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Útdráttur 

 
Síðan snjalltækin komu á markað hefur skjáhorf aukist verulega og ekki aðeins á meðal 

fulloðnum heldur einnig á meðal yngstu barnanna. Áhyggjur varðandi þessa aukningu 

virðist vera í samfélaginu en ekki hafa langtíma áhrif snjalltækja verið rannsökuð að 

fullu, en skammtíma áhrif þess virðast nægar til þess að vekja upp áhyggjur. Í þessari 

ritgerð verður fjallað um áhrif snjalltækja á andlega heilsu barna og verður farið yfir áhrif 

þess á þroskaþætti barna, þá vitsmunaþroska og félagsþroska. einnig verður farið út í 

hegðu, tilfinningar, svefn og mikilvægi leiks og hvernig skjáhorf getur haft áhrif á 

andlega heilsu barna út frá þessum þáttum. Það er ráðlagt að börn horfi ekki á meira en 

eina klukkustund á dag en niðurstöður benda til þess að það virðist erfitt að halda í það 

markmið og er orðið algengara að börn horfi á skjá í tvo klukkutíma og jafnvel lengur. 

Notkun í óhófi getur haft neikvæð áhrif á þroska og líðan barna, og einnig notkun 

foreldra. Það getur truflað leik barna og samband á milli foreldra og barns ef skjárinn fær 

meiri athygli en persónuleg samskipti. Foreldrar þurfa því að öðlast sjálfir færni á netinu 

og vera góðar fyrirmyndir barna sinna. 

Lykilhugtök: Snjalltæki, andleg heilsa, skjáhorf, foreldrar
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Abstract	

 

Since Smart devices entered the market screen time have increase and not only among 

adults but also among the youngest children. Concerns regarding this increase seems to 

be in the community but the long-term effects of smart devices have not been fully 

investigated, but the short-term effectcs seems to be sufficient to raise concerns. This 

essay will discusse the effects of smart devices on children’s mental health and the effect 

on children’s development, both cognitive and social development. also the effect on 

behavior, emotions, sleep, the importance of play and how these topics effects children’s 

mental health. It is recommended that children do not watch for more then per day but the 

findings in this essay indicate that that it seems difficult to keep that goal and it seems to 

be common that children watch screen for two hourse and even longer. Excess screen 

time can have negative effect on children’s development and well-being, and also the use 

of parents. It can disturb children’s play and the relationship between parent and child if 

the screen get more attention then personal interaction. Parent them selves needs to obtain 

skills on the internet and be a good role model for their children. 

Key concepts: Smart Devices, mental health, screen time, parents 
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1 Inngangur 

Snjalltæki hafa verið áberandi í samfélaginu síðustu árin og virðist vera vinsælt á meðal 

ungra barna (Steingerður Ólafsdóttir, 2017). Áhyggjur virðast hafa aukist um áhorf barna 

og ráðleggja american academy of pediatrics (2011) að börn yngri en tveggja ára ættu 

almennt að forðast allt skjáhorf og börn eldri en tveggja ára ættu ekki að horfa á meira en 

eina klukkustundir á dag og þá á hágæða efni með foreldrum sínum til þess að hjálpa 

þeim að skilja efnið. Einnig hvetja þau foreldra til þess að eiga góð samskipti við börn sín 

og að hafa gott jafnvægi á milli skjáhorfs og annarra þátta sem eru nauðsynlegir fyrir 

þroska og heilsu barna. það virðist vera erfitt að halda í þessar ráðleggingar og eru t.d. 

börn í bandaríkjunum á aldrinum 0-8 ára að eyða að meðaltali um tveimur 

klukkustundum á dag yfir skjánum (Lauricella, Wartella og Rideout, 2015). Aðgengi og 

eignarhaldi hefur farið vaxandi og samkvæmt rannsókn í bandaríkjunum 2015 eignast 

börn sína eigin spjaldtölvu við fjögurra ára aldurinn og áttu þrír af hverjum fjórum sína 

eigin spjaldtölvu (Kabali o.fl., 2015). Íslensk rannsókn sýnir svipaðar niðurstöðr, þá að 

algengt er að börn eignist snjalltæki upp úr 5 ára aldrinum (Steingerður Ólafsdóttir, 

2017). Sjónvarp er ein af algengari miðlum sem börn horfa á og virðis börn hafa greiðan 

aðgang að sjónvarpi (Bently, Turner og Jago, 2016) og samkvæmt rannsókn Zimmerman, 

Christakis og Meltzoff, (2007) í bandaríkjunum eru 90% barna farin að horfa á sjónvarp 

upp úr tveggja ára aldri.  Óhóflegur skjátími hefur verið tengdur við ýmiskonar vanda, 

eins og  félagsleg  vandamál og tilfinninga vandamála (Bickham og Rich, 2006; Hinkley 

o.fl., 2014). Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að börn fái minni svefn ef þau horfa á 

snjalltæki (Magee, Lee og Vella (2014) og að börn sem horfa á óviðeigandi efni eða efni 

sem er ekki ætlað börnum getur leitt af sér árásagjarnari hegðun, reiði (Bushman og 

Huesman) og að sjónvarpsáhorf getur leitt til verra sambands á milli foreldris og barns 

(Paavonen, Pennonen, Roine, Valkonen og Lahikainen, 2006). 

Í þessari ritgerð var notast verður við fræðilegar rannsóknir og Markmið ritgerðarinnar er 

að svara spurningunni: Hvaða áhrif hafa snjalltæki á andlega heilsu barna? Það verður 

megináhersla lögð á börn 8 ára og yngri, en það virðist ekki vera mikið rannsakað um 

yngstu börnin á Íslandi, en börn á þessum aldri eru á viðkvæmum fyrir áreiti úr rafrænum 

tækjum og eru fyrstu árin mikilvæg fyrir þroska þeirra (Chassiakos o.fl., 2016). Í byrjun 

verður farið yfir hvaða snjalltæki umræðir í þessari ritgerð og hvaða tæki eru algengust að 
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börn eru að notast. Einnig hvað börn eru að eyða miklum tíma við skjáinn og hvað þau 

gera á netinu, því næst er fjallað um hvernig aðgengi og eignarhaldi er háttað á meðal 

barna.  því næst verður skoðað hutverk foreldra og hvort þeir hafi áhrif á skjátíma barna 

sinna og ástæður fyrir skjáhorfi barna þeirra. Því næst verður farið yfir hvernig áhrif 

skjáhorfs hefur á andlega heilsu út frá vitsmunaþroska barna, hegðun , tilfinningum, áhrif 

þess á félagsþroska, svefn og leik barna 
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2  Skjánotkun og barnið 

í þessun kafla mun ég útskýra hvaða tæki verða tekin fyrir í þessari ritgerð. Hvað 

tæki börn frá 0-8 ára eru helst að notast við, hversu mikinn aðgang hafa þau að tækjunum 

og hversu algengt það er að ung börn eigi sín eigin snjalltæki. Þá verður einnig farið yfir 

hvað börnin gera í tækjunum og hversu mikilum tíma sé eytt yfir skjánum. 

 

2.1 Snjalltæki 

Snjalltæki í þessari ritgerð er notað sem samheiti yfir tæki sem hægt er að nota til 

að tengjast öðrum tækjum gegnum netkerfi. Undir þessa skilgreiningu mætti fella mikinn 

fjölda allskyns tækja, allt frá nettengdum úrum til heimilistækja. Hér verður hins vegar 

litið til þeirra snjalltækja sem algengast er að börn að 8 ára aldri nota til að tengjast 

internetinu. Einnig verður sjónvarp meðal tækja sem horft er til, vegna þess hve algengt 

það er að börn horfa á sjónvarp og af því að sjónvarp fellur undir skjáhorf verður litið til 

þess líka. 

