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Útdráttur 
Ritgerð þessi er hluti af lokaverkefni í námi í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla 

Íslands. Lokaverkefnið er miðlun til unglinga á fyrirlestrarformi um snjallsímann og 

er þessi ritgerð unnin samhliða þeim heimsóknum. Í ritgerðinni er gerð grein fyrir 

mikilvægi þess að fjalla um tiltekið efni á slíku formi, gagnrýnar kenningar á tæknina 

eru teknar fyrir, umfjöllun um notkun og áhrif snjallsímans og að lokum er farið yfir 

efni fyrirlesturs skref fyrir skref.  

Snjallsímanotkun eykst sífellt, áhrifin eru mælanleg og helst til neikvæð. 

Unglingar virðast tilbúnir að hlusta á fyrirlestra um efnið enda fyrsta kynslóðin sem 

beinlínis fæðist inn í heim snjallsímans. Niðurstöður rannsókna sýna að áhrif 

snjallsímans eru töluverð. Allt er gert til að halda notendum sem mest í símanum og 

hámarka þannig notkunina. Meiri notkun, meiri peningur fyrir valdhafa 

samfélagsmiðla og annarra tæknifyrirtækja og áhrifin koma helst niður á unga fólkinu. 

Notkunin hefur helst áhrif á samskipti og samveru og það sýna niðurstöður 

rannsóknar í fyrirlestraheimsóknum einnig. Áhrif snjallsímans birtast í minni 

samskiptum við fjölskyldu, takmarkaðri útveru og samvera með vinum er minni.  

Vonir standa til þess að þetta verkefni sem hér er gerð grein fyrir gagnist sem 

flestum og upplýsi um snjallsímanotkun, áhrif hennar og vandann sem við stöndum 

frammi fyrir. Þörf er fyrir slíkar upplýsingar í samfélaginu. Áformað er að stækka 

markhópinn enn meira og færa fyrirlestrana yfir á eldri hópa samfélagsins sem þurfa 

ekki síður á áminningunni og upplýsingunum um snjallsímann að halda. 
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Formáli 
Gæðastundir með góðu fólki er það besta sem ég veit. Ég er mikil félagsvera og fæ 

mikið út úr góðri samveru. Með tilkomu snjallsímans hef ég fundið fyrir áhrifum hans 

á samveru mína með öðru fólki, áhrifin eru neikvæð. Snjallsímanotkun í 

nútímasamfélagi hefur náð athygli minni og hef ég undanfarin ár gert ýmislegt til að 

skilja, fræðast og vinna forvarnarefni tengt snjallsímanum.  

Ég hef þörf til að skapa og mér líður vel þegar ég hef áhrif og næ árangri. Þá 

útrás hef ég fengið í formi miðlunar um snjallsímann þar sem ég hef tekið upp 

myndbönd, myndir, viðtöl við sérfræðinga, unnið grafískar myndir og sett saman texta 

og birt sem forvarnar og vitundarvakningu um snjallsímana á samfélagsmiðlinum 

Ástin mín snjallsíminn. 

Ég hef gengið með það í maganum í þó nokkur ár að miðla efni mínu og 

vitneskju um snjallsímann á fyrirlestrarformi. Þessi fyrirlestur er því fæðingin eftir 

langa meðgöngu og markmiðinu þar með náð. Framhaldið er óráðið en ég tel mig 

framarlega í íslensku samfélagi í umfjöllun um efnið þar sem ég hef kafað djúpt í tæp 

fimm ár og vil gjarnan halda áfram og stækka markhópinn. 

Leiðbeinendum mínum færi ég mínar bestu þakkir, Sumarliða Ísleifssyni fyrir 

ritgerðarhlutann og Ingunni Ásdísardóttir fyrir aðstoð með fyrirlestur og framkomu. 

Það eru ákveðnir einstaklingar í nærumhverfi mínu sem ég vil tileinka þessa 

ritgerð og ástæðurnar eru misjafnar, sumir eru ónefndir vegna þess að 

snjallsímanotkun þeirra hefur ýtt mér af stað í þetta ferðalag en aðrir hafa tekið þátt í 

baráttunni gegn mikilli notkun snjallsímans með mér og vil ég þar helst nefna bestu 

mömmu í heimi, Ástu Gunnarsdóttir. Ég vil einnig nefna vinkonu mína, Huldu 

Mýrdal sem hefur tekið þátt í ýmsum verkefnum tengt snjallsímanum með mér. 

Mér þykir gríðarlega vænt um allt fólkið mitt og nærvera þeirra er það besta 

sem ég veit, og þeim mun lengra frá sem síminn er, þeim mun betra.  
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Inngangur 
Notkun snjallsíma er orðinn stór hluti af lífsmynstri nútímamannsins og ómissandi 

verkfæri. Þessi nýja tegund síma hefur verið í þróun frá 2007 og er nú heldur 

frábrugðin upphaflegri mynd okkar af síma sem farsíma. Símarnir eru allt í kringum 

okkur og lita okkar daglega líf talsvert. Notkunin eykst með hverju ári og áhrifin eru 

orðin algengt rannsóknarefni. Með aukinni snjallsímanotkun hefur margt breyst, við 

erum betur tengd en samt einangraðri. Við höfum greiða leið að rafrænum 

samskiptum en spurningin er hvort þau samskipti séu sambærileg samskiptum augliti 

til auglitis. Hvers vegna sækjum við svona í símana, hvað gerum við í símanum og 

hvers vegna eyðum við svona miklum tíma í honum? Erfitt virðist vera að komast af 

án þeirra. Við notum þá sem vekjarklukku og við kíkjum á þá fljótlega eftir að við 

vöknum. Þeir eru í vasanum eða höndum okkar á daginn, við leggjum þá á borðið 

þegar við borðum, skoðum þá undir stýri og erum oft í þeim í samveru með okkar 

nánustu. 

Ég hef gengið með þá hugmynd í maganum í um það bil þrjú ár að miðla á 

fyrirlestraformi efni mínu og því sem ég hef lesið mér til um snjallsímann. Það getur 

verið krefjandi að ná til almennings með fyrirlestrum, að standa frammi fyrir hópi 

fólks og tala. Sú leið hefur hins vegar alltaf heillað mig. Markmiðið mitt er 

vitundavakning um áhrif snjallsímanna sem eru orðnir svo stór hluti af lífi okkar. Með 

fyrirlestrunum vil ég auka meðvitund og gagnrýna hugsun á snjallsíma og skjátíma. 

Ég legg áherslu á að fólk taki ekki notkun sinni og annarra sem sjálfsögðum hlut. 

Fyrirlestrana byggi ég á gagnrýni þar sem ég bendi unglingum á það hvernig símarnir 

hafa þróast og hvernig ákveðið samband virðist hafa myndast milli fólks og símanna 

þeirra. Samband sem getur komið niður á samböndum við annað fólk. Einnig legg ég 

áherslu á staðreyndir um fólkið sem vinnur að því að gera okkur sífellt háðari 

símanum. Einnig fjalla ég um rannsóknir á áhrifum og staðreyndum um tímann sem 

fólk eyðir í símanum. Óhætt er að segja að meginþema fyrirlestursins sé tíminn, sem 

ég kalla símatíma. Ég læt ég unglingana sem ég ræða við vinna verkefni tengt efni 

fyrirlestursins. Ritgerð þessi er því umfjöllun um fyrirlesturinn, þar sem kafað er djúpt 

í það efni sem fyrirlesturinn fjallar um, auk þess sem farið er yfir fyrirlesturinn skref 

fyrr skref í kafla 4.1. 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á notkun snjallsíma og áhrifum þeirra.  

Samfélagið er orðið mikið upplýsingasamfélag með áhrifum á einkalíf okkar. 
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Aðgengið að almenningi hefur aukist og með aukinni netnotkun í kjölfar þróunar 

snjallsímans skiljum við eftir okkur svokölluð stafræn fótspor (e. digital footprint). 

Stafræn fótspor er slóð gagna sem verða til þegar við erum á netinu, til dæmis þegar 

við heimsækjum vefsíður, opnum og sendum tölvupósta, leitum á leitarvélum og 

eigum samskipti. Það getur verið erfitt að fela slóðina og því mikilvægt að vera 

meðvitaður um hana (Internet Society, e.d.). Þessar upplýsingar sem safnast saman 

við netnotkun eru síðan notaðar til að auka enn frekar notkun okkar. 

Í námi mínu í hagnýtri menningarmiðlun hef ég fylgst með, lesið um og 

einbeitt mér að notkun og áhrifum snjallsímans í daglegu lífi. Í lokaverkefni mínu í 

grunnnámi skrifaði ég um notkun og áhrif snjallsímans í ástarsamböndum. Þar kom í 

ljós að áhrif snjallsímans á samskipti, samveru og samlíf para í nútímasamfélagi voru 

talsverð og að mestu leyti neikvæð (Þórhildur Stefánsdóttir, 2016). Ég fann fljótt af 

viðbrögðum annarra og sérstöðu umfjöllunar minnar að ástæða væri til að vinna frekar 

með efnið. Ég hef lesið rannsóknir, fylgst með snjallsímahegðun og gert tilraunir 

tengdar henni. Ég hef fylgst með þróun tækninnar auk þess sem ég hef unnið eigið 

efni tengt snjallsímum síðastliðin ár.  

Ýmsar leiðir henta við miðlun efnis. Sumar þeirra takmarka aðrar 

miðlunarleiðir en það gera fyrirlestrar ekki. Þeir gefa kost á fjölbreytni eins og að nota 

texta, myndir og myndbönd og varpa þeim á skjá samhliða fyrirlestri. 

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar er gerð grein fyrir fræðilegum hluta verkefnis 

míns. Þar fjalla ég um upplýsinguna, gagnrýnar kenningar á ríkjandi hefðir í 

samfélaginu og vélræna skynsemi. Það hugtak er komið frá Max Weber. Ég fjalla 

einnig um völd ráðandi afla samfélagsins og hvernig skynsemin getur verið gegnsýrð 

af menningu þeirra sem hafa völd og hagsmuni. Þá fjalla ég um hugmyndir Ítalans 

Antonio Gramsci um yfirráð neyslunnar (e. the hegemony of consumption), um að 

viss viðhorf og atferli séu álitin sjálfsögð og eðlileg og gefi okkur þær hugmyndir að 

með því að vera neytandi atferlisins sé tilgangur tilvistar okkar (Dillon, 2014). Völd 

tækninnar og stjórnenda stórfyrirtækja er einnig tekið til umfjöllunar auk þess sem 

fjallað er um menningariðnaðinn og hvernig hann matar okkur af neyslunni. Gerð er 

grein fyrir öðrum rannsóknum um snjallsímann auk þess sem fjallað er um áhrif og 

tækni í framsögn.  

Í öðrum kafla ritgerðarinnar segir frá fyrirlestrum mínum í grunnskólum um 

snjallsíma og niðurstöðum hópavinnu. Í lok þess kafla er efnið dregið saman og farið 

yfir niðurstöður þess og eftirarandi rannsóknarspurningum svarað. 
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- Hvers vegna erum við svona mikið í símanum og hvers vegna eykst notkunin 

sífellt? 

- Hvað förum við á mis við með mikilli snjallsíma- og skjánotkun? 

- Er ástæða til að vera gagnrýnni á snjallsímann og samfélagsmiðla? 

