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Ágrip 

Verkefni þetta  er 14 eininga lokaverkefni í Uppeldis- og menntunarfræði. Verkefnið 

samanstendur af greinargerð og bæklingi. Greinargerðin er fræðilegur grunnur verkefnisins 

þar sem staða þekkingar er sett fram um skjánotkun barna og unglinga. Bæklingurinn nefnist 

Skjánotkun barna og unglinga og felur í sér upplýsingar og ráðleggingar til foreldra. Á 

undanförnum árum hafa orðið hraðar og miklar breytingar á tækni í nútímasamfélagi. Sýnt 

hefur verið fram á mikilvægi þess að takmarka skjánotkun barna í ljósi þess að of mikill 

skjátími hvern dag getur haft áhrif á heilsu og líðan barna. Hinsvegar ef skjánotkun er 

takmörkuð og með eftirliti geta áhrif notkunarinnar verið jákvæð fyrir börn og unglinga.  

Í ljósi þess er markmiðið með eftirfarandi verkefni að efla foreldra í uppeldinu með því að 

veita foreldrum og forráðamönnum barna upplýsingar um áhrif skjánotkunar á líðan og 

heilsu barna. Fræðsluefninu er ætlað að upplýsa foreldra um mikilvægi þess að foreldrar hafi 

eftirlit og setji mörk á skjánotkun barna sinna hvern dag. Fræðsluefninu er jafnframt ætlað 

að vera inngrip  til þess að draga úr óhóflegum skjátíma. En mikilvægt er að grípa inn í áður 

en skjánotkun barna er orðin að vandamáli sem getur gerst ef ekki er nægilegt eftirlit, aðhald 

og þekking  foreldra á áhrifum og afleiðingum mikillar skjánotkunar. Með aukinni þekkingu 

eru foreldrar betur undirbúnir til að geta tekist á við skjáhegðun barna sinna og um leið getur 

íhlutun haft jákvæð áhrif á heilsu og líðan barna. 
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Formáli 

Áhugi minn á skjánotkun barna og unglinga kviknaði síðastliðið sumar. Ég fór að taka eftir því 

að í kringum mig voru börn og unglingar  sem voru mjög mikið í símanum sínum í blíðviðri úti 

við í stað þess að hreyfa sig og leika sér. Mér fannst þetta svo miður að þessi afþreying skuli 

verða ofan á í góðu veðri þar sem ótal aðrir möguleikar til afþreyingar eru til staðar. Þá fór ég 

að leita að fræðsluefni um skjánotkun barna og unglinga og í þeirri leit fannst mér vanta 

hnitmiðað efni til þess að fræðast um áhrif skjánotkunar á börn og unglinga. Í ljósi þess 

kviknaði sú hugmynd að gera aðgengilegan fræðslubækling um skjánotkun barna sem 

inniheldur upplýsingar um áhrif skjánotkunar, skjáfíkn og viðmið um notkun fyrir foreldra og 

forráðamenn barna. 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum fyrir góðar ábendingar  og samstarfið. Einnig vil ég 

þakka fjölskyldu minni fyrir stuðninginn og innblástur. 

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

 Síðustu 5 ár hafa orðið miklar breytingar á því hvernig fjölskyldur og börn nota tækni 

daglega. Ennfremur hefur aukinn aðgangur að nýjum stafrænum miðlum til að mynda 

snjallsímar og spjaldtölvur stuðlað að auknum skjátíma barna hvern dag (Parent, Sanders og 

Forehand, 2016). Skjánotkun er hluti af daglegu lífi barna og unglinga og því er mikilvægt að 

staldra við og skoða hvaða áhrif skjánotkun hefur á börn og unglinga. Jafnframt þarf að 

skoða hvaða áhrif þessi hraða tæknivæðing hefur á uppeldi foreldra, en foreldrar þurfa að 

aðlaga sig að breyttum háttum sem margir hverjir þekkja ekki sjálfir úr sínu eigin uppeldi. 

 Það er ekki spurning um hvort börnin eru að nota stafræna miðla heldur hvernig, 

hvers vegna og með hvaða áhrifum. Augljóslega býður stafræn tækni upp á marga möguleika 

fyrir börn sem gerir þeim kleift að tengjast jafningjum sínum, þar sem það er auðveld leið að 

ná sambandi við vini og félaga í gegnum snjallsíma og internetið.  Jafnframt fá þau greiðan 

aðgang að upplýsingum og afþreyingu. Á sama tíma hafa foreldrar, kennarar og aðrir sem eru 

áhugasamir um heilsu og velferð barna áhyggjur af samskiptum barna og unglinga á 

internetinu.  Áhyggjurnar snúa að því hvort börn upplifa neteinelti eða fá aðgang að 

óviðeigandi efni en líka að því hvort samskipti á skjánum geti haft í för með sér neikvæð áhrif 

á félagsþroska og velferð þeirra (Winther, 2017). 

 Hér verður ljósi varpað á hvaða áhrif skjánotkun hefur á börn og unglinga. Leitast 

verður við að svara því hvaða áhrif skjánotkun hefur á líðan og heilsu barna og unglinga. 

Fjallað verður um skjáfíkn, einkenni og afleiðingar hennar. Jafnframt verður fjallað um 

viðmið um skjánotkun og mikilvægi þess að foreldrar séu virkir í eftirliti og aðhaldi varðandi 

skjánotkun barna sinna. 
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2 Skjánotkun barna og unglinga 

 Skjánotkun felur í sér notkun á stafrænni tækni eins og tölvum, spjaldtölvum, 

farsímum og sjónvarpi. Einnig felur skjánotkun  í sér notkun á stafrænum miðlum eins og 

interneti, samfélagsmiðlum, internetspjall og að spila tölvuleiki (Winther, 2017). 

 Með aukinni tækni í farsímum meðal annars með tilkomu snjallsíma gerir það 

börnum og unglingum kleift að vera fyrir framan skjá hvenær sem er t.d. úti á leikvelli, í 

bílnum, á veitingastöðum og þess háttar. Aðgengi barna og unglinga að slíkum tækjum hefur 

fimmfaldast síðan árið 2014. Þessi víðtæka notkun og stöðugt aðgengi vekur upp spurningar 

um hvaða áhrif  minnkandi samskipti barna og ungling augnlitis til augnlitis getur haft í för 

með sér. Ljóst er að samskiptahæfni barna og unglinga getur orðið fyrir neikvæðum áhrifum 

vegna þessa (Uhls, Michikyan og Morris, 2014). 

 Heildar skjátími bandarískra barna á aldrinum 8 - 18 ára hefur aukist úr fimm 

klukkustundum í átta klukkustundir á dag frá árinu 1999 til ársins 2016 (Parent o.fl., 2016). Í 

Bretlandi eyddu börn á aldrinum 8 - 15 ára um 6,2 klukkustundum á viku í skjánotkun árið 

2005. Tíu árum seinna eða árið 2015 eyddu bresk börn um 15 klukkustundum á viku í 

skjánotkun. Með aukinni skjánotkun barna hafa farið af stað umræður um öryggi barna á 

internetinu. Jafnframt hafa margir foreldrar áhyggjur af aukinni skjánotkun barna sinna og 

hvaða áhrif það mun hafa á velferð og líðan þeirra. Tæknin getur reynst flókin fyrir foreldra 

en ef þeir leyfa ekki börnum sínum að nota nútíma tækni finnst þeim börnin vera útundan en 

foreldrar hafa hinsvegar samt áhyggjur af mikilli skjánotkun barna sinna. Hinsvegar getur 

reynst foreldrum erfitt að setja heilbrigð mörk á skjánotkun barna sinna. (Blum-Ross og  

Livingstone, 2016).  