Í Rannsókn Steingerðar Ólafsdóttur (2017) kom fram að á Íslandi er algengast að 

börn á þessum aldri noti snjallsíma, spjaldtölvur og sjónvarpstæki. Snjalltækjavæðingin 

hófst fyrir alvöru á fyrsta áratug 21. aldar þegar snjallsímar og svo spjaldtölvur komu á 

markað (Steingerður Ólafsdóttir, 2017). Til dæmis þá sýndi bresk rannsókn (2015) á 

börnum á aldrinum 6 mánaða til 4 ára að tæplega þrír fjórðu áttu sinn eigin snjallsíma og 

tveir þriðju sína eigin spjaldtölvu (Kabali o.fl., 2015). Íslensk rannsókn sýndi að 10% 

barna á aldrinu 2-4 ára áttu sína eigin spjaldtölvu og börn á aldrinum 5-8 ára áttu 24% 

sinn eigin snjallsíma og 27% eigin spjaldtölvu (Steingerður Ólafsdóttir, 2017). Bandarísk 

rannsókn (2015) sýndi að 75% fjölskyldna með ung börn eiga eitthvað snjalltæki inná 

heimilinu og eiga þá 63% snjallsíma og 40% spjaldtölvur (Lauricella, Wartella og 

Rideout, 2015).  

Snjalltæki hafa þann eiginleika að geta verið á netinu og hafa þar með aðgang að 

nánast öllu efni eins og leikir, tónlist, myndbönd, netsíður, skilaboðum, tölvupósti og 

áfram mætti nefna. En vegna sömu eiginleika eru þeir líka mikið áhyggjuefni (Calamaro, 

Mason og Ratchliffe, 2009). Ný stafræn tækni (e. new digital technology) eins og við 

þekkjum það í dag, gefur af sér fleiri möguleika fyrir notendur heldur en áður þekktist. 

Hún getur gefið börnum og unglingum tafarlausan aðgang að afþreyingu, upplýsingu, 
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félagslegri tengingu og markaði. Notendur geta bæði neytt efnis og búið til efni, t.d. að 

notast við smáforrit (e. apps), fjölspilunar tölvuleikir, Youtube myndbönd eða 

myndbandsfærslur (Chassiakos o.fl., 2016) 

 

2.2 Tími og notkun 

Þróunin frá hefðbundnu sjónvarpsáhorfi yfir í nýrri stafrænni tækni á síðustu 

áratugum hefur leitt til breytinga í neyslu myndstri á miðlum. Til dæmis, árið 1970 

byrjuðu börn að horfa reglulega á sjónvarp fjögurra ára gömul, en núna byrja börn að 

kynnast snjalltækjum um fjögurra mánaðar gömul (Chassiakos o.fl., 2016).  

Rannsókn í Bandaríkjunum (2007) sýndi að 90% barna væru farin að horfa á 

sjónvarp uppúr tveggja ára aldri (Zimmerman, Christakis og Meltzoff, 2007). Loprinzi og 

Davis (2016) sýndu að sjónvarpsáhorf í Bandaríkjunum hefur minnkað hægt og rólega á 

síðustu tveimur áratugum, en samt sem áður eru börn að horfa á sjónvarp tvær 

klukkustundir eða meira á dag (Loprinzi og Davis, 2016). Í rannsókn Rideout (2013, sjá í 

Bently o.fl., 2016) komu fram svipaðar niðurstöður, þá að börn eru að eyða minni tíma í 

sjónvarp en áður. Þá horfðu börn að meðaltali 69 mínútur árið 2011 en hefur lækkað 

niður í 57 mínútur árið 2013. Hugsanlega getur verið að önnur tæki, þá símar og 

spjaldtölvur, séu að koma í staðinn. En miða við bandaríska rannsókn (2014) eru flestir 

foreldrar sammála viðmiðum og ráðleggingum AAP um skjátíma barna, en hins vegar þá 

eiga foreldrar í erfiðleikum með að fylgja því eftir (C.S. Mott Children’s Hospital, 2014). 

Miða við þessar rannsóknir þá er ólíklegra að sjónvarpsáhorf hafi farið minnkandi vegan 

ráðlegginga um takmörkum á skjátíma barna heldur líklegra sé að þau eyði meiri tíma í 

öðrum tækjum í staðinn, en það er ennþá óljóst (Chassiakos o.fl., 2016). 

Á meðal yngstu barna á Íslandi er skjáhorf stór hluti af frítíma barna. Sjónvarp er 

á meðal algengari miðlum og virðast reglur um sjónvarpsáhorf rýmri heldur en um 

snjallsíma og spjaldtölvur. Það er orðið viðurkenndara í samfélaginu en áður og lýsa 

foreldrar ekki yfir eins miklum áhyggjum um ávandabindandi eiginleika þess eins og af 

öðrum snjalltækjum (Steingerður Ólafsdóttir, 2017).  

Í bandarískri rannsókn (2015) kom fram að börn á aldrinum 0-8 ára eyða að 

meðaltali tæplega 2 klukkustundum í sjónvarpsáhorf, 25 mínútum í tölvu, 15 mínútum í 

snjallsímum og 29 mínútum í spjaldtölvu (Lauricella o.fl., 2015). Íslensk rannsókn (2017) 
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sýndi að þriðjungur barna á aldrinum núll til tveggja ára nota snjalltæki daglega, 71% á 

meðal tveggja til fjögurra ára, og 92% á meðal fimm til átta ára. Þá voru 75% barna á 

aldrinum 2-8 ára í rannsókninni sem horfðu á kvikmyndir eða sjónvarpsþætti, allt frá 

undir einni klukkustund á dag og upp í yfir þrjár klukkustundir. Um þrír fjórðu barna á 

aldrinum 5-8 ára notuðu netið og helmingur barna á aldrinum 2-4 ára og 13% á meðal 

yngstu barnanna. Youtube er langvinsælasta vefsíðan hjá öllum aldurshópum. Það var 

lítill hluti barna sem flokkuðust undir stórnotendur, þ.e. ef tiltekinn miðill er notaður í 

þrjár eru fleiri klukkustundir á dag. þá voru 2% barna á aldrinum 5-8 ára spila tölvuleiki í 

þrjár klukkustundir eða meira á dag. Meðal barna á þessum aldri notuðu 5% netið í þrjár 

klukkustundir á dag og 1% nota netið í fimm klukkustundir á dag eða meira. Á meðal 

barna 2-4 ára notuðu 2% þeirra netið í þrjár klukkustundir á dag eða meira og 4% horfa á 

myndir eða þætti í svipaðan tíma. Óljóst er hvað lang yngsti hópurinn, sem er núll til eins 

árs, gera á netinu en það voru 5% þeirra sem notuðu netið daglega (Steingerður 

Ólafsdóttir, 2017). En gera má ráð fyrir að foreldrar fari á netið með svo ungum börnum.  

Rannsókn Kabali o.fl., (2015) á börnum 6 mánaða til 4 ára í bandaríkjunum sýndi 

að börn eyddu 45 mínútum á dag að horfa á sjónvarp, 27 mínútum að horfa á barnefni eða 

myndbönd í snjallsíma og 22 mínútur í smáforritum í snjallsíma. En börn eyddu meiri 

tíma í áhorf eftir því sem þau voru eldri. Ekki hefur verið rannsakað að fullu hvað ung 

börn gera í snjalltækjum vegna þess stutta tíma sem það hefur þróast en samkvæmt 

Kabali o.fl. (2015) virðist vinsælast á meðal barna að horfa á Youtube eða Netflix en 

minni hluti horfði á myndbönd til fræðslu eða notuðust við fræðslu forrit (Kabali o.fl., 

2015). 