- Hverjir eru kostir þess að flytja fyrirlestra um snjallsíma og áhrif þeirra og 

hvers vegna var sú miðlunarleið valin? 
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1 Fræðilegur hluti 
Í þessum kafla geri ég grein fyrir kenningum um gagnrýni. Ég beini fyrst sjónum að  

upplýsingunni, þá að tækninni og að lokum að snjallsímum. Gagnrýni er nauðsynleg 

en hún hefur ekki verið fyrirferðamikil þegar tækni og snjallsímar eru annars vegar. 

Hér er skoðuð hin félagslegu athöfn að hanga í snjallsímanum með gagnrýnum augum 

einnig upphaf snjallsímans, þróun hans, vald stórfyrirtækja, snjallsíminn og 

snjallsímafíkn. Að lokum er fjallað fræðilega um framsögn, hvernig best er að ná til 

hóps sem staðið er frammi fyrir. 
 

1.1 Gagnrýnar kenningar 
Með upplýsingunni á 17. öld fór maðurinn að beita meiri skynsemi en áður hafði 

þekkst. Þekkingaröflun mannsins varð meiri og vísindaleg vinnubrögð og hugsun tóku 

við. Áður var það manninum ekki eðlislægt að gagnrýna ríkjandi gildi samfélagsins. 

Immanuel Kant var einn af helstu heimspekingum upplýsingarinnar. Hann talaði fyrir 

því að samfélagið hafði áður lifað í þóknun við ríkjandi gildi þess í stað gagnrýni, en 

upplýsingin var leið út úr því ,,ósjálfræði“ sem maðurinn hafði lifað við (Kant, 1993).  

Upplýsingin er talin vera upphafið af nútíma vestrænu samfélagi. Þá var valdi 

Guðs hafnað og við tók þekking mannsins. Með upplýsingunni fór tæknin að þróast 

og þeir sem aðhyllast gagnrýnar kenningar vilja ganga svo langt að segja að tæknin 

hafi tekið við af trúarbrögðunum. Gagnrýnar kenningar eru víðtækar en eiga það  

sameiginlegt að gagnrýna eitthvað í samfélaginu, sérstaklega þær ríkjandi hefðir sem 

viðgangast hverju sinni. Þeir sem aðhyllast gagnrýnar kenningar telja að gagnrýni sé 

oft þögguð niður í þjóðfélaginu og helstu stofnunum þess. Gagnrýnar kenningar eiga 

rætur sínar að rekja í Frankfurtarskólann sem var stofnaður af Carl Grünberg árið 

1923. Kenningarskólinn lagði áherslu á gagnrýnin sjónarhorn á gildi upplýsingarnar 

(e. enligtenment) og hvernig það birtist í nútímasamfélögum. Helstu 

kenningarsmiðirnir innan kenningarskólans eru Theodor Adorno, Max Horkheimer og 

Herbert Marcuse (Dillon, 2014). Frankfurtarmennirnir voru gagnrýnir á áhrif 

upplýsingarinnar á samfélagið. Þeir töldu að skynsemisvæðing vestræns samfélags 

einkenndist af yfirráðum þeirra sem höfðu völd yfir tækninni. Það gæti leitt menn í 

ógöngur frekar en að uppfylla þau frelsunarloforð sem einkenndu upplýsinguna 

(Horkheimer og Adorno, 1973). Með gagnrýni sinni á upplýsingastefnuna beindu 
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Adorno og Horkheimer athygli fólks að því að taka tækninni ekki sem sjálfsagðri 

heldur kenna fólki á hana og benda  á að það mætti gagnrýna hana (Dillon, 2014).  

Samfélagið einkennist sífellt af meiri hraða og tækni sem við erum enn að læra 

að umgangast. En hvaðan kemur þessi tækni, hver stjórnar henni og hvers vegna 

tökum við henni oft sem sjálfssagðri? Á einhver gagnrýn hugsun sér stað hjá 

meðalmanninum þegar kemur að tækninni? 

Kenningasmiðirnir Horkheimer og Adorno (1973) telja að gagnrýn hugsun sé 

bæld niður af fjölmiðlum og öðrum félagslegum stofnunum eins og stjórnvöldum, 

stórfyrirtækjum og skólakerfum. Þau gildi sem upplýsingin stóð fyrir á sínum tíma eru 

talin bæld niður og að fólk lifi oft eftir ákveðnum hefðum, án gagnrýnnar hugsunar. 

Þeir tala um að upplýsingin hafi fremur leitt af sér vélræna skynsemi (e. technical 

rationality), en það hugtak er upphaflega komið frá félagsfræðingnum Max Weber. 

Með nútímatækni hefur upplýsingin að sumu leyti snúist upp í andhverfu sínu þar sem 

það er oft hægt að stjórna því hvaða upplýsingar berast til almennings og af hvaða 

gæðum þær eru. Með þessu bælist niður markmið upplýsingarinnar, sem eru að stuðla 

að félagslegum jöfnuði, auknu lýðræði og meiri skynsemi. Samkvæmt þeim er 

þekkingin og tæknin helst nýtt til þess að efla og viðhalda völdum valdamestu hópa 

samfélagsins yfir þeim sem hafa minni völd. Þessar hugmyndir og kenningar Adorno 

og Horkheimer má vel yfirfæra á nútímasamfélög og eiga jafnvel betur við í dag en 

þegar þær voru fyrst birtar (Dillon, 2014). 

Nýrri og öflugri tækni er tekið sem sjálfsagðri, oft án nokkurrar gagnrýni. Hún 

á það hins vegar til að breyta lífi okkar svo um munar. Sífelldar nýjungar koma með 

tækninni og við fáum engu ráðið um áhrifin (Dillon, 2010). Viðskiptasamfélagið 

hefur tekið snjallsímaþróuninni opnum örmum. Fyrir tilkomu þeirra var fylgst með 

tölvupósti, netvafri og skilaboðum milli fólks. Snjallsímarnir gefa hins vegar kost á að 

fylgjast enn betur með fólki, þörfum þess og áhugamálum. Upplýsingar sem safnast 

saman fara í gagnabanka og eru notaðar í markaðssetningu fyrir fyrirtæki. 

Stórfyrirtæki vinna úr persónuupplýsingum og rekja fótspor á netinu Auglýsingar og 

upplýsingar byggjast á því sem notendur hafa sýnt áhuga og þeir eru mataðir af 

upplýsingum.  Notkun snjallsíma er ekki lengur einkamál fólks (Soukup, 2015).  

Meginmarkmið auglýsenda er að senda réttu skilaboðin til rétta fólksins og 

með tilkomu snjallsímans hefur það orðið auðveldara. Foucault (2005) talaði um að 

skynsemin væri gegnsýrð af menningunni og samfélaginu, völdum og hagsmunum. 

Þekkingin og sannleikurinn sem við teljum að sé sjálfgefin er oft ekkert annað en 
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birtingarmynd valdhafa. Það er áhugavert að skoða snjallsímanotkun í samhengi við 

hugmyndir Ítalans Antonio Gramsci. Hann talaði um yfirráð neyslunnar (e. the 

hegemony of consumption), að menning sé sett upp þannig að viss viðhorf eða atferli 

séu álitin sjálfsögð eða eðlileg. Þannig viðhaldast þau og samfélagið samþykkir 

hljóðalaust.  

Menningin er þannig hönnuð að neytandinn trúir því að það að vera neytandi 

sé tilgangur tilvistarinnar. Við erum mötuð af upplýsingum sem beinast að 

persónulegum áhuga og skilaboðin til okkar eru þau að við verðum öll að eignast 

snjallsíma. Snjallsímamenningin er orðinn ráðandi og varla telst nokkur maður með 

mönnum nema eiga einn slíkan (Dillon, 2014). 

 

1.2 Völd tækninnar 
Oft getur verið erfitt að átta sig á valdi. Vald getur tekið á sig margar myndir og er 

gjarnan falið. Með upplýsingunni átti maðurinn að frelsast og fá ákveðið vald, meiri 

þekkingu og læra að beita meiri skynsemi en áður. Ólíkt því sem Horkheimer og 

Adorno (1973) telja, það er að upplýsingin hafi gert almenning valdalausan vegna 

valds þeirra sem mestu stjórna, hafa sum stjórvöld litið tæknina hornauga frá upphafi 

og talið hana færa almenningi óhamið vald (Spar, 2001).  

Verðmætasta fyrirtæki heims er Apple og það fimmta verðmætasta er 

Facebook. Apple, stærsti snjallsímaframleiðandi í heiminum, er fyrsta fyrirtækið til að 

verða ein trilljón króna virði (Apple becomes, 2018; Statista, 2019). Facebook er í 

fimmta sæti yfir verðmætustu fyrirtæki heims og Mark Zuckerberg, stofnandi 

Facebook, hefur lengi verið einn af ríkustu mönnum heims. Það ætti ekki að koma 

neinum á óvart þar sem 3,3 milljarðar heimsins eru notendur á Facebook. Aðgengi 

stjórnenda Facebook að heiminum er því gífurlegt. Engin trúarbrögð, ríkisstjórn eða 

nokkur annar miðill hefur nokkurn tímann haft eins stóran hóp í höndunum og 

Facebook (Forbes, 2018; Statista, 2018).  

Þegar talað var við einn af stofnendum Facebook í heimildaþættinum 

Smartphones: the dark side (Hill, 2018). sagði hann óundirbúinn í viðtali að 

ásetningur fyrirtækisins frá upphafi hafi verið að gera notendur háða notkuninni. 

Fyrirtækið hafi unnið að því að fá notendur til að verja eins miklum tíma og mögulegt 

væri á miðlinum. Þá talar annar starfsmaður Facebook í heimildaþættinum um að allt 

sé hannað til að missa ekki athygli notenda. Þúsundir lærðra atferlisfræðinga, 



 
 

 
 

13 

sálfræðinga og geðlækna auk ýmissa annarra sérfræðinga vinna bak við tjöldin að því 

að hámarka fíkn notenda. Litir eru aðlaðandi, hljóð upplífgandi, like-takkinn lætur 

okkur líða vel og áfram mætti telja (Hill, 2018). Nánar er fjallað um notkunina og 

aðferðir valdarisanna til að auka hana í kafla 1.3.1 um notkun snjallsímans. 

Upphaflega færðu prentmiðlarnir fólki upplýsingar og síðar tók útvarpið við 

því hlutverki. Nú hafa samfélagsmiðlar tekið við. Ógnin af samfélagsmiðlum er að 

mörgu leyti áþekk ógn eða valdi útvarps og prentmiða. Áður komu upplýsingarnar frá 

minni hópum valdhafa en nú hafa völdin dreifst víðar og ekki síður til almennings. 

Samfélagsmiðlar eru vænlegur kostur til að efla grasrótahreyfingar og að efna til 

mótmæla, við litla hrifningu stjórnvalda (Sparr, 2010). Tæknin hefur gefið almenningi 

meira vald. Hópar geta tekið sig saman og efnt til mótmæla og einstaklingar geta sagt 

skoðanir sínar óritskoðaðar á samfélagmiðlum (Sparr, 2001; Foreldrar mega líka, 

2019).  

Öflug mótmæli fóru fram í Egyptalandi árið 2011 gegn Hosni Mubarak, 

forseta landsins. Honum tókst með valdi sínu og yfirráði að láta slökkva á nettenginu 

landsins í fimm daga. Það er óhugnanlegt að þetta geti gerst á þeim tæknitímum sem 

við lifum. Netinu er ætlað að gefa fólki frelsi og auka hnattræn tengsl en á sama tíma 

er það ómeðvitað undir valdi þeirra sem eiga mestu peningana og hafa mestu völdin í 

samfélaginu. Sama tegund netttengingar er í fleiri ríkjum á þessu svæði, svo sem í 

Sádí Arabíu og Íran, og  stjórnvöld þar í landi gætu einnig gert eitthvað þessi líkt 

(Dillon, 2014). 