 Í rannsókninni Ungt fólk frá árinu 2014 þar sem nemendur í efstu bekkjum grunnskóla 

þ.e.  í 8., 9. og 10. bekk fengu spurningalista til þess að varpa ljósi á líðan og hagi nemenda í 

grunnskólum á Íslandi. Þegar spurt var um skjánotkun kom fram að að rúm 38% nemenda 

eyddu tveimur til þremur klukkustundum á dag í að horfa á myndir, þætti eða myndbönd. 

Tæp 13% nemenda sögðust eyða tveimur til þremur klukkustundum í að spila tölvuleiki á 

dag. Hinsvegar sögðust 14% nemenda eyða fjórum klukkustundum eða meira á 
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samskiptamiðlum á netinu (Facebook, Twitter, Instagram o.s.frv.) á hverjum degi árið 2014 

(Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014). 

 Árið 2016 var á ný gerð rannsóknin ungt fólk þar sem nemendur í 8. 9. og 10. bekk í 

grunnskólum á Íslandi fengu spurningalista til þess að varpa ljósi á líðan og hagi þeirra. Þegar 

spurt var um skjánotkun kom fram að um 41% nemenda horfa á myndir, þætti eða 

myndbönd í tvær til þrjár klukkustundir á dag. Tæp 16% nemenda á höfuðborgarasvæðinu 

og 14% nemenda á landsbyggðinni spila tölvuleiki á internetinu í tvær til þrjár klukkustundir 

á dag. Að sama skapi segjast tæp 24% nemenda verja fjórum klukkustundum eða meira í að 

vera á samskiptamiðlum á netinu (Facebook,Snapchat, Instagram o.s.frv.) og tæp 31% 

nemenda sögðust eyða tveimur til þremur klukkustundum á degi hverjum í að vera á 

samfélagsmiðlum á degi hverjum árið 2016 (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016). 

Samkvæmt þessum tveimur rannsóknum á högum ungs fólks í efstu bekkjum grunnskóla, 

hefur skjánotkun aukist hjá unglingum á Íslandi á árunum 2014-2016. Mestu aukninginu má 

sjá í tíma sem er eytt í notkun samfélagsmiðla, en um 10% fleiri unglingar sögðust eyða 

fjórum klukkustundum eða meira hvern dag á samfélagsmiðlum árið 2016 heldur en 2014. 

 Þrátt fyrir að fullorðnir noti stafræna tækni í miklum mæli hafa áhyggjur beinst að 

skjánotkun barna vegna mikilla félagslegra, líffræðilegra, vitsmunalegra og sálfræðilegra 

breytinga sem eiga sér stað hjá börnum. Börn fara í gegnum mikilvæg þroskastig í æsku þar 

sem sjálfsmynd þeirra er að mótast, þau byggja vinasambönd en eru jafnframt í stafrænum 

heimi (Winther, 2017). Sumir telja að börn í nútímanum eyði meiri tíma í símanum sínum 

heldur en í samskiptum augnliti til augnlitis við jafningja sem getur valdið því að þeir missi af 

mikilvægri félagslegri reynslu. Aðrir telja að börn séu í jafn miklum samskiptum við önnur 

börn eins og áður og samskiptin séu í svipuðum gæðum en á öðrum vettvangi sem felur í sér 

að vettvangur samskiptanna hefur breyst með stafrænum miðlum (Winther, 2017). 

 Þegar tekið er þátt í samskiptum augnliti til augnlitis getur einstaklingurinn túlkað 

upplýsingar  út frá fleiri þáttum þ.e. tón í röddinni og  svipbrigðum, en þannig er auðveldara 

að setja upplýsingar í samhengi við aðstæður hverju sinni. Samskipti án orða innihalda 

augljósa hegðun eins og svipbrigði, að horfast í augu, tón í röddinni, líkamsstöðu og fjarlægð 

milli fólks í samskiptum. Skilningur á samskiptum án orða eru sérstaklega mikilvæg fyrir 

félagsleg samskipti til þess að bregðast við viðbrögðum annarra og geta breytt hegðun sinni í 

samræmi við aðstæður hverju sinni. Þessi hæfileiki að geta lesið í félagslegt umhverfi og 
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tilfinningar annarra er tengt mörgum persónulegum, félagslegum og fræðilegum 

niðurstöðum. Börn sem skilja betur tilfinningar annarra í félagslegu umhverfi geta þróað 

betri félagslega færni og myndað jákvæðari jafningjatengsl. Talið er að skortur á samskiptum 

án orða geta leitt til aukinna ópersónulegra samskipta (Uhls o.fl., 2014). 

  Vegna þess hvað vinátta og samskipti eru mikilvæg fyrir þróun félagslegrar færni 

barna hafa foreldrar áhyggjur af því að félagsleg færni barna gæti orðið fyrir neikvæðum 

áhrifum stafrænnar tækni. Þetta er samfélagslegt áhyggjuefni að börn þrói ekki með sér 

ákveðna eiginleika vegna þess að þau eyða svo miklum tíma fyrir framan skjá. Í ljósi þess 

hefur stafræn tækni í för með sér áskoranir fyrir foreldra sem standa frammi fyrir erfiðu 

verkefni að finna jafnvægi milli sjálfstæðis barna til eðlilegrar könnunar en jafnframt að veita 

eftirlit og aðhald (Winther, 2017). 

 Í nýlegri tilraun var skoðaður munur á tilfinningalegum tengslum hjá fullorðnum með 

því að nota annaðhvort persónuleg samskipti eða samskipti á stafrænum miðlum. Þar kom 

fram að tengslanetið var mun sterkara hjá vinum sem komu saman og notuðust við 

persónuleg samskipti frekar en með textaskilaboðum. Mikil notkun á stafrænum miðlum 

sem eru oft textabundin samskipti þar sem skortir samskipti án orða, geta þannig dregið úr 

samskiptum augnlitis til augnlitis sem eru nauðsynleg til að ná góðum tökum á mikilvægum 

félagslegum hæfileikum þótt þau séu notuð til félagslegra samskipta (Uhls o.fl., 2014). 

 Til að stuðla að heilsu og vellíðan hjá börnum og unglingum er mikilvægt að þau fái 

næga hreyfingu, heilbrigða næringu, góðan svefn og nærandi félagslegt umhverfi 

(Chassiakos, Radesky, Christakis, Moreno og Cross, 2016). Á síðasta áratug hefur notkun á 

stafrænum miðlum aukist verulega en rannsóknir sýna að notkun stafrænna miðla getur haft 

bæði neikvæð og jákvæð áhrif á heilsu barna og unglinga. Notkun stafrænna miðla getur haft 

jákvæð áhrif á börn og unglinga með þeim hætti að þau eru opnari fyrir nýjum hugmyndum 

og þekkingu, það myndast aukin tækifæri fyrir félagsleg samskipti og stuðning  þar sem 

auðvelt er að nálgast vini og ættingja í gegnum internetið. Jafnframt eru ný tækifæri til að fá 

aðgang að ýmsum upplýsingum þar sem notkun á internetinu er skjót leið til að öðlast nýjar 

upplýsingar. En það er áhætta samfara notkun stafrænna miðla sem felur í sér neikvæð áhrif 

á svefn, athygli, nám, hærri tíðni offitu og þunglyndis. Jafnframt felur það í sér varnaleysi 

gagnvart óöruggu, ónákvæmu eða óviðeigandi efni og ókunnugum. Þessi áhætta er til staðar 

með notkun stafrænna miðla frá barnsaldri til fullorðinsára (Chassiakos o.fl., 2016). 
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 Rannsakendur ættu ekki einungis að einblína á tímann sem börn og unglingar eyða á 

stafrænum miðlum þegar skoðuð er áhrif skjánotkunar heldur þarf einnig að skoða áhrif 

efnisins sem börnin eru að nota og það sem þau eru að gera á internetinu. En jafnframt þarf 

að skoða félagslegar aðstæður þeirra og fjölskylduumhverfi. Fleiri rannsókna er þörf á 

hugsanlegum neikvæðum áhrifum af mikilli notkun samfélagsmiðla sem getur leitt til þess að 

börn verði afbrýðisöm út í persónur sem þau fylgjast með á internetinu sem gæti leitt til 

neikvæðra tilfinninga eins og að upplifa sig ekki nógu góðan og vilja líkjast fyrirmyndum á 

internetinu (Winther, 2017).  