 

2.3 Aðgengi og eignarhald 

Eftir því sem að börn eldast hafa þau að jafnaði greiðari aðgang að snjalltækjum 

og enn fremur vaxa líkurnar á að þau eignist sín eigin tæki. Í Bandarískri rannsókn (2015) 

á börnum 4 ára og yngri kom fram að flest öll börnin horfðu á sjónvarp daglega. Tæplega 

helmingur eins árs barna, eða 43,5% notuðu snjalltæki daglega en sú prósenta hækkaði 

upp í 76,6% og var svipað fyrir 3 og 4 ára börn. Við fjögurra ára aldurinn áttu 3 af 

hverjum 4 börnum sína eigin spjaldtölvu (Kabali o.fl., 2015). Rannsókn Lauricella, 

Wartella og Rideout (2015) á fjölskyldum í Bandaríkjunum með börn 8 ára og yngri 
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sýndi að 96% fjölskyldna hafði að minnsta kosti eitt sjónvarp á heimilinu og 36% barna 

hafa sjónvarp í sínum eigin svefnherbergjum. Þá áttu  69% fjölskyldna snjallsíma og 40% 

spjaldtölvur (Lauricella o.fl., 2015).  

Í rannsókn Kabali o.fl. (2015) á börnum sex mánaða til fjögurra ára í 

Bandaríkjunum áttu 97% fjölskyldna sjónvarp, 83% áttu spjaldtölvu og 77% snjallsíma. 

Spjaldtölvur voru í mestu uppáhaldi hjá ungum börnum og á meðal fjörugra ára barna 

áttu einn fjórði þeirra sitt eigið sjónvarp, tæplega þrír fjórðu áttu eigið snjalltæki og þá 

tveir þriðju áttu spjaldtölvu (Kabali o.fl., 2015). Rannsókn sem Bently, Turner og Jago 

(2016) gerðu um skjánotkun á meðal leikskólabarna í Englandi sýndi að flest börn höfðu 

aðgang að ýmsum tækjum, þá sjónvarp, dvd spilara, tölvur, leikatölvur, spjaldtölvur, 

snjallsíma og sjónvarp. Öll börn höfðu aðgang að snjallsíma og aðeins einn hafði ekki 

aðgang að sjónvarpi. Tölvur, snjallsímar og spjaldtölvur voru notaðar til þess að horfa á 

kvikmyndir, þætti, spila leiki, nota smáforrit og var tilgangurinn að nýta það til fræðslu 

(Bentley, Turner og Jago, 2016).  

Samkvæmt Steingerði Ólafsdóttur (2017) aukast líkurnar á því að þau eignist sín 

eigin snjalltæki þegar þau nálgast fimm ára aldurinn. Um 10% tveggja til fjögurra ára 

barna eiga spjaldtölvu og á meðal barna á aldrinum fimm til átta ára eiga 24% sinn eigin 

snjallsíma og 27% spjaldtölvu. Rúmlega helmingur barnanna deila snjalltækjum sínum 

með öðrum fjölskyldumeðlimum. Börn á aldrinum núll til eins árs notar þriðjungur þeirra 

spjaldtölvu og 56% þessa aldurshóps hefur aðgang að spjaldtölvu, en enginn þar átti sína 

eigin en þessar niðurstöður segja til um að börn byrja að nota snjalltæki löngu áður en 

þau eignast sína eigin (Steingerður Ólafsdóttir, 2017). Rannsókn í Hollandi sýndi að börn 

sem hafa aðgang að mörgum tækjum inná heimilinu og börn með snjalltæki inn í 

svefnherberginu sínu voru líklegri til þess að eyða meiri tíma i snjalltækjum, þá 2 tímum 

á dag miða við börn sem höfðu ekki aðgang að mörgum tækjum eða áttu ekki eitt slíkt í 

svefnherbergjum sínum (Veldhuis o.fl, 2014).  

 

3 Þáttur foreldra 

Foreldrar spila stórt og mikilvægt hlutverk sem fyrirmyndir barna sinna, og það á 

líka við venjur þeirra á snjalltækjum (Chassiakos o.fl., 2016). Það  hefur ekki aðeins verið 

mikil aukning á skjáhorfi á meðal barna heldur líka á meðal fullorðinna. Meira en 70% 
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fullorðinna nota samfélagsmiðla (Brenner og Smith, 2013). Samfélagsmiðlar gefa af sér 

góð tækifæri fyrir fullorðna t.d. til þess að fylgjast með börnum sínum sem eru að heiman 

eða aðra fjarlæga ættingja. Slíkt getur varðveitt félagsleg og tilfinningaleg tengsl á milli 

einstaklinga (Chassiakos o.fl., 2016). Í rannsókn Kirkorian, Pempek, Murphy, Schmidt 

og Anderson (2009) í Bandaríkjunum kom fram að hefðbundið sjónvarpsáhorf foreldra 

getur truflað samskipti á milli foreldra og barns vegna athyglis sem sjónvarpið fær af 

hálfu foreldrana og eru þar af leiðandi ekki að sýna börnum næga athygli eins og að svara 

þeim ekki eða svara þeim en horfa ekki á þau (Kirkorian o.fl., 2009). Einnig kom fram í 

rannsókn Schmidt, Pempek, Kirkorian, Lund og Anderson (2008) að sjónvarpsáhorf eða 

sjónvarp í bakgrunni ungra barna truflað leik þeirra (Schmidt, Pempek, Kirkorian, Lund 

og Anderson, 2008). 

 

3.1 Viðhorf foreldra 

Rannsóknir sýna að börn eyða meiri tíma í skjánotkun ef foreldrar eyða miklum 

tíma yfir skjánum. Það átti við sjónvarp, spjaldtölvur og snjallsíma (Lauricella, Wartella 

og Rideout, 2015; Nikken og Schols, 2015). Börn eyða meiri tíma fyrir framan skjáinn 

því eldri sem þau verða og það þarf ekki að koma á óvart þar sem þroski barna eykst með 

aldrinum og þar með möguleikar þeirra á að ráða við fjölbreyttari tæki (Steingerður 

Ólafsdóttir, 2017). Þau Lauricella, Wartella og Rideout (2015) telja það mikilvægt að 

horfa á hegðun og notkun á snjalltækjum foreldra því foreldrar geta haft mikið um það að 

segja hversu miklum tíma börn þeirra eyða í skjáhorf og samkvæmt rannsókn þeirra hafði 

viðhorf foreldra áhrif á skjátíma barna. þeir sem höfði jákvætt viðhorf áttu börn sem 

eyddu meiri tíma yfir skjám heldur en þeir sem höfðu neikvætt viðhorf. En það virtist 

vera að viðhorf foreldra til hinna ýmsu tækja breytist eftir aldri barnsins. Fyrir börn 5 ára 

og yngri virðist viðhorf foreldra hafa séstaklega áhrif á sjónvarpsáhorf heldur en 

snjallsíma eða spjaldtölvur, en hins vegar þegar börn fara í grunnskóla þá virðist viðhorf 

foreldra hafa meiri áhrif á notkun spjaldtölvu og snjallsíma, en það gæti verið vegna 

greiðara aðgengi og eignarhaldi á meðal þessa aldurshóps. En það sem var einnig 

áhugavert var að viðhorfið vrðist hafa meiri áhrif heldur en snjalltækjanotkunin sjálf á 

meðal foreldra. Foreldrar sem notuðu lítið eða miðlungs mikið snjalltæki en höfðu 

jákvætt viðhorf til snjalltækja áttu börn sem horfðu meira á tæki. Það virðist því vera að 
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viðhorf foreldra til snjalltækja hefur meiri áhrif á áhorf heldur en snjalltækjanotkun á 

meðal foreldra (Lauricella o.fl., 2015). 