Í nútímasamfélagi eru auglýsingar allt um lykjandi.  Með tilkomu tækninnar 

sækja þær að úr fleiri áttum en áður. Neyslumenningin í samfélaginu er mikil og 

auglýsingar eru stór þáttur hennar. Auglýsingar berast okkur með ýmsum leiðum og 

oft getur verið erfitt að átta sig á því hvað er auglýsing og hvað ekki. Auglýsingar á 

netinu hafa áhrif á okkur og má segja að menningariðnaðurinn stjórni okkur að sumu 

leyti með auglýsingum. Hann nær til okkar með auglýsingum hvert sem við horfum, 

til dæmis í símanum, sjónvarpinu eða blöðunum. Menningariðnaðurinn matar okkur á 

því hvað við þurfum og hvað skiptir máli. Með auglýsingum eru þarfir fólks skapaðar 

(Horkheimer og Adorno, 1973). 

Símanotkun er tengd miklu stærra kerfi. Stórfyrirtækið Facebook, sem á einnig 

Instagram, er stærsti samfélagsmiðill í heimi og hefur daglega óbeinan aðgang að 2,2 

milljörðum einstaklinga daglega, víða um heim. Valdið sem fyrirtækið hefur til að 

móta fólk og hafa áhrif á skoðanir þess er gríðarlegt. Segja má að valdið sé meira en 
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margra ríkisstjórna. Miðlarnir vildu tíma okkar og athygli og það var það sem þeir 

fengu. Meðan notkunin á miðlinum er svona mikil er vald þeirra talsvert (Hill, 2018). 

Munurinn á því að tæknifyrirtæki hafi upplýsingar um okkar og að ríkið hafi þær er 

valdið. Fyrirtækin hafa ekki völd til að setja ný lög, lögsækja okkur og fangelsa líkt 

og ríkið getur, það er að segja ef þeim finnst við vera að gera eitthvað rangt. 

Stórfyrirtækin og stjórnvöld hafa þó hvor um sig gríðarlegt vald yfir tækninni sem er 

orðin svo stór hluti af lífi okkar. 

 

1.3 Snjallsíminn  
Snjallsíminn á markaðinn í allri farsímasölu og notendahópurinn fer sístækkandi auk 

þess sem hann bæði yngist og eldist (Soukup, 2015). Tengsl okkar við snjallsímann 

geta verið sterk. Símarnir eru við diskinn okkar þegar við borðum, í höndunum þegar 

við göngum, í sjónmáli þegar við keyrum og á náttborðinu meðan við sofum. Við 

gerum ekki einföldustu hluti án þess að vera með snjallsímann eða önnur nettengd 

uppi tæki við (Rosen, 2012). Skilgreining á snjallsíma (e. smartphone) er farsími sem 

við komumst á netið, getum sent tölvupósta, horft á myndbrot og sótt smáforrit 

(Wartella, Rideout, Lauricella og  Connell, 2013). Börn alast upp í stafrænum 

heimi þar sem tækni er orðin hluti af samfélagi, menningu, heimili og skóla 

(Lauricella, Wartella og Rideout, 2015). Fyrir tíma snjallsímans voru símar eingöngu 

notaðir til að tala í þá. Nú minna þeir meira á tölvur (Soukup, 2015). Við treystum á 

snjallsíma við ótrúlegustu hluti. Þeir vísa okkur leiðir, þeir sýna okkur fréttir, þeir 

vekja okkur, þeir gera samskipti aðgengilegri, þeir veita okkur afþreyingu þegar okkur 

leiðist og áfram mætti lengi telja (Russo, Bergami og Morandin, 2017). 

Fyrsti snjallsíminn kom á markaðinn 2007 og hefur hann þróast hratt síðan þá. 

Apple framleiddi fyrsta símann og er hann talinn vera upphaf snjallsímavæðingarinnar 

sem ekki sér fyrir endann á (Isaacson, 2011).  Í símakönnun MMR árið 2016 tóku 

7126 Íslendingar þátt. Allir námsmenn sem tóku þátt áttu snjallsíma. Eftir því sem 

þátttakendur voru eldri voru færri sem áttu snjallsíma. Þrátt fyrir það áttu 58% þeirra 

sem voru 68 ára og eldri snjallsíma. Alls áttu 86,7% Íslendinga 18 ára og eldri 

snjallsíma. Sú tala hafði árinu áður verið 10% lægri og má því gera ráð fyrir enn hærri 

prósentu eigenda í dag (Market and Media Research, e.d.).  

Snjallsímar hafa einfaldað samskipti milli fólks með hjálp samfélagsmiðla og 

staður og stund skipta minna máli í samskiptin. Hvort heldur sem ná þarf sambandi 
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við Sigga nágranna eða Sophie sem býr í Ástralíu gerir tæknin í tækjunum okkur 

kleift að hafa samskiptin á sem einfaldastan hátt, óháð stað og stund (Soukup, 2015). 

Síminn er ekki aðeins samskiptabúnaður heldur búa símar í dag yfir öflugu stafrænu 

minni sem við getum alltaf sótt í og bætt á, hvar og hvenær sem er. Þar getum við 

safnað uppáhalds tónlistinni okkar, geymt myndir, tekið upptökur af  því sem gerast í 

kringum okkur auk endalausra annarra möguleika. En hver er raunveruleg staða 

snjallsímana? Hvað eru þeir færir um? Hvað gefa þeir okkur? Og af hverju eyðum við 

svona miklum tíma í þessum tækjum? 

Snjallsímar hafa mikið afþreyingar- og skemmtanagildi þar sem ýmis 

smáforrit (e. apps) eru aðgengileg, ókeypis eða gegn vægu gjaldi. Orðið „app“ er 

stytting á enska orðinu „application“ og þýðir forrit. Smáforritin eru aðallega notuð í 

síma og spjaldtölvu. Hægt er að nálgast smáforritin á netverslunum fyrirtækja sem 

stjórna stýrikerfum snjallsímana, til dæmis App Store hjá Apple og Google Play hjá 

Android- stýrikerfum, sem Google á. Smáforritin eru allt frá því að vera leikjaforrit í 

það að vera forrit með öllum bankaviðskiptum okkar (Laugesen og Yuan, 2010).  

Samfélagsmiðlar (e. social media) eru fyrst og fremst vettvangur samskipta 

sem eiga sér stað á netinu og tengja saman einstaklinga sem eru notendur þeirra 

(Fenton, 2012). Þar fáum við innsýn inn í líf annarra. Notendur birta ýmislegt 

persónulegt á hinum ýmsu forritum snjallsímans, svo sem ljósmyndir, 

stöðuuppfærslur (e. status), myndbönd og fleira (Sagiogluo, 2014). Upplýsingar um líf 

annarra, skoðanir þeirra, fjölskyldur, ferðalög og fleira birtist okkur í snjallsímanum. 

Þessar upplýsingar og deilingar frá öðrum geta látið okkur líða eins og við þekkjum 

fleiri en við gerum því við sjáum svo mikið frá öðrum á samfélagsmiðlum.  

Afþreyingarefnið getur verið endalaust í snjallsímanum. Þar eru til dæmis 

ógrynni upplýsinga, tölvuleikir og margar tegundir samskiptaleiða í boði (Soukup, 

2015). Samfélagsmiðlar komu á undan snjallsímum og voru fyrst einungis 

aðgengilegir í tölvum en nú fer notkun þeirra ekki síður fram í snjallsímum. Á 

samfélagsmiðlum fara samskiptin fram með rituðum hætti, myndum eða upptökum 

manna á milli með símanum eða tölvunni og kallast þau rafræn samskipti. Í nýlegri 

rannsókn á unglingum hér á landi var skoðað hvaða kosti og galla unglingar sjá við 

samfélagsmiðla. Listinn um gallana var lengri og voru þar meðal annars nefnd atriði 

eins og að fólk steli myndum, að það væri hægt að fylgjast með öðrum, 

samfélagsmiðlar væru  ávanabindandi og að fólk þættist vera annað en það er. 

Unglingarnir svöruðu einnig hverjir þeir teldur vera kosti samfélagsmiðla og nefndu 
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þeir að þar geti þeir fylgst með öðrum, átt hröð samskipti, deilt lífinu með öðrum og 

fleira (SAFT, 2018). 

Snjallsíminn er orðinn ómissandi í lífi okkar og sú þróun hefur orðið síðustu ár 

að nánast allt okkar líf er komið í tækin. Kortagreiðslur, reikningar, pantanir á 

heimsendum mat, skipulagning og boð á viðburði fólki svo eitthvað sé nefnt. Sú 

hóphegðun sem hefur myndast með snjallsímamenningu í nútímasamfélagi má 

yfirfæra  á hugmyndir Georg Simmels sem hann kallaði tískustælingu (e. fashion 

imitation). Það orð notaði hann til að lýsa því hvernig einstaklingar herma eftir 

hegðun og ákvörðunum annarra því það gefi einstaklingum þá tilfinningu að þeir séu 

eins og hinir í hópnum (Simmel, 1971). Þessi hugmynd Simmels er ekki svo 

frábrugðin félagsnámskenningum Bandura (1977). Samkvæmt henni er öll hegðun 

lærð í félagslegu umhverfi. Við erum sífellt að tileinka okkur hegðun í samskiptum og 

samveru með öðru fólki. Þannig hefur fólk tileinkað sér snjallsímahegðun tengdri 

umhverfinu. Hegðunin er að einhverju leyti lærð og eykst í umhverfi við aðra. Þegar 

fleiri safnast saman í netheimum þurfum við að vera þar til að taka þátt í samfélaginu. 

Ef til vill væri snjallsímanotkun ekki eins útbreidd ef við værum ekki með þörf fyrir 

að vera eins og aðrir og þannig apa eftir hegðun annarra. 

 

1.3.1 Notkun snjallsímans  
Snjallsímanotandi skoðar símann sinn 150 sinnum á dag, eða á um það bil sex 

mínútna fresti (Wilkins, Cotton, Irwin og Young, 2014). Samskipti, tölvupóstar, 

afþreying og margt fleira dregur okkur í notkun hans og snjallsíminn er orðinn 

nauðsynlegur hluti af daglegu lífi. Með honum tökum við þátt í samfélaginu og eigum 

í félagslegum samskiptum (Lundquiest, Lefebvre og Garramone, 2014). 

Snjallsímanotkun er sífellt að aukast, hugbúnaður að þróast og sífellt bætist á 

afþreyingarefnið. Tengsl okkar við snjallsímana hafa aldrei verið eins mikil og nú og 

notkunin aldrei verið meiri. Tölurnar fara hækkandi með árunum og óhugnanlegt 

getur verið að hugsa til þess hversu mikil notkunin getur orðið ef þetta heldur svona 

áfram. Í rannsókn sem var gerð á fullorðnum í Bandaríkjunum kom í ljós að 

snjallsímanotkunin hefur aukist um nálægt 4% á ári. Árið 2008 var skjátími fólks í 

snjallsímanum um 0,3 klst á dag enda snjallsímar rétt að líta dagsins ljós. Fimm árum 

seinna, árið 2013, var snjallsímanotkun komin upp í 2,3 klst á dag. Tölur  frá 2016 

sýna að notendur eyða að meðaltali 3,1 klukkustundum í símanum á dag. Ef aukningin 
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hefur haldist eins og gera má ráð fyrir að þessir snjallsímanotendur séu í dag í um 4 

klukkustundum í símanum (Meeker, 2017). Aðrar rannsóknir sýna sambærilegar tölur 

og ef fjórar klukkustundir á dag eru settar í víðara samhengi gerir það um 52 daga á 

ári eða um tvo mánuði af árinu samfleytt (Snjallsímar ógna, 2015). 

