er 

hafi aðgang að, ekki láta það á netið. Þó svo þú takir það út eftir skamman tíma, gæti það 

verið of seint (SAFT – Samfélag, fjölskylda og tækni, e.d.-b). 

5. Þú einn berð ábyrgð á því sem þú lætur á netið. 

Við berum sjálf ábyrgð á því sem við gerum og segjum, hvort heldur sem er á netinu eða 

annars staðar. Við þurfum að geta svarað fyrir gjörðir okkar þar, þar sem tölvupósta og 

aðrar færslur er hægt að rekja beint til okkar. Tilhugsunin um að sitja fyrir svörum frammi 

fyrir foreldrum, skólastjórnendum eða lögreglu er vægast sagt óþægileg, vegna einhvers 

sem við hefðum betur látið ógert að setja á netið (SAFT – Samfélag, fjölskylda og tækni, 

e.d.-b). 

Það er nauðsynlegt að foreldrar veiti börnum sínum „rafrænt uppeldi“ og hvetji þau til 

góðra netsiða (SAFT – Samfélag, fjölskylda og tækni, e.d.-b). Börnum þarf að setja reglur 

og mörk þar, líkt og í öðrum aðstæðum. Foreldrar ættu að vera meðvitaðir um það hvað 
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börn þeirra aðhafast á netinu og geta rætt opinskátt um þær hættur sem netið getur haft 

í för með sér. Kenna þeim að nota netið á jákvæðan hátt og til uppbyggilegra verka. 
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7 Hættur á netinu 

Þó svo að netið bjóði upp á ótrúlegt magn af fróðleik og sé stórkostleg auðlind af 

upplýsingum, er það því miður ekki öruggur staður, sér í lagi fyrir börn og unglinga sem 

ekki hafa enn lært helstu samskipta- og umgengnisreglur sem þar gilda (SAFT – Samfélag, 

fjölskylda og tækni, e.d.-b). Með tilkomu snjalltækjanna eru börnin hvergi óhult, jafnvel 

ekki inn í eigin svefnherbergjum fyrir þeim ýmsu hættum sem fylgja netnotkun, þar sem 

snjalltækin fylgja þeim oft þangað inn (Mascheroni og Ólafsson, 2014). Það er ekki 

óalgengt að börn og unglingar séu nettengd svo að segja allan sólarhringinn. Hér verður 

farið yfir nokkrar af þeim hættum sem geta falist í netnotkun barna og unglinga. Það eru 

neteinelti, nettæling, hefndarklám (e. sexting) og netfíkn. Þess má geta að þessi 

upptalning er langt í frá tæmandi. 

 

7.1 Neteinelti 

Með tilkomu snjalltækninnar hafa aðstæður fyrir samskipti batnað og aukist til muna, auk 

þess að vera aðgengileg nánast hvar og hvenær sem er (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014). 

Yfirleitt eru þessi vinsamlegu samskipti á milli vina algengust, en einnig einelti, útilokun, 

stríðni, ótuktarleg skilaboð, hótanir og mynddreifing. Neteinelti, eða rafrænt einelti, er 

fremur nýtt fyrirbæri og einungis stutt síðan hugtakið varð til (Garett, Lord og Young, 

2016). Neteinelti er þegar niðrandi og oftast særandi skilaboðum er komið á framfæri um 

einstakling með rafrænum samskiptum (Barnaheill, e.d.-a). 

 Á undanförnum árum hefur orðið mikil aukning á rafrænu einelti, þar sem mörg börn 

og flest ungmenni eiga snjallsíma og ganga með þá á sér nær öllum stundum. Það getur 

verið erfitt að eiga við slíkt einelti, þar sem aðgangur fólks að netinu er nærri alls staðar 

og þolendur því ekki einu sinni óhultir inni á eigin heimilum. Gerendur í eineltismálum 

geta skýlt sér bak við nafnleynd og þurfa ekki að standa augliti til auglitis við þolanda. Af 

þeim sökum geta neteineltismál orðið grimmileg og vægðarlaus.  