Í Rannsókn Bently o.fl. (2016) lýstu foreldrar tölvum og snjallsímum sem  

jákvæðari formi af miðli heldur en sjónvarpi vegna þess að þau væri ekki eins 

aðgerðarlaus og krafðist virkari þáttöku. Hins vegar fannst foreldrum að snjallsímar og 

spjaltölvur væru einveru athafnarsemi og væri því skaðlegur fyrir félagslegan þroska 

þeirra, en sjónvarpsáhorf væri opnara og gæfi af sér frekari tækifæri fyrir umræður 

(Bently o.fl., 2016).  

 

3.2 Ástæður og tilgangur skjáhorfs 

Foreldrar leyfa börnum sínum að vera í snjalltækjum af ýmsum ástæðum. Í 

Rannsókn Carson, Clark, Berry, Holt og Cheung (2014) í kanada á fjögurra ára börnum 

kom fram að algengast er að snjalltæki séu notuð til þess að efla vitsmunaþroska barna, 

svo sem eins og læra tungumál, til þess að læra stafi, tölur og liti og sem rafræn barnapía 

(Carson, Clark, Berry, Holt og Cheung, 2014). 

Í Rannsókn Bently o.fl. (2016) voru þau einnig notuð sem leið til þess að fá börn 

til að róast, hvíldartími fyrir börn og tól til þess að meðhöndla eða koma í veg fyrir 

hegðunarerfiðleika. Kom í ljós að notkun snjalltækjana var ekki endilega fyrir börnin 

sjálf heldur voru þau notuð vegna þess að það hagnaðist foreldrum. Foreldrar nýttu sér 

snjalltæki sem rafræna barnapíu til þess að geta sinnt öðrum verkum innan heimilisins, 

sofið lengur á morgnana eða þurft næði frá börnunum. Öllum foreldrum fannst góð 

fræðileg tækifæri gefast af snjalltækjum fyrir börn, eins og að barnaefni gæti hjálpað 

þeim með tungumál, fræðilegan árángur og almenna þekkingu. Hins vegar, þá virtist það 

vera tilviljunarkenndur ávinningur af sjónvarpsáhorfi en ekki aðal ástæða þess. Smáforrit 

og leikir í snjalltækjum sem eru ætluð börnum og á að hjálpa þeim að læra virðist vera 

mjög algengt á meðal leikskólabarna í þessari rannsókn. Foreldrum fannst slíkir leikir og 

smáforrit skemmtilegt, aðgengilegt og auðveld leið fyrir foreldra að hjálpa börnum þeirra 

að ná árángri (Bently o.fl., 2016). 

En samkvæmt American Academy of Pediatrics (2011) hefur skjáhorf hugsanlega 

neikvæðar áhrif heldur en jákvæð áhrif á börn 2 ára og yngri. Til dæmis þá hefur 

rannsókn í bandaríkjunum á börnum 12 – 24 mánaða á hvort börn gátu lært ný orð af 
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myndböndum á netinu og kom í ljós að börn lærðu aðeins af myndbandinu ef foreldrarnir 

horfðu með þeim og endurtóku orðin upphátt (Richert, Robb, Fender og Wartella, 2010).  

Snjalltæki búa yfir þeim eiginleika að hægt sé að taka þá með sér auðveldlega út fyrir 

heimilið og geta börn því verið í þeim hvar sem er og þá oft í aðstæðum sem krefst 

þolinmæðis, eins og bílfeðrum, biðstofum eða veitingarstöðum. Stundum voru tækin 

notuð sem umbun fyrir góða hegðun og refsigu fyrir slæma hegðun. Einnig fannst 

foreldrum mikilvægt að kenna börnum sínum á tæki með snertiskjá frá ungra aldri þar 

sem þau eru orðin svo stór hluti af nútímasamfélagi. En skjáhorf getur einnig gefið af sér 

góða stund fyrir foreldra og barn að vera saman, og voru sumir foreldrar sem lágu og 

kúrðu hjá börnum sínu í sófanum á meðan þau horfðu á barnaefni og fannst það hagnast 

vel fyrir bæði foreldra og börn (Bently o.fl., 2016). 

Rannsókn í Ástralíu á foreldrum varðandi líkamlega hreyfingu og skjátíma barna 

þeirra, voru flestir foreldrar sammála um að börn væru líkamlega virk í eðli sínu og töldu 

sig ekki þurfa að hvetja þau til þess að hreyfa sig. Það virtist ekki vera að þessi skoðun 

breyttist efti því sem börnin urðu eldri. Einnig höfðu foreldrar áhyggjur af neikvæðum 

afleiðingum af skjáhorfi, eins og að börn þeirra yrðu fyrir óviðeigandi efni á netinu og sjá 

eitthvað sem þau eiga alls ekki að sjá (Hesketh, Hinkley og Campbell, 2012).  

Rannsókn Decker o.fl. (2012) á fjölskyldum frá 6 Evrópu löndum sýndi að foreldrar úr 

öllum löndum fannst sjónvarp vera gott tæki til fræðslu og töldu foreldrar að sjónvarpið 

væri eingöngu í fræðilegum tilgangi. En fyrir utan það, þá var sjónvarp líka notað sem 

barnapía, tæki til þess að fá börn til að róast og stundum notað svo foreldrar gætu sofið 

lengur á morgnana. Þáttakendur höfði meiri áhyggjur hvað tölvunotkun varðar og 

neikvæðar afleiðingar á börn. Þau voru hrædd um að tölvur gerðu börnin þeirra 

stressaðari og höfðu neikvæðar afleiðingar á þroska barna. En í heildina voru margir 

foreldrar sem höfðu ekki áhyggjur af sjónvarpsáhorfi á meðal barna þeirra og er því 

mikilvægt að upplýsa foreldra um afhverju of mikið sjónvarpsáhorf er ekki heilbrigt fyrir 

börn (Decker o.fl., 2012).  

Íslenskir foreldrar virðast líka hafa áhyggjur af skjáhorfi barna sinna og eru þeir 

mest hræddir við og vilja ekki að börnin þeirra sjái á netinu er klám, hryllingsmyndir, 

ofbeldi og kynferðislegt ofbeldi. Einnig telja þeir að eitthvað af innihaldi sjónvarpsþátta, 

kvikmynda, tölvuleikja eða efnis á netinu geta valdið börnum skaða. Foreldrar telja að 
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ábyrgðin liggi hjá þeim sjálfum þegar kemur að því að vernda börnin sín við skjánotkun 

eða miðlanotkun. Þar á eftir komu skóli og svo yfirvöld í gegnum upplýsingagjöf. Það er 

mikilvægt að foreldrar öðlist sjálfir færni á netinu, séu jákvæðar fyrirmyndir fyrir börn 

sín, séu virkjandi og veri með börnum sínum í snjalltækjum (Steingerður Ólafsdóttir, 

2017). 

 

4  andleg heilsa  

       Að vera við góða andlega heilsu er mikilvægt fyrir alla, fullorðna jafnt sem börn. 

Fyrstu árin í lífi barna er mjög mikilvægur fyrir þroska þeirra og eru börn þá að þróa með 

sér vitsmuna, tungumála, skynhreyfi og félagslega færni (Chassiakos o.fl. 2016). Áhrif 

skjátíma á andlega heilsu er flókin en rannsóknir hafa meðal annars beint sjónum að 

ýmsum þroskaþáttum, eins og vitsmuna þroska og félagslegum þroska. Rannsóknir hafa 

sýnt fram á efni í sjónvarpi hafi áhrif á líðan barna (Amalía Björnsdóttir, Baldur 

Kristjánsson og Börkur Hansen, 2009) og að skjáhorf sé líklega ekki að efla tungumála 

færni barna heldur hafa rannsóknir tengt það við seinkun á máltöku (Byeon og Hong, 

2015). Rannsóknir hafa fundið tengsl á milli skjáhorfs og árásagjarnari hegðun og ótta 

(Bushman og Huesman, 2006; Lahikainen, Kiramanen, Kraav og Taimalu, 2003) og 

getur t.d. skjáhorf truflaður svefn barna og leitt til hegðunarvanda (Parent, Sanders, 

Forehand, 2016).  