Snjallsíminn hefur þróast hratt og er farinn að lesa hug okkar og hjörtu enda  

hannaður til að gera okkur háð notkuninni. Hann hefur óteljandi 

afþreyingarmöguleika og aðgang að öllum þeim upplýsingum sem hægt er að hugsa 

sér auk þess sem ótakmarkað safn tölvuleikja er að finna í honum (Kwon, Kim, Cho 

og Yang, 2013).  Snjallsímaeigandi hefur almennt ekki ímyndunarafl til þess að skilja 

hvað hugbúnaður snjallsímans er orðinn öflugur og þróaður (Soukup, 2015). 

Samfélagsmiðlar hafa náð athygli okkar og á skrifstofum fyrirtækja þeirra vinna 

sálfræðingar, geðlæknar og atferlisfræðingar að því að finna leiðir til virkja og auka 

notkun okkar (BBC, 2018). Stórfyrirtækin eru farin að hanna hugbúnað snjallsímanna 

þannig að erfitt getur verið að vera án þeirra og á sama tíma halda þeir notendum 

uppteknum þar sem afþreyingarefni, auglýsingar og markaðssetning er allt 

notendamiðað. Þannig eru snjallsímar sniðnir að þörfum hvers notanda fyrir sig. Það 

sem birtist okkur í símanum byggist á áhuga okkar og þörfum til að ýta undir enn 

frekari notkun (Hill, 2018).  

Eitt af því sem á að virkja og auka snjallsímanotkun er litur þess sem gefur  

upplýsingar um að eitthvað nýtt bíði í símanum. Notaður er rauður litur og það er 

ástæða fyrir því. Liturinn virkjar heilastöðvar ólíkt öðrum litum og nær athygli okkar 

og gerir okkur spennt. Rauður litur tilkynninga eykur líkur á því að við kíkjum í 

símann eða opnum forritið og þær stela þannig athyglinni á úthugsaðan hátt (Hill, 

2018; Walton, 2017). 

Annað sem eykur og ýtir undir snjallsímanotkun er ný viðbót á miðlinum í 

rafrænum samskiptum. Á ensku kallast viðbótin „seen“ og hún veitir upplýsingar um 

hvenær aðrir sjá skilaboð sem send eru til þeirra (Palfrey, 2017). Það að geta sett 

þessa reglu á stærsta samskiptaforrit í heimi gerir notendur enn háðari miðlinum, ekki 

einungis miðlinum sjálfum heldur tengist hún einnig tilfinningum fólks. Með tilkomu 

viðbótarinnar eru notendur berskjaldaðri í rafrænum samskiptum vegna þess að þeir  

fá upplýsingar um það hvenær aðrir sjá skilaboðin frá þeim og gagnkvæmt. Símarnir 

kalla á óskipta athygli, skilaboð sem sjást ekki nema að þau séu opnuð og hinum 

megin við skjáinn eru vinir okkar, kunningjar, fjölskylda og aðrir sem bíða eftir svari, 

þar sem samskiptin á netinu kalla á snögg viðbrögð. Ef ekki er svarað er algengt að 



 
 

 
 

18 

það hafi áhrif á andlega heilsu, bæði þeirra sem fá skilaboð eða þeirra sem sendu 

skilaboðin (Palfrey, 2017). Þessi viðbót á samskiptamiðli Facebook og dótturfyrirtæki 

þeirra Instagram hefur breytt samskiptamynstri okkar og gert okkur enn háðari 

símanum, enn háðari samskiptum í rafrænum heimi og þannig hagnast fleiri á 

notkuninni (Ríkisútvarpið, 2019). 

Áhugavert er að skoða hvað heldur okkur í símanum. Samfélagsmiðlar hafa 

enga endastöð lengur, efnið á miðlinum er endalaus uppfærsla efnis til dæmis frá 

fyrirtækjum, myndefni frá vinum, tilkynningum og stöðuuppfærslum. Loren Brichter 

heitir sá sem fann upp endurnýjunarkerfið (e. pull to refresh) í snjallsímum. Það kerfi, 

eins og ,,seen“ og rauði liturinn í tilkynningum, eiga það sameiginlegt að auka virkni 

notenda. Endurnýjunarkerfið er gagnlegt viðbót við samfélagsmiðla, það eykur og 

lengir notkunina í tækjunum. Endurnýjunarkerfið virkar þannig að miðlanarnir 

uppfæra og endurnýja stanslaust nýtt efni inn á miðilinn. Áður þurfti að velja hnapp 

sem hét til dæmis ,,sýna meira“  eða bíða í einhvern tíma til að fá nýtt efni inn. En 

með tilkomu endurnýjunarkerfisins er enginn endastöð á samfélagsmiðlum lengur. 

Tíminn sem líður á milli skiptir ekki máli, alltaf finnur miðillinn nýtt afþreyingarefni 

sem birtist á skjánum. Allir vinsælustu samfélagsmiðlar í heimi hafa uppfært þetta í 

kerfi sínu. Uppfinningarmaðurinn Brichter verður bara ríkari og ríkari og notendur 

háðara og háðari. Afþreyingin er endalaus og aldrei lenda notendur á endastöð á 

samfélagsmiðlum, ólíkt fréttasíðum og við lestur greina eða þegar horft er á 

myndbönd eða bíómyndir. Tæknin á samfélagsmiðlum er úthugsuð af þúsundum 

sérfræðinga sem vinna að því að halda okkur sem mest þar. Brichter segir í viðtali við 

The Guardian að hann geri sér grein fyrir því hversu mikil fíknihegðun myndast með 

endurnýjunarkerfinu sem hann fann upp og er komið á alla helstu samfélagsmiðla 

(Walton, 2017; Hill, 2018).  

Snapchat er forrit sem gerir notendum kleift að senda myndir og myndbönd  

milli sín og samtöl geta einnig átt sér stað. Ný viðbót við forritið eykur notkun þess. 

Fyrir aftan nafn vina og kunningja sem notendur hafa á miðli sínum er tala sem sýnir 

hversu marga daga í röð tilteknir notendur hafa sent myndir, texta eða myndbönd sín á 

milli. Þessi aðferð samfélagsmiðilsins Snapchat minnir á fyrrnefndar aðferðir sem eru 

einungis settar upp af hagsmunasjónarmiðum stórfyrirtækjana (Vísir, 2016). 

Í dag hefur Apple viðurkennt að ofnotkun geti haft neikvæð áhrif á fólk og 

hefur Apple í nýjustu uppfærslu sinni sett upp tól sem hjálpar notendum að draga úr 

skjátíma sínum (Hill, 2018). Samhliða þróun snjallsímans hefur nefnilega orðið 
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snjallsímafíkn orðið til. Fíknin er náskyld þeim einkennum sem netfíklar sýna, eins og 

mikla netlöngun og litla þátttöku í daglegu lífi (Kwon o.fl, 2013). Ýmsar 

skilgreiningar eru til um snjallsímanotkun sem fíkn og eiga þær það allar sameiginlegt 

að lýsa snjallsímanotkuninni sem þráhyggju gagnvart símanum. Þráhyggjuhegðunina 

má greina í nokkra þætti. Í fyrsta lagi er talað um árekstra þar sem snjallsímanotkun 

rekst á og hefur áhrif á daglegar athafnir einstaklinga, svo sem nám og vinnu. Í öðru 

lagi er talað um að utanaðkomandi þurfi að hafa stjórn á notkuninni þar sem 

einstaklingur geti ekki sjálfur tekið á henni. Í þriðja lagi er það hegðunin en hún 

einkennist af snjallsímanotkun þar sem einstaklingur er mjög mikið í símanum. Í 

fjórða lagi eru það neikvæðar tilfinningar og reiði þegar einstaklingur getur ekki notað 

snjallsímann af einhverjum ástæðum (Twenge, Joiner, Rogers og Martin, 2018).  

Grundvöllur fíknar er eðlislæg löngun okkar í vellíðan. Það kerfi sem leikur 

aðalhlutverk í fíkninni er umbunarkerfið þar sem aðalboðefnið er dópamín. Þegar við 

gerum eitthvað sem vekur hjá okkur vellíðan og ánægju eykst virknin í 

umbunarkerfinu, dópamínframleiðsla eykst og hún eykur framleiðslu morfíntengdra 

efna heilans, endorfínunum. Með þessu móti róast varnarkerfi líkamans og okkur líður 

betur, því dópamín hefur aukist í líkamanum. Það sama gerist í samskiptum okkar við 

aðra. Þar sem ánægjuleg samskipti leiða til þess að umbunarkerfið fer í gang dreifist 

aukið dópamín í líkamann og í framhaldinu aukið endorfín. Þá róast varnarkerfið og 

okkur fer að líða vel (Guðbrandur Árni Ísberg, 2012). Sálfræðingurinn og 

taugafræðingurinn Antoine Bechara líkir fíkn í netið og samfélagsmiðla við harða 

fíkniefnaneyslu. Notkunin gefur af sér ákveðna umbun sem felur í sér ánægju 

taugaboðefnisins dópamíns í líkamann sem lætur okkur líða vel. Það að vafra á netinu 

í snjalltækjum gefur okkur stanslausa dópamínupplifun, við fáum högg við hver ný 

skilaboð og tilkynningar (Vuong, 2017). 

Hugtakið snjallsímafíkn hefur verið rætt við ýmsa fræðimenn hér á landi. Einn 

þeirra er Eyjólfur Örn Jónsson sálfræðingur en hann hefur í mörg ár sinnt fólki með 

tölvu- og netfíkn hér á landi. Frá árinu 2012 hefur skjólstæðingum hans jafnt og þétt 

fjölgað og kynjahlutfallið jafnast. Áður var algengra að strákar ættu frekar en stúlkur 

við tölvu- og netfíkn að stríða en það hefur breyst. Síðastliðin ár hafa æ fleiri leitað til 

hans vegna snjallsímafíknar og talar Eyjólfur um snjallsímann sem streitu- og jafnvel 

óttavaldandi fyrirbæri í lífi fólks þar sem þörfin fyrir að vera sítengd bæði á 

samfélagsmiðlum og í síma er mikil. Það geti valdið streitu hjá fólki þessi tilfinning 
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að þurfa alltaf að vera við símann og svara og fólk virðist ætlast til þess sama af 

öðrum (Ríkisútvarpið, 2016).  

 

1.3.2 Áhrif snjallsímans 
Umræðan um áhrif snjallsímans á líf okkar er orðin fyrirferðarmikil. Er tæknin að 

einfalda allt og gera lífið miklu betra? Eða er verið að mata okkur öll af sama efninu á 

sömu miðlunum og stjórna þannig hugsunum okkar og hafa áhrif á okkur? Ef við 

skoðum snjallsímann með tilliti til gagnrýnna kenninga er hægt að líta svo á 

gagnrýnina vanti hvað varðar áhrif snjallsímanotkunar á okkur. Stór hópur fólks hefur 

atvinnu af því að gera okkur háð tækjunum og allt er að færast í símana og gera okkur 

háðari þeim. Innsýn í líf annarra, krafa um að sýna frá eigin lífi og endalaust efni sem 

við höfum jafnvel ekki hugmynd um hvaðan kemur. Okkur er haldið uppteknum með 

snilldarlegum hætti. Afþreyingin er endalaus, samskiptin kalla á svör og 

tilkynningarnar og hljóðin úr símanum gera okkur oft tengdari símanum en fólkinu í 

kringum okkur. 