Erfitt er að áætla hversu algengt neteinelti er, en í nýrri samanburðarrannsókn um 

neteinelti, kom fram að meirihluti bandarískra nemenda á aldrinum tólf til átján ára, hafi 

greint frá því að hafa lent í einelti á netinu, að minnsta kosti tvisvar á síðastliðnu ári 

(Garett, Lord og Young, 2016). Börn sem lent hafa í einelti eru líklegri til að upplifa 

geðheilsuvandamál líkt og þunglyndi og kvíða, breytingar á svefn- og matarvenjum, aukna 

tilhneygingu til einmanaleika og tapa löngun fyrir áhugamálum. Sjálfsmorðshugsanir geta 

sprottið upp í kjölfarið og jafnvel getur vanlíðan barnanna orðið svo mikil, að þau taka sitt 

eigið líf. Markmið þessarar rannsóknar var að útskýra hvers vegna sumir urðu gerendur, 
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aðrir þolendur og enn fleiri áhorfendur. Niðurstöður úr þeim rannsóknum sem skoðaðar 

voru, reyndust svo ólíkar og mismunandi, að nær ómögulegt var að flokka unglingana. 

Einna helst mátti sjá, að gerendur neteineltis voru líklegri til að vera einnig sjálfir þolendur 

og að þolendur þjáðust frekar af þunglyndi en aðrir hópar. Áhorfendur voru líklegir til þess 

að fylgja fjöldanum í skoðunum, sem sagt fylgja gerenda frekar að málum ef aðrir fylgdu 

honum opinberlega. Stæðu hins vegar aðrir frekar með þolendanum, voru áhorfendur 

líklegri til að fylgja honum að málum. Einhverjir rannsakendur fundu út auknar líkur á, að 

eineltisseggurinn ætti í sálrænum erfiðleikum eða væri óhamingjusamur í skóla. Helstu 

niðurstöður voru þó þær, að þar sem neteinelti væri jafn ungt og tæknin sjálf, væri ekki 

enn hægt að festa fingur á þessu málefni, svo vel sé. Það þarf að afla fleiri gagna svo það 

sé hægt að þróa forvarnaráætlun. Samræma rannsóknaráætlanir mun betur, þar sem öll 

sjónarmið og áherslur hafa verið svo mismunandi til þessa. Eins eru rannsóknir sem þessar 

mjög viðkvæmar fyrir svo ungt fólk. Stundum þarf að fá leyfi frá foreldrum til að taka þátt 

í rannsóknum af þessu tagi, sem gerir málefnið ennþá viðkvæmara en ella. Svarhlutfall er 

því oft helst til of lágt.  

Í rannsóknum Dredge, Gleeson og Garcia (2014) kom fram að neteinelti væri 

algengast hjá ungmennum undir átján ára aldri. Með tilkomu samfélagsmiðla á borð við 

Facebook hafi slíkt einelti færst í aukana. Hægt er að minnka líkurnar á að vera lagður í 

einelti á netinu með því að setja ekki of miklar og persónulegar upplýsingar um sig inn á 

samfélagsmiðla. Eins er betra að halda vinafjölda á slíkum síðum í lágmarki og hafa síðuna 

ekki opna fyrir hverjum sem er. 

 

7.2 Nettæling 

Orðið tæling merkir að ginna, gabba, draga á tálar, svíkja, blekkja, glepja, freista og er 

leið til þess að fá einhvern til að gera eitthvað án þess að beita til þess hörku (Guðlaug M. 