 

4.1 Áhrif á vitsmunaþroska  

Börn 12 ára og yngri hafa ekki náð þeim vitsmunlega þroska til þess að skilja og gera 

greinarmun á hvað er raunverulegt og hvað ekki í sjónvarpsefni og getur það vakið beint 

upp tilfinningar hjá börnum. Leikskólabörn geta verið hrædd við áreiti úr sjónvarpsefni 

eða við líkamlegar breytingar, til dæmis ef maður breytist í skrímsli. Ef barnaefni virkar 

fremur raunverulegt eða sannsögulegt frekar en skáldskapur geta börn haft tilfinningaleg 

viðbrögð og jafnvel ímyndað sér að þau sjálf séu í sömu aðstæðum og í myndefninu 

(Huston o.fl., 1995). Þegar þau trúa því sem þau sjá í sjónvarpi getur það birst sem 

hræðsla eða kvíði og haft áhrif á hvernig er eðlilegt að leysa úr ágreining, hvernig á að 

koma fram við aðra og getur litað hugmyndir þeirra um samskipti, eðlilegt fjölskyldulíf, 
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nám og framtíðarstefnu (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 

2009). 

Rannsóknir hafa sýnt að sjónvarpsáhorf getur meðal annars haft áhrif á málþroska 

barna (Lin, Cherng, Chen, Chen og Yang, 2014). Rannsókn í Kóreu á börnum tveggja ára 

og yngri sýndi seinkun á tungumálakunnáttu. Þau börn sem horfðu á sjónvarp í meira en 

tvær klukkustundir á dag voru 2,7 sinnum líklegri fyrir seinkun á málkunnáttu (Byeon og 

Hong, 2015). Barnaefni sem er gefið sérstaklega út fyrir málþroska barna er öðruvísi 

heldur en almennt barnaefni þegar kemur að efninu og ekki hjálpa öll barnaefni 

málþroska barna. til dæmis, barnefni eins og landkönnuðurinn Dóra (e. Dora the 

Explorer), sem er samansett af einföldum frásögnum og inniheldur pásur fyrir börnin til 

þess að svara. Slíkt barnaefni er tengt við meiri tungumálakunnáttu heldur en annað 

barnaefni (Linebarger og Walker, 2005). Hvort sem það er sjónvarpsáhorf eða snjalltæki 

má gera ráð fyrir að raftæki hjálpi börnum ekki eins og persónuleg samskipti gera og 

hvetja ekki til samskipta. 

Því yngri sem börn byrja að horfa á snjalltæki og eyða miklum tíma við skjáinn og ef 

efnið er ekki talið hágæðaefni er grunað að það hafi áhrif á hvatastjórn (e. impulse 

control), sjálfsstjórn (e. self-regulation) og andlegan sveigjanleika (e. mental flexibility), 

og hafa börn þá minni tök á að stjórna hegðun sinni. Áhorf er talið einnig hafa áhrif á  

hugræna virkni (e. cognitive function) og út frá því stuðlað að verri félagslegri hegðun. 

En það er tvísýnt hvort áhorf sé orsök fyrir því, frekari rannsóknir vantar til að staðfesta 

það (Nathanson, Aladé, Sharp, Rasmussen og Christy, 2014).  

Viðbrögð barna við nýju áreiti er oft mjög sterk hjá börnum, svo að athygli þeirra er 

dregin að aðlaðandi og snöggum breytingar eiginleikum stafrænum miðlum, líkt og 

hreyfimyndum, hljóðum og ljósmiklum eiginleika þess sem þau geta ýtt og rennt yfir 

(Rothbart og Posner, 2015). Þessir eiginleikar geta hins vegar verið erfitt fyrir börn að 

skilja, og þá sérstaklega ungum börnum. Barnaefni styðst mikið við að nota áberandi efni 

sem fær ung börn til þess að líta á það en gerir þeim mjög erfitt með að skilja það. Svo 

barnefni er ekki nægilega vel gert og hefur neikvæð áhrif á skilning barna (Goodrich, 

Pempek og Galvert, 2009). 

Samkvæmt rannsók á 276 börnum frá 5-18 ára, þá getur sjónvarpsáhorf áhrif á 

breytingar í frammheila svæðið (e. frontal lobe area) og getur það haft áhrif á málþroska 
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barna vegna þess að frammheila svæðið er tengt tungumálahæfni okkar (Takeuchi o.fl., 

2015). Slíkar breyting á frammheilanum eru einnig tengdar getunni til þess að sía úr 

óviðkomandi upplýsingar og minni hæfni til þess að takast á við flókin verkefni. 

Frammheilinn er einnig tengdur við samkennd og að aðlagast nýjum breytingum í 

umhverfinu (Brand, Young og Laier, 2014). Þótt langtímaáhrif á tungumálakunnáttu 

barna er enn óþekkt, þá eru gögn um skammtímaáhrif þess nægar til þess að vekja upp 

áhyggjur (American Academy of Pediatrics, 2011). 

 

4.2 Áhrif skjáhorfs á hegðun og tilfinningar 

Rannsóknir hafa sýnt fram á afleiðingar af skjáhorfi, eins og árásagjarnri hegðun 

(Bushman og Huesman, 2006), og ótta á meðal ungra barna og getur einnig vakið upp 

ótta á meðal ungra barna (Lahikainen, Kiramanen, Kraav og Taimalu, 2003). 

En hafa skal í huga að aðrir þættir geta einnig haft áhrif á skjáhorf, til dæmis eins og 

rannsókn Ananda, Downs, Bauer og Caroll (2014) sýndi að verri andlegri heilsa getur 

orsakað frekari þörf fyrir að eyða meiri tíma í skjáhorf og voru 47% meiri líkur á að börn 

þunglyndra mæðra byrjuðu að horfa á sjónvarp mjög snemma á ævinni (Ananda o.fl., 

2014). Rannsókn Hinkley o.fl. (2014) sýndi að skjátími barna þegar þau eru yngri hefur 

verri áhrif á velferð þeirra tveimur árum seinna. Stelpur eru 1.3 sinnum líklegri til þess að 

upplifa verri velferð en strákar og 2 sinnum líklegri til þess að eiga í tilfinningalegum 

erfiðleikum. Möguleg skýring á þessu gæti verið að í fjölskyldum þar sem skjánotkun er 

mikil er lélegri virkni innan fjölskyldunnar, og í fjölskyldum þar sem skjánotkun er mikil 

yfir fyrstu ár barna er ekki stutt eins vel við velferð þeirra eins og í fjölskyldum þar sem 

áhorf er minna. Þegar skortur er á stuðningi getur það leitt til skorts á viðeigandi 

sambandi innan fjölskyldunnar eða misbrestur (e. failure) til að þróa þau (Hinkley o.fl., 

2014).  

Rannsókn Watt, Fitzpatrick, Derevensky og Pagani (2015) sýndi að börn sem 

horfa meira en american academy of pediatrics ráðleggur á aldrinum 2-3 ára voru 54% 

líklegri til þess að lenda í einelti af jafnöldum á fyrstu skólaárunum. Börn sem upplifa 

einelti eru í meiri hættu á að verða fyrir langtíma geðheilsuvandamála eins og þunglyndi, 

lélegri árángri og verra sjálfsálits (Watt o.fl., 2015) Rannsókn (2016) sýndi að ef börn 



   17 

horfa á meira en tvær klukkustundir á dag auknar líkurnar um 12,3% á þunglyndi (Liu, 

Wu og Yao, 2016).  