Áhugavert er að skoða áhrif snjallsímanotkunar á tengsl við þá sem eru með 

okkur í raunheimi (e. real world). Við fæðingu höfum við meðfædda þörf til tengsla. 

Alveg frá fæðingu gefum við þau skilaboð með ýmsum hætti að við þörfnumst nándar 

og tengsla. Helsta birtingarmynd þess er hvernig ungabörn sækja í fang foreldra og 

líður best þar. Lykt foreldra róar og rödd móður veitir öryggistilfinningu. Þörfina fyrir 

tengsl fylgir okkur frá upphafi og fylgir okkur alla ævi (Guðbrandur Árni Ísberg, 

2013). Manneskjan er félagsvera og hefur þörf fyrir að lifa, tengjast og þroskast með 

öðrum mannverum. Nándarsambönd hefjast á nánum tengslum við foreldra frá 

fæðingu og í framhaldinu myndast náin tengsl við systkini, vini, skyldmenni og maka. 

Við eigum í misnánum samböndum alla ævina og er það hluti af þroskaferli mannsins 

(Cox, 2009).  

Á sama tíma og hefðbundinn snjallsímaeigandi eyðir um þremur til fjórum 

klukkustundum í símanum í dag hlýtur sú notkun að hafa áhrif á fólkið í 

nærumhverfinu. Foreldri sem eyðir slíkum tíma í símanum eyðir því sem samsvarar 

einu ári af fyrstu sex árum barnsins síns við þá iðju (Ásgeir Tómasson, 2015). 

Snjallsímanotkun í samveru foreldris og barna var skoðuð í þátttökuathugun sem var 

gerð í Bandaríkjunum árið 2014. Rannsakendur fóru á veitingastaði og fylgdust með 

foreldrum með barni sínu eða börnum. Fylgst var með foreldrum sem voru í símanum 
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og hegðun beggja aðila metin út frá því. Misjafnt var hvernig börnin brugðust við 

notkuninni. Sum reyndu að finna leiðir til að fá athygli foreldra, önnur fengu sjálf tæki 

til að eyða tímanum í og sum virtust ekki kippa sér sérstaklega upp við þetta. 

Niðurstöður þátttökuathugunar benda til þess að samskipti milli foreldris og barns hafi 

verið minni vegna snjallsímans, bæði með og án orða (Radesky, Kistin, Zuckerman, 

Nitzberg, Gross, Kaplan- Sanoff, Augustyn og Silverstein, 2014). 

Til að greina betur áhrif snjallsímanotkunar á náin sambönd er hægt að skoða 

ástarsambönd sem eru eitt af nánustu samböndunum sem við eigum. Niðurstöður 

rannsóknar Þórhildar Stefánsdóttur (2016) á áhrif snjallsímans í nútíma 

ástarsamböndum geta gefið glögga mynd af áhrifum snjallsíma á náin sambönd. Þær 

sýndu að allir viðmælendur rannsakanda fundu fyrir pirringi, skort á athygli vegna 

snjallsímanotkunar maka síns og þeim fannst illa farið með gæðastundir. Þegar 

snjallsíminn með öllum sínum afþreyingar- og samskiptamöguleikum er alltaf við 

höndina getur það komið niður á samveru með öðrum. Einstaklingar geta verið á 

staðnum en andlega fjarverandi því notkun þeirra í símanum eða öðrum tækjum hefur 

athyglina (Li, 2016; Schoppe-Sullivan, Yavorsky, Bartholomew, Sullivan, Lee, Dush 

og Glassman, 2016). Árið 2017 voru 71% allra virkra netnotenda á samfélagsmiðlum 

(Statista, 2019).  

Á samfélagsmiðlum er krafa um að vera sítengdur. Notendur vilja viðbrögð frá 

öðrum notendum og notendur finna oft fyrir ótta um að vera að missa af einhverju á 

miðlinum. Krafan um að vera sítengd er talsverð og kemur þessi truflun gjarnan niður 

á viðveru okkar í raunheimi (Li, 2016; Schoppe-Sullivan o.fl., 2016). Einstaklingar 

hafa meðfædda þörf til að vera í félagslegum samskiptum við aðra til að lifa af og 

finna öryggi (Beckett og Taylor, 2010). Frumþörf einstaklinga er fólgin í því að vera í 

samskiptum til að læra samheldni, að finna samkennd með öðrum og mynda örugg 

tengsl. Guðbrandur Árni Ísberg (2013) sem skrifaði bókina Í nándinni hefur sérhæft 

sig í nánd, tengslum og innlifun í samskiptum og samveru fólks. Bók hans er 

áhugavert að lesa með snjallsímamenninguna í huga. Guðbrandur segir í bók sinni að 

hamingjan byggist á öruggum tengslum og nánd við annað fólk. Þegar lítil og engin 

nánd eigi sér stað í samskiptum við aðra verði tengslin óörugg, yfirborðskennd og 

geta verið uppspretta kvíða. Í nútímasamfélagi er snjallsímanotkun sífellt að aukast, 

samskiptaleiðum að fjölga og samskipti í gegnum rafræna miðla farin að eiga stóran 

sess í lífi okkar. En hver eru gæði þessara samskipta og hvernig koma þau niður á 

samskiptum og samveru okkar?  
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Kenningar um félagslega nærveru (e. social presence theory) eiga rætur sínar 

að rekja til félagssálfræðinga um mannleg og táknræn samskipti. John Short, Ederyn 

Williams og Bruce Christie eru fræðimennirnir bak við þessar kenningar. Í 

kenningunum segir að sambönd verði nánari þegar andlitssvipbrigði, augnsamband og 

líkamstjáning eru partur af samskiptum fólks. Nærvera er sögð mikilvæg þegar 

einstaklingar eiga í samskiptum og geri sambönd nánari (Cui, Lockee og Meng, 

2013). Mikilvægi samskipta augliti til auglitis eru okkur mikilvæg, þannig höldum við 

tengslum við raunveruleikann og fáum bestu útrásina fyrir samskipti (Li, 2016).  

Snjallsímar eru mjög aðgengilegir til þess að kíkja eitt augnablik eftir nýjum 

skilaboðum eða uppfæra stöðu á samfélagsmiðlum. Þetta er orðinn hversdagsleg 

hegðun til þess að halda tengslum við aðra (Li, 2016). Með tækninni er hægt að halda 

ákveðinni fjarlægð en einnig er hægt að takast á við einmanaleika með því að leita til 

annarra einstaklinga í gegnum samfélagsmiðla. Þeir sem eru einmana eiga því kost á 

því með hjálp samfélagsmiðla að vera virkir í netsamfélaginu þar sem miðlarnir geta 

auðveldað þeim að eignast vini, gerast meðlimir í hópum, þar sem einstaklingar og 

hópar með sameiginleg gildi og áhugamál eru oft aðgengilegir (Shen, 2015). Nærvera 

annarra í gegnum tæknina er þó aldrei sú sama og hún er í raunverulegum samskiptum 

(Turkle, 2012). Á sama tíma geta samfélagsmiðlar stuðlað að því að notendum finnist 

þeir félagslega tengdari vegna samskipta á samfélagsmiðlum, sama hversu mikil 

samskiptin eru augliti til auglitis (Felt og Robb, 2016). 

Samskipti eru með fjölbreyttari hætti en þau voru fyrir tíma snjallsíma. Fólk 

heldur ekki síður tengslum við aðra í gegnum þessa miðla og áhugavert er að skoða 

hver gæði þeirra eru. Aðgengi að fólki í gegnum miðlana er þægileg og tengslin við 

aðra því einföld (Li, 2016). Margar rannsóknir hafa verið gerðar á gæðum og áhrifum 

þeirra og eru þar skiptar skoðanir. Rannsókn sýndi fram á að tengsl sem mynduð eru 

rafrænt virðast jafn traust og tengslamyndanir í persónulegri nálægð (Ellison, Lampe 

og Smock,  2011). Það er þó dregið í efa af öðrum fræðimönnum. Conor Sen og 

Dimitri Williams (2011) flokka tengsl sem mynduð eru á netinu í grynnri flokk en 

önnur. Telja þeir að áhætta slíkra sambanda sé mun minni og þótt auðveldara sé að 

mynda slík samskipti þá sé álíka auðvelt að slíta þeim (Sen og Williams, 2011). Aðrir 

segja að fólk sé oft tilbúnara að opna sig í rafrænum samskiptum og það getur því 

einfaldað fólki að tjá hugsanir sínar og tilfinningar og samskiptin orðið djúp vegna 

þess að fólk sé hreinskilnara við skjáinn og sambönd jafnvel þróast betur í 

framhaldinu augliti til auglitis (Sen og Williams, 2011). Aðrir benda á að með 
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tækninni sé hægt að halda ákveðinni fjarlægð við aðra en á sama tíma geti 

samfélagsmiðlar verið góðir til að koma í veg fyrir einmanaleika. Með því að hafa 

samskiptin á þessu formi er hægt að eiga þau hvar og hvenær sem er, við hvern sem er 

(Turkle, 2012). Nærvera annarra í gegnum tæknina er þó aldrei sú sama og hún er í 

raunverulegum samskiptum (Turkle, 2012).  

Áhrif snjallsímans á andlega líðan má einnig sjá í umbuninni sem á sér stað á 

miðlunum. Í símanum má fara einfaldar leiðir til að fá viðurkenningu og tækin geta 

veitt notendum snögg og einföld verðlaun eða viðurkenningu. Viðbrögð með 

takkanum „like“ og athugasemdum geta látið okkur líða vel og tölvuleiki getum við 

spilað aftur og aftur og náð árangri sem okkur líður vel með (Vísir, 2016). 

Snjallsíminn gerir líf okkar vissulega betra að einhverju leyti, einfaldar það og gerir 

það stundum skemmtilegra. Við tökum upp símann í trú um góðar tilfinningar, 

viðurkenningar, skemmtilega afþreyingu og notalega stund með sjálfum okkur. Hins 

vegar sýna fleiri en færri rannsóknir að notkun snjallsímans hefur slæm áhrif á heilsu 

okkur (Walton, 2017). 

Heilsan er það dýrmætasta sem við eigum og margir fræðimenn hafa leitast 

eftir því að skoða áhrif nýrrar tækni á heilsu okkar. Rannsókn frá árinu 2014 skoðaði 

tilfinningar og heilsu tengda virkni á Facebook. Í símanum finnst fólki tíma sínum illa 

varið og sú innsýn sem fólk telur sig hafa inn í líf annarra á samfélagsmiðlum gefur 

þeim oft neikvæða hugmynd um eigið líf. Helstu niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu 

að þrátt fyrir neikvæð áhrif snjallsímans á andlega heilsu heldur fólk áfram að nota 

símann (Sagiogluo, 2014).  