 Að framangreindu er ljóst að skjánotkun er hluti af daglegu lífi barna og unglinga en   

notkunin hefur aukist á síðustu árum. Það vekur upp spurningar um hvaða áhrif það hefur á 

þroska, líðan og heilsu barna. Hér á eftir verður nánar fjallað um áhrif skjánotkunar á börn og 

unglinga. 

 

 

2.1  Áhrif á svefn og hegðun 

 Bandarískir rannsakendur hafa skoðað mikið tengsl milli skjátíma (sjónvarp, tölvur, 

tölvuleikir og farsímar) og svefns barna á skólaaldri. Þar hefur komið í ljós að skjánotkun fyrir 

svefn hefur áhrif á svefn barna og unglinga. Skjánotkun fyrir svefn hefur áhrif á seinkun 

svefns og minni svefn í 90% rannsókna. Sumar niðurstöðurnar voru mismunandi eftir hvaða 

tegund skjás var notaður, en einnig hafði aldur þáttakenda, kyn og vikudagur áhrif. Í flestum 

tilfellum kom fram að tölvunotkun, tölvuleikir og farsímar tengjast svefnvanda. Í ljósi 

niðurstaðna er æskilegt að takmarka eða draga úr skjánotkun sérstaklega fyrir svefntíma 

barna til að draga úr áhrifum skjánotkunar á svefn og vellíðan (Hale og Guan, 2015). 

 Bandarískar rannsóknir á börnum og unglingum hafa leitt í ljós að þáttakendur sem 

nota samfélagsmiðla mikið eða sofa með snjallsímann sinn inni í herberginu sínu voru í meiri 

áhættu á að upplifa svefntruflanir. Þetta sýnir að miðlanotkun í kringum svefn getur haft 

truflandi áhrif á svefninn og þar af leiðandi á virkni yfir daginn. Árið 2011 höfðu 52% 

barnanna á aldrinum 0-8 ára aðgang að síma þó að einungis 38% höfðu notað símann. Árið 

2013 hafði hlutfallið aukist en þá höfðu 75% aðgang að síma á aldrinum 0-8 ára. Í 

rannsókninni kom fram að flest tveggja ára gömul börn notuðu síma daglega. Árið 2016 áttu 
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tæp 75% unglinga snjallsíma,  24% þeirra lýstu því þannig að þau væru ávallt nettengd, 50% 

þeirra sögðust vera háð síma sínum (Chassiakos o.fl., 2016). 

Lemola o.fl skoðuðu tengsl milli notkunar miðla uppi í rúmi fyrir svefn og svefnerfiðleika og 

einkenni þunglyndis hjá unglingum (Chassiakos o.fl.,2016). Bruni o.fl. rannsökuðu notkun 

tækni og svefngæði hjá unglingum 13 ára og eldri og börnum á aldrinum 9-12 ára. Þegar 

svefngæði voru skoðuð hjá þessum tveimur aðskildu aldurshópum kom í ljós að 

kringumstæður kvöldsins þ.e.a.s það sem þau gera á kvöldin fyrir svefn hefur áhrif á 

svefngæði í báðum hópunum. Slæm svefngæði unglinga var tengd við fjölda tækja inni í 

svefnherberginu og meiri notkunar snjallsíma. Slæm svefngæði barna á aldrinum 9-12 ára var 

meira tengd tölvuleikjanotkun og notkun internets en einnig þeim tíma sem þau þurftu að 

slökkva á tækjunum (e. turning-off time) (Bruni o.fl., 2015). 

 Samkvæmt norskri rannsókn getur skjátími að deginum sem og á  kvöldin haft áhrif á 

svefn með aukinni áhættu á styttri svefni, áhrif á djúpa svefninn og aukinn svefnskortur. Í 

rannsókninni tóku þátt unglingar á aldrinum 16-19 ára þar sem næstum allir sögðust nota 

eitt eða fleiri raftæki (snjallsímar,tölvur,sjónvarp, spjaldtölvur) fyrir svefn. Á þessum aldri er 

notkun stafrænna tækja og miðla mikil og fundust  tengsl milli svefnlengdar og mikillar 

notkunar bæði yfir daginn og fyrir svefn. Heildarskjátími yfir daginn sem varði lengur en tvær 

klukkustundir var tengdur við svefntruflanir þessa hóps. Niðurstöður sýna mikilvægi þess að 

takmarka notkun raftækja yfir daginn vegna áhrifa þess á svefn sem hefur víðtæk áhrif á 

heilsu almennt (Hysing o.fl., 2015). Rannsóknir benda til þess að svefntruflanir í æsku og á 

unglingsárum hafi víðtæk neikvæð áhrif þar á meðal á árangur í skóla, skap og líðan, 

vitsmunalegan þroska og almenna heilsu (Bruni o.fl., 2015). 

 Niðurstöður bandarískrar rannsóknar þar sem skoðuð voru áhrif skjánotkunar á 

hegðun barna kom í ljós að of mikill skjátími barna í æsku hefur verið tengdur við 

hegðunarvandamál barna. Hinsvegar hefur ekki verið sýnt fram á hvernig skjátími hefur þessi 

áhrif. En talið er líklegt að of mikill skjátími hafi áhrif á svefngæði og þar af leiðandi óbein 

áhrif á hegðun og líðan barna (Parent o.fl., 2016). Í ljós kom að því meiri sem skjátími var hjá 

börnum og unglingum því minni svefngæði sem voru tengd við meiri líkur á vandamálum 

tengdum innri þáttum (e. internalizing), úthverfum þáttum (e. externalizing) og vandamálum 

tengdum jafningjum sem fela í sér neikvæðan jafningaþrýsting (Parent o.fl., 2016). Vandamál 

tengd innri þáttum (e. internalizing) geta komið fram sem þunglyndi eða kvíði og beinast inn 
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á við en vandamál tengd úthverfum þáttum (e. externalizing) geta komið fram í árásargirni 

og beinist út á við (Narusyte o.fl. 2017). Óbein áhrif skjátíma á þessa þætti höfðu veruleg 

áhrif á öllum þroskastigum en í rannsókninni voru skoðuð börn á aldrinum 3-17 ára. Hlutfall 

óbeinna áhrifa skjátíma á hegðunarvandamál barna á aldrinum 3-17 ára voru á bilinu 33%-

50% á innri þætti, 33% til 89% á ytri þætti og 44% til 98% á vandamál tengd jafningjum. 