Mikilvægt er að átta sig á því að hegðun barns gefur ekki alltaf til kynna hvernig 

því líður innst inni. Stundum tjá börn tilfinningar sínar og líðan þannig að það getur verið 

erfitt að vita hvernig þeim raunverulega líður. Til dæmis má nefna barn sem kvíðir því að 

flytjast í nýjan bekk í skólanum gæti dulið kvíða sinn með því að vera árásargjarnt eða 

draga sig algjörlega í hlé og forðast öll samskipti við aðra. Sum börn hafa ekki vanist því 

að tala upphátt um tilfinningar eða gefa öðrum til kynna hvernig þeim líður. Það er samt 

sem áður þessi hæfni sem er forsenda þess að börn geti lært að nýta sér ýmsar færar leiðir 

við að bjarga sér í erfiðum aðstæðum. Þessi hæfni leggur einnig grunninn að hæfni 

barnsins til að geta fundið hvernig öðrum líður og til að veita öðrum hjálp og stuðning 

(Guðrún Guðmundsdóttir, 2006).  

Rannsókn Bushman og Huesman (2006) sýndi jákvæð tengsl á milli ofbeldisfullu 

efni og árásagjarnri hegðun, hugsun, og aukinni reiði tilfinningu. Börn sem horfðu á 

ofeldisfullt efni voru minna líklegri til þess að hjálpa öðrum en börn sem horfðu ekki á 

slíkt efni. Höfundar álykta að börn frekar en fullorðnir séu líklegri til þess að upplifa 

langvarandi afleiðingar. Það er mikilvægt fyrir foreldra að átta sig á að myndefni með, 

t.d. ofurhetjum eru hættilegir kennarar fyrir ofbeldisfulla hegðun heldur en illmenni. Í 

myndun þar sem eru ofurhetjur geta börn séð ofbeldið sem raunverulegt, réttlætanlegt og 

verðlaunað, og sérstaklega ef börnin finnist þau tengjast ofurhetjunni persónulega og líta 

upp til þeirra. Breytingarnar í það hvernig börnin skynja heiminn út frá ofbeldisfullu efni 

og hugmyndir þeirra um árásir sem börn geta tileinkað sér auka líkurnar á langtíma 

áhrifum á hegðun þeirra. Höfundar telja að börn þurfa að fá mikla vernd frá foreldrum 

fyrir síendurteknu ofbeldisefni út frá tölvuleikjum eða sjónvarpi (Bushman og Huesman, 

2006).  

Það er mögulegt að þar sem sjónvarp er haft í gangi í langan tíma, þá er minni 

tími sem foreldrar eyða með börnum sínum. Til dæmis hefur rannsókn (2005) í 

bandaríkjunum á börnum 0-6 ára sýnt að það eru börn sem bjuggu á heimilum þar sem 

sjónvarpið var alltaf kveikt eða stóra hluta dagsinst, þá sjónvarp í bakgrunni, þá voru 38% 

á meðal 0-2 ára barna, 37% á meðal 3-4 ára og 27% á meðal 5-6 ára barna. börn á 

heimilum með sjónvarpið stöðugt í gangi eyddu ekki minni tíma en önnur börn úti að 
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leika sér, en þau eyddu  meiri tíma í öðrum tækjum, líkt og tölvum, hlusta á tónlist og og 

öðrum minni tækjum sem hægt er að halda á. Börn 3-4 ára sem bjuggu á heimilum með 

ekki eins miklu sjónvarpi í gangi allan daginn eyddu að meðaltali 25% meiri tíma í lestur, 

og 38% á meðal 5-6 ára barna. Börn í aldurshópnum 5-6 ára sem gátu ekki lesið eru 2.8 

sinnnum líklegri til þess að vera frá heimilum þar sem sjónvarpið er kveikt mest allan 

daginn (Vandewater o.fl., 2005). 

Þegar óvirkt sjónvarp er í gangi allan daginn inná heimilum virðast foreldrar ekki 

vera eins virk með börnum sínum, eins og að lesa fyrir þau. Þegar foreldrar eru ekki eins 

tiltækir getur það dregið úr tilfinningalegri svörun til þarfir barnsins, sem getur truflað 

tengls á milli foreldris og barns. Óvirkt (e. Passive) sjónvarpsáhorf, þá þegar sjónvarpið 

er kveikt yfir daginn og dagskrá fengið að ganga, þá eru börn líklegri til þess að verða 

fyrir óviðeignaid sjónvarpsefni og hefur það verið tengt við verri svefn heldur en virkt (e. 

Active) sjónvarpsáhorf. Virkt sjónvarpsáhorf er þegar kveikt er á sjónvarpinu og þá 

frekar valið viðeignaid barnefni. Það vantar samt frekari rannsóknir á þetta efni og þá 

sérstaklega á yngstu börnin (Paavonen o.fl., 2006). 

 

4.3 Áhrif skjáhorfs á félagsþroska barna 

          Með auknum tækniframförum er það orðið algengara að börn loki sig af og þau 

verða meira einmanna heldur en börn sem eru virkari félagslega (Kim, La Rose og Peng, 

2009). Kim, La Rose og Peng (2009) telja að þeir sem eru einmanna eigi ekki aðeins í 

erfiðleikum með að geta ekki viðhaldið heilbrigðum félagslegum samskiptum í 

raunverulega lífi sínu heldur einnig að stjórna internet notkun sinni. Enn fremur enda 

þessir einstaklinga á að bæta við vandmálum í líf sitt við einmannaleikan. Aukin 

vandamál geta dregið þá til að treysta meira á uppáhalds iðju þeirra á netinu sem leiðir til 

þess að þeir reyna að minnka eða flýja frá vandamálum þeirra, sem getur leitt til frekari 

einangrunar og aukið einmannaleikan meira (Kim, La Rose og Peng, 2009). Má því áætla 

svo að börn sem eru ekki félagslega virk leita í skjáinn sér til félagsskaps. En það er 

líklegast að afleiðingar af báðu eigi sér stað, þá að börn sem horfa mikið á sjónvarp verða 

meira félagslega einangruð, sem leiðir þau til að eyða meiri tíma í við skjáinn (Ray og 

Jat, 2010).  
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           Í Ransókn Bickham og Rich (2006) kom fram að börn eyða minni tíma með vinum 

ef þau horfa á sjónvarp, t.d. þegar börn á aldrinum 6-8 ára horfa á klukkustund á 

ofbeldisfullt efni eyða þau 12,1% minni tíma með vinum heldur en þeir sem horfa lítið 

eða ekkert á ofbeldisfullt efni. Höfundur telur Það mikilvægt að huga að efninu þegar 

rannsakað er sambandið á milli skjáhorfs og hegðunar. Ofbeldisfullt efni getur haft meiri 

áhrif á að yngri börn verði andfélagsleg, sem gæti stuðlað að félagslegri einangrun sem 

leiðir þau síðan að meira skjáhorfi (Bickham og Rich, 2006).  

Anderson og Bushman (2001) töldu að ofbeldisfullt efni hafi neikvæð áhrif á 

félagslega ábyrgð barna og slík áhrif getur leitt af sér að börn vilja ekki hjálpa öðrum og 

var tenging við langvarandi áhrif á árásagjarnan persónuleika og í hugsun, með aukinni 

reiði tilfinningu og fjandskap. Einnig var ofbeldisfullt efni áhrif á lífeðlisfræðilega örvun 

(Anderson og Bushman, 2001), sem er stjórnað af taugakerfinu og einkennist af 

hækkuðum blóðþrýstingi og hraðari öndun (American Psychological Association, e.d.). 

