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Áhrif skjánotkunar 

 

Jákvæð áhrif:  

 

Nýjar hugmyndir og þekking. 

Aukin tækifæri fyrir félagsleg samskipti 

og tengsl við aðra. 

Aðgangur að ýmsum upplýsingum. 

 

Neikvæð áhrif:  

 

Athygli og nám. 

Svefntruflanir og minni svefn. 

Hærri tíðni offitu og þunglyndis. 

Greiður aðgangur að óviðeigandi efni og 

ókunnugum. 
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Skjánotkun og svefn 

   

 

  

   

 

Skjátími að 
deginum sem 
og að kvöldi 
hefur áhrif á 
svefn. 
 
Svefntruflanir 
í æsku og á 
unglingsárum 
hefur víðtæk 
áhrif þar á 
meðal á 
árangur í 
skóla, skap, 
líðan, þroska 
og almenna 

heilsu. 

Skjánotkun fyrir svefn 

hefur áhrif á seinkun 

svefns, svefngæði og 

minni svefn. Börn og 

unglingar sem sofa með 

snjallsímann inni hjá sér 

og nota samfélagsmiðla 

mikið upplifa frekar 

svefntruflanir. 



Notkun stafrænna miðla 

(internetið, samfélagsmiðlar, 

tölvuleikir og internet spjall) getur 

haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif 

á heilsu barna og unglinga. 

Notkun samfélagsmiðla í hófi 

getur aukið félagslegan stuðning 

og tengsl við aðra. Lykillinn að 

jákvæðum áhrifum 

samfélagsmiðla er að notkunin sé 

í hófi. 

 

Skjánotkun 

og heilsa 

 

 

 



 

Rannsóknir 

sýna að 

unglingar sem 

eyða fleiri 

stundum fyrir 

framan skjá eru 

minna 

hamingjusöm, 

ekki eins sátt 

við líf sitt og 

með lægra 

sjálfstraust 

Unglingar sem 

eyða meiri tíma 

í aðra 

afþreyingu en 

skjánotkun eins 

og að eiga í 

samskiptum 

augnliti til 

augnlitis og 

hreyfingu líður 

mun betur. 

Mikill skjátími 

getur aukið 

félagslega 

einangrun og 

dregið úr 

samskiptum 

augnliti til 

augnlitis við 

vini og 

fjölskyldu, sem 

er mikilvægt 

fyrir 

félagsþroska 

barna. 

 



 

 
Skjánotkun barna og unglinga 

getur dregið úr virkni í 
afþreyingu eins og hreyfingu, 

lestur og útiveru sem er betri 
kostur fyrir heilsu og þroska 
barna og unglinga. 



Skjáfíkn 

 

Skjáfíkn er hugtak 

sem notað er í 

auknum mæli til 

að lýsa ástandi 

barna og unglinga 

sem eru háðir 

skjánotkun þannig 

að hún er 

vandamál í lífi 

þeirra. 

Greiningarviðmið taka mið af því 

hversu löngum tíma er eytt í 

skjánotkun, svo sem að spila 

tölvuleiki og að hvaða marki hún 

hefur áhrif á virkni 

einstaklingsins í daglegu lífi. 
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Einkenni skjáfíknar: 

 

Einstaklingur er upptekinn af skjánum. 

 

Fráhvarfseinkenni. 

 

Einstaklingi gengur illa að hætta 

skjánotkun. 

 

Enginn áhugi á afþreyingu úti við. 

 

Einstaklingur lýgur um tímalengd notkunar. 

 

Einstaklingur heldur áfram skjánotkun þrátt 
fyrir neikvæðar afleiðingar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Einkenni skjáfíknar hjá börnum undir 

12 ára aldri geta komið öðruvísi fram 

heldur en hjá unglingum. 

Unglingar hafa getu til að endurspegla 

sjálf sig og geta sagt frá áhrifum mikillar 

skjánotkunar á sig. 

Börn yngri en 12 ára eru líklegri til þess 

að geta ekki skynjað slík áhrif.  

Einkenni skjáfíknar hjá börnum yngri en 12 

ára gætu komið fram sem: 

Átök milli systkina. 

Röskun á venjum fjölskyldunnar, t.d. 

borðhaldi. 

Átök milli foreldris og barns. 

Barnið frestar eða sinnir ekki heimanámi og 

öðrum tómstundum til þess að nota miðla. 

 

 

 



 

Skjáfíkn getur haft áhrif á félagslega 

virkni og félagslega hæfni barna og 

unglinga. 

Foreldrar þurfa að vera vakandi fyrir 

neikvæðum áhrifum skjánotkunar og 

fyrirbyggja of mikla skjánotkun 

barna sinna. 

Jafnframt þarf að tryggja að 

miðlanotkun (internetið, 

samfélagsmiðlar, tölvuleikir og 

internet spjall komi ekki í veg fyrir 

nægan svefn og hreyfingu barna og 

unglinga. 
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Viðmið um skjánotkun 

 

Takmarkið skjánotkun við 60 mínútur á dag 

hjá börnum á aldrinum 2-5 ára. Nærvera 

foreldra er skilyrði. 

Takmarkið skjánotkun við 90 mínútur á dag 

hjá börnum í fyrsta til fjórða bekk. 

Takmarkið skjánotkun við 120 mínútur á 

dag hjá börnum í fimmta till sjöunda bekk. 

Takmarkið skjánotkun við 180 mínútur á 

dag hjá unglingum. 

 

 

Með skjá er átt við tölvur, spjaldtölvur, 

sjónvarp og snjallsíma. 



 

 

Foreldrar eru fyrirmyndir 

Skjátími foreldra skiptir máli, foreldrar eru 

fyrirmyndir og börn líkja eftir fyrirmyndum 

sínum. Foreldrar ættu að takmarka eigin 

skjánotkun. Þannig eru þau tiltækari og 

tengdari börnum sínum með því að vera 

ótengd og til staðar. 

Foreldrar ættu að skipuleggja skjálausar 

fjölskyldustundir saman, t.d við máltíðir 

ásamt því að hafa skjálausa staði á 

heimilinu, t.d svefnherbergi. 

Mikilvægt er að foreldrar tali reglulega við 

barnið sitt um nethegðun, öryggi og að koma 

fram við aðra af virðingu á internetinu og 

utan þess. 
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Fylgjum viðmiðum! 

1. Gerið ykkar eigin fjölskylduáætlun og reglur um hvernig þið ætlið að 

nota stafræna miðla og tæki á heimilinu.  

2. Setjið mörk, börn þurfa á því að halda. Þekkið vini barna ykkar bæði á 

internetinu og utan þess, þekkið forrit og öpp sem börnin ykkar eru að 

nota og hvað þau eru að gera á internetinu. 

3. Hvetjið börn ykkar til að leika sér ótengt. Frjáls leikur