Þegar skoðað voru börn á aldrinum 9-11 ára kom í ljós að áhrif lengdar svefns og skjátíma var 

einungis tengdur við hegðunarvandamál tengdum ytri þáttum hjá þessum aldurshóp (Parent 

o.fl., 2016). Þar sem bæði lengd og gæði svefns eru mikilvæg fyrir börn og unglinga benda 

niðurstöður til þess að 4-6 klukkustundir af skjátíma á dag hafi truflandi áhrif á svefn barna 

12 ára og yngri en hjá unglingum eru 10 klukkustundir af skjátíma á dag truflandi fyrir svefn 

þeirra. Þess ber að geta að eftirfarandi niðurstöður eru takmarkaðar við svefn en sama 

tímalengd af skjátíma hvern dag getur truflað og haft áhrif á starfsemi á öðrum sviðum, til að 

mynda nám og athygli hjá börnum og unglingum (Parent o.fl., 2016). 

 Margar rannsóknir hafa beint sjónum sínum að ungum börnum en niðurstöður 

þessarar rannsóknar eru mikilvægar í ljósi þess að þær varpa ljósi á áhrif skjánotkunar á eldri 

börn og unglinga. Í ljósi niðurstaðna þessarar rannsóknar þarf að þróa inngrip til að draga úr 

skjátíma barna og unglinga. Möguleg markmið inngripa gætu falið í sér fræðslu fyrir foreldra 

og börn varðandi afleiðingar óhóflegs skjátíma ásamt því að veita foreldrum  hjálp til að geta 

tekist á við þessa hegðun (Parent o.fl., 2016). 

 Að þessu sögðu er ljóst að skjánotkun barna og unglinga getur haft áhrif á minni svefn 

og eykur líkur á svefntruflunum sem hafa óbein áhrif á líðan og hegðun barna og unglinga. 

Mikilvægt er að sporna gegn þessum áhrifum með inngripum til þess að draga úr skjátíma 

barna og unglinga þar sem svefn þeirra er mikilvægur fyrir þroska og heilsu þeirra. 

  

 

2.2 Áhrif á líkamlega og andlega heilsu 

 Fáar rannsóknir hafa skoðað tengsl milli offitu og notkunar á tölvuleikjum, 

tölvunotkunar eða annarar skjánotkunar. Sumar sýna tengsl milli þessara þátta á meðan 

aðrar gera það ekki (Schmidt o.fl., 2012). Í rannsókn á börnum á leikskólaaldri fundust tengsl 

milli mikillar notkunar stafrænna miðla og offitu ásamt hjarta- og æðasjúkdómum seinna á 
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lífsleiðinni. Mikil skjánotkun á leikskólaaldri er tengd hærri BMI stuðli sem hefur í för með sér 

áhættu á offitu seinna í æsku barna. Rannsóknir sýna að viðleitni til þess að reyna að draga 

úr kyrrsetu og miðlanotkun barna getur haft jákvæð áhrif á heilsu þeirra (Chassiakos o.fl., 

2016). Í rannsókn þar sem unnið var með þátttakendum sem voru börn í þriðja og fjórða 

bekk að því að draga úr tíma sem fer í að spila tölvuleiki og að horfa á sjónvarp yfir daginn. 

Þá kom í ljós að þáttakendur drógu úr því að borða máltíðir fyrir fram sjónvarp og minnkaði 

BMI stuðullinn hjá þeim. Þetta sýnir að íhlutun getur haft jákvæð áhrif á heilsu barna og 

jafnframt BMI (Chassiakos o.fl.,  2016). 

 Rannsóknir á eldri börnum og unglingum sýna skýr tengsl milli áhættu á offitu og fleiri 

stunda fyrir framan sjónvarpið.  Í rannsókn á börnum á aldrinum 5-10 ára frá árinu 1996 voru 

líkurnar á því að vera of þungur 4,6 sinnum meiri fyrir unglinga sem horfðu í 5 klukkustundir 

eða meira á sjónvarp á dag samanborið við þá sem horfa í 0-2 klukkustundir á dag. Þessi 

rannsókn hafði mikil áhrif á tilmæli AAP (American Academy of Pediatrics) í Bandaríkjunum 

um 2 klukkustundir eða minna í skjátíma á dag fyrir börn á aldrinum 2-18 ára (Chassiakos o.fl.  

2016). 

 Hinsvegar kom fram í nýlegri rannsókn frá Hollandi á börnum á aldrinum fjögurra til 

þrettán ára að sjónvarpsáhorf í 1,5 klukkustund eða meira á hverjum degi var verulegur 

áhættuþáttur fyrir offitu aðeins fyrir börn á aldrinum fjögurra til níu ára. Stór alþjóðleg 

rannsókn sem tók til næstum þrjú hundruð þúsund barna og unglinga sýndi að áhorf á 

sjónvarp á milli einnar til þriggja klukkustunda á hverjum degi leiddi til 10-27% aukinnar 

hættu á offitu (Chassiakos, o.fl., 2016).  

 Margskonar lýðheilsuvandamál eiga sér stað í kjölfar offitu. Of þung börn eru í hættu 

á að fá hjartasjúkdóma, sykursýki af tegund 2, astma og þunglyndi seinna á fullorðinsárum. Í 

ljósi þess er íhlutun nógu snemma nauðsynleg til að koma í veg fyrir offitu barna og fylgikvilla 

þess, þar sem það er mjög erfitt að vinna með offitu þegar hún er orðin að veruleika. 

Aðferðir til íhlutunar gætu falið í sér að takmarka skjátíma og hafa ekki sjónvarp inni í 

herbergi barnanna (Schmidt o.fl., 2012). 

 Rannsóknir hafa sýnt að notkun stafrænna miðla felur í sér bæði jákvæð og neikvæð 

áhrif á andlega heilsu. Notkun samfélagsmiðla í hófi getur aukið félagslegan stuðning og 

tengsl. Hinsvegar skiptir það máli hvernig miðlarnir eru notaðir. Notkun í hófi er lykillinn að 

jákvæðum áhrifum samfélagsmiðla. Rannsóknir hafa gefið til kynna U-laga samband milli 
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netnotkunar og þunglyndis með aukinni hættu á þunglyndi bæði með mikilli notkun og með 

lítilli notkun. Þetta U-laga samband milli netnotkunar og þunglyndis felur í sér að mikil 

notkun getur haft neikvæð áhrif á andlega heilsu með þeim hætti að notendur bera sig 

saman við aðra og geta upplifað neikvæðar tilfinningar til sjálfs síns meðal annars að þeim 

finnist þau ekki nógu góð. Hinsvegar þar sem samfélagsmiðlar geta aukið félagslegan 

stuðning og tengsl getur lítil notkun á þeim haft áhrif á félagslegan stuðning og minni tengsl 

við aðra sem er áhættuþáttur fyrir þunglyndi (Chassiakos o.fl., 2016). 

 Nokkrar rannsóknir hafa sýnt að unglingar sem skoða mikið efni á internetinu eins og 

t.d. samfélagsmiðla eru í áhættu að leiðast út í áhættuhegðun, svosem ólöglega 

áfengisneyslu eða ofnotkun, ólöglega efnanotkun, skaðlega hegðun eins og sjálfskaða og 

átröskun. Þegar unglingar sjá þessa hegðun hjá jafningjum sínum á samfélagsmiðlum getur 

það leitt til þess að þeim finnist þessi hegðun vera stöðluð og æskileg (Chassiakos o.fl., 

2016). 