Þegar börn leika sér með snertiskjá getur það verið meira örvandi heldur en að horfa á 

kyrrstætt tæki með ógagnvirkum skjá, eins og sjónvarp (Cheung, Bedford, Urabain, 

Smith og Smith, 2017). En of mikil örvun leiðir til erfiðleika við að festa svefn 

(Chindamo o.fl., 2019).  

Rannsókn Layous, Nelson, Oberle, Schonert-reichl og Lyubomirsky (2012) sýndi 

að ef börn gerðu þrjú góðverk á dag yfir fjórar vikur hafði það jákvæð áhrif á velferð, 

lífsánægju og hamingju barnanna. Það varð aukin vinsæld á meðal þeirra og fengu þau 

jákvæðari viðbrögð frá skólafélögum sínum (Layous o.fl., 2012). Skjáhorf getur einnig 

verið góð leið til þess að hvetja börn til þess að hegða sér á félagslega jákvæðan hátt (e. 

prosocial behaviour) með því að leyfa þeim að horfa á efni sem sýnir jákvæða félagslega 

hegðun, til dæmis myndefni sem hefur góðan boðskað eða góðar fyrirmyndir (Christakis 

o.fl., 2012). 

 

4.4 Svefn 

Svefn spilar mikilvægt hlutverk í uppgötvun barna á þeirra fræðilegri getu og 

hæfni þeirra til að takast á við stress, stjórna tilfinningum sínum, samskipti (e. socialize) 

og vera skapandi eða ná árangri (Gruber o.fl., 2013). Áhrif af sjónvarpsáhorfi á vellíðan 

og heilsu barna er víða þekkt og er talið vera alvarlegt vandamál í nútímasamfélagi 
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(Paavonen o.fl., 2006). Rannsóknir hafa sýnt að skjáhorf hafi áhrif á svefn barna. til 

dæmis, í rannsókn Magee, Lee og Vella (2014) á börnum 4-5 ára í Ástralíu kom fram að 

sjónvarpsáhorf hefur áhrif á svefn barna og að börn væru að sofa minna. Þá voru 19.1% 

þeirra í ofþyngd og með hverri klukkustundinni sem þau eyddu í skjáhorf sváfu þau að 

meðaltali í 14.4 mínútum minna. Börn sem voru ekki í yfirþynd voru sofa að meðaltali 

8.4-9.6 mínútum minna með hverri klukkustud. þá voru 50% barna sem voru með að 

minnsta kosti eitt svefn vandamál (Magee, Lee og Vella, 2014).  

 Snjallsímar og spjaldtölvur eru tengar við minni svefn og seinkun á háttatíma. 

Mörg börn í rannsókninni notuðu snjalltæki oft í viku eða daglega og hafði það áhrif á 

gæði og tíma svefnsins. Ef börn horfa á snjalltæki á kvöldin getur það seinkað háttatíma 

og leiðir til minni svefns (Chindamo o.fl., 2019). Rannsókn Van Den Bulk (2004) sýndi 

að ekki aðeins sjónvarpsáhorf hefði áhrif á svefn heldur einnig aðrir miðlar, tölvuleikir og 

internet notkun. Slíkt hefur verið tengt við svefnerfiðleika, mótstaða við háttatíma, töf á 

svefntímum, svefn kvíði, vaknað á nóttunni og styttri svefntími. Þessi einkenni komu 

sérstaklega fram þegar börn voru með raftæki í eigin herbergjum.Van Den Bulk fannst að 

helst ætti að setja takmörk á hvenær börn horfa og þá ættu börn ekki að horfa mjög seint á 

kvöldin (Van Den Bulk, 2004). Ef miðað er við sjónvarp sem inniheldur óvirkt (e. 

passive) áhorf, meira virkjandi miðlar eins og tölvuleikir og snjallsíma geta jafnvel 

truflað svefn meira vegna þess að það er meira virkjandi. Það getur verið erfiðara að 

sofna ef verið er í rafrænum tækjum klukkutíma fyrir svefn (Gradisar o.fl., 2013). 

Rannsókn Falbe o.fl. (2015) sýndi fram á að börn fóru seinna í háttinn og fengu þar af 

leiðandi minni svefn ef þau sváfu nálægt litlum skjáum og voru með sjónvarp inn í sínu 

eigin herbergi. Líklega hefur það meiri áhrif á eldri börn heldur en yngri, mögulega vegna 

mismun á efnis sem börn horfa á, t.d. að eldri börn eru líklegri til þess að horfa á 

ofbeldisfullara efni eða efni sem vekur upp stress og horfa seinna á kvöldin en yngri börn 

(Falbe o.fl., 2015).   

Snjalltæki sem hafa þann eiginleika að geta verið á internetinu eru sérstaklegt 

áhyggjuefni, vegna þess að þau hafa aðgang að nánast öllu efni, eins og leikir, tónlist, 

myndbönd, netsíður, skilaboðum og tölvupóstur. Vegna þess að þau eru haldin nálægt 

andlitinu, þá geta þau hægt á framleiðslu melatónín í líkamanum frekar en sjónvarp 

(Calamaro, Mason og Ratchliffe, 2009). Melatónín er efni sem myndast í heilakönglinum 
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og það er ýmist kallað hormón eða taugahormón. Mun meira af melatóníni losnar út í 

blóðið að nóttu en degi og sumir hafa túlkað þetta svo að efnið stjórni dægursveiflum 

líkamans (Magnús Jóhannsson, 2009). Melatónín er oft nefnt hormón myrkusins og 

styrkur melatóníns í blóðvökva er innan við 2 pg/ml á daginn, en hækkar venjulega undir 

miðnætti og nær allt að 125 mg/ml á nóttunni, mestur er styrkur þess venjulega milli 

klukkan þrjú til fjögur að nóttu (Björg Þorleifsdóttir, 2008). 

Rannsókn Parent, Sanders, Forehand, Sullivan og Jones (2016) í Kanada sýndi að 

börn frá 3-7 ára upplifa verulega truflun á svefni eftir um sex klukkustundir af skjáhorfi. 

þegar skjáhorf er farið að truflar svefn barna er það tengt við innhverf vandamál, 

hegðunar og jafningja vandamálum (Parent o.fl., 2016). Börn með svefnvandamál höfðu 

öðruvísi venjur en aðrir, t.d. voru oft sjónvarpið kveikt í langan tíma inná heimilinu, Börn 

sem horfðu einsömul, þau sem horfðu á sjónvarpið yfir háttatímann og þau sem horfðu á 

efni sem er ætlað fullorðnum (Paavonen o.fl., 2006). 

Þegar börn fá litinn svefn leiðir það til þreytu og erfiðist deginum eftir, sem getur leitt 

síðan til frekara skjáhorfs með tilheyrandi kyrrsetu (Chahal, Fung, Kuhle og Veugelers, 

2012).  