Unglingar eru viðkvæmur hópur samfélagsins. Þeir fæddust inn í heim þar sem 

snjallsíminn er allt umlykjandi, ólíkt okkur sem eldri erum. Fyrir þeim eru snjallsímar 

engin nýjung heldur lífsstíll (Walton, 2017) og unglingar eyða frítíma sínum í 

símanum og öðrum nettengdum tækjum (O’Keefe and Pearson, 2011). Kvíði hefur 

aldrei verið meiri hér á landi. Langsniðsrannsóknin ,,Ungt fólk“ hefur verið lögð fyrir 

ungt fólk á Íslandi frá árinu 2000. Kvíðakvarðinn hefur á þessi tímabili tekið stórt 

stökk hjá báðum kynjum. Árið 2012 var hann 7,7% hjá stúlkum, árið 2014 var hann 

kominn í 13% og 2016 í 16,9%. Strákar virðast finna minna fyrir kvíðaeinkennum en 

talan hjá þeim hefur farið úr 2,1% árið 2012 í 3,5% árið 2016 (Margrét Lilja 

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

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

Fíkniráðgjafi í Bandaríkjunum (Hill, 2018) segir mikla snjallsíma- og aðra skjánotkun 
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hafa ýmis neikvæð áhrif á andlega og líkamlega heilsu og að ungt fólk í dag sé að 

sumu leyti skemmt af notkun samfélagsmiðla þar sem fíknin í ,,like“, þráin að tilheyra 

og fá viðurkenningu sé þeim svo mikilvægt. Barátta þeirra um að tilheyra í því 

tæknisamfélagi sem við lifum í er svo sterk að afleiðingarnar eiga það til að birtast t.d. 

í einkennum þunglyndis, átröskunar, sjálfskaðandi hegðunar, kvíða og streitu. 

Áhrif snjallsímans á líf okkar tekur á sig ýmsar myndir og áhrifin ýmist 

jákvæð og neikvæð og hlutlæg og huglæg. Áhrif snjallsímans á notendur eru til staðar 

og á meðan símatími og annar skjátími eykst með árunum er mikilvægt að fylgjast 

samhliða því með áhrifunum. 
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2 Fyrirlestrar 
Að standa fyrir framan hóp af fólki og miðla til þeirra á fyrirlestrarformi krefst 

undirbúnings. Fyrirlestrar þurfa að vera einfaldir, hnitmiðaðir, með ekki of mörgum 

áhersluatriðum. Framsetning þarf að vera skýr, með inngangi, meginmáli og 

lokaorðum. Athygli fólks í dag er minna en áður og frásagnir þurfa því að vera 

snarpari og hnitmiðaðri (Háskóli Íslands (e.d.). Til eru ýmsar leiðir til að ná til hóps 

fólks með miðlun. Fyrirlestrar eru taldir ein áhrifamesta og besta leiðin til að höfða til 

fólks, sé til þeirra vandað og áhugi fyrirlesara er gríðarlega mikilvægur því hann 

smitar út frá sér (Denny, 2000).  

Við undirbúning fyrirlestur míns horfði ég á myndbönd um góða framsögn á 

miðlinum Youtube. Mikið er til af efni á netinu þar sem leiðbeint er um góða 

framsögn auk þess sem ýmsar hagnýtar bækur eru til. Ég hef helst stuðst við bókina 

Talaðu máli þínu (Denny, 2000) sem er hagnýt bók fyrir þá sem vilja ná betur til 

áheyrenda sinna. Bók Dale Carnegie um árangursríka ræðumennsku studdist ég einnig 

við. Efni frá Háskólanum reyndist mér einnig vel þar sem ég fann fyrirlestur um 

fyrirlestra. Í bók Dennis (2000) eru punktar um framsögn sem ég hef tileinkað mér, 

meðal annars eftirfarandi: 

Þetta snýst ekki um hvað sagt er heldur hvernig það er sagt (51). 

Eina leiðin til að sigrast á óttanum er að halda áfram að gera það sem maður 

óttast (24). 

Einungis vel undirbúinn ræðumaður á það skilið að vera öruggur með sig (33). 

Eigin reynsla og kunnátta er mikilvæg og þess vegna er áhrifaríkt að nefna nokkrar 

ástæður þess að maður standi fyrir framan hópinn en ekki einhver annar (Carnegie, 

2002). Gott efni þýðir ekki endilega góð framsögn og það er mikilvægt þegar 

fyrirlesari er kominn með efnið og afmörkunina á hreint að undirbúa framsögn sína 

vel (Moulden, 1995). Þá þarf skipulag að vera skýrt og útskýringar góðar. Í 

fyrirlestrum getur komið sér vel að brjóta upp fyrirlestraformið með því að varpa fram 

spurningum, kalla eftir spurningum, leggja fram álitamál eða notast við aðrar 

gagnvirkar leiðir (Carnegie, 2002). 

Dennis (2000) bendir á að fyrirlestrar eigi að vera um 20 til 30 mínútur að 

lengd og einungis eigi að fjalla um tvö til þrjú atriði hverju sinni. Athygli og minni 

áheyrenda þarf að ráða við upplýsinganar og geta unnið úr þeim. Efni á glærum þarf 
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að vera stutt og hnitmiðað svo áheyrendur missi ekki athyglina við að lesa allt sem 

fyrirlesari segir (Moulden, 1995).  

Sjálfsagt þekkja flestir að ranka við sér í miðri framsögn annarra og vera í 

einhverjum allt öðrum heimi. Ég þekki þá tilfinningu vel og hef í undirbúningi mínum 

einbeitt mér að því að smíða fyrirlestur sem heldur athygli áheyrenda með því að fá 

áheyrendur til að taka þátt og hafa fyrirlesturinn gagnvirkann. Eins og segir í bók 

Dennis (2000) þarf sá sem kemur fram ekki síður að undirbúa sig fyrir spjall með 

áheyrendum. Fyrirlesari á að halda sig við einfaldleikann. Hafa setningar stuttar, 

glærur einfaldar og reyna að höfða til fólks (Moulden, 1995).  

Eigin áhugi fyrirlesara getur haft mikið að segja um áhrif hans á áheyrendur og 

algengt er að góðir fyrirlesarar leggi fyrirlesturinn upp með sögum, bæði úr eigin lífi 

og annarra. Fræg ræða Steve Jobs, sem er stofnandi verðmætasta fyrirtækis í 

heiminum, Apple, vakti mikla athygli og hefur verið horft á myndbandið af ræðunni 

tíu milljón sinnum. Í ræðunni við útskrift nemenda við Stanford segir hann: ,,Ég ætla 

að segja ykkur þrjár sögur úr lífi mínu“ (Stanford, 2006). Undantekningalaust er þetta 

leiðin sem er mælt er með fyrir fyrirlesara og við ræðuflutning. Segja sögur af fólki til 

að ná til fólks (Moulden, 1995). Í bók Richard Denny (2000) er lögð sama áhersla á 

sannar sögur til að vekja athygli áheyranda. Þannig aukast líkurnar á að áheyrendur 

samsami sig við fyrirlesara og finni betri tengsl við hann. Góðir fyrirlestrar byggjast á 

góðum áhorfendum. Sá sem talar fyrir hópi nær ekki góðum árangri með framsögn 

sinni nema honum takist að vinna hug og hjarta áheyrenda sinna (Moulden, 1995). 

Ég hef reynt að vanda vel til þess fyrirlesturs sem ég flyt fyrir nemendahópa.  

Ég hef fyrirlesturinn gagnvirkan með því að sýna hópnum strax í upphafi áhuga. Bið 

nemendur reglulega að rétta upp hendi, spyr þá spurninga út í salinn, leyfi þeim sem 

eru að tala saman að tala yfir hópinn ef þeir vilja deila einhverju með okkur, gantast í 

þeim ef tækifæri gefst til og legg áherslu á að vera brosmild.  

Máttur myndarinnar er mikill í framsögnum enda er sjón sögu ríkari. Það þykir 

áhrifaríkt að beita myndrænu efni í framsögn því það getur stutt við hið talaða mál. 

Efnið sem ég hef unnið síðustu ár kemur sér vel sem myndrænt efni framsagnar. Ég 

legg mikla áherslu á myndir sem nemendur geta samsamað sig við því þannig næ ég 

til þeirra. Á myndum 1, 2 og 3 eru dæmi sem ég styðst við í fyrirlestri mínum. Þar 

birtast myndir af unglingum sem ég fékk til að leika eftir snjallsímanotkun. 
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Mynd 1 „Vinir þeirra - símarnir“. Grunnskólanemendur í leiklistahóp Kársnesskóla, tekin 4.desember 

2018. Ljósmynd: Þórhildur Stefánsdóttir       

 
 
Mynd 2 „Saman en ekki saman“. Grunnskólanemendur í leiklistahóp Kársnesskóla,  tekin 4. desember 

2018. Ljósmynd: Þórhildur Stefánsdóttir 

 
 
Mynd 3 „Ég eða síminn?“. Grunnskólanemendur í leiklistahóp Kársnesskóla, tekin 4. desember 2018. 

Ljósmynd: Þórhildur Stefánsdóttir 
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Auk ljósmynda, sem ég legg mikla áherslu á, hef ég búið til grafískar myndir sem 

birtast á glærunum. Myndir 4, 5, 6 og 7 eru góð dæmi um þannig myndir. 

 

 
Mynd 4 „Allir í símanum – alltaf í símanum“. Mynd: Þórhildur Stefánsdóttir 

 
 

 
Mynd 5 „Vinur minn snjallsíminn “. Mynd: Þórhildur Stefánsdóttir 

 
  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

29 

Mynd 6 : „Hvor heimurinn skiptir þig meira máli? “. Mynd: Þórhildur Stefánsdóttir 

 
 

 

 
Mynd 7. „Allt heimsins áreiti “. Mynd: Þórhildur Stefánsdóttir 

 
 

Í lok fyrirlesturs skipta nemendur sér í hópa, þrír til fimm í hverjum, og vinna 

verkefni sem ég legg fyrir þá. Nemendur fá autt blað og skriffæri. Umræður sem fara 

fram í hópunum þykja mér mikilvægari en áreiðanleiki og réttmæti gagna þótt ég 

leggi mikla áherslu á það að allt sé eins staðlað og mögulegt er. Áreiðanleiki (e. 

reliability) gefur upplýsingar um gæði rannsóknar, hversu góðar niðurstöður eru. 
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Áreiðanleiki í rannsóknum snýst um að sé rannsókn endurtekin séu líkur á 

sambærilegri niðurstöðu og þeim mun oftar sem hún sé endurtekin, með viðunandi 

niðurstöðum, að hún sé alltaf áreiðanleg. Þeir þættir sem eru rannsakaðir þurfa að vera 

stöðugir og sambærilegir milli hópa til að geta treyst á niðurstöður (Merriam, 1995).  

Ég bið nemendur að svara eftirfarandi spurningu: ,,Hvað mynduð þið vilja 

gera meira af ef þið væruð minna í snjallsímanum?“ Ég tel þá aðferð að láta þá svara 

þessari spurningu í hópum mikilvæga vegna umræðunnar sem skapast.  

Rannsóknaraðferðin sem ég notaði til að afla gagna er blönduð og í raun frekar 

erfitt að skilgreina hana nákvæmlega. Aðferðin er megindleg að því leyti að 

þátttakendur eru margir, búið er að ákveða fyrirfram hvað er verið að skoða og leitast 

er eftir staðreyndum um snjallsímana. Hægt er að vinna með tölurnar, finna meðaltöl, 

dreifingu og tengingar hópa í megindlegum rannsóknum (Neuman, 2005; Lichtman, 

2013). Þar sem þátttakendur svara spurningu í þriggja til fimm manna hópum er 

mikilvægt að tala um vankanta spurningakönnunarinnar sem megindlegrar 

rannsóknaraðferðar. Hópavinnuna er einnig hægt að flokka sem rýnihópaaðferð, sem 

er eigindleg. Með rýnihópaaðferð er hægt að fá góða innsýn í skoðanir fólks. 