Júlíusdóttir og Erla S. Hallgrímsdóttir, 2012). Tæling í þeim skilningi, þegar fullorðnir tæla 

börn til lags við sig er aldagamalt fyrirbæri. Það sem netið hefur breytt í þeim málum, er 

að sá sem stundar tælinguna og fórnarlamb hans þurfa ekki lengur að vera staddir á sama 

landssvæðinu. Tælandinn getur þess vegna verið í vinnunni eða heima hjá sér. Hann 

getur, ef því er að skipta, verið að vinna í að tæla fleiri en eitt barn í einu. Yfirleitt eru 

þessir tælendur karlkyns og með kynferðislega tilburði. Til að byrja með virka þeir oftast 

mjög vinalegir og byggja upp traust hjá fórnarlambinu, áður en þeir til að mynda fá börn 

til að senda myndir af sér léttklæddum eða biðja þau um að hitta sig á afviknum stað. 

Börn og unglingar á aldrinum tólf til sextán ára, sem enn eru að byggja upp sjálfsmynd 



40 

sína og endurmeta það sem þau hafa áður lært, eru einmitt mjög viðkvæm fyrir 

vinnubrögðum tælandans, sem segir barninu í byrjun það sem það vill heyra. 

 

7.3 Hefndarklám (e. Sexting) 

Hefndarklám, eða hrelliklám er þegar einstaklingar taka nektarmyndir af sér eða öðrum, 

eða skrifa skilaboð með kynferðislegu ívafi og senda til annarra (Barnaheill, e.d.-b). 

Hefndarklám er ekki óalgengt í kjölfar nettælingar, en þá hefur tælandinn jafnvel komist 

yfir nektarmynd af fórnarlambinu, sem hann notar sem kúgunartæki. Eftir sambandsslit 

setur stundum annar aðilinn myndir á netið sem parið hefur sjálft tekið eða deilt með 

hvort öðru í trausti sambandsins. Þessi myndbirting er þá einhvers konar hefndaraðgerð, 

og því hefur það verið nefnt hefndarklám. Það er áhættusamt að senda öðrum 

nektarmyndir, þrátt fyrir að fullum trúnaði sé heitið, en um það bil 26% þeirra sem berast 

slíkar myndbirtingar, áframsenda þessar myndir á þriðja aðila (SAFT - Samfélag, fjölskylda 

og tækni, e.d.-c). Um 15% barna og unglinga á aldrinum ellefu til sextán ára hafa fengið 

sendar myndir eða kynferðisleg skilaboð frá jafnöldrum (Livingstone, Haddon, Görzig og 

Ólafsson, 2011).  

 

7.4 Netfíkn 

Það er vel þekkt að foreldrar hvetji ung börn sín til þess að nota snjallsíma, því þeir vilja að 

þau læri tæknina snemma til þess að ná sem bestum tökum á henni (Cho, Kim og Lee, 

2016). Aukaverkanirnar geta orðið ofnotkun á snjallsímunum og þá ýmis vandamál sem 

fíkninni geta fylgt. Gagnvirk tækni spjaldtækjanna er einstaklega ávanabindandi út af 

snertingunni og raddþekkingu tækjanna. Þó svo að fíknin í snjallsíma sé sambærileg við 

hefðbundna tölvufíkn, getur hún þó verið sterkari, þar sem hægt er að nálgast upplýsingar 

og afþreyingarefni nánast alls staðar (Jeong, Kim, Yum og Hwang, 2016). Fíknin getur því 

komið fram í formi tíðra athugana á símana.  

Í rauninni byggist netfíkn á þremur þáttum, líkt og öll önnur fíkn gerir: Áráttu og 

þráhyggju, það að halda áfram notkun, þrátt fyrir að afleiðingarnar séu óæskilegar og að 

missa stjórnina (Tölvufíkn, 2013). Einkenni tölvufíknar, eða netfíknar, eru æði mismunandi 

á milli fólks, en ákveðin atriði benda þó til að tölvunotkunin sé að fara úr böndunum. Það 

er ekki tíminn fyrir framan tölvuna eða snjalltækið sem er mælieining fyrir tölvufíkn, 

heldur það hvaða áhrif notkunin hefur fyrir líf einstaklingsins. Þegar börn eða unglingar 

eru haldnir netfíkn, eru helstu einkennin þau að allur tími utan skólans fer í tölvunotkun. 