 

4.5 leikur 

Dagleg hreyfing er börnum nauðsynleg fyrir eðlilegan vöxt, þroska og andlega 

vellíðan. Hún er tækifæri til að þjálfa hreyfifærni, bæta líkamshreystri, eignast vini, auka 

félagslega færni og efla sjálfstraust. Mikilvægt er að kyrrseta barna sé takmörkuð og þau 

hreyfi sig í samræmi við ráðlegginar (Embætti landlæknis, 2015). Leikur er einnig 

órjúfanlegur þáttur bernskuáranna og er sjálfsprottinn, er börnum eðlislægur og er á eigin 

forsendum barna. Leikur getur veitt gleði og vellíðan en jafnframt falið í sér valdabaráttu 

og átök. Leikur er meginnámsleið barna. hann skapar börnum tækifæri til að læra og 

skilja umhverfi sitt, tjá hugmyndir sínar, reynslu og tilfinningar og þróa félagsleg tengls 

við önnur börn.  þegar börn leika sér saman mynda þau félagslega hópa og skapa eigin 

menningu. Þau taka þátt í lýðræðislegum athöfnum þegar þau setja fram eigin hugmyndir 

og þurfa jafnframt að skilja hlutina frá sjónarmiði annarra. Í leik geta börn unnið með og 

gert tilraunir með hugmyndir sínar og öðlast nýjan skilning og nýja þekkingu. Í leik 

skapast vettvangur þar sem spurningar vakna og börn leysa vandamál sem upp koma á 
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eigin forsendum. Í leik eflast vitrænir og skapandi þættir. Leikurinn kallar á fjölbreytta 

notkun tungumálsins, hreyfingu, félagsleg samskipti og tilfinningatengsl. Leikur getur 

virkjað sköpunarkraft barna og löngun þeirra til að læra og afla sér þekkingar (mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011) 

Snjalltækja notkun hvetur oftast til aðgerðarleysis og neyslu á sköpun annarra 

frekar en virka fræðslu og félagslegan gagnvirkan leik, og það sem meira máli skiptir er 

að rafrænir miðlar taka tíma frá alvöru leik, hvort sem það er inni eða úti. Alvöru 

lærdómur gerist í gegnum persónuleg samskipti frekar en samskipti við rafræn tæki 

(Yogman o.fl., 2018) og Langar setur við sjónvarp eða tölvu eru ekki hollar fyrir börn, 

hvorki andlega né líkamlega. Það er á ábyrgð foreldra að ákveða hve mikið börn horfa 

sjónvarpi og á hvað (Gyða haraldsdóttir, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  Umræður og lokaorð 
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Snjalltæki hafa vissulega aukist í nútímasamfélagi og ekki aðeins á meðal 

fulloðinna heldur ungra barna líka (Steingerður Ólafsdóttir, 2017). Það hafa verið 

breytingar í samfélaginu og eru börn farin að kynnast snjalltækjum um fjögurra mánaðar 

gömul (chassiakos o.fl., 2016) og samkvæmt rannsókn í bandaríkjunum árið 2007 voru 

90% barna farin að horfa á sjónvarp uppúr tveggja ára aldri (Loprinzi og Davis, 2007). 

Ekki er ólíklegt að börn í dag séu farin að horfa yngri á sjónvarp vegna fjölda möguleika 

sem er í boði í nútíma sjónvarpi. Foreldrar eru fyrirmyndir barna sinna og þau læra af 

þeim og getur því notkun foreldra á snjalltækjum og sjónvarpsáhorfi haft mikið um 

skjánotkun barna þeirra að segja. En svo virðast að börn horfa meira ef viðhorf foreldra er 

jákvætt og hafi meiri áhrif heldur en snjalltækjanotkunin sjálf á meðal foreldra 

(Lauricella o.fl., 2015). Foreldrar nota snjalltæki sem rafrænar barnapíur til þess að 

auðvelda sér dagsing amstur og vilja einnig nýta tækin til þess að efla þroska barna, eins 

og tungumál, almenna þekkingu og fræðilegan árangur (Bently, o.fl., 2016). En börn læra 

af persónulegum samskiptum og eru rafræn tæki ekki besta leiðin til þess að efla þroska 

þeirra, sérstaklega ekki börn undir tveggja ára (Richert o.fl., 2010) og eru börn líklegri til 

þess að vera seinni í málkunnáttu ef skjátími er meira en Amcerican Academy of 

Pediatrics ráðleggja (Byeon og Hong, 2015). Það er því mikilvægt fyrir foreldra að vera 

meðvitaðir um hlutverk sitt og eiga í góðum samskiptum við börn sín og kenna og efla 

börn sín í gegnum góð samskipti.  

Það virðist skipta miklu máli hvers konar efni börnin horfa á vegna þess að börn 

hafa ekki náð þeim vitsmunaþroska til þess að greina á milli hvað er raunverulegt og 

hvað ekki og getur það haft áhrif á líðan þeirra og getur birst sem kvíði eða hræðsla 

(Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2009). Rannsóknir sýndu 

að ef börn horfa ekki á hágæða efni eða efni sem er ekki við hæfi aldur barnsins getur það 

haft áhrif á hvatastjórn, sjálfsstjórn og andlegan sveigjanleika og þegar börn þróa ekki 

með sér slíka færni hafa þau minni tök á að stjórna hegðun sinni (Nathanson o.fl., 2014) . 

Eins sýna rannsóknir að ofbeldisfullt efni getur haft áhrif á börn og hefur verið tengt við 

árásagjarna hegðun, árásagjarna hugsun og aukinni reiði tilfinningu (Bushman og 

Huesman, 2006). Það er því mikilvægt að börn horfi á efni sem er við hæfi aldurs þeirra 

og horfi ekki á efni ætluð fullorðnum því það getur haft áhrif á sýn þeirra á heiminn og 

litað samskipti þeirra. 
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Snjalltæki virðast hafa neikvæð áhrif á félagsþroska barna og hafa rannsóknir sýnt 

fram á ýmsar afleiðingar af skjáhorf. T.d. að þau eru líklegri til þess að verða einmanna 

(Kim o.fl., 2009) sem gæti leitt þau til frekara skjáhorfs sér til félagsskaps. Árásagjör 

hegðun út frá skjáhorfi getur leitt til verri félagslegrar virkni og jafnvel félagslegrar 

einangrunar (Bickham og Rich, 2006) og það er slæmt fyrir andlegu heilsu okkar að vera 

ekki félagslega virk og að vera ekki í kringum annað fólk og þá sérstaklega börn sem eru 

að þroskast.  

Svefn er mikilvægur fyrir þroska og vellíðan barna og virðist áhorf á bæði 

snjalltæki og sjónvarp hafa áhrif á svefn (Gradisar o.fl., 2013; Magee o.fl., 2014). Börn 

eru að fara seinna að sofa og fá þá ekki nægan svefn eins og börn þurfa, og var 

sérstaklega tengt við ef börn eru með tæki inn í svefnherbergjum sínum. Rannsókn 2016 

sýndi að ef börn horfa á um 6 klukkustundir á dag eru veruleg áhrif á svefn og það getur 

leitt til innhverfa vandamála, hegðunar og jafningjavandamála (Parent, of.l, 2016) 

Einnig er mjög mikilvægt að skjátími taki ekki tíma frá alvöru leik. Börn læra í gegnum 

leik og efla þau í félagslegu samskiptum, tilfinningum, efla tungumálakunnáttu, sköpun, 

tjáningu og félagslega ábyrgð barna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) 

Það væri áhugavert að sjá fleiri rannsóknir um áhrif snjalltækja á börn átta ára og 

yngri og þá sérstaklega á Íslandi. Fleiri rannsóknir virðast vera um áhrif sjónvarpsáhofs, 

enda sjónvarp búið að vera á heimilum íslendinga mikið lengur. Snjalltæki eru heldur 

nýlegra og áhrif þess mögulega ekki alveg komin í ljós, en mikilvægt að vísindin haldi í 

við tækniframfarir og haldi áfram að fræða okkur um snjalltækin sem við flest sjáum í 

okkar daglega lífi. Það er afar mikilvægt fyrir foreldra að vera meðvitaðir um skjátíma 

barna sinna því það virðist vera að tímalengd og efni skipti máli hvað áhrif varð á andleg 

heilsu barna okkar. Börn gera sér ekki grein fyrir þeim afleiðingum sem geta átt sér stað 

og er því mikilvægt að foreldrar fylgist með barni sínu og hvað það gerir í snjalltækjum. 

Ég vona að þessi ritgerð gagnist foreldrum og öðrum umsjónarmönnum barna til góðs.  
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