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RUNNING HEAD: NETNOKTUN UNGRA BARNA i 

 

Útdráttur 

Netnotkun ungra barna fer ört vaxandi með aukinni tækniþróun og er notkunin mest í formi 

leikja- og myndbandsáhorfs. Aðgengi að tækjum sem notuð eru til netnotkunar er orðið mun 

meira en áður, t.d. eru fleiri en eitt slíkt tæki á nær hverju heimili sem og hefur það færst í 

aukana að nota tækin innan veggja skóla og leikskóla. Niðurstöður fyrri rannsókna sýna að 

skjánotkun getur haft í för með sér ýmis áhrif, hvort sem um er að ræða á heilsu einstaklinga, 

andlega líðan eða svefn. Oft getur þetta verið til hins verra. Markmið þessa verkefnis var að 

skoða hvort valdar breytur hefðu áhrif á netnotkun barna. Á Íslandi eru ekki til eiginleg 

viðmið fyrir skjánotkun og hefur því verið stuðst við kanadísk viðmið frá þeim Tremblay og 

félögum. Í þessu verkefni voru notuð gögn úr rannsókninni „Smábörnin með snjalltækin: 

aðgangur barnanna og viðhorf foreldra“ sem gerð var á vegum Menntavísindasviðs Háskóla 

Íslands vorið 2017. Úrtakið innihélt upphaflega 2000 einstaklinga sem teknir voru 

handahófskennt úr Þjóðskrá en einungis voru 860 þátttakendur með gild svör og tóku því þátt 

í rannsókninni. Foreldrum voru sendir póstar um þátttöku og var kynjaskipting nokkuð jöfn. 

Um er að ræða megindlega rannsókn þar sem teknar voru fyrir þjár spurningar úr 

spurningalistanum og sjö frumbreytur; aldur barna, kyn, aldur foreldra, menntun þeirra, 

hjúskaparstaða og búseta. Miðað var með 95% vissu og marktektarmörk 0,05. Niðurstöður 

gagnaúrvinnslu sýndu að menntun foreldra var marktæk á þann hátt að því meiri sem menntun 

foreldra var, því minni var skjátími eða netnotkun barna þeirra. Aldur barna reyndist einnig 

marktækur að því leyti að því eldra sem barn var, því meiri skjánotkun. Athyglisvert var að 

sjá að breytur á borð við aldur foreldra og búsetu voru ekki marktækar. 

Lykilorð: Netnotkun, ung börn, foreldrar, búseta, viðhorf
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Abstract 

The internet use of young children has grown rapidly due to increasing technology, and 

especially the use in forms of gaming and video watching. The accessibility of devices used to 

access the internet has also grown from past years, for example there are more than one 

device in every home and more are being used inside schools and kindergartens. Results of 

many studies show that internet use (Screentime) can have various detrimental effects on 

children, whether it is the health of the individual, mental state or sleep. The goal of this 

project was to see if specific variables would affect children’s internet use. In Iceland there 

are no specific recommendations for screentime so we got support from Canadian use 

recommendations from Tremblay and co. In this project the data was collected from the 

research „Smábörnin með snjalltækin; aðgangur barnanna og viðhorf foreldra“ that was 

performed by the School of Education at the University of Iceland in the spring of 2017. The 

sample size originally included 2000 participants from a random selection from the national 

registry in Iceland, but the results of only 860 participants were valid. Parents were sent e-

mails to participate and the distribution between the sexes was nearly equal. This was a 

quantitative research were three questions from the questionnaire were used along with six 

independent variables: The children’s age, sex, age of parents, parents education, relationship 

status and residency. With 95% certainty and 0,05 probability. The results showed that 

parents education was significant in the way that the more education the parents had, the less 

their children used the internet. The children´s age was also significant in the way that the 

older the child was the more it was likely to use the internet. It was interesting to see that 

variables such as parent’s age, and residency were not significant. 

Key words: Internet use, young children, parents, residency, attitude 
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Þakkarorð 

Við viljum þakka fjölskyldum okkar og vinum kærlega fyrir allan þann ómetanlega stuðning 

sem okkur hefur verið sýndur á þessum tíma sem senn lýkur. Við viljum einnig þakka 

samnemendum okkar fyrir góðar og krefjandi stundir, þá hjálp sem þeir hafa veitt okkur sem 

og samvinnu. Sérstakar þakkir viljum við færa leiðbeinanda okkar, Kjartani Ólafssyni, fyrir 

frábæra aðstoð, leiðbeiningar, áhuga og þolinmæði við gerð þessa verkefnis.  
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Inngangur 

Unglingar í nútímasamfélagi hafa mjög mikinn aðgang að alls kyns miðlum og nota þá 

á ýmsan hátt, bæði til þess sem þeim er leyfilegt og ekki. Þeir leita t.d. að upplýsingum fyrir 

verkefni, hlusta á tónlist o.fl. Nýleg rannsókn Pew Internet og American Life Project sýndi að 

um 93% bandarískra unglinga á aldrinum 12-17 ára eru á Internetinu og 71% þeirra eiga 

farsíma (Strasburger, Jordan og Donnerstein, 2010). Unglingar eru mjög færir í notkun 

þessarar nýju tækni og uppteknir af henni og hefur það valdið áhyggjum foreldra, kennara og 

heilbrigðisstarfsmanna. Unglingarnir geta sótt ofbeldisfull myndbönd á netið, sent 

kynferðisleg skilaboð eða sent vinum sínum sjálfsmyndir. Þeir geta jafnvel keypt sér tóbak og 

áfengi á Internetinu (Nic Covey, 2009). Netmiðlar hafa orðið mjög mikilvægir fyrir 

almenning til að leita sér upplýsinga um ýmis mál, þar á meðal heilsufarsvandamál. Stundum 

eru upplýsingarnar þó ekki alveg réttar. Þess má geta að Internetið er oft notað fyrir einelti og 

áreiti gagnvart öðrum (Strasburger o.fl., 2010).  

Með þeim framförum sem orðið hafa á tækninni í nútímasamfélagi, hefur þróunin 

orðið sú að skjátími hefur aukist til muna hjá einstaklingum á öllum aldri. Óhóflegur skjátími 

er talinn tengjast marvíslegum vanda, svo sem lakari svefni og verri líðan (Janssen, 

Katzmarzyk, Boyce, Vereecken, Mulvihill, Roberts o.fl., 2005). Margar rannsóknir hafa verið 

gerðar á þessu viðfangsefni í tengslum við heilsu og líðan. Langtímaáhrifin af notkun þessarar 

tækni hafa þó lítið verið rannsökuð, enda er viðfangsefni enn frekar nýlegt fyrir 

rannsakendum (Houghton, Hunter, Rosenberg, Wood, Zadow, Martin og Shilton, 2015). 

Niðurstöður í rannsókn Hougthon og félaga sýnir að skjátími hefur áhrif á líðan einstaklinga. 

Aukinn skjátími getur valdið því að svefn verður minni og gæði hans ekki eins mikil. 

Áhyggjur aukast vegna þessa mikla skjátíma í nútímasamfélagi. Tremblay og félagar 

(2011) hafa lagt fram ákveðið viðmið um ráðlagðan skjátíma fyrir börn og unglinga. Stofnun 

þeirra mælir með því að unglingar verji ekki meiri tíma en sem nemur tveimur 

klukkustundum á dag fyrir framan skjá af einhverju tagi. Embætti landlæknis styður þessa 

tillögu um viðmið fyrir unglinga á Íslandi (Embætti landlæknis, 2015). Vegna þessarar öru 

tækniþróunar, sem verður til þess að skjánotkun er sífellt að aukast og meðal annars í skólum, 

þá hefur American Academy of Pediatrics (AAP) mælt með því að foreldrar noti ákveðið 

reikniforrit til að finna út ráðlagðan tíma til skjánotkunar. Þessa reiknivél má finna á vefsíðu 

þeirra og getur foreldri þá reiknað út ákveðið viðmið sem hentar börnum þess. Þá eru teknar 

inn í reikninginn aðstæður hvers og eins, ásamt fleiri þáttum (American Academy of 

Pediatrics, 2016). Engin sérstök viðmið hafa verið sett um þessa notkun á Íslandi og því var 

ákveðið að í þessari ritgerð yrðu notuð viðmið Tremblay og félaga. 
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Staða þekkingar og færni 

Tækniþróun og skjátími 

Einstaklingar í nútímasamfélagi verja stórum hluta af lífi sínu fyrir framan einhvers 

konar skjá, hvort sem það er heima, í vinnu, skólum, frítíma eða á ferðinni. Stafræn tæki með 

skjám á borð við snjallsíma, spjaldtölvur, leikjatölvur og tæki þar sem lestur af skjá fer fram, 

eru alls staðar í kringum okkur. Sá tími sem fer í að nota slík tæki er gríðarlegur og hefur 

mikil áhrif á þann sem tækin notar. Á meðal þeirra áhrifa sem skjárinn getur haft er þreyta og 

þurrkur í augum ásamt öðrum óþægindum (Rosenfield, 2016). Notkun stafrænna tækja er ein 

augljósasta breytingin í umhverfi okkar sem orðið hefur á 21. öldinni. Þessi breyting hefur 

áhrif á menningu okkar og daglegt líf. Því miður hefur þetta í för með sér skaðleg áhrif á líðan 

barna og unglinga. Í dag eru það ekki aðeins börn úr „slæmum“ íbúahverfum eða slæmum 

félagsskap sem eru líkleg til að fara út af sporinu, því þessa hegðun geta börnin einfaldlega 

lært heima hjá sér. Á flestum heimilum í nútímasamfélagi má finna stafræn tæki á borð við 

tölvur, snjallsíma, sjónvarp og þess háttar. Það gefur börnum greiðari aðgang og fer skjátími 

því ört vaxandi eftir því (Ray og Jat, 2010).  