Rýnihópaaðferð er þegar hópur ræðir saman og rannsakandi skrifar hjá sér eða tekur 

upp umræður hópsins og skrifar hjá sér eftir á. Þrátt fyrir að rannsakandi geti ekki 

verið í öllum hópum á sama tíma minnir þessi aðferð á rýnihópaaðferðina sem hentar 

vel þegar rannsókn beinist að huglægum atriðum, mati á þjónustu eða ímynd einhvers 

(Greining fræðsluþarfa, 2019). Helsti galli rýnihópa er að samræður í hópunum geta 

orðið einsleitar og ruglingslegar og getur það gerst að einn eða fleiri tjái sig mest og 

stjórni því hver svör hópsins verða. Ég reyni að koma í veg fyrir það með því að 

ganga á milli hópa meðan nemendur svara spurningunni og hvet þá til samræðna og 

að það komi eitt eða fleiri atriði frá hverjum og einum í hópnum.  
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3. Framkvæmd  
Til að afla gagna fyrir verkefni mitt Vinur minn snjallsíminn fór ég í grunnskóla í 

Kópavogi og nágrenni og hélt fyrirlestur. Ég notaði myndrænt efni, svo sem 

ljósmyndir, grafískar myndir og myndbönd sem ég hef gert. Auk þess birti ég á 

glærum tilvitnanir (e. quotes), niðurstöður rannsókna og staðreyndir um snjallsímann. 

Glærusýningin mótaðist í vinnuferlinu þar sem ég hef séð hvað hefur virkað vel og ég 

hef fengið nýjar og betri hugmyndir.  

 

3.1 Fyrirlestrar í grunnskólum 
Ég valdi fyrirlestra sem miðlunarleið því þannig gefst tækifæri til að miðla á 

fjölbreyttan hátt, til dæmis með myndböndum, myndum, texta og framsögn. Í 

fyrirlestrum mínum nota ég allar fyrrnefndar leiðir til að ná til nemenda auk 

fræðilegra upplýsinga. Viðvera mín er um 30–40 mínútur þar sem ég byrja heimsókn 

mína á því að kynna mig og held svo um það bil 20 mínútna fyrirlestur fyrir hópinn, 

þá fer ég yfir 10–12 glærur. Ég legg mikla  áhersla á að fyrirlestrarnir séu opnir og 

bjóði upp á gagnvirkni. Nemendur eru beðnir um að rétta upp hönd strax í upphafi 

eigi þeir snjallsíma. Þeir sem hafa ekki átt snjallsíma í hópunum hafa gjarnan fengið 

smá athygli fyrir að skera sig úr og athyglin hefur að mestu leyti verið jákvæð. 

Þegar ég hef farið yfir glæruna þar sem ég kynni mig stuttlega segi ég þeim 

sanna sögu frá mínum fyrsta fyrirlestri. Sú saga segir frá því þegar ég gekk inn í opið 

rými grunnskólans áður en fyrirlestur átti að hefjast, þar sem um 50 unglingar biðu. 

Það var eins og ég hafi verið draugur, það sá mig enginn. Þegar sá fyrirlestur hefst þá 

spyr ég yfir hópinn hvort einhver hafi séð mig gangi inn í rými skólans, þar sem beðið 

var. Aðeins einn strákur úr þeim hóp rétti upp hendi og segist hafa séð mig ganga inn. 

Ég spurði hann hvort hann hafi einhver svör við því hvers vegna hann hafi séð mig 

ganga inn en enginn annar. Þá segir hann mér að hann hafi tapað leik í símanum og 

litið upp vegna þess að hann var að bíða eftir að geta byrjað aftur. Þessi saga hefur 

verið hinn fullkomni ísbrjótur í upphafi fyrirlestra. Þessi upplifun studdi einnig við þá 

tilfinningu mína að ég þurfi að miðla til þessa hóps um snjallsímana sem eru orðnir 

svo hefðbundin partur af nútímasamfélagi okkar. Það voru semsagt allir í síma eða 

spjaldtölvu þegar ég gekk inn í rýmið. 

Næst færi ég mig yfir á glæru sem sýnir símann sem ég átti á þeirra aldri og 

þar við hliðina á er mynd af nútíma snjallsíma og ég fer að tala almennt um 
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snjallsímann. Ég segi þeim frá því að snjallsíminn hafi verið að þróast frá 2007 og þau 

séu fyrsta kynslóðin sem beinlínis fæðist með snjallsímann í hendinni. Í framhaldinu 

ræði ég við þau um þróun snjallsímans, hvernig notendur eru að yngjast og eldast og 

að við Íslendingar séum ein netvæddasta þjóð í heimi. 

Þema næstu glæru er símatími, það er sá tími sem við eyðum í símanum. Ég 

bið nemendur að rétta upp hönd ef þeim finnst tíminn líða hratt í símanum. Flestir ef 

ekki allir rétta upp hönd þegar ég segi þetta og virðast almennt sammála um 

tímaþjófinn sem snjallsíminn er. Þarna er ég strax komin með þema fyrirlestursins, 

sem ég byggi mikið á símatíma okkar. Á glærunni birtist þeim mynd nr. 7 og segi 

þeim frá þeim sérfræðingum sem vinnu hinum megin við skjáinn að því að hámarka 

notkun okkar. 

Í beinu framhaldi segi ég þeim frá tilraun sem ég gerði á símatíma fólks þar 

sem ég bað ungt fólk sem ég hitti í Kringlunni í febrúar 2019 um að kíkja í símann 

sinn. Skólavinkona mín fór með mér og tilraunin okkar snerist um það að stoppa fólk 

á aldrinum 13 til 30 ára og biðja það að skoða í símanum símanotkun sína undanfarna 

daga. Slíkar upplýsingar eru orðnar aðgengilegar í nýjum uppfærslum Apple-

snjallsíma. Flest vissu ekki af því. Meðaltalið var um fimm klukkustundir og má sjá 

dæmi um glærur með þeim upplýsingum á mynd 8 og 9 hér fyrir neðan: 

      
Mynd 8. „Símatími í lífi unglings “. Mynd: Þórhildur Stefánsdóttir    
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Mynd 9. „Símatími í lífi ungs manns “. Mynd: Þórhildur Stefánsdóttir 

 
 

Þarna er ég komin með sögur af fólki inn í fyrirlesturinn líkt og mælt er með að gert 

sé til að ná til fólks. Ég hef fundið að þetta hefur höfðað til nemenda og þeir eru mjög 

áhugasamir. Oft myndast kliður á þessum tíma því nemendur eru sjálfir farnir að 

skoða sinn síma á þessum tímapunkti. Mér hefur fundist það jákvætt.  

Meðalnotkun þeirra einstaklinga sem ég talaði við í Kringlunni voru fimm 

klukkustundir og ég segi nemendum að það sé sambærilegt niðurstöðum rannsókna 

sem ég hef lesið. Símatími fólks hefur verið að aukast um 4% með árunum og er 

meðaltalið í dag komið í fjórar klukkustundir. 

Á næstu glæru er hef ég sett töluna 4 klukkustundir í víðara samhengi. Þar sem 

þetta gerir um 28 klukkustundir á viku og tveir og hálfur mánuður af árinu. Allur 

janúar, febrúar og hálfur mars og við bara búin að vera í símanum allan tímann. Að 

lokum færi ég þetta yfir á heila ævi og segi þeim að ímynda sér 80 ára manneskju sem 

hefur verið svona mikið í símanum. ,,Hvað halda þau að þetta séu mörg ár í lífi 

manneskjunar?“ Ég segi þeim að lokum að það séu 16,7 ár. ,,Ímyndið ykkur allt sem 

þið getið verið búin að gera á þessum tíma“ segi ég við þau áður en ég skipti yfir á 

næstu glæru. 

Glæran sem kemur næst er með spurningu, þar fer ég til baka og spyr hvort 

það sé eitthvert þema sem þau tóku eftir hjá þeim sem ég gerði tilraun á í Kringlunni. 

Svörin standa ekki á sér og það er alltaf einhverjir í hópunum sem svara strax 

,,samskipti“ eða ,,vera með fólki“. Ég skipti þá strax á næstu glæru þar sem tilvitnanir 

um mikilvægi samskipta birtast. Brot úr viðtali við sálfræðinginn Guðbrand Árna 

Ísberg um nánd, tengsl og samveru á tímum snjallsímans spila ég þegar við á. Þar talar 
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Guðbrandur um samskipti unglinga í dag og hvernig einangrun hefur orðið meiri 

vegna snjallsímans. Hann segir meðal annars: ,,Ef við erum að fara endalaust inn í 

þennan heim, sem er ekki raunverulegur heimur, þá erum við að taka tíma frá 

tengslum við annað fólk.“ Önnur tilvitnun frá Guðbrandi: ,,Unglingar eru kannski 

fimm saman og sitja öll í snjallsímanum, þau eru ekki að styrkja tengslin sín á milli, 

snjallsíminn getur einangrað okkur svo mikið. Förum að koma með eitthvað í staðinn 

fyrir það sem við þörfnumst mest, nefnilega, góðra tengsla við annað fólk.“ 

Þegar ég hef sagt nemendum frá atriðum úr viðtalinu eða sýnt þeim brotin úr 

því ræði ég við þá um breytinguna sem hefur orðið. Hvernig síminn er farinn að vera 

stór partur af mörgum aðstæðum lífsins. Fylgir okkur hvert sem við förum, vöknum 

með hann á náttborðinu, skoðum hann áður en við förum fram úr, höfum hann við 

matarborðið, sækjum í hann á almenningsstöðum og tökum hann upp í samveru með 

okkar nánustu. Á sömu glæru (mynd 10) sjá þau mynd af vinkonuhópi þar sem ég hef 

tekið símana út af myndinni. Ég spyr þau hvort þær séu raunverulega að eyða tíma 

saman eða frekar með símanum sínum? Myndin hægra megin á glærunni er mynd af 

pari sem ég fékk leyfi fyrir að birta. Þar má sjá par úti að borða, stelpan og strákurinn 

eru bæði í símanum en strákurinn var alltaf að líta á stelpuna og athuga hvort hann 

næði athygli hennar. Nemendur eru í framhaldinu spurð hvort þeim finnist ekki farið 

illa með góðar stundir í tilfelli parsins, það er að fara fínt út að borða og hanga svo í 

símanum allan tímann.  

 

 
Mynd 10. „Minni samskipti og meiri einangrun “. Mynd: Þórhildur Stefánsdóttir 
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Á næstu glæru (mynd 7) segi ég nemendum frá því að stórfyrirtækin og aðrir 

sem eru í þessum tæknigeira geri allt til að hámarka notkun okkur. Hvernig 

samfélagsmiðlafyrirtæki afli upplýsinga um okkur til að gera okkur háðari tækjunum. 

Skapa hjá okkur fíkn með því að láta okkur sífellt fá tilkynningar um hitt og þetta. 

Bak við tjöldin vinni sálfræðingar, geðlæknar, atferlisfræðingar og ýmsir aðrir 

sérfræðingar, að því að hámarka símatíma og netnotkun okkar á miðlunum þeirra. 

Sem dæmi um þetta bendi ég þeim á það hvernig við fáum tilkynningar um hvert 

einasta „like“. Ég bendi þeim einnig á svokallaða ,,seen“ uppfærslu í rafrænum 

samskiptum á samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram. Sú uppfærsla hefur haft 

áhrif á samskiptaform fólks því eftir að ,,seen“ kom þá eins og nafnið gefur til kynna, 

sjáum við hvenær móttakandi skilaboðana frá okkur hefur séð þau. Tilfinningar fólks 

tengt þessari uppfærslu eru að mesta leyti neikvæðar enda er algengt að þær kalli fram 

óöryggi, kvíða og brotna sjálfsmynd, því það er ekki alltaf tími til að svara en fólki 

líður eins og það þurfi þess, annars taki sendandi því illa. Tengt því spyr ég hvort 

einhver í nemendahópnum líki við ,,seen“ uppfærsluna því ég hafi ekki enn hitt neinn 

sem gerir það. Enginn af þeim hópum sem ég hef hitt virtist halda upp á þetta ,,seen“ 

fyrirbæri. 