 Mikill skjátími barna getur haft áhrif á sjálfstraust þeirra. Sjálfstraust endurspeglar 

viðhorf til sjálfs sín og getur stuðlað að góðri andlegri heilsu og félagslegri velferð. Skjátími 

barna getur komið í veg fyrir eða dregið úr annarri afþreyingu eins og hreyfingu sem er meira 

gagnleg fyrir heilsu og vitsmunalegan þroska barna. Mikill skjátími getur tengst félagslegri 

einangrun eða lélegri tengslum við vini og fjölskyldu hjá börnum. Jafnframt getur skjátími 

tengst óraunhæfum líkamshugsunum sem koma frá miðlanotkun sem felur í sér lækkun á 

sjálfstrausti og minni ánægju barna með líkama sinn (Braig o.fl., 2018). 

 Þegar skoðuð voru áhrif skjánotkunar á unglinga í nýrri bandarískri rannsókn kom í 

ljós að unglingar sem eyddu fleiri stundum fyrir framan skjá (samfélagsmiðlar, smáskilaboð, 

tölvuleikir og internetnotkun) voru minna hamingjusamir, ekki eins sáttir við líf sitt og með 

lægra sjálfstraust. Unglingar sem eyddu meiri tíma í aðra afþreyingu en skjánotkun eins og að 

eiga samskipti við fólk augnliti til augnlitis, hreyfingu og heimavinnu leið mun betur og 

skoruðu hærra í vellíðan. Á meðal unglinga í áttunda til tíunda bekk hafði hver afþreying utan 

skjás tenginu við meiri hamingju og skjánotkun var tengd við minni hamingju. Unglingar sem 

notuðu skjátæki í meira en 40 klukkustundir á viku voru helmingi líklegri á að vera 

óhamingjusamir en þeir sem eyddu aðeins nokkrum klukkustundum á viku í skjánotkun. 

Þessar niðurstöður sýna að með því að draga úr skjánotkun en ekki útiloka notkunina alveg, 

gæti reynst góð lausn til þess að auka vellíðan unglinga (Twenge, Martin og Campbell, 2018). 
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 Hér að ofan hefur verið varpað ljósi á víðtæk áhrif skjánotkunar á heilsu og líðan 

barna og unglinga. Mikilvægt er að skjánotkun komi ekki í staðinn fyrir aðra afþreyingu eins 

og hreyfingu og samskipti barna og unglinga auglitis til augnlitis sem mikilvægt er fyrir 

þroska, líðan og heilsu þeirra. Hér á eftir verður fjallað um skjáfíkn, einkenni og afleiðingar 

hennar. 
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3 Skjáfíkn 

 Fíkn er hugtak sem notað er í auknum mæli til að lýsa ástandi hjá vaxandi fjölda barna 

sem eru háð skjánotkun þannig að notkunin verður að vandamáli í lífi barns. 

Greiningarviðmiðin eru byggð á því hversu löngum tíma er eytt í skjánotkun, svo sem að spila 

tölvuleiki og að hvaða marki þetta hefur áhrif á virkni einstaklingsins í daglegu lífi. 

Greiningarviðmiðin fela í sér eftirfarandi eiginleika: 1) viðkomandi er upptekinn af skjánum, 

2) viðkomandi fær fráhvarfseinkenni, 3) viðkomandi gengur illa að hætta skjánotkun, 4) 

enginn áhugi á afþreyingu úti við, 5) viðkomandi lýgur um tímalengd notkunar, 6) 

viðkomandi heldur áfram skjánotkun, þrátt fyrir neikvæðar afleiðingar (Sigman,  2017). 

 Strax við ungan aldur hafa börn aðgang að snjallsímum og spjaldtölvum. Rannsóknir 

hafa beint sjónum sínum að skjáfíkn hjá unglingum og ungum fullorðnum en minna er vitað 

um skjáfíkn hjá börnum undir 12 ára aldri. Einkenni skjáfíknar hjá börnum undir 12 ára aldri 

geta komið öðruvísi fram heldur en hjá unglingum. Unglingar stjórna meira skjánotkun sinni 

en þau eru meira eftirlitslaus heldur en börn undir 12 ára aldri,  þar sem þau eru háðari 

foreldrum sínum. Einkenni skjáfíknar hjá börnum yngri en 12 ára geta komið fram sem átök 

milli systkina, röskun á venjum fjölskyldunnar, eða átök milli foreldris og barns. Jafnframt 

hefur það áhrif á námið hjá barninu þar sem barnið frestar eða sinnir ekki heimanámi til þess 

að nota miðla (Domoff o.fl., 2017). Skjáfíkn getur einnig haft áhrif á félagslega virkni og 

félagslega hæfni. Ólíkt unglingum sem hafa getu til að endurspegla sjálf sig og segja frá hvaða 

áhrif mikil skjánotkun hefur á þau þá eru börn yngri en 12 ára líklegri til þess að geta ekki 

skynjað slík áhrif. Þessvegna þurfa fullorðnir í lífi barnanna þ.e. foreldrar og aðrir sem láta 

sem annt um velferð barna að vera vakandi fyrir neikvæðum áhrifum skjánotkunar og taka á 

vandanum hjá yngri börnum (Domoff o.fl., 2017). 

 Rannsóknir benda til þess að óhófleg spilun leikja á internetinu hafi í för með sér 

svipuð einkenni sem almennt eru upplifuð af fíklum. Þar sem tölvuleikir hafa mikið 

aðdráttarafl fyrir börn og unglinga gæti þessi aldurshópur verið í meiri hættu en aðrir að 

þróa með sér tölvuleikjafíkn. Það að spila tölvuleiki er skemmtileg afþreying í augum barna 

og unglinga en rannsóknir benda til þess að óhófleg notkun tölvuleikja geti í sumum tilvikum 

leitt til einkenna sem fíklar upplifa eins og t.d. breytingu á skapi og þráhyggju. Fjöldi 



 

19 

klukkutíma sem viðkomandi eyðir í að spila tölvuleiki segir ekki endilega til um að 

viðkomandi sé haldin fíkn heldur einkennin og áhrifin á daglegt líf (Kuss og Griffiths, 2011). 

Mikilvægt er að þekkja einkenni tölvuleikjafíknar hjá börnum og unglingum með tilliti til þess 

að grípa inn í. Unglingar eru til að mynda að ganga í gegnum miklar breytingar á 

hormónastarfssemi og heilastarfsemi sem gerir þau viðkvæmari fyrir þróun fíknar. 

Foreldraáhrifin verða minni hjá unglingum en vinahópurinn hefur þá meiri áhrif á unglinginn 

og getur jafningjaþrýstingur haft slæm áhrif (Kuss og Griffiths, 2011). 

 Netfíkn er atferlisfíkn, þeir sem eru háðir ákveðinni hegðun eru háðir því sem þeir 

gera og tilfinningunni sem því fylgir. Hegðunin kemur í veg fyrir óþægilegar tilfinningar og 

veitir þannig öryggi. Netnotkun telst vandamál ef vikunotkun er orðin 38 klukkustundir eða 

meira. Áhættuþættir sem tengjast skjáfíkn eru: 1) Frjáls og ótakmörkuð netnotkun, 2) Mikill 

óskipulagður tími, 3) Nýtt frelsi frá foreldrum, 4) Enginn fylgist með því hvað er sagt eða gert 

á netinu, 5) Allir styðja netnotkunina, 6) Svipuð reynsla sem viðkomandi verður fyrir við 

netnotkun, 7) Tilhneiging að vilja flýja streitu, 8) Félagsleg einangrun (Eyjólfur Örn Jónsson, 

2016). 