Aðstæður barna, lifnaðarhættir og heilsufar þeirra er talið hafa áhrif á heilsufarsástand 

á fullorðinsárum. Til að mynda eru ungabörn oft á tíðum í kringum sjónvörp og þrátt fyrir að 

vera aðeins um 14 mánaða gömul, þá líkja þau eftir því sem þau sjá á skjánum. Þrátt fyrir að 

börn læri af því sem þau sjá í sjónvarpi, þá læra þau ekki nærri því eins mikið og þau gætu 

gert í raunverulegum aðstæðum í lífinu. Börn geta t.d. horft á myndband af því hvernig eigi að 

hjóla, en þau munu aldrei læra það eins vel og þegar þau setjast á hjólið og reyna (Meltzoff, 

1988). Rannsóknir hafa einnig sýnt að foreldrar ungbarna sem horfa á sjónvarp eða eru fyrir 

framan einhvers konar skjá, viðurkenni að ástæðan sé mikið til sú að þá fái þeir smá næði 

fyrir sig. Um 21% foreldra, í rannsókn Zimmerman, Christakis og Meltzoff (2007) sögðu 

þetta vera aðalástæðuna fyrir því að börn þeirra væru fyrir framan skjá svona ung. 

 

Kyrrseta og skjátími 

Í kjölfar meiri skjátíma eykst kyrrseta mikið og hefur þannig áhrif á líkamlega heilsu 

okkar sem og andlega. Það eru almenn sannindi að hreyfing er mikilvæg fyrir bæði líkama og 

sál. Rannsóknir Eaton og Eaton (2003) og Cao og félaga (2011) hafa sýnt okkur hversu 

alvarlegt mál kyrrsetan getur verið og hvað það er nákvæmlega sem hreyfingin gerir fyrir 

okkur. Talað er um ákveðið lágmark hreyfingar sem allir þurfa til þess eins að viðhalda 

eðlilegri starfsemi flestra líffærakerfa líkamans, þá sérstaklega þegar kemur að stoðkerfinu. 

Þessi þróun og minni regluleg hreyfing hefur orðið til þess að áhrif á almenna starfsemi 
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líkamans verða meiri (Eaton og Eaton, 2003). Þegar við hreyfum okkur þurfa vöðvar líkamans 

meira súrefni og orku, hjartað slær þá hraðar og af meiri ákafa til þess að geta dælt meira 

blóði. Við hreyfingu er það ekki aðeins líkaminn sjálfur sem þarf á meira blóði að halda, 

heldur þarf heilinn það líka. Við hreyfingu þarf líkaminn að deila orku og blóðstreymi bæði til 

vöðva og heila. Við kyrrsetu þarf hann einungis að koma blóðinu á einn stað. Þess vegna er 

líkamsrækt einnig talin koma í veg fyrir þunglyndi og þess háttar sjúkdóma, því orkan fer öll í 

vöðvana við mikla ákefð og því er ekki tími til að eyða henni í slæmar hugsanir og þess háttar 

(Hansen og Sundberg, 2016).  

Í rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum árið 2013, kom í ljós að fullorðið fólk eyddi 

að meðaltali um 9,7 klukkustundum daglega á stafrænum miðlum (tölvum, farsímum og 

fjölmiðlum). Krakkar á aldrinum 8-18 ára eyddu að meðaltali 7,5 klukkustundum í samskonar 

afþreyingu á dag, þar af fóru 4,5 klukkustundir í að horfa á sjónvarp, 90 mínútur í tölvunotkun 

og um 60 mínútur í tölvuleiki (Rosenfield, 2016). Talið er að börn eyði að meðaltali um 3-4 

klukkustundum á dag við að horfa á sjónvarp, sem er meiri tími en þau eyða í nokkuð annað, 

að svefni ótöldum (Christakis, Ebel, Rivara og Zimmerman, 2004). Þetta þýðir að mörg börn 

undir tveggja ára aldri, sem eru einungis vakandi í um 10-12 klukkustundir á dag, eru að eyða 

allt að 30-40% af vökutíma sínum fyrir framan til dæmis sjónvarp. Þar með má segja að 

skjátími hafi aukist verulega hjá börnum strax á fyrstu æviárum þeirra. Þó má geta þess að 

skjátími þarf ekki að vera í formi kyrrsetu, heldur getur einstaklingur líka verið á ferðinni 

meðan á þeim tíma stendur (Christakis, Zimmerman og Garrison, 2006).  

 

Áhrif skjánotkunar á heilsu barna og unglinga 

Áhrif skjánotkunar hafa reynst vera mjög víðtæk og hafa mögulega skaðleg áhrif á 

heilsutengda hegðun barna og unglinga. Margir hafa ekki nægilegan þroska til að greina á 

milli ímyndunar og raunveruleika, sérstaklega þegar það er sett fram sem raunveruleiki. Þetta 

á sérstaklega við um mjög ung börn, þar sem þau eiga oft mjög erfitt með að greina á milli. 

Tíminn sem notaður er fyrir framan alls kyns skjái minnkar þar með tíma sem gefst til að 

stunda aðrar heilbrigðari athafnir, eins og íþróttaiðkun, einhvers konar líkamlega virkni eða 

hreyfingu, félagsstarf, menningarstarf eða bara tímann með fjölskyldunni (Ray og Jat, 2010). 

Þrátt fyrir vitneskjuna um það hversu mikil áhrif skjánotkun af öllum gerðum hefur á 

líf barna, er ótrúlegt hversu lítið foreldrar og aðrir hafa verið hvattir til að grípa inn í. Fyrst og 

fremst skiptir máli að viðurkennt sé hversu stórt heilsufarsvandamál fjölmiðlar geta verið fyrir 

börn, þar sem t.d. auglýsingar hafa mjög mikil áhrif á þau. Þetta vinnur samhliða mörgum 

öðrum þáttum sem eru mjög mikilvægir þegar kemur að heilsu barna (Ray og Jat, 2010). AAP 
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(American Academy og Pediatrics) kom með leiðbeiningar um skjánotkun fyrir börn, sem 

fólust m.a. í því að hafa ekki sjónvarp eða einhvers konar tölvu inni í svefnherbergi þeirra né 

aðgang að Internetinu. Gott væri að takmarka notkun hjá þeim við 1-2 klukkustundir á dag og 

draga úr sjónvarpsáhorfi barna yngri en tveggja ára. Gott er að horfa á og ræða efnið saman, 

slökkva á sjónvarpinu þegar enginn er að horfa á það, einnig meðan á matmálstímum stendur. 

Það skiptir máli að vera fyrirmynd þegar kemur að þessum tækjum. Það er einnig mikilvægt 

að reyna að halda ofbeldisfullu myndefni frá börnum og reyna að hvetja þau frekar til að velja 

hollara myndefni til að horfa á. Fyrir foreldra er jafn mikilvægt að hafa þetta í huga og það að 

þeir viti hvað maturinn sem börnin þeirra láta ofan í sig inniheldur (Ray og Jat, 2010). 

Þættir tengdir líkamlegri heilsu hjá börnum og unglingum, líkt og þunglyndi og kvíði, 

eru helstu heilsutengdu vandamálin í barnæsku og á unglingsárum og eru þar með áhyggjuefni 

almennings. Bandarísk börn hafa tekið þátt í svokallaðri „sprengingu í miðlum“ (e. Mass 

media explosion), þ.e. þar sem horft er í mjög miklum mæli á sjónvarp eða notast við tölvur 

eða síma. Skjátími hefur verið tengdur við offitu og offitutengd vandamál (Martínez-Gómes 

o.fl., 2010), áhættutengda hegðun (Carson o.fl., 2011), félagslega einangrun (Bickham og 

Rich, 2006) og lakari námsárangur (Sharif og Sargent, 2006). Ákveðnar vísbendingar eru um 

að tengsl séu á milli skjátíma og hreyfingar (Motl o.fl., 2006), en þó sýna önnur gögn að þetta 

séu það miklar andstæður að ekki sé hægt að bera þetta saman (Taveras o.fl., 2007). Óljóst er 

því hvort samband á milli skjátíma og sálrænna þátta stafi af lítilli hreyfingu eða hvort 

kyrrsetan sé sjálfstæður áhættuþáttur (Taveras o.fl., 2007). Því meiri tíma sem börn eyða fyrir 

framan skjá, því minni er sá tími sem þau hafa til að gera aðra heilsusamlegri hluti, svo sem 

að stunda íþróttir og annars konar hreyfingu og félagslega þætti (Ray og Jat, 2010). 

 

Sjónvarspáhorf og félagsleg staða 

Í rannsókn Bickham og Rich (2006) má sjá að því meiri tíma sem börn eyddu í að 

horfa á sjónvarp, því minni tíma eyddu þau að jafnaði með vinum samanborið við þá sem 

horfðu minna á sjónvarp. Sjónvarpsáhorf er sem sagt talið valda því að samband við jafnaldra 

er minna en ella. Einnig er talið að þetta geti þar með aukið hættuna á félagslegri einangrun, 

kvíðaröskun, víðáttufælni og félagsfælni, auk þess að geta valdið reiði og meiri hættu á að 

börn fari í einhvers konar gengi eða í slæman félagsskap (Ray og Jat, 2010). Sumir telja aukið 

sjónvarpsáhorf líka hafa áhrif á það hversu miklum tíma börn og unglingar eyða með 

fjölskyldunni. Börn verða einangruð og einmana, þau leita þar með í sjónvarpið til 

skemmtunar og forðast streituvaldandi aðstæður. Deila má um hvert orsakasambandið er, en 

þetta tvennt tengist saman, þ.e. félagsleg einangrun og aukið sjónvarpsáhorf (Vandewater, 
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Bickham og Lee, 2006). Aftur á móti bendir margt einnig til þess að félagslega virk börn horfi 

minna á sjónvarp. Þrátt fyrir að sjónvarpsáhorf sé yfirleitt tengt við félagslega einangrun, þá 

getur það einnig myndað hóp vina, t.d. koma sumir sér saman í hópa og fara í bíó 

(Livingstone og Lemish, 2001). Því er mikilvægt að huga að þessari jákvæðu tengingu þegar 

skoðuð eru tengsl á milli miðla og hegðunar. Ofbeldisfullt sjónvarpsefni getur haft þau áhrif á 

yngri börn að þau verði frekar andfélagsleg, sem verður til þess að þau verði frekar félagslega 

einangruð og laðist þar með enn frekar að slíku efni (Bickham og Rich, 2006).  

 

Líkamlegir kvillar og skjátími 

Þegar börn fæðast er heili þeirra ekki fullþroskaður og er talað um að heili ungbarna 

þrefaldist að stærð fyrstu tvö æviárin (Greenough, Black og Wallace, 1987). Við fæðingu er 

heilinn um 25% þeirrar stærðar sem hann verður á fullorðinsárum. Bernskan er mjög 

mikilvægt tímabil fyrir vitsmunaþroska og er vöxtur heilans afar mikill á þeim tíma miðað við 

líkamlega þróun almennt (Wartella, Richert og Robb, 2010). Sumar rannsóknir hafa sýnt að 

aukið sjónvarpsáhorf á fyrstu árum getur valdið vitsmunaerfiðleikum (e. cognitive 

difficulties). Sjónvarpsáhorf er talið hafa áhrif á heilstarfsemi og minni einstaklinga og þar 

með t.d. námsárangur (Courage og Setliff, 2009). Óþarfa sjónvarpsáhorf getur valdið því að 

börn séu að borða mikið af óþarfa mat, óhollum mat eins og nammi. Það er mjög algengt að 

það sé verið að narta í eitthvað yfir sjónvarpinu, sem getur ýtt undir offituvandamál hjá 

börnum (Lewis og Hill, 1998). Gömul rannsókn þeirra Diets og Gortmaker (1985) sýndi að 

við hverja klukkustund sem notuð er til sjónvarpsáhorfs á viku aukast líkur á offitu um 2%. 

Einnig sýndi rannsókn Robinson (2001) sterk tengsl á milli sjónvarpsáhorfs hjá börnum og 

offitu. Mikil tengsl eru milli tölvuleikjaspilunar og offitu. Nánar tiltekið tvöfaldast líkur á 

offitu við hvern klukkutíma sem notaður er við að spila tölvuleiki á dag. Því er ekki mælst til 

að þetta komi í stað venjulegrar hreyfingar sem hefur áhrif á þau efnaskipti í líkamanum sem 

styrkja hjarta- og æðakerfið (Janz og Mahoney, 1997). 

Skjátíminn getur orðið til þess að börn fái til dæmis óþægindi í augun á meðan þau eru 

að horfa og því lengur sem þau horfa á skjá samfleytt getur skaðinn orðið meiri og varanlegri. 

American Optometric Association gerði könnun á yfir 200 börnum á aldrinum 10-17 ára og 

kom í ljós að 80% þeirra kvörtuðu yfir að þeim sviði í augun, þeim klæjaði eða væru þreytt í 

augum og sjónin skýjuð eftir notkun stafrænna raftækja. Þessi einkenni sem börn upplifa í 

augum hafa síðar verið nefnd sjónskerðingarheilkenni (e. computer vison symtome- CVS) eða 

stafrænn augnþrýstingur (e. digital eye strain- DES). Ástæðu þessara einkenna má meðal 

annars rekja til þess að textinn sem lesinn er í þessum tækjum, þá sér í lagi í snjallsímum, er 
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mjög smár. Það að lesa smátt letur í langan tíma í snjalltæki af einhverju tagi, getur valdið 

miklum óþægindum í augum (Rosenfield, 2016). 

 

Andleg líðan og samfélagsmiðlar 

Einstaklingar sem eru félagslega einangraðir eru líklegri til að þróa með sér þunglyndi. 

Þeir eru einnig líklegri til að hugsa um að fremja sjálfsvíg en þeir sem eiga vini (Bearman og 

Moody, 2004).Gerð var rannsókn á ítölskum unglingum, þar sem niðurstöður sýndu að þeir 

sem vörðu miklum tíma við tölvu, þ.e. um fjórum klukkustundum eða meira, ættu á meiri 

hættu að glíma við einhvers konar sálræn vandamál. Var talið að það gæti stafað af því að 

svefn væri ekki nægjanlegur vegna mikillar tölvunotkunar. Unglingarnir eyddu að meðaltali 

um tveimur klukkustundum í tölvunni daglega og um einn þriðji hluti þeirra sagðist upplifa 

vandamál eins og aukinn pirring, depurð eða taugaóstyrk (Marino o.fl., 2016). Talið er að 

aukin skjánotkun eða notkun Internetsins, hafi áhrif á almenna líðan einstaklinga, þar sem hún 

hefur áhrif á daglegt líf þeirra og félagsmótun (Stepanikova, Nie og He, 2010). Með auknum 

tækniframförum hefur einnig orðið meira um að börn loki sig af og þau verða frekar einmana 

en börn sem eru virkari félagslega. Einmanaleikinn hefur í för með sér verri félagsfærni og þá 

getur Internetnotkun aukist enn frekar og getur það haft slæm áhrif (Kim, LaRose og Peng, 

2009). Devine og Lloyd (2012) sýndu fram á það í rannsókn sinni að áhrifin eru kynbundin og 

að líklegra sé að stelpur upplifi verri líðan en strákar. 

  

Skjánotkun og hegðunarvandamál 

         Jákvæð tengsl hafa fundist á milli áhorfs á ofbeldisfullt sjónvarpsefni, eða á svipað 

efni á Internetinu, og árásagjarnrar hegðunar, hugmynda og reiði. Auk þess hafa fundist 

neikvæð tengsl á milli þessa efnis og hjálparhegðunar. Foreldrar þurfa því að fylgjast vel með 

því sem börnin þeirra eru að gera á Internetinu, því sem þau horfa á í sjónvarpinu eða í hvers 

konar leikjum þau eru, því ofbeldisfullir leikir geta líka haft áhrif (Bushman og Huesmann, 

2006). Ray og Jat (2010) komust einnig að því að börn sem komust yfir efni af þessu tagi í 

gegnum fjölmiðla, voru með lakari námsárangur og voru áhrifin á sálfélagslegar breytingar 

skaðlegar. Gerð var rannsókn í Indlandi sem sýndi að reglulegar martraðir, hræðslu, spennu 

og tilhneigingu til afbrota hjá börnum má tengja við bíómyndir um morð og sögur sem 

innihalda mikið ofbeldi og pyntingar. Eins hefur verið hægt að tengja þetta við 

sjálfsvígshegðun (Ray og Jat, 2010). Bæði hefur aðgengi að slíku efni og sá tími sem þau 

verja í að horfa á eða skoða það, verið tengt við gengi barna og unglinga í skóla (Sharif og 

Sargent, 2006). Ein af stærri kenningum sem til eru um áhrif miðla á börn og unglinga og það 
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hvernig við lítum á heiminn út frá þeim, er Ræktunarkenning (e. Cultivation Theory) Gerbner 

og Gross (1976). Kenningin gengur út á það að ef við sjáum eitthvað endurtekið, förum við að 

trúa því að það sé raunveruleikinn, þ.e. við gerum illa greinarmun á milli þess sem við 

hugsum og sjáum og raunveruleikans. Kenningin bendir til þess að það sem við t.d. sjáum í 

fjölmiðlum, eigi stóran þátt í því hvernig við sjáum umheiminn fyrir okkur. Sala á vörum er 

meðal annars mjög gott dæmi um þessa kenningu. Þegar við sjáum fallega konu með 

fullkomna húð vera að bera á sig ákveðna tegund af kremi, þá hefur sú auglýsing mikil áhrif á 

okkur og við förum að trúa því að þetta krem hafi virkilega mikil áhrif. Þetta getur líka átt við 

um ofbeldisfullt sjónvarpsefni, þ.e. því meira sem við horfum á slíkt efni, því meiri líkur eru á 

því að við förum að stunda þetta sjálf eða trúum því að fólk sé í alvörunni svo vont (Gerbner 

og Gross, 1976). 

Uppeldi foreldra eða viðvera þeirra hjá börnum með hegðunarvandamál, getur haft 

áhrif á skjánotkun og svefnvandamál hjá ungum börnum. Til dæmis getur barn sem sýnir 

slæma hegðun verið hvatt til þess að horfa á sjónvarpið til að gefa foreldrum smá næði eða til 

að halda barninu uppteknu. Þannig hefur sú tilgáta komið fram að svefnvandamál séu algeng 

hjá börnum með hegðunarvandamál (Sneddon, 2007) og sýna sumar rannsóknir að þessi börn 

og börn með sálræn vandmál horfi meira á sjónvarp en önnur (Mitrofan, Paul og Spencer, 

2009). 

Rannsókn var gerð á 876 börnum í Ástralíu um aukna tölvuleikjahegðun og 

sjónvarpsáhorf. Um var að ræða börn á aldrinum 8-9 ára með einhvers konar raskanir eða 

vandamál og var kannað hvaða áhrif aukin tölvu- og sjónvarpsnotkun hafði á þau. Börnin 

voru með raskanir á borð við hegðunarvandamál, ofvirkni og athyglisbrest, 

tilfinningavandamál og vandamál tengd jafningjum (Mundy, Canterford o.fl., 2016). 

Niðurstöður sýndu að fyrir hvern auka klukkutíma á dag sem drengir fengu að spila tölvuleiki 

á viku, jukust líkur hjá þeim á hegðunar- sem og tilfinningalegum vandamálum um 1,07%. Ef 

drengirnir spiluðu að jafnaði í tvær klukkustundir á dag í heila viku, jukust líkurnar á þessum 

vandamálum um 2,58%. Fyrir hverja aukaklukkustund á dag við að horfa á sjónvarp, jukust 

líkurnar á ofvirkni og athyglisbrest um 1,04% hjá drengjum. Ef drengir horfðu að jafnaði á 

sjónvarp í tvær klukkustundir daglega á viku, jukust líkurnar á þessum vandamálum um 

1,73%. Niðurstöður sýndu ekki fram á marktækan mun hjá stúlkum eða hegðunarvandamál 

(Mundy, Canterford o.fl. 2016). 
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Skjánotkun og geðraskanir 

         Rannsókn Primack og félaga (2009) sýnir að mikið sjónvarpsáhorf á yngri árum sé 

áhættuþáttur til að þróa með sér þunglyndi á unglings- og fullorðinsárum. Sjónvarpsáhorf geti 

aukið, ef ekki valdið, athyglisbresti og ofvirkni (ADHD). Þessi tilgáta er í samræmi við 

vísbendingar sem gefa til kynna að börn með ADHD horfi meira á sjónvarpið en jafningjar 

þeirra. ADHD og skildar raskanir í bernsku snerta um 5-20% barna. Mikil aukning hefur verið 

á greiningu þessarar röskunar, en ekki er vitað fyrir víst hvað það er nákvæmlega sem veldur 

þessu. Þetta hefur mikið verið rannsakað og að einhverju leyti er talið að gen hafi eitthvað að 

segja (Cantwell, 1996). Það er áhyggjuefni að sjónvarpsáhorf eigi sinn þátt í þróun ADHD. 

         Árið 2004 var gerð viðamikil rannsókn á 1300 börnum, þar sem skoðuð voru tengsl á 

milli sjónvarpsáhorfs barna undir þriggja ára og athyglisbrests um sjö ára aldur. Foreldrar 

voru spurðir hversu mikið börn þeirra hefðu horft á sjónvarp þegar þau voru á aldrinum eins 

til tveggja ára og síðan aftur á milli þriggja og fjögurra ára aldurs. Þegar þau voru sjö ára 

svöruðu þau spurningalista sem innihélt spurningar sem tengdust athygli og ofvirkni. Í ljós 

kom að því meira sem börn horfðu á sjónvarp sem ungabörn, því líklegri voru þau til að þróa 

með sér athyglisbrest (Christakis, Zimmerman, DiGiuseppe og McCarty, 2004). 

 

Svefn og skjátími 

Pyper, Harrington og Manson (2017) gerðu rannsókn á kanadískum börnum á 

aldrinum 5-17 ára og svefni. Þeir halda því fram að svefn sé mikilvægur þáttur í lífi barna 

þegar kemur að vitsmunalegum sem og líkamlegum þroska. Fái börn ekki nægan svefn getur 

það haft neikvæðar afleiðingar tengdar hreyfingu, ásamt því að geta haft neikvæð áhrif á 

hormón sem hafa bein áhrif á offitu, sykursýki og háþrýsting. Fái börn ekki nægan svefn hefur 

það einnig verið tengt við lélega tilfinningastjórnun, ná síður afreki af einhverju tagi sem og 

slakari lífsgæði (Pyper, Harrington og Manson, 2017). Í sömu rannsókn er komið inn á 

mikilvægi þess að foreldrar séu meðvitaðir um það hversu lengi börn þeirra sofa og reyni þá 

að hafa einhver áhrif á það. Foreldrar þurfa að setja börnum sínum ákveðnar reglur um 

hvenær skuli fara að sofa á kvöldin. Niðurstöður sýndu að í tilfellum þegar börn undir 14 ára 

aldri fengu nægan svefn á virkum dögum, eða um níu klukkustundir, höfðu foreldrar haft 

ákveðnar reglur um svefntíma barnanna. Mestur munur fannst hjá 15 ára unglingum þar sem 

þeir sváfu einungis í um sjö klukkustundir. Ástæðan var talin sú að því eldri sem börnin væru, 

því minni afskipti hefðu foreldrar af svefnvenjum þeirra. Það að hafa reglur um svefntíma 

hafði meiri áhrif á 15 ára unglinga og svefntíma þeirra en bein skipun foreldra um að fara að 

sofa. 
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Skilgreindir voru nokkrir þættir sem gætu mögulega haft áhrif á svefnvenjur unglinga á 

aldrinum 15-17 ára. Þeir þættir voru eftirfarandi; líffræðileg ferli (seinkun á 

melatónínframleiðslu), félagslegar skyldur (skólinn byrjaði snemma næsta dag), neysla 

drykkja sem innihéldu koffín (gos, orkudrykkir, kaffi) og notkun tækja (truflun á svefni vegna 

birtunnar frá skjánum o.fl.). Um helgar voru svefnvenjur allt aðrar og virtust foreldrar ekki 

leggja eins mikla áherslu á reglur tengdar svefni ef börn þeirra þurftu ekki að vakna í skóla 

næsta dag (Pyper, Harrington og Manson, 2017). Líkaminn þarf að framleiða hormónið 

melatónín þegar kemur að svefni en melatónínframleiðsla líkamans fer í gang um tveimur 

klukkustundum áður en við förum að sofa. Þegar orðið er nægilega dimmt og okkur fer að 

syfja, sendir hormónið þau skilaboð um líkamann, þannig að hann fer að framleiða meira og 

við festum svefn (Figueiro og Overington, 2016). Framfarir í tækni hafa valdið því að skjáir 

raftækja eins og spjaldtölva og snjallsíma, eru bjartari sökum ákveðinna led ljósa, en notkun 

þeirra hefur aukist hjá notendum, sér í lagi á kvöldin. Þetta hefur því bein áhrif á 

melatónínframleiðslu líkamans, þar sem birta dregur úr framleiðslu þessa hormóns og þar með 

hefur þetta einnig áhrif á magn og gæði svefns hjá einstaklingum (Figueiro og Overington, 

2016).  

Figueiro og Overington (2016) gerðu rannsókn á 20 unglingum á aldrinum15-17 ára, 

en þátttakendur voru 7 strákar og 13 stelpur. Þar kom fram að unglingar á þessum aldri sem 

nota tölvur einum til tveimur klukkustundir fyrir svefn, verði fyrir skerðingu á 

melatónínframleiðslu. Það var nóg fyrir þennan aldurshóp að nota tölvu í aðeins klukkustund 

fyrir svefn til að skerða melatónínframleiðsluna um 23%. Einnig kom fram að þessi 

aldurshópur gæti verið viðkvæmari fyrir skerðingu melatóníns en þeir sem eldri eru. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru því í samræmi við þær rannsóknir sem gerðar hafa verið 

á þessu sama efni. 

         Rannsókn Nuutinen og félaga (2014) var gerð í þremur löndum, það er Finnlandi, 

Danmörku og Frakklandi. Skoðuð voru áhrif tölvunotkunar á heilsufarsvandamál unglinga og 

hvort lengd svefns skipti þar máli. Í rannsókninni voru 5402 einstaklingar skoðaðir og var 

meðalaldurinn 15,61 ár. Þau heilsufarseinkenni sem voru skoðuð voru til að mynda orkuleysi, 

pirringur eða skapsveiflur, að vera taugaóstyrk(ur), hausverkur, magaverkur, bakverkur og 

svimi. Niðurstöður leiddu í ljós að fylgni var á milli áhrifa tölvunotkunar unglinga og svefns, 

þar sem ónógur svefn var síðan talinn hafa áhrif á heilsufarslega þætti hjá þessum 

einstaklingum. Þrátt fyrir að kynjamunur hafi ekki verið sérstaklega rannsakaður, þá voru 

kynin samt skoðuð sitt í hvoru lagi og kom í ljós að örlítill munur var á milli kynja. Tengsl 

voru hjá stúlkunum í öllum löndum og ónógs svefns, sem hafði síðan áhrif á heilsufar þeirra. 
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Því meiri tíma sem varið var í tölvu, þeim mun frekar jukust heilsufarseinkennin og var það 

algengara hjá stúlkum en strákum. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að unglingar í þessum 

löndum sofa minna en mælt er með, það er að jafnaði minna en níu klukkustundir á sólarhring 

(Nuutinen o.fl., 2014). 

 

Foreldrar og skjánotkun barna 

Það átta sig ekki allir á því að til eru ákveðin viðmið fyrir skjátíma barna. Til dæmis 

áttaði aðeins þriðjungur foreldra í rannsókn Brown og Smolenaers (2016) sig á því að til væru 

viðmið fyrir skjánotkun yngri barna. Í samræmi við rannsókn Evans og félaga (2011) voru 

foreldrar sammála um að takmörkun á skjánotkun væri góð. Samt sem áður vildu þeir hafa 

sinn háttinn á og ákveða sjálfir fyrir sín börn hversu mikinn skjátíma þau fengju. Sumum 

fannst tvær klukkustundir á dag vera gott viðmið á meðan öðrum fannst 30 mínútur á dag 

nægur tími. Foreldrar töluðu einnig um að það væri óljóst hvað flokkaðist undir skjátíma og 

hvað ekki (Brown og Smolenaers, 2016). Margir þættir höfðu áhrif á skjátíma, meðal annars 

að börn væru að horfa á sjónvarp, spila í símanum eða í spjaldtölvu og væru að herma eftir 

foreldrum. Sumir voru að nota skjái til að hafa ofan af fyrir börnunum á meðan þau sinntu 

heimilisstörfum (Evans, Jordan og Horner, 2011).  

Mikil tengsl voru á milli skjánotkun foreldra og barna í rannsókn Lauricella, Wartella 

og Rideout (2015). Eftir því sem sjónvarpsáhorf, tölvu-, snjallsíma- og spjaldtölvunotkun 

foreldra var meiri, því meiri var notkun hjá börnum þeirra líka. Einnig fer skjátími barna eftir 

viðhorfum foreldra og aldri barnanna (Lauritella o.fl., 2015). Ung börn sem alast upp á 

heimili þar sem mikið er af skjátækjum, eyða meiri tíma en viðmið AAP segja til um 

skjánotkun, þ.e. sjónvarpsáhorf, tölvu- og símanotkun (Rideout, 2011). 

Í rannsókn Lauricella, Wartella og Rideout (2015) kom einnig fram að meðalaldur 

foreldra sem svöruðu rannsókninni var 35 ár og var aldursbilið frá 18-72 ára. Hvað kynþátt 

foreldra varðar voru um 63% hvítir, 12% svartir, 18% af rómönskum uppruna (e. hispanic), 

aðrir kynþættir voru um 5% og blandaðir kynþættir 3%. Varðandi hjúskaparstöðu foreldra var 

meirihluturinn í hjónabandi eða um 74%, 11% bjuggu með maka sínum, um 8% voru ekki 

giftir, 6% voru fráskildir og minna en 1% höfðu misst maka sinn. Einnig var áhugavert að 

skoða menntun foreldra, en þar kom í ljós að einungis um 11% þeirra höfðu ekki lokið 

framhaldsskóla eða sambærilegri menntun, 25% höfðu lokið framhaldsskólaprófi, 30% höfðu 

lokið einhverju háskólanámi og 35% voru með Bachelors gráðu, sambærilegt próf, eða meira 

(Lauritella o.fl., 2015). 
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Määtä, Kaukonen, Vepsäläinen, Lehto, Ylönen, Ray, Erkkola og Roos (2017) gerðu 

rannsókn í Finnlandi þar sem meðal annars var skoðuð skjánotkun með tilliti til aðstæðna 

foreldra. Þátttakendur voru 768 og voru þar af 49% stelpur. Þátttakendur voru á aldrinum 3-5 

ára, meðalaldur 4,7 ár. 94% barnanna bjuggu á heimili þar sem tveir foreldrar voru, þ.e. 

foreldrar í hjónabandi eða sambúð, en aðeins 6% bjuggu hjá einstæðum foreldrum. Lagður var 

spurningarlista fyrir foreldra barnanna og sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að meðaltími 

skjánotkunar barna var 111 mínútur á dag. Þar af var 50% sjónvarpsáhorf, 22% í formi áhorfs 

á DVD myndum eða vídeó, 20% spjaldtölvu- eða snjallsímanotkun og 8% í formi 

tölvunotkunar. Í rannsókninni var einnig spurt um menntun foreldra og voru 29% með miklar 

menntun (þ.e. meistarapróf eða meiri menntun), 42% voru með meðalmenntun (þ.e. Bachelor 

gráðu eða sambærilegt próf) og 29% voru með litla menntun (þ.e. framhaldsskólapróf eða 

minna). Niðurstöður sýndu að veruleg fylgni var á milli menntunar foreldra og áætlaðra 

viðmiða fyrir skjátíma barna. Það er hversu mikið foreldrar voru að nota skjái fyrir framan 

börnin. Börn þeirra foreldra með minni menntun voru líklegri til að nota rafræn tæki meira. 

Því hærri menntun sem foreldrar höfðu, því líklegri voru þau til að vera með minni áætluð 

viðmið fyrir skjánotkun barna sinna. Einnig sýndu niðurstöður að foreldrar með meiri 

menntun voru ólíklegri til að verða fyrir samfélagsþrýstingi varðandi skjánotkun barnanna 

(Määtä, S., Kaukonen, R., Vepsäläinen, H., Lehto, E., Ylönen, A., Ray, C., Erkkola, M. og 

Roos, E., 2017). 

 

Rannsóknarspurning og tilgátur 

Rannsóknir hafa sýnt að skjátími barna hefur áhrif á þau á margan hátt, hvort sem um 

er að ræða líðan þeirra, svefngæði eða heilsu. Netnotkun barna hefur færst í aukana síðastliðin 

ár og er hún einnig farin að sjást meira hjá yngri börnum. Það fer allt eftir því formi sem 

notkunin er á hversu mikil áhrif hún hefur á börn. Til dæmis má gera ráð fyrir að börn sem 

horfa mikið á Tomma og Jenna þættina, séu gjarnari á að sýna ofbeldishegðun og gera sér 

síður grein fyrir alvarleikanum sem slíkt hefur í för með sér. Einnig hefur þetta eins og fyrr 

segir, áhrif á félagsleg mál og svefn að því leyti að þau börn sem eru með eitthvað af tækjum í 

herbergjum sínum eru gjarnari á að vaka lengur vegna þess.  

Eftir að hafa skoðað þessi mál í þaula, er athyglisvert að engin ákveðin viðmið eru til á 

Íslandi varðandi skjátíma barna og unglinga. Það eina sem hægt er að notast við eru viðmið 

frá Tremblay og félögum og er þar talað um tvær klukkustundir á dag.  

Sá aldur sem var kannaður í þessu verkefni eru yngstu börnin, þ.e. 0-8 ára. Notkun 

tækja og Internets er sífellt að færast neðar í aldri, en fer þó að einhverju leyti eftir því hvað er 
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túlkað sem netnotkun. Netnotkun getur t.d. verið í formi þess að horfa á myndbönd á youtube 

eða að foreldrar tengja Netflix í sjónvarpið, en til þess þarf einmitt nettengingu. Í þessu 

verkefni verður leitast við að kanna hvort breyturnar aldur og kyn barns, búseta, aldur foreldra 

og menntun þeirra, viðhorf og hjúskaparstaða hafi áhrif á skjátíma barna. Okkar kenning er sú 

að breyturnar aldur og kyn barns, búseta, aldur foreldra, menntun þeirra og hjúskaparstaða 

hafi áhrif á skjánotkun barna. Einnig verður skoðað hvert viðhorf foreldra er til netnotkunar 

barna. Tilgátur okkar eru því: 

1. Samband er á milli skjánotkunar og aldurs og kyns barna.  

2. Samband er á milli skjánotkunar barna og hjúskaparstöðu, aldurs foreldra sem og 

menntun þeirra. 

3. Samband er á milli skjánotkunar barna og búsetu. 
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Aðferð 

Þátttakendur 

         Gögnin sem stuðst var við í þessu verkefni byggja á rannsókninni „Smábörnin með 

snjalltækin: aðgangur barnanna og viðhorf foreldra“. Rannsóknin var gerð á vegum 

menntavísindasviðs Háskóla Íslands um hvernig miðlanotkun yngstu barna er háttað. 

Spurningalistar voru lagðir fyrir foreldra barna fædd 2008-2016 á Íslandi. Um er að ræða 860 

þátttakendur sem skiluðu inn gildum svörum, eða um 59,4% þess úrtaks sem var valið og því 

er ekki hægt að ætla að niðurstöður hafi alhæfingargildi. Kynjahlutfall barnanna eru 451 

strákar (52,4%) og 404 stelpur (46,9%). Í spurningunni um þátttakendur voru sex 

einstaklingar ekki taldir með, þ. e. skráðir sem brottfall (e. missing) og var því svarhlutfall 

99,3%. Aldursbreytan hins vegar var einungis með fjóra einstaklinga sem voru skráðir sem 

brottfall og voru þar með 99,5% svarhlutfall. Aldursdreifingin var allt frá 0-8 ára, fæst voru 

þau sem eru fædd 2016 (N=22) en flest fædd 2010 (N=132). Aldursskiptingu má sjá betur í 

tíðnitöflu 1 hér fyrir neðan. 