Screentime er forrit sem ég bendi nemendum á í lok glærunnar. Oft hefur 

einhver heyrt um það en það er forrit sem fylgist með skjánotkun okkar í 

snjallsímanum og við getum beðið símann að stoppa okkur af eftir ákveðinn tíma eða 

láta okkur vita ef við höfum til dæmis eytt tveimur klukkustundum af deginum við 

skjáinn.  

 

3.2 Hópavinna 
Í lok fyrirlesturs bið ég nemendur að skipta sér í þriggja til fimm manna hópa og 

vinna saman verkefni. Ég varpa upp glæru með einni einfaldri spurningu: ,,Hvað 

mynduð þið vilja gera meira af ef þið væruð minna í símanum?“ Svörin sem hafa 

komið út úr þessu verkefni finnst mér eiga heima hér. Alls voru blöðin sem unnið var 

úr 30 talsins, nemendur voru alls um 120. Hóparnir handskrifuðu 2 – 12 atriði niður á 

blöðin og var ýmist sama skriftin allan tímann eða mismunandi skriftir, sem segir 

manni að fleiri en einn hafi skrifað hverju sinni. Það sem var algengast að hóparnir 

skrifuðu var að vera meira með vinum, meiri útivera og aukin samskipti við 

fjölskyldu. 



 
 

 
 

36 

Það er áhugavert að draga það fram hvernig þau taka til orða á blöðunum. Þar 

stendur gjarnan ,,tala við fjölskyldu“ og ,,meira með vinum“. Af þessum orðum má 

skilja að samveran með fjölskyldu sé talsverð en samskiptin ekki mikil. Á sama tíma 

eru þau minna með vinunum en þau vildu vera en samskiptin við vinina þarf 

mögulega ekki að bæta því þau eru talsverð á hinu rafræna formi. Alls skrifa 26 hópar 

af 30 að þeir vildu eyða meiri tíma með vinum. Þá var einnig algengt að unglingarnir 

vildu eyða meiri tíma í áhugamál og afþreyingar svosem sund, bíó, teikningar, 

körfubolta og fleira. Þá er það áhugavert að sjá svefn og lærdóm nefnt svona oft, en 

13 hópar skrifuðu að þeir vildu sofa meira, eyddu þeir minni tíma í snjallsímanum og 

alls 12 hópar myndu gjarnan stunda nám sitt betur ef það væri ekki fyrir 

snjallsímanotkun þeirra. Þá skrifa unglingarnir einnig að þeir vilji kynnast fólki meira 

en þeir gera og ef tekið er mið af þeim orðum þá má gera ráð fyrir að unglingum 

finnst þeir ekki vera að kynnast fólki, í það minnsta ekki nægilega vel, í gegnum 

netið. Aðrir hlutir sem unglingarnir nefndu voru að njóta matar, hugsa betur um sig, 

lesa, sinna heimilisstörfum, ferðast, hringja meira og hugleiða meira. Sjá má frekari 

niðurstöðurnar á mynd 11. 

 
Mynd 11. „Svör unglinga hvað þau vilja gera meira af ef þau væru minna í símanum. Mynd: Þórhildur 

Stefánsdóttir 
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4. Lokaorð 
Það er staðreynd að snjallsímanotkun hefur aukist síðustu ár og erfitt er að sjá hvar sú 

þróun endar. Unglingar í dag fæddust inn í heim snjallsímana og fengu þar engu ráðið. 

Tæknin er og hefur alltaf verið stór partur af lífi þeirra og því engin furða að notkunin 

sé eins mikil og raun ber vitni.  

Að miðla til unglinga á fyrirlestraformi var árangursrík aðferð. Leiðin sem ég 

fór inn í grunnskólana með því að hafa samband við skólastjórnendur og var góð því 

þannig náði ég góðu sambandi við unglingana. Þá voru kennarar viðstaddir, símar 

voru ekki leyfðir og kennarar gátu unnið með efnið eða átt samtöl um efnið í 

framhaldinu við unglingana. Með því að miðla til unglinga á fyrirlestraformi og láta 

þau í framhaldinu vinna verkefni saman tengt snjallsímanum eykur möguleika á nýrri 

lærðri hegðun, eins og félagsnámskenning Bandura (1977) gerir ráð fyrir. Þegar 

unglingarnir vinna saman í hópum, ræða um mikla snjallsímanotkun og hvernig má 

betur fara með tímann getur ný og meðvitaðri hegðun orðið til tengt snjallsímanum. 

Unglingar eins og aðrir leitast eftir falla inn í hópinn, eins og Simmels (1971) gerir 

ráð fyrir með svokallaðri tískustælingu þar sem einstaklingar leitist eftir því að vera 

eins og aðrir. Í verkefnavinnunni er því möguleiki á því að unglingarnir hafi áhrif á 

hvorn annan og hafi þannig áhrif á hegðun hvors annars. 

Mikill og aukin notkun snjallsíma er staðreynd í nútímasamfélagi. Tæknin er 

sífellt að verða meiri, hugbúnaður að þróast og snjallsímasala dreifist á breiðari 

aldurshóp. En hver er ástæða þess að fólk eyðir svo miklum tíma í símanum og hvers 

vegna fjölgar sífellt í hópi snjallsímanotenda? Tæknirisarnir sem stjórna stærsta 

samfélagsmiðli í heimi, sem er Facebook, hafa viðurkennt að ásetningur fyrirtækisins 

hafi frá upphafi verið að gera notendur háða tækjunum. Það hefur tekist, þar sem allt 

er komið í símana og hugbúnaður þeirra les okkur sem opna bók og það sem við 

teljum að sé sjálfgefið og hefðbundið er oft ekki annað en birtingamynd valdhafa 

samfélagsins. Með aukinni tækni hafa tæknirisarnir náð góðu taki á notendum sínum. 

Þróunin minnir á það sem Foucault (2005) kallaði gegnsýrða menningu. 

Meðalmaðurinn tekur hlutunum sem sjálfsögðum hlut en áttar sig ekki á því hver býr 

til hefðir samfélagsins. Hugmyndir Horkheimer og Adorno (1973) eiga í raun sjaldan 

eins vel við og í nútímasamfélagi þar sem helsta iðja fólks í frítíma er notkun tækis 

sem hefur það sem markmið að gera almenning eins háðan tækjunum og mögulegt er. 

Bælingin sem þeir töldu að upplýsingin bæri með sér fremur en upplýstari samfélag 
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má í nútímasamfélagi bera saman við hina útbreiddu snjallsímamenningu þar sem það 

er hægt að mata alla af sömu menningunni og halda þannig samfélaginu til friðs. Þeim 

mun meiri tími sem við eyðum á miðlunum þeim mun stilltari erum við. Notkunin 

eykst, þeir ríku verða ríkari og fólk einangrast.  

Því meiri tíma sem við eyðum í símanum og þeim mun fleiri símar sem 

eyðileggjast og þörf fyrir nýja skapast, þannig græða þessi fyrirtæki. Að ógleymdu 

valdinu sem stórfyrirtækin hafa yfir okkar með beinni tengingu í gegnum miðilinn til 

okkar. Meira beint aðgengi að fólki en nokkur ríkisstjórn eða trúarbrögð hafa haft. Það 

má að sumu leyti færa rök fyrir það að tæknin hafi að einhverju leyti tekið við af 

trúarbrögðunum. Birtingarmynd þess má til dæmis sjá í því hversu heitttrúaðir og 

vanafastir snjallsímaeigendur eru. Þeir þurfa alltaf að eiga nýjustu tækin auk þess sem 

snjallsíminn er aldrei langt undan, ef ekki í höndum fólks, þá er hann í veskinu eða 

vasanum.Við erum mötuð af snjallsímamenningunni og við gleypum við henni án 

nokkurrar gagnrýni.  

Það er staðreynd að rafræn samskipti einfaldi oft samskipti fólks, þá virðist 

sem þeir sem eru einmana geti skapað sér meiri félagsleg tengsl í gegnum 

samfélagsmiðla  Getur verið að staðreyndin sé sú að snjallsímar sameini þá sem eru 

einmana en sundri þeim sem eru félagslega virkir. Án nokkurrar gagnrýni breytist 

ekki mikið en gagnrýni virðist vera farin að taka stökk nýlega í íslensku samfélagi þar 

sem æ fleiri gagnrýnar fréttaumfjallanir, greinar og myndir birtast, ólíkt því sem hefur 

verið síðustu ár. 

Frá fæðingu höfum við þörf fyrir tengsl við annað fólk. Þörfin fylgir okkur og 

náin tengsl og góð samskipti við annað fólk dreifa dópamíni, auka endorfín, róa 

varnarkerfið og láta okkur líða vel. Eins og niðurstöður rannsókna, sálfræðingurinn 

Guðbrandur Árni talar um og niðurstöður könnunarinnar á unglingum sýnir þá hefur 

snjallsíma- og skjánotkun helst áhrif á samskipti fólks augliti til auglitis. Meðan 

grunnþörfum okkar um tengsl og nánd við aðra er ekki nægjanlega vel sinnt getur það 

komið niður á andlegri heilsu okkar. Það hefur sýnt sig með sístækkandi hópi þeirra 

unglinga sem kljást við kvíða. Það er ekki hægt að áætla að áhrifin séu fyrst og fremst 

vegna snjallsímanotkunar. Tilvera snjallsímans hlýtur að eigi stóran þátt í þessu. Þegar 

snjallsíminn er alltaf límdur við hendur okkar hlýtur nærvera hans að hafa áhrif á 

samveruna. Tilfinningin í samveru um það að vera alltaf í óbeinni samkeppni um 

athygli fólks við símann, allt afþreyingarefnið, rafrænu samskiptin og allt hið 

endalausa sem síminn hefur upp á að bjóða. Hver eru tengslin okkar á milli þegar 



 
 

 
 

39 

síminn er alltaf óbeinn þáttur í samverunni? Með öllu áreitinu, tilkynningum, hljóði 

og upplýstum skjá. Er snjallsíminn að fjarlægja okkur hvert frá öðru, dragi úr heilsu 

okkar og geri okkur að hálfgerðum vélmennum því allir sjá og hugsa það sama í 

símanum og lítið fer fyrir gagnrýninni. Afleiðingarnar hljóta að vera versnandi andleg 

heilsa ungs fólks og einnig þeirra sem eldri eru og minni tengsl við annað fólk. 

Í símanum er enginn endastöð, erfitt reynist að skilgreina snjallsímafíkn og 

þeir ríkustu í heimi eru með almenning í vasanum, vegna notkunar okkar á tækjum 

þeirra og miðlum. Í símanum er einfalt að fá umbun, samskipti aðgengileg og stafrænt 

minni og afþreyingarefni endalaust. En það víkur þó ekki frá þeirri staðreynd að við 

erum fædd til að tengjast og eiga í raunverulegum samskiptum við annað fólk. Það er 

því mikilvægt á tímum tækninnar og þróunar snjallsímans og annarra tækja að leggja 

þau öðru hvoru til hliðar, líta upp og njóta augnabliksins sem kemur aldrei aftur. 
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