 Netfíkn hefur áhrif á einstaklinginn líkamlega og andlega. Líkamlegar afleiðingar geta 

verið höfuðverkur, bakverkur, vöðvabólga, sinaskeiðabólga, álag á augu og svæði í heila 

minnka um 10-20%. Andlegar afleiðingar geta komið fram sem stöðnun í þroska, ofsafengnar 

tilfinningar, depurð og vonleysi og athyglisbrestur (Eyjólfur Örn Jónsson, 2016).  

 Árið 2017 var talið að um 6-10% íslensku þjóðarinnar ætti við vandamál að stríða 

tengt skjáfíkn. Flestir af þeim sem leita sér aðstoðar vegna skjáfíknar eru í aldurshópnum  15-

20 ára. Hinsvegar má sjá aukningu síðustu ár á því að yngri börn leiti sér aðstoðar vegna 

skjáfíknar, alveg niður í yngri en tíu ára. Á Íslandi hafa um þrjú þúsund manns þurft að leita 

sér aðstoðar vegna skjáfíknar frá árinu 2005 og er vandamálið vaxandi (Jóhann K. 

Jóhannsson, 2017).  

 Hér að ofan hefur verið greint frá greiningarviðmiðum, áhættuþáttum og einkennum 

skjáfíknar hjá börnum og unglingum. Ljóst er af framangreindu að skjáfíkn er vaxandi 

vandamál á Íslandi og mikilvægt að fræða foreldra um skjáfíkn.  Á eftir verður fjallað um 

foreldra og skjánotkun barna og unglinga. 
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4 Foreldrar og skjánotkun barna og unglinga 

 Foreldrar og umönnunaraðilar gegna mikilvægu hlutverki í að móta hegðun barna 

almennt, þar með talið þegar kemur að notkun og magni notkunar stafrænna miðla. 

Aukningin í notkun stafrænna miðla hefur verið mikil síðustu 5 ár hjá fullorðnum en 

jafnframt hjá börnum og unglingum. Meira en 70% fullorðna nota nú samfélagsmiðla og 27% 

þeirra finnst þau vera háð símum sínum (Chassiakos o.fl., 2016). 

 Í ljósi þess að það eru sterk tengsl milli stafræns efnis sem inniheldur ofbeldi og 

árásargjarnrar hegðunar barna ættu foreldrar að fylgjast með því hvað börnin þeirra eru að 

gera á stafrænum miðlum. Í dag eiga fleiri börn sinn eigin snjallsíma sem þau nota sjálfstætt 

og það gerir foreldrum erfiðara fyrir með að fylgjast með efni og innihaldi stafrænna miðla 

barna sinna. Rannsókna er þörf sem skoða hvernig best er fyrir foreldra að stjórna og 

leiðbeina börnum sínum með notkun stafrænna miðla (Chassiakos o.fl., 2016). 

 Linebarger fann út að það eru tengsl milli ólíkra uppeldishátta foreldra og áhrifum 

þeirra á miðlanotkun og þroska barna. Óviðeigandi efni á stafrænum miðlum og foreldrar 

sem voru ósamkvæmir í uppeldinu höfðu neikvæð áhrif á þroska barna á leikskólaaldri. 

Hinsvegar fundust tengsl við jákvæð áhrif á miðlanotkun barna með þeim hætti að börn 

fylgdu frekar viðmiðum um notkun, þar sem foreldrar sýndu hlýju og höfðu aðgang að 

fræðsluefni (Chassiakos o.fl. 2016).  

 Virkni barna þar á meðal líkamleg virkni (e. physical exercise) og tíðni kyrrsetu sem 

tengist skjánotkun (e. screen sedentary time) er undir áhrifum umhverfisþátta þar sem 

foreldrar gegna mikilvægu hlutverki. Ólíkar uppeldisaðferðir foreldra geta haft áhrif á virkni 

barna. Í rannsókn þar sem skoðuð voru börn á aldrinum 8- 11 ára kom í ljós að leiðandi 

uppeldishættir tengdust lægri tíðni kyrrsetu sem tengist skjánotkun (e. screen sedentary 

time) hjá strákum á meðan eftirlátir/afskiptalausir uppeldishættir voru tengdir hærri tíðni 

kyrrsetu sem tengist skjánotkun (e. screen sedentary time) hjá strákum og stelpum (Van der 

Geest o.fl., 2017). 

 Eftirlátir/afskiptalausir foreldrar gera litlar kröfur til barna sinna í uppeldinu. Þeir 

forðast átök og að setja barninu mörk sem leiðir til lítillar sjálfstjórnunar barnsins. Þar af 
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leiðandi eru fáar reglur og foreldrið lætur of mikið eftir barninu. Þessa foreldra skortir stjórn í 

uppeldinu og nota lítið refsingar. Þeir sýna barninu mikla hlýju og stuðning en hafa litla stjórn 

og gera litlar kröfur um þroskaða hegðun barna sinna (Doron og Sharbani, 2013). Skipandi 

foreldrar eru hinsvegar kröfuharðir og sýna litla hlýju. Þeir eru strangir og vilja að barnið 

hlýði reglum þeirra án útskýringa. Þeir ýta ekki undir frjálsan vilja barnsins eða hvetja barnið 

til sjálfstæðis. Þessir foreldrar vilja hafa stjórnina án þess að taka tillit til tilfinninga barnsins 

og nota refsingar. Þeir veita skipulagt umhverfi, skýr fyrirmæli og hafa eftirlit með börnum 

sínum. Skipandi uppeldi felur í sér lítinn stuðning og miklar kröfur til barnins (Doron og 

Sharbani, 2013). Leiðandi foreldrar gera kröfur til barna sinna um æskilega hegðun og ýta 

undir ábyrgð þeirra. Þessir foreldrar viðurkenna sérstöðu barnsins og frjálsan vilja þess. Þeir 

eru ákveðnir og veita eftirlit ásamt því að setja skýrar kröfur sem þeir útskýra fyrir börnum 

sínum. Þeir nálgast barnið með stuðningi, hlýju, sveigjanleika, skilningi og opnum 

samskiptum. Þessir foreldrar ræða málin í stað þess að refsa og vera með væntingar um 

hlýðni. Væntingar leiðandi foreldra til barna sinna eru að þau verði áreiðanleg, félagslega 

ábyrg, skipulögð og samvinnuþýð. Leiðandi foreldrar veita mikinn stuðning og hlýju en um 

leið gera þeir kröfu um þroskaða hegðun barna sinna (Doron og Sharbani, 2013).  

 Í bandarískri rannsókn þar sem áhrif foreldra á skjátíma barna var skoðað komu fram 

fjórir þættir sem höfðu áhrif á þann skjátíma sem foreldrar úthlutuðu börnum sínum hvern 

dag. Þessir þættir eru uppeldishættir, menningarleg viðmið, trú foreldra á eigin getu í 

uppeldinu og magn af skjátíma foreldranna sjálfra. Í rannsókninni kom í ljós að foreldrar sem 

beittu leiðandi eða skipandi uppeldisháttum í að takmarka skjánotkun barna sinna leiddi til 

þess að börnin fóru ekki yfir ráðlögð viðmið um skjánotkun hvern dag samkvæmt AAP 

(American Academy of Pediatrics). Eftir að takmarkanir hafa verið gerðar þurfa foreldrar að 

finna skapandi leiðir til þess að viðhalda þeim og þá er trú foreldranna á eigin getu í uppeldis- 

hlutverkinu gagnleg og mikilvæg. Rannsóknir hafa sýnt að margir foreldrar eiga erfitt með að 

finna aðra afþreyingu fyrir börnin sín og hvetja þau að taka þátt í öðru en tengist skjá. Síðan 

eru það menningarleg viðmið, en víðast hvar alast flest börn upp á heimili með nokkrum 

sjónvörpum, dvd spilurum, útvörpum, tölvum og tölvuleikjum. Margir foreldrar telja að þessi 

tæki séu nauðsynleg til þess að auðvelda samskipti og hjálpa til við heimilishaldið. Þegar 

kemur að skjátíma foreldranna sjálfra þá eru foreldrar fyrirmyndir og börn líkja eftir 

foreldrum sínum og hafa fundist tengsl milli þess tíma sem foreldrar eyða í skjánotkun og 
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skjánotkunar barna. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að til þess að draga úr 

skjánotkun barna ættu foreldrar ekki að leyfa börnum að borða matinn sinn og vera fyrir 

framan skjá um leið, halda öllum tækjum utan svefnherbergis barnsins og takmarka 

skjánotkun að kvöldi til (Williams, 2018). 