Barnið er þreytt og sefur jafnvel á skólatíma. Það á í erfiðleikum með að sinna heimanámi 
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og einkunnir lækka. Börnin þola illa breytingar á tölvunotkuninni og eru skapstyggari án 

tölvunnar eða snjallsímans og verða jafnvel ofbeldisfull. Barnið tekur tölvuna fram yfir það 

að hitta vini sína og lýgur til um netnotkunina. Smám saman fer barnið eða unglingurinn 

að draga sig úr tómstundum, hættir að sinna áhugamálum og minnkar samskipti við 

félagana, önnur en netsamskipti (Hjördís Sigursteinsdóttir, Eva Halapi og Kjartan Ólafsson, 

2014). Einstaklingur sem ánetjast netinu skiptir í raun út félagslegum samskiptum í 

raunveruleikanum, yfir í einangraðan tíma fyrir framan skjáinn (Jeong, Kim, Yum og 

Hwang, 2016). Hin mikla netnotkun leiðir síðan til minni félagslegs stuðnings og meiri 

einmanaleika.  

Fíkn í fjölmiðla, svo sem snjalltæki, er alvarleg ógn við heilsufar fólks (Jeong, Kim, Yum 

og Hwang, 2016). Fíknin getur leitt til losunar dópamíns í heila, sem framkallar sterka 

vellíðunartilfinningu. Tíð losun þess getur hins vegar leitt af sér breytingar á taugakerfi 

líkamans og síðar breytingum á uppbyggingu heilans. Einstaklingar með ákveðin 

sálfræðileg- eða félagsleg vandamál eru útsettari fyrir ávanabindandi notkun 

snjalltækjanna, en skortur á sjálfsstjórn og streita eru algengar ástæður fyrir fíkninni. 

Flestir unglingar sem eru háðir samfélagsmiðlum eiga það sameiginlegt að hafa um 

fimm ára aldur verið vel kunnugir tölvunotkun (Cho, Kim og Lee, 2016). Af þeim sökum er 

mikilvægt að kenna börnum strax á unga aldri heilbrigða notkun snjalltækja, en eftir því 

sem þau eldast, þeim mun erfiðara getur reynst að hafa stjórn á snjalltækjanotkuninni. 

Unglingur sem hefur fengið að stjórna notkun sinni án athugasemda foreldra, er ekki 

líklegur til þess að taka vel í skyndilega afskiptasemi. 
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8 Hlutverk foreldra 

Það getur reynst mörgum foreldrum erfitt að hafa stjórn á snjalltækjanotkun barna sinna. 

Tæknin er ung og því hafa foreldrarnir ekki þekkingu eða reynslu á þessu sviði frá sínum 

uppvaxtarárum og geta því ekki miðað sig við eigið uppeldi. Mörg börn nota spjaldtölvur í 

skólastarfi og koma jafnvel með ýmsar afsakanir þar að lútandi, þegar foreldrar skipta sér 

af notkuninni. Þá eiga feður og mæður gjarnan erfitt með að greina hvað sé satt og rétt í 

þeim efnum.  

Foreldrar gegna mikilvægu hlutverki þegar kemur að miðlanotkun barna og unglinga 

(Cho, Kim og Lee, 2016). Fullorðnir bera ábyrgð á að börn fái tækifæri til að kynnast 

mismunandi miðlum, en jafnframt þarf að kenna þeim að verjast þeim hættum sem 

miðlarnir búa yfir og tileinka sér gagnrýna hugsun (Fjölmiðlanefnd, e.d.). Eftir því sem 

börnin eldast og þroskast, breytist hlutverk foreldris úr því að stjórna í leiðsagnarhlutverk. 

Séu samskipti milli foreldris og barns á þá leið að foreldrið gefi barni sínu færi á að spreyta 

sig í miðlanotkun, með ákveðinni verndandi íhlutun, öðlast barnið gagnrýna hugsun og þá 

um leið skilning á hvernig fjölmiðlarnir virka (Cho, Kim og Lee, 2016). Snjalltækjanotkun 

barna þarf ekki að vera af hinu slæma, ef foreldrar eru vakandi fyrir því hvað börn þeirra 

eru að gera í tækjunum og setja þeim mörk. Börn og unglingar hafa tækifæri til þess að 

sækja sér upplýsingar og fróðleik um hvað það sem vekur áhuga þeirra (Spjaldtölvur í 

grunnskólum Kópavogs, 2017). Dæmi eru um að börn nýti sér tækniþekkinguna til þess að 

læra tungumál, stunda einhverja listgrein með aðstoð snjalltækis eða bæta við þekkingu 

sína í ákveðnum íþróttagreinum. Til eru ýmsir leikir fyrir spjaldtölvur og snjallsíma sem 

geta ýtt undir eflingu rökhugsunar og stutt við nám.  

Foreldrar geta á einfaldan hátt, takmarkað aðgengi barna sinna með því að stilla 

netbeini heimilisins (Spjaldtölvur í grunnskólum Kópavogs, 2017). Ef tækniþekking þeirra 

er ekki nægileg, er alltaf hægt að hafa samband við netþjónustufyrirtæki og fá nánari 

ráðleggingar. Leitarvél snjalltækja má stilla þannig að óæskilegt efni verði takmarkað og 

eins má slökkva á hljóðum tækisins, til að þau trufli ekki heimilisfriðinn. Takmarki 

foreldrar aðgang barna sinna að netinu, eru minni líkur á að börn þeirra verði fyrir skaða 

af völdum þess og oftast taka börnin vel í þær aðgerðir foreldra. Að vísu segjast eitt af 

hverjum þremur börnum eða unglingum, fara eitthvað á svig við netreglur foreldra sinna, 

en það er þó foreldranna að gera sitt besta (Livingstone, Haddon, Görzig og Ólafsson, 

2011). Það er mikilvægt að foreldrar sýni börnum sínum gott fordæmi, í notkun á 

snjallsímum og öðrum tækjum, líkt og öðru. Rannsóknir hafa sýnt, að eftir því sem 

foreldrarnir eru meira við skjáinn, eru börnin það líka (Lauricella, Wartella og Rideout, 

2015; Cho, Kim og Lee, 2016).  
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9 Niðurstöður og umræður 

Snjalltæknin er vissulega komin til að vera og aðgengi að slíkum tækjum er mjög gott 

meðal íslenskra barna. Líklega eru fá þau heimili barna á grunnskólaaldri, þar sem 

snjalltæki er ekki að finna. Oft á tíðum eiga börn sjálf sín eigin tæki, en árið 2013 áttu 

51,2% barna og unglinga í 4.–10. bekk grunnskóla snjallsíma (SAFT, 2013). Ekki er 

ósennilegt að snjallsímaeign sé jafnvel enn meiri í dag, þar sem mikil aukning hefur orðið í 

notkun á slíkum símum hjá hinum fullorðnu. Snjallsímaeign fullorðinna einstaklinga á 

aldrinum 18-49 ára jókst um 10% á milli áranna 2015 og 2016 (MMR – Markaðs- og 

miðlarannsóknir, 2016). Það sama er upp á teningnum varðandi spjaldtölvur. Nokkrir 

skólar eru búnir að innleiða spjaldtölvur inn í skólastarfið, þannig að mörg börn á miðstigi 

og í efri bekkjum grunnskóla hafa eignast sín eigin tæki (Spjaldtölvur í grunnskólum 

Kópavogs, e.d.).  

Mikið af samskiptum barna og unglinga fer fram á netinu og með tilkomu snjallsímans 

eru mörg þeirra nettengd allan sólarhringinn. Góð samskipti skipta gríðarlega miklu máli, 

jafnt í tölvuheimum sem og raunheimum. Það er ekki ósennilegt að góð samskipta- og 

félagsfærni barna og unglinga sé mikilvægari nú en nokkru sinni fyrr, því það að hafa 

samskipti í gegnum netið er gjörólíkt því að vera í beinum samskiptum og ákveðinn partur 

af skilaboðum tapast (Dimbleby og Burton, 1998; SAFT – Samfélag, fjölskylda og tækni, 

e.d.-b). Einnig skapar það vissa fjarlægð á milli aðila og samhygð verður þar af leiðandi 

ekki jafn mikil (Misra, Cheng, Genevie og Yuan, 2016). Fjöldi barna á sinn eigin „prófíl“ á 

samskiptasíðum, þrátt fyrir að hafa ekki náð til þess tilhlýðilegum aldri og þar af leiðandi, í 

mörgum tilfellum, ekki nægilegum þroska (Livingstone, Haddon, Görzig og Ólafsson, 2011; 

SAFT, 2013). Niðurstöður sýna að ferðir á kaffihús, í bíó og partýhöld unglinga hafa dregist 

saman og þeir kjósa heldur að eiga í samskiptum á samskiptasíðum og spjallborðum 

(Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014). Mörgum finnst þeir eiga auðveldara með að tjá tilfinningar 

sínar og ræða um viðkvæm málefni í gegnum netið, telja jafnvel að samskipti þeirra við 

vini séu betri og nánari á þann hátt (Valkenburg og Peter, 2007). Rannsóknir sýna að börn 

geta þróað félagsfærni sína með netnotkun, þar sem þau fái þar aukin tækifæri til þess að 

eiga samskipti, spila leiki og styrkja vinasambönd (Marsh o.fl., 2017; Yang, Helgason, 

Sigfúsdóttir og Kristjánsson, 2013). Hins vegar þegar börn og unglingar eru farin að tapa 

svefni yfir að missa af einhverju á samfélagsmiðlum, eyða löngum stundum fyrir framan 

skjáinn á kostnað hreyfingar, lærdóms og samveru við fjölskyldu eða taka snjalltækið fram 

yfir raunveruleg samskipti við vini, þá er tækjanotkunin orðin vandamál. Foreldrar þurfa 

að hafa vakandi auga fyrir því hvað börn þeirra eru að aðhafast á netinu og aðstoða þau 
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við að finna ákveðið jafnvægi á því að vera í sambandi við vini og félaga á samskiptasíðum 

og í raunheimum.  

Snjalltækjanotkunin virðist mjög vinsæl hjá börnum og unglingum og stundum virðast 

foreldrar í vandræðum með að setja börnunum sínum viðunandi reglur og mörk. Vegna 

þeirrar gagnvirku tækni sem spjaldtækin búa yfir, virðast þau vera meira ávanabindandi 

heldur en aðrar tölvur (Jeong, Kim, Yum og Hwang, 2016). Með snjallsímann öllum 

stundum í vasanum er hægt að nálgast afþreyingarefni á mjög auðveldan hátt og af þeim 

sökum getur fíkn í snjallsíma verið sterkari heldur en önnur tölvufíkn.  

Uppeldishættir foreldra virðast skipta miklu máli, en farsælast er að nota leiðandi 

uppeldishætti. Til að átta okkur betur á hlutunum, má tengja uppeldishætti foreldra við 

notkun barna á snjalltækjum. Þá gæti leiðandi foreldrið verið vel líklegt til að leyfa barni 

að nota snjalltæki til uppbyggilegra hluta. Það myndi halda ákveðnar reglur í umgengni 

barns við tækið, svo sem hvað varðar tíma barns í tækinu, hvaða heimasíður barnið væri 

að heimsækja og fara yfir helstu netreglur með barni sínu. Útskýra hvaða hættur fylgi 

netnotkun og fara yfir samskiptareglur með barni sínu. Samskiptasíður væru ekki inn í 

myndinni fyrr en barn hefur náð þeim lágmarksaldri sem þarf til að vera inn á slíkum 

síðum. Börn eftirlátra foreldra væru líkleg til að hafa greiðan aðgang að snjalltækjum mjög 

ung. Foreldrar þeirra væru ólíklegir til að setja þeim mörk hvað varðar tíma sem varið er í 

tækin eða hvaða síður börnin myndu heimsækja. Ekki væri ósennilegt að börn þessara 

foreldra fengju aðgang að samskiptasíðum áður en lágmarksaldri væri náð. Síður líkt og 

Facebook miða við þrettán ár. Börn skipandi foreldra, væru ekki líkleg til að hafa aðgang 

að snjalltækjum mjög ung, nema að takmörkuðu leyti og þá undir miklu eftirliti. Þau 

þyrftu mjög líklega að fylgja ströngum reglum í umgengni við þessi tæki og fengju 

sennilega ekki mörg tækifæri til þess að fikra sig áfram í notkun þeirra, án afskipta 

foreldra. Ef börn afskiptalausra foreldra hefðu aðgang að snjalltækjum, fengju þau mjög 

líklega frjálsar hendur varðandi það hvað þau gerðu í tækjunum og þá hvenær. Ekki væru 

foreldrar þeirra líklegir til þess að viðhafa sérstakar reglur eða setja mörk um notkun 

tækjanna, hvað þá að útskýra samskiptareglur sem þar gilda, eða ræða hætturnar sem 

netnotkun getur haft í för með sér.  

Það er ljóst að foreldrar þurfa að kenna börnum sínum snemma að umgangast 

snjalltækin, svo þau séu búin að temja sér góða siði þegar komið er fram á unglingsaldur. 

Þá minnka samskipti unglingsins við foreldrana og þeir verða móttækilegri fyrir áhrifum 

jafnaldra sinna. Af þeim sökum skiptir góður grunnur máli, góð félagsfærni og 

sjálfsvirðing. Þar af leiðandi verður sjálfsstjórn unglinganna betri og getan til þess að hafa 
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stjórn á snjalltækjanotkun sinni. Eins eru þeir unglingar líklegri til þess að geta átt í góðum 

samskiptum í netheimum. 

Það væri áhugavert að sjá nýjar íslenskar rannsóknir á snjalltækjanotkun barna og 

unglinga, sem tengjast félagslegum samskiptum þeirra. Nýjustu rannsóknir og kannanir 

um snjalltækjanotkun hérlendis, eru síðan 2013-2014 og tímabært að gerðar séu nýjar. 

Þróunin hefur verið mjög hröð á allra síðustu árum í snjalltækni og full þörf á að 

fræðimenn fylgi þeirri þróun. Rannsóknir sem tengjast félagslegum samskiptum barna og 

unglinga gætu vel nýst í spjaldtölvuvæðingu grunnskólanna, þær nýttust foreldrum sem 

eru óöruggir með tækjanotkun barna sinna og jafnvel börnum og unglingum sem eru að 

velta þessum hlutum fyrir sér. Kannski þarf að leita frekar til barnanna og unglinganna 

sjálfra og fá þeirra álit. Svo virðist sem einhverjum þeirra finnist nóg um snjallsímanotkun 

félaga sinna, en unglingar í 8. bekk Fellaskóla stóðu nýlega fyrir fjáröflunarmaraþoni með 

því að vera snjallsímalaus í sólarhring. Hugmyndin kom til vegna þess að einn nemandi sá 

það sem vandamál hvað snjallsímarnir væru mikið notaðir, í stað þess að nemendur 

kæmu saman, spjölluðu og léku sér. 

Þar sem umræða um snjalltæki hefur verið frekar neikvæð undanfarið, kom frekar á 

óvart að sjá einnig talsvert af jákvæðum rannsóknum um þessi málefni. Meðan að 

snjalltækjanotkun barna og unglinga er innan hóflegra tímamarka og þau fá góða leiðsögn 

á tækin og um netheima, eru kostirnir ýmsir. Snjalltækin geta þá verið verkfæri sem börn 

geta notað til listsköpunar eða til að bæta við sig þekkingu af ýmsu tagi. Þekking á 

umheiminum getur aukist og þar með víðsýni þeirra, skilningur á umhverfinu og 

margbreytileikanum.  
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