 

Tafla 1. Tíðnitafla fyrir fæðingarár barna 

 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

2008 104 12,1 12,1 12,1 

2009 118 13,7 13,8 25,9 

2010 132 15,3 15,4 41,3 

2011 99 11,5 11,6 52,9 

2012 105 12,2 12,3 65,1 

2013 97 11,3 11,3 76,4 

2014 97 11,3 11,3 87,7 

2015 83 9,7 9,7 97,4 

2016 22 2,6 2,6 100 

Total 857 99,7 100   

Missing System 3 0,3     

Total 860 100     

 

Aðferð og gögn 

         Spurningalistarnir voru lagðir fyrir vorið 2017, þ.e. sendir foreldrum á tölvupósti og er 

því um að ræða nýleg gögn. Tekið var handahófskennt úrtak 2000 barna úr þjóðskrá, en 
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einungis fundust netföng hjá 1448 (72,4%) foreldrum sem fengu þá rafræna beiðni um 

þátttöku. Með því að taka handahófskennt úrtak var reynt að koma í veg fyrir 

tilviljunarbundna skekkju. Spurningalistunum var ætlað að gefa mynd af miðlanotkun ungra 

barna á Íslandi á aldrinum 0-8 ára. Listarnir innihéldu spurningar sem komu að því hvaða tæki 

voru notuð, hvaða efni var mest verið að skoða, ásamt því hvert viðhorf foreldra væri 

varðandi notkunina. Í upphafi var notuð lýsandi tölfræði við skoðun gagna. Skoðaðar voru 

sérstaklega breyturnar aldur og kyn barnanna, ásamt aldri, hjúskaparstöðu og menntun 

svarenda, sem eru foreldrar eða forráðamenn í þessu tilfelli, sem og búseta. Talið er að gögnin 

gefi nokkuð góða mynd af skjátíma barna, en þó má geta þess að þegar aðrir svara fyrir börnin 

getur alltaf verið til staðar einhver skekkja, þar sem svarendur eru ekki alltaf með það á hreinu 

hversu mikinn tíma börnin nota í slíkt. Könnunin var tilkynnt til Persónuverndar og gætt 

nafnleyndar þátttakenda. 

 

Framkvæmd og úrvinnsla 

 Öflun gagna og úrvinnsla frumgagna var gerð af menntavísindasviði Háskóla Íslands. 

Gagnasafnið var fengið í kjölfarið og unnið úr þeim breytum sem valdar voru fyrir þetta 

verkefni. Við úrvinnslu gagna var notast við tölfræðiforritið Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS). Notast var við svör frá öllum þátttakendum sem voru með gild svör.  

 

Gerð mælikvarða 

Erfitt getur reynst að mæla skjátíma sem slíkan, þar sem hugtakið er mjög vítt. 

Skoðaðar voru breyturnar kyn og aldur barna ásamt því að skoða nokkrar breytur sem sneru 

að svarendum, þ.e. foreldrum. Þær breytur voru aldur þeirra, menntunarstig, hjúskaparstaða 

og búseta. Skoðað var hvort þessir þættir hefðu mögulega áhrif á skjátíma barna. Einnig var 

skoðuð breytan um viðhorf foreldra til netnotkunar barna þeirra, en þar voru einungis svör úr 

spurningalistum eldri barna, þ.e. börn fædd 2008-2011. 

Við skoðun gagna var ákveðið að þrengja aðeins valið á efninu, þar sem hugtakið 

skjátími er svo vítt og því ákveðið að skoða einungis netnotkun. Til að mæla netnotkun voru 

skoðaðar tvær spurningar. Annars vegar spurningin „Reyndu að meta um það bil hve miklum 

tíma ver barnið í eftirfarandi í frítíma sínum á hefðbundnum degi?“ og voru gefnir upp sex 

svarmöguleikar, þ.e. 5 klst. eða meira á dag, 3-4 klst. á dag, 1-2 klst. á dag, minna en 1 klst. á 

dag, aldrei og á ekki við. Hins vegar spurningin „Hversu oft gerir barnið eftirfarandi í frítíma 

sínum eða eftir skóla?“ og þar voru gefnir upp sex svarmöguleikar, þ.e. á hverjum degi, 

nokkrum sinnum á dag, einu sinni í viku, sjaldnar en einu sinni í viku, aldrei og á ekki við. Til 
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að einfalda úrvinnslu voru spurningarnar endurkóðaðar (e. recode) þannig að spurningin um 

tímann hefur fengið tvo svarmöguleika, þ.e. meira en klst. og minna en klst. Þannig að 

svarmöguleikarnir 5 klst. eða meira á dag, 3-4 klst. á dag, 1-2 klst. á dag, voru settir saman í 

„meira en klst“, minna en klst. á dag, aldrei og á ekki við varð þá „minna en klst.“ (sjá töflu 

2). 

 

Tafla 2. Tíðnitafla: Hversu oft gerir barnið eftirfarandi í frítíma sínum eða eftir skóla 

  
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Oftar en 1x í viku 441 51,3 52,1 52,1 

1x í viku eða sjaldnar 405 47,1 47,9 100 

Total 846 98,4 100   

Missing System 14 1,6     

Total 860 100     

 

Eins var gert með spurninguna um hversu oft, á hverjum degi, nokkrum sinnum á dag 

sem varð þá „oftar en einu sinni í viku“ og einu sinni í viku, sjaldnar en einu sinni í viku, 

aldrei og á ekki við fóru þá saman í „einu sinni í viku eða sjaldnar“ (sjá töflu 3). 

 

Tafla 3. Tíðnitafla: Hversu miklum tíma ver barnið á netinu í frítíma sínum á hefðbundnum 

degi 

  
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Meira en klst. 182 21,2 22,5 22,5 

Minna en klst. 627 72,9 77,5 100 

Total 809 94,1 100   

Missing System 51 5,9     

Total 860 100     

 

Með þessu móti var hægt að fá aðeins betri mynd af netnotkun barnanna. Þess má þó 

geta að aðeins fengust svör frá 809 þátttakendum við tímaspurningunni en 846 við 

spurningunni um hversu oft. 

  



NETNOTKUN UNGRA BARNA  16 

 

 

Mælingar 

 Breyturnar fæðingarár barna og aldur foreldra voru mældar á jafnbilakvarða, menntun 

á raðkvarða, hjúskaparstaða, búseta og kyn á nafnkvarða. Eftir að spurningarnar höfðu verið 

endurkóðaðar voru svörin við þeim skoðuð út frá aldri og kyni barna til að sjá hvort munur 

væri á svörum út frá þeim breytum. Síðan var athugað hvort aldur, hjúskaparstaða og 

menntunarstig foreldra, ásamt búsetu hefði einhver áhrif á netnotkun barna.  

 Breytan með fæðingarári barna innihélt níu svarmöguleika, þ.e. 2008-2016, alls 

svöruðu 857 einstaklingar af 860 (99,5%). Kynjabreytan skiptist í tvo svarmöguleika, þ.e. 

strákur eða stelpa, en þar var svarhlutfall 99,3% (N=855). Í spurningunni um aldur svarenda 

voru gefnir upp möguleikarnir; 20 ára eða yngri, 21-25 ára, 26-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-

50, 51-55, 56-60, 61 árs og eldri og vill ekki svara. Aldursbreyta foreldra var endurkóðuð 

þannig að tekið var miðgildi fyrir hvern svarmöguleika (s.s. 18 ára, 23 ára … 63 ára). Þeir 

sem ekki svöruðu eða svöruðu möguleikanum „vill ekki svara“ voru ekki teknir með. 

Svarhlutfall var ekki nema 73,1% eða 629 einstaklingar. Menntunarbreytan var einnig 

endurkóðuð til að auðvelda útreikninga. Breytunni var skipt upp í tvennt, þ.e. þeir sem eru 

með háskólapróf (af einhverju tagi) og þeir sem ekki eru með háskólapróf. Síðan voru 

svarmöguleikarnir annað, vill ekki svara og veit ekki taldir með. Alls svöruðu 672 

spurningunni um menntunarstig (78%). Breytan með hjúskaparstöðu innihélt fjóra 

svarmöguleika, þ.e. „ekki í hjónabandi eða sambúð“, „í hjónabandi eða sambúð“, „annað“ og 

„vill ekki svara“. Svarhlutfall þeirra sem svöruðu til um hjúskaparstöðu sína var 76,4% 

(N=658). Þeir sem vildu ekki svara voru ekki taldir með og skráðir sem brottfall. 

Hjúskaparbreytu var einnig skipt í tvennt, þar sem annars vegar voru þeir sem voru í 

hjónabandi eða sambúð og hins vegar þeir sem voru ekki í hjónabandi eða sambúð. 

Búsetubreytan innihélt þrjá svarmöguleika, þ.e. RVK (Reykjavík), HBS (höfuðborgarsvæðið) 

og UTN (landsbyggðin). Flestir voru á Reykjavíkursvæðinu eða 43,4% (N=374), 15,3% 

(N=132) voru á höfuðborgarsvæðinu og 41,1% (N=354) voru af landsbyggðinni.  

 Til að skoða tengsl á milli breyta er varða foreldra og netnotkunar barna, var notast við 

tvíkosta aðhvarfsgreiningu (e. Binary Logistic Regression).  
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Niðurstöður 

Við skoðun gagna voru gerðar tíðnitöflur fyrir fæðingarár barns og kyn til að skoða 

dreifingu þátttakenda. Kom þar í ljós að 857 (99,7%) svöruðu til um fæðingarár, 

svarmöguleikarnir voru frá 2008-2016. Um er að ræða 855 (99,4%) sem svöruðu til um kyn, 

þar af var 451 strákur á móti 404 stelpum. Gerð var lýsandi tölfræði fyrir þær breytur og 

spurningar sem notast var við í þessu verkefni. Þær breytur voru aldur barna og kyn, búseta, 

aldur foreldra, menntun þeirra og hjúskaparstaða. Spurningarnar sem notast var við voru „Hve 

oft gerir barnið eftirfarandi í frítíma sínum eða eftir skóla?“ en þar var einungis notast við 

svör varðandi netnotkun. Svarhlutfall við þeirri spurningu var 98,8% (N=850). Einnig var 

einungis notast við svör varðandi netnotkun í spurningunni „Reyndu að meta um það vil hve 

miklum tíma barnið ver í eftirfarandi í frítíma sínum á hefðbundnum degi?“. Alls svöruðu 806 

(93,7%) þeirri spurningu.  

 Þær frumbreytur sem var unnið með voru aldur barns og kyn, búseta (þ.e. Reykjavík, 

höfuðborgarsvæðið eða landsbyggðin), aldur foreldra, menntun (með háskólapróf og ekki) og 

hjúskaparstaða (í hjónabandi/í sambúð eða ekki). Til að skoða hvort valdir þættir hefðu áhrif á 

netnotkun barna var gerð tvíkosta aðhvarfsgreining (e. Binary logistic regression). Fyrst voru 

skoðuð áhrif breytanna á spurninguna „Hve oft gerir barnið eftirfarandi í frítíma sínum eða 

eftir skóla?“. Heildarlíkanið er ekki marktækt (p=0,085). Þó var ein breyta, þ.e. aldur barna, 

sem var innan skekkjumarka (p<0,05). Því er ekki hægt að segja með 95% vissu til um hvort 

þessir þættir hafi áhrif á hversu oft börnin nota Internetið. Eftir því sem börn verða eldri, þeim 

mun líklegri eru þau til að nota netið oftar. Niðurstöður sýna að fyrir hvert aukið aldursár, 

aukast líkur á netnotkun um 52,9% (sjá töflu 4). 

 

Tafla 4. Tvíkosta aðhvarfsgreining fyrir áhrif bakgrunnsþátta á daglega netnotkun 

  Hallatala Staðalvilla P-gildi Líkindahlutfall 

Aldur barns 0,42 0,05 0 1,53 

Kyn (stelpur m.v. stráka) 0,26 0,19 0,16 1,3 

Aldur foreldra 0,01 0,02 0,64 1,01 

Menntun (háskólapróf m.v. ekki) -0,18 0,2 0,37 0,84 

Í hjónabandi/sambúð (m.v. ekki) -0,11 0,28 0,69 0,9 

Höfuðborgarsv. utan Rvk (m.v. Rvk) 0,27 0,28 0,34 1,31 

Utan höfuðb.sv. (m.v. Rvk) 0,16 0,21 0,43 1,18 
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Þegar sömu þættir voru síðan skoðaðir fyrir seinni spurninguna (sp. 30, „Hve miklum 

tíma eyðir barnið á netinu í frítíma sínum á hefðbundnum degi?“), var einnig gerð tvíkosta 

aðhvarfsgreining. Heildarlíkanið er marktækt (p<0,001). Samt sem áður voru þar einungis 

tvær breytur sem voru innan skekkjumarka (p<0,05) og var það menntun foreldra ásamt aldri 

barna, líkt og í hinni spurningunni. Því er hægt að segja með 95% vissu að þessir þættir hafi 

áhrif á það hversu miklum tíma börn eyða á Internetinu. Má því segja að fyrir hvert aukið 

aldursár barna, aukast líkur á að börn noti netið í meira en klukkustund á dag um 40,5%. 

Einnig segja niðurstöður okkur að séu foreldrar með meiri menntun (háskólapróf) séu börn 

ólíklegri (40,5%) til að nota netið í meira en klukkustund á dag (sjá töflu 5). 

 

Tafla 5. Tvíkosta aðhvarfsgreining fyrir áhrif bakgrunnsþátta á tíma við netnotkun 

  Hallatala Staðalvilla P-gildi Líkindahlutfall 

Aldur barns 0,34 0,06 0,00 1,41 

Kyn (stelpur m.v. stráka) 0,24 0,21 0,25 1,27 

Aldur foreldra 0,03 0,02 0,07 1,03 

Menntun (háskólapróf m.v. ekki) -0,52 0,22 0,02 0,60 

Í hjónabandi/sambúð (m.v. ekki) -0,14 0,30 0,64 0,87 

Höfuðborgarsv. utan Rvk (m.v. Rvk) 0,09 0,34 0,79 1,10 

Utan höfuðb.sv. (m.v. Rvk) 0,31 0,23 0,18 1,36 

  

Einnig var ákveðið að bæta inn viðhorfsbreytu til að sjá hvert viðhorf foreldra til 

netnotkunar barna væri. Til að skoða viðhorf foreldra var notuð spurningin „Telur þú að 

barnið noti of mikinn tíma, í meðallagi eða of lítinn tíma í eftirfarandi?“ og þar var einungis 

notast við svör út frá netnotkun. Við skoðun á þeirri breytu kom í ljós að viðhorfsspurningin 

hafði aðeins verið lögð fyrir eldri hópinn (5-8 ára). Niðurstöður tvíkosta aðhvarfsgreiningar 

sýndu að aldur foreldra hafði þó nokkur áhrif (p=0,007). Því má segja með 95% vissu að fyrir 

hvert aukið aldursár foreldra aukist líkur um 9,1% á að þeim finnist börn þeirra nota netið of 

mikið. Einnig má sjá að hjúskaparstaða sýnir marktæka niðurstöðu en á öfugan hátt 

(p=0,004). Því má segja með 95% vissu að ef foreldrar eru ekki í hjónabandi eða sambúð, sé 

29,6% líklegra að þeim finnist börn þeirra nota netið of mikið. Það er séu foreldrar í 

hjónabandi eða sambúð, eru þau ólíklegri til að segja að börn þeirra noti netið of mikið (sjá 

töflu 6). 
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Tafla 6. Tvíkosta aðhvarfsgreining fyrir áhrif bakgrunnsþátta á viðhorf foreldra til 

netnotkunar 

  Hallatala Staðalvilla P-gildi Líkindahlutfall 

Aldur barns 0,29 0,18 0,11 1,34 

Kyn (stelpur m.v. stráka) 0,09 0,37 0,82 1,09 

Aldur foreldra 0,09 0,03 0,01 1,09 

Menntun (háskólapróf m.v. ekki) -0,15 0,41 0,72 0,86 

Í hjónabandi/sambúð (m.v. ekki) -1,22 0,42 0,00 0,30 

Höfuðborgarsv. utan Rvk (m.v. Rvk) 0,94 0,55 0,09 2,56 

Utan höfuðb.sv. (m.v. Rvk) 0,45 0,44 0,31 1,57 
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Umræður 

Við skoðun á fræðilegum bakgrunni mátti finna margar rannsóknir og greinar sem 

snúa að skjánotkun barna og unglinga. Hugtakið skjátími eða skjánotkun er frekar vítt og 

þurfa því skilgreiningar að vera mjög ítarlegar til að fá sem nákvæmasta niðurstöðu. Þar með 

komu upp vangaveltur um það hvað flokkast sem skjátími eða netnotkun í þessu tilfelli. Því er 

spurning hvort allir foreldrar hafi svarað nógu vel þeim spurningum sem snúa að því sem 

verið var að mæla. Fengu foreldrar nægilega miklar upplýsingar um það hverju var leitast eftir 

með spurningalistanum? Höfundar telja mikilvægt að gerð verði nákvæm skilgreining á því 

hvað flokkast til netnotkunar til að fá sem nákvæmastar niðurstöður. Í dag er mjög algengt að 

ung börn séu fyrir framan sjónvarpið að horfa á efni á Netflix, eða jafnvel með Ipad að horfa á 

myndefni á Youtube. Höfundar telja þetta allt til netnotkunar, þar sem nauðsynlegt er að vera 

nettengdur til að geta notað þessa miðla. Því er mikilvægt að allir séu á sama máli um það 

hvað flokkast til netnotkunar og svari sem nákvæmast eftir því sem við á. Einnig telja 

höfundar að mikilvægt sé að gera frekari rannsóknir, þar sem tækniþróun fleytir fram með 

tímanum.  

 Þegar höfundar fóru að leita sér upplýsinga um hvaða viðmið eru sett fyrir skjátíma 

eða netnotkun barna, kom í ljós að ekki eru til nein ákveðin viðmið á Íslandi. Við skoðun 

fannst þó viðmið sem Samtök foreldrafélaga á Akureyri, fulltrúar ungmennaráðs, fulltrúar 

forvarnateymis og samfélags- og mannréttindaráðs (nú frístundaráðs), settu fram. Þessi 

viðmið um skjánotkun barna og ungmenna voru lögð fram á málþingi á Akureyri árið 2016. 

Markmiðið með því var að setja fram ákveðið viðmið og fá sem flesta foreldra í lið með til að 

fylgja eftir sameiginlegum viðmiðum fyrir öll börn og unglinga Akureyrarbæjar. Vegna góðs 

árangurs af útivistarreglum var ákveðið að setja á fót þessi viðmið í von um eins góð 

viðbrögð. Í kjölfar málþingisins voru bornir út seglar með viðmiðunum á öll heimili á 

Akureyri. Þetta telja höfundar mjög gott framtak og þyrfti að 

gera fyrir allt landið. Mynd af seglinum má sjá hér til hliðar. 
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Einnig fundust viðmið frá Tremblay og félögum og American Academy of Pediatrics 

(AAP). Tremblay og félagar mælast til að börn og unglingar séu ekki að nota skjái að 

einhverju tagi í meira en 2 klukkustundir á dag. Embætti landlæknis er á sama máli en hefur 

þó ekki sett niður nein sérstök viðmið. Í kjölfar mikillar tækniþróunar er því nauðsynlegt að 

skoða þessi viðmið frekar og aðlaga þau að breyttum tímum.  

Tækni kemur sífellt meira inn í líf einstaklinga, hvort sem um er að ræða samskipti við 

annað fólk, vinnu eða nám. Því er mjög mikilvægt að yngri kynslóðin læri að geta bjargað sér 

með þessari auknu tækni. Það má til dæmis nefna að mikið af fréttum er að finna á netinu, 

launaseðlum hefur farið fækkandi í prentformi og þess háttar. Þetta er vissulega kostur þegar 

kemur að umhverfinu okkar og því að fara vel með trén og slíkt, en þetta ýtir einnig undir 

aukna kyrrsetu og getur leitt til verri heilsu. AAP hefur því búið til ákveðið reikniforrit sem er 

aðgengilegt á heimasíðu þeirra og geta foreldrar sett inn upplýsingar um börn sín og alls kyns 

þætti sem einkenna líf þeirra. Út frá öllum þeim upplýsingum sem eru settar inn í forritið 

reiknast ákveðið viðmið fyrir þann einstakling sem myndi henta honum. 

 Aukin tækniþróun hefur vissulega bæði jákvæð og neikvæð áhrif, allt eftir því hvernig 

litið er á hana. Eins og fram hefur komið benda niðurstöður rannsókna til þess að þunglyndi 

og kvíði sé að aukast verulega og geta miðlarnir komið þar sterkir inn. Sumir geta jafnvel 

eignast vini í gegnum netmiðla sem þeir ættu kannski erfitt með í venjulegum aðstæðum. 

Einstaklingar, til dæmis með félagskvíða, geta haft samskipti í gegnum miðla án þess að þurfa 

að standa andspænis öðrum, til að reyna að eignast vini.  

Þetta getur þó líka haft í för með sér greiðari aðgang fyrir einelti, þar sem það er einnig 

auðveldara fyrir gerendur að tjá sig á netinu en að mæta þolandanum í eigin persónu. Allt of 

mikið er um að neteinelti eigi sér stað og hefur mikið verið opnað á þær umræður.  

Höfundar velta því fyrir sér hvort foreldrar séu yfir höfuð nógu duglegir við að fylgjast 

með því hvað börn þeirra eru að gera á netinu. Netið býður upp á þann möguleika að 

einstaklingar geta verið undir fölskum nöfnum og gerir það einelti auðveldara. Einnig gefur 

þetta barnaníðingum greiðari aðgang að börnum í gegnum netmiðla. Mikilvægt er því að 

foreldrar noti tækin ekki einungis til að „fría“ sjálfa sig og fá næði til að vinna, læra, sinna 

heimilisstörfum eða hreinlega bara til að slaka á, heldur verða þeir einnig að fylgjast vel með 

hvað er að gerast þarna á bakvið.  

Eins og talað hefur verið um er skjánotkun ekki einungis það að vera tengdur netinu, 

heldur getur það líka átt við um leikjatölvur. Í leikjatölvum er hægt að spila leiki þar sem börn 

þurfa að dansa eða æfa sig í boxi og þess háttar og þarf tölvuleikjanotkun ekki endilega að 

vera kyrrseta.  
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Vissulega fylgir skjánotkun þó í flestum tilfellum mikil kyrrseta og snúum við þá 

umræðunni að því hvernig þetta getur farið með heilsu einstaklinga. Hvernig það fer með 

augu barnanna okkar að horfa mikið á skjái eða gæði svefns og almenna heilsu þeirra. Einnig 

er mikilvægt að fylgjast með því hvenær notkunin á sér stað. Unglingar t.d. eru margir hverjir 

komnir með sjónvörp, tölvur, síma eða annars konar tæki sem eru í gangi langt fram eftir 

nóttu hjá mörgum hverjum. Það væri ráðlegt að hafa fræðslu fyrir foreldra um áhrifin og fá 

þau jafnvel til að láta unglingana setja t.d. símann frá sér klukkan 21-22 á kvöldin, því 

bylgjurnar sem hann sendir frá sér hafa áhrif á svefngæði. Líkaminn þarf að framleiða 

melatónín, sem er svefnhormón, til að við fáum sem mest út úr svefninum. Ef verið er að 

horfa seint og mikil erting er í augu frá skjám, þá seinkar framleiðslu þessa hormóns og við 

hvílumst ekki eins vel.  

Tækin koma alls staðar við sögu í daglegu lífi. Margir t.d. nenna frekar að fara út að 

skokka eða labba með tónlist í eyrunum og þar kemur forrit eins og Spotify sem inniheldur 

mikið af tónlist, en það þarf að vera nettengdur á meðan er hlustað, nema búið sé að hlaða 

tónlistinni niður í símann. Þegar uppi er staðið má finna margt bæði gott og slæmt við þessa 

auknu þróun, það þurfa allir að læra á tæknina en líka að geta sett ákveðin mörk. 

 Þegar heildarútkoma rannsóknarinnar var skoðuð, þá kom það höfundum frekar á 

óvart hversu lítil áhrif þessar breytur hafa á netnotkun barna. Það sem helst hafði áhrif var 

aldur barna, sem kemur ekki á óvart, því eins árs börn kunna t.d. ekki að vera í leikjum, en 

annað má segja um þau sem eldri eru. Það skýrir sig að nokkru leyti sjálft að aldursbreytan 

hafði eitthvað að segja um niðurstöður. Þó kom sérstaklega á óvart hversu lítið búseta hafið 

áhrif. Börn sem búa úti á landi eru oft dugleg að fara fótgangandi í skólann og til vina, þar 

sem vegalengdir eru stuttar. Börn í Reykjavík þurfa oft að fara nokkra vegalengd til að komast 

í skólann. Einnig má velta því fyrir sér hvort foreldrar þar séu óöruggari með börnin sín á svo 

stóru svæði og séu því frekar að aka þeim þegar fara þarf lengra til. Einnig hugsa höfundar að 

börn úti á landi séu duglegri við útiveru, þar sem stutt er á milli og þau þurfa oft ekki að sækja 

langt til að finna leikvelli og þess háttar. Slíkt getur verið erfiðara fyrir börn í Reykjavík. 

Forvitnilegt væri að rannsaka þetta betur. Búist var við meiri áhrifum búsetu út frá þessum 

hugleiðingum. Það er þó þörf á frekari rannsóknum um þetta til að komast að nákvæmari 

niðurstöðum. 

 Í niðurstöðunum má einnig sjá neikvæða fylgni á milli menntunarstigs foreldra og 

netnotkunar barna. Það kemur til vegna þess að því meiri menntun sem foreldrar hafa, þá er 

talað um háskólamenntun, því minni líkur eru á að börn séu mikið á netinu. Spurningar vakna 

þá um hvað sé þar að baki. Gæti verið að foreldrar geri sér betur grein fyrir þeim afleiðingum 
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sem mikil netnotkun getur haft í för með sér? Einnig má velta fyrir sér hvort þetta hafi 

eitthvað með laun að gera. Foreldrar með meiri menntun fá yfirleitt hærri laun en þeir sem eru 

með minni menntun og gefa sér þá mögulega meiri tíma með börnum sínum. Það gæti verið 

rannsóknarefni út af fyrir sig að kanna hvaða ástæður liggja að baki því að aukin menntun 

foreldra hafi þau áhrif að börn þeirra séu minna á netinu. 

Þegar viðhorfsbreytan var skoðuð komust höfundar að því að sú spurning var einungis 

í spurningalista eldri barna, þ.e. þeirra sem voru á aldrinum 5-8 ára. Telja höfundar ekki 

raunhæft að spyrja slíkra spurninga um t.d. 0-2 ára börn, þar sem þau eru ekki alltaf meðvitað 

á netinu. Líklegt að það sé meira í höndum foreldra hvort þau setji einhvers konar myndbönd, 

t.d. á youtube, fyrir framan þau til að geta sinnt heimilisstörfum og þess háttar. Þó mætti hafa 

spurninguna í spurningalista ungra barna, til að kanna hvort foreldrum finnist börn þeirra t.d. 

horfa alltof mikið á myndbönd og þess háttar efni á netinu og hafa þá aðra spurningu sem 

tengist á einhvern hátt því hvers vegna þau séu að því. 

Það sem höfundar ráku augun sérstaklega í við skoðun gagnasafnsins, var það hversu 

afgerandi var að margir virtust ekki svara síðustu spurningunum á spurningalistanum. Mikið 

til voru það spurningar sem sneru að foreldrunum sjálfum, þ.e. um aldur þeirra, menntun og 

fleira. Höfundar velta því fyrir sér hvort niðurstöður hefðu orðið aðrar ef allir hefðu verið með 

gild svör. Hefðu mögulega einhverjar af þeim breytum sem sneru að foreldrum sýnt aðrar 

niðurstöður? Svarhlutfall í breytunum aldur svarenda, kyn, hjúskaparstaða og menntun var í 

kringum 73-77%. Það má því hugleiða hvort spurningalistinn hafi verið of langur, þannig að 

fólk hafi hreinlega verið hætt að nenna að svara. Sérstaklega þar sem þetta voru ekki 

spurningar um börnin sjálf og notkun þeirra á snjalltækjum. Foreldrum gæti hafa þótt þetta 

ónauðsynlegar upplýsingar. Þegar svo hátt brottfall verður í svörum er erfiðara að alhæfa 

niðurstöður yfir á þýði. 
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