 Aðlögun að aukinni notkun stafrænnar tækni í samfélaginu mun krefjast nokkura 

breytinga á uppeldi, það þarf að framkvæma rannsóknir á áhrifum stafrænna miðla og þróa 

stefnu meðal annars. Núverandi ástand er óvenjulegt að því leyti að börn eru á margan hátt 

frumkvöðlar og sérfræðingar á þessu sviði en þau eru oft fyrst að reyna nýjar uppfærslur, 

forrit og stundum jafnvel að búa til sín eigin. Til að vera fær um að aðlagast breyttum háttum 

þarf að byggja upp samræður um heilbrigða og skaðlega notkun stafrænna miðla í 

fjölskyldunni, skólanum og samfélaginu í heild sinni (Winther, 2017). 

 American Academy of Pediatrics í Bandaríkjunum (AAP) hafa gefið út ráðleggingar til 

foreldra um skjánotkun sem komu út í byrjun árs 2018, en þau fela eftirfarandi í sér: 

 1) Gerið ykkar eigin fjölskylduáætlun og reglur um hvernig þið ætlið að nota stafræna 

miðla og tæki á heimilinu. Þegar það er gert geta stafrænir miðlar haft jákvæð áhrif á 

fjölskyldulífið. En þegar það er notað á óviðeigandi hátt eða án hugsunar geta stafrænir 

miðlar komið í veg fyrir ýmsar mikilvægar athafnir eins og augliti til augnlitis samskipta, 

fjölskyldutíma, útivist, hreyfingu og fjölda stunda skjálausra stunda og svefn. 

 2) Foreldrar ættu að hugsa um stafræna miðla eins og þeir hugsa um annað í 

umhverfi og lífi barnsins. Sömu leiðbeiningar foreldra gilda bæði í raunveruleikanum og í 

raunheimi. Það þarf að setja mörk, börn þurfa á því að halda. Þekkið vini barna ykkar bæði á 

netinu og utan þess, þekkið forrit, hugbúnað og öpp sem börnin eru að nota, jafnframt hvaða 

vefsvæði þau kíkja á og hvað þau eru að gera á internetinu. 

  3) Það er mikilvægt að hvetja barnið til leiks, stafrænir miðlar eins og annað ættu að 

hafa sanngjörn mörk. Frjáls leikur ótengdur örvar sköpunargáfu. Setjið ótengdan leiktíma 

daglega í forgang, sérstaklega fyrir mjög ung börn. 

 4) Skjátími ætti ekki alltaf að vera einverutími. Samspil og samstarf við börnin þegar 

þau nota skjái hvetur til félagslegra samskipta, tengsla og náms. Foreldrar ættu að spila 

tölvuleiki með börnum sínum en það er góð leið til að fylgjast með því hvaða leiki þau eru að 

spila.Foreldrar ættu að horfa á með þeim það sem þau vilja horfa á þannig getur þeir 

leiðbeint börnum sínum og deilt eigin reynslu og sjónarmiðum. Foreldrar ættu ekki einungis 

að fylgjast með börnunum sínum á internetinu, heldur hafa líka samskipti við þau þar, þá 

geta foreldrar skilið hvað þau eru að gera og verið hluti af því. 
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 5) Foreldrar eiga að sýna fordæmi og vera góðar fyrirmyndir og kenna börnum sínum 

hvernig skal sýna góðvild og jákvæða hegðun á internetinu. Foreldrar ættu að takmarka sína 

eigin skjánotkun þar sem börn eru mjög góð í að líkja eftir fyrirmyndum sínum.  Á þann hátt 

eru foreldrar tiltækari og og tengdari börnum sínum með því að vera ótengd/ur og til staðar. 

  6) Foreldrar þurfa að að vera meðvitaðir um mikilvægi augnliti til augnlitis samskipta. 

Mjög ung börn læra best með tvíhliða samskiptum. Að taka þátt í  gagnkvæmum samræðum 

þar sem er hlustað og svarað er mikilvægt fyrir málþroska. Rannsóknir hafa sýnt að það eru 

þessar gagnkvæmu samræður augliti til augnlitis sem efla málþroska barna miklu meira en 

óbein hlustun eða einhliða samskipti við skjá. 

 7) Foreldrar ættu ekki að nota tæknina til þess að róa börn niður. Tæknin getur verið 

mjög árangursrík til þess að halda börnum rólegum og hljóðum en það ætti ekki að vera eina 

leiðin sem þau læra til þess að róa sig. Það þarf að kenna börnum að þekkja tilfinningar sínar, 

róa sig með öndun og tala um leiðir til að leysa vandamálið ásamt því að finna leiðir til að 

takast á við tilfinningar sínar. Jafnframt er mikilvægt að ef þeim leiðist að þau sjálf finni leiðir 

og athafnir til að láta sér ekki leiðast. 

(American Academy og Pediatrics, 2018) 

 Ljóst er að foreldrar gegna mikilvægu hlutverki þegar kemur að því að takast á við 

skjáhegðun barna sinna og er því mikilvægt að efla foreldra í uppeldinu með fræðslu um 

skjánotkun barna og unglinga. 
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4.1 Viðmið um skjánotkun 

 

 Árið 2016 gáfu American Academy of Pediatrics út viðmið um skjánotkun barna sem 

sjá má í meðfylgjandi töflu.  

Tafla 1. Viðmið American Academy of Pediatrics um skjánotkun barna. 

Aldur Skjátími 

 

 

Börn 0-2 ára 

Forðast ætti skjánotkun annað en 

myndbandsspjall hjá börnum yngri en 18 

mánaða. Foreldrar barna 18 til 24 mánaða 

sem vilja kynna börnin sín fyrir stafrænum 

miðlum ættu að notast við viðurkennt efni 

og horfa á það með börnum sínum til að 

hjálpa þeim að skilja það sem þau sjá. 

 

Börn 2-5 ára 

Takmarka skjánotkun við eina klukkustund á 

dag af viðurkenndu efni. Foreldrar ættu að 

hafa yfirsýn yfir efnið sem börnin sjá og 

hjálpa þeim að skilja það sem þau sjá og 

tengja það við líf þeirra. 

 

 

 

 

Börn 6 ára og eldri 

Skýr mörk á skjátíma og hverskonar miðla 

þau nota. Foreldrar þurfa að vera vissir um 

að notkun miðla komi ekki í veg fyrir nægan 

svefn og hreyfingu. Skipuleggið skjálausar 

stundir saman t.d við máltíðir ásamt því að 

hafa skjálausa staði á heimilinu t.d 

svefnherbergi. Foreldrar ættu að tala 

reglulega við barnið sitt um nethegðun og 

öryggi þar með að koma fram við aðra af 

virðingu á internetinu og utan þess. 

(American Academy of Pediatrics, 2016) 
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 Þann 6. mars 2016 var haldið málþing um skjánotkun barna og ungmenna á Akureyri. 

Að málþinginu stóðu  samtök foreldrafélaga á Akureyri, fulltrúar ungmennaráðs, fulltrúar 

forvarnarteymis og Samfélags- og mannréttindaráðs. Markmiðið með þinginu var að móta 

sameiginleg viðmið um skjátíma barna og unglinga á Akureyri og var þar horft til góðs 

árangurs af útivistarreglum fyrir sama aldurshóp( Ragnar Hólm, 2017). 

Tafla 2. Viðmið um skjátíma á Akureyri. 

Aldur Skjátími 

 

Börn á leikskólaaldri 

Skjánotkun barna á leikskólaaldri ætti að 

takmarka við 60 mínútur á dag. Skjánotkun 

ætti aldrei að vera eftir kvöldmat og 

matarborð, rúm og herbergi eru skjálausir 

staðir. Notkun er bundin við nærveru 

foreldra. 

 

Börn í 1. til 4. bekk 

Skjánotkun barna í 1. til 4. bekk ætti að 

takmarka við 90 mínútur á dag. Matarborð, 

rúm og herbergi eru skjálausir staðir. Lögð er 

áhersla á samveru foreldra og barna við skjá 

 

Börn í 5. til 7. bekk 

Skjánotkun barna í 5. til 7. bekk ætti að 

takmarka við 120 mínútur á dag. Lögð er 

áhersla á eftirlit fullorðinna. Matarborð, rúm 

og herbergi eru skjálausir staðir. 

 

Unglingar í 8. til 10. bekk 

Skjánotkun unglinga í áttunda til tíunda bekk 

ætti að takmarka við 180 mínútur á dag. 

Matarborð og rúm eru skjálausir staðir. 

 

Ungmenni 

Skjánotkun ungmenna ætti að takmarka við 

240 mínútur á dag. Matarborð og rúm eru 

skjálausir staðir. Skjálausir dagar ættu að 

vera tvisvar sinnum í mánuði. 

          (Ragnar Hólm, 2017) 
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5 Lokaorð 

 Áhrif skjánotkunar eru margvísleg og fer eftir hverskonar stafrænn miðill er notaður, 

magni og umfangi notkunar, og hverjum og einum einstaklingi sem notar stafræna miðilinn. 

Börn fara í gegnum miklar líffræðilegar, félagslegar, vitsmunalegar og sálfræðilegar 

breytingar í æsku en eru jafnframt í stafrænum heimi. Ljóst er að notkun stafrænna miðla og 

tækja getur haft jákvæð áhrif á börn og unglinga þannig að þau eru opnari fyrir nýjum 

hugmyndum og þekkingu. Það geta myndast aukin tækifæri fyrir félagsleg samskipti við 

jafningja og fjölskyldu ásamt stuðningi og nýjum tækifærum til að fá aðgang að ýmsum 

upplýsingum. En notkun stafrænna miðla getur einnig haft neikvæð áhrif á svefn, athygli, 

nám, hærri tíðni offitu og þunglyndis og varnarleysi gagnvart óöruggu, ónákvæmu, 

óviðeigandi efni og ókunnugum. Rannsóknir hafa sýnt fram á að skjánotkun yfir daginn og á 

kvöldin hefur áhrif á svefn barna og unglinga með þeim hætti að þau upplifa svefntruflanir, 

minni svefn og áhrif á djúpa svefninn. En svefntruflanir í æsku og á unglingsárum hefur 

víðtæk neikvæð áhrif þar á meðal á árangur í skóla, skap og líðan, vitsmunalegan þroska og 

almenna heilsu. Jafnframt hefur komið í ljós að þessi áhrif á svefn barna virðast hafa óbein 

áhrif á hegðunarvandamál barna og unglinga. Það getur komið fram meðal annars sem kvíði, 

þunglyndi og árásargirni. Ennfremur þó að skjánotkun barna og unglinga geti aukið tengsl 

þeirra við jafningja og þar af leiðandi haft jákvæð áhrif félagslega getur það einnig haft 

neikvæð áhrif á sjálfstraust barna og aukið á neikvæðan jafningjaþrýsting þar sem það er 

mjög áhrifarík samskiptaleið fyrir börn og unglinga í gegnum stafræna miðla. 

 Rannsakendur ættu þó ekki einungis að einblína á tímann sem börn og unglingar 

eyða á stafrænum miðlum þegar skoðuð eru áhrif skjánotkunar heldur þarf einnig að skoða 

áhrif efnisins sem börnin eru að nota og það sem þau eru að gera á internetinu. En jafnframt 

þarf að skoða félagslegar aðstæður þeirra og fjölskylduumhverfi. Fleiri rannsókna er þörf á 

hugsanlegum neikvæðum áhrifum af mikilli notkun samfélagsmiðla. 

 Foreldrar og umönnunaraðilar gegna mikilvægu hlutverki í að móta hegðun barna 

sinna almennt, þar með talið þegar kemur að notkun og magni notkunar stafrænna miðla. 

Hinsvegar hafa rannsóknir sýnt að margir foreldrar eiga erfitt með að finna aðra afþreyingu 

fyrir börnin sín til að hvetja þau að taka þátt í öðru en tengist skjá. En mikilvægt er að 
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skjátími komi ekki í veg fyrir samræður barna og unglinga augnlitis til augnlitis, hreyfingu, 

heimanám og frjálsan leik. Skjátími ætti að vera viðbót við aðra afþreyingu þar sem sett eru 

mörk og eftirlit á notkunina til þess að ná fram jákvæðum áhrifum miðla.  

 Í ljósi víðtækra áhrifa skjánotkunar á heilsu og líðan barna og unglinga tel ég þörf á 

aðgengilegum fræðslubæklingi fyrir foreldra og forráðamenn barna. Slíkur bæklingur fylgir 

þessari greinargerð. Bæklingnum er ætlað að vekja uppalendur til umhugsunar um aukna 

skjánotkun barna og hvað hún getur haft í för með sér. Ég tel mikilvægt að opna fyrir 

umræður milli foreldra með fræðslu um skjánotkun barna og unglinga þar sem mikil aukning 

er á skjánotkun og mikilvægt að foreldrar þekki áhrif og afleiðingar hennar. Ég valdi að gera 

fræðslubækling  vegna þess að mér finnst vanta hnitmiðað efni þar sem fræðslan er öll á 

sama stað þ.e. áhrif skjánotkunar,viðmið um notkun og einkenni skjáfíknar. Ég tel þessa 

þætti skipta máli þegar kemur að skjánotkun barna og unglinga og það er mikilvægt að 

foreldrar fái fræðslu um skjánotkun barna og unglinga, þar sem notkunin hefur aukist 

gríðarlega síðustu ár. Eitt af því mikilvægasta í foreldrahlutverkinu er að setja börnum mörk 

sem hvetur þau til sjálfstjórnunar en það gildir jafnframt um skjánotkun sem og annað í 

umhverfi barnsins. 

 Það er mín von að eftirfarandi verkefni muni reynast gagnlegt fyrir uppalendur til að 

takast á við áskoranir í uppeldinu sem sem tengjast skjánotkun barna og unglinga, með því 

að setja heilbrigð mörk og fræða börn sín um áhrif skjánotkunar og um leið efla velferð 

barna og unglinga í tæknivæddu umhverfi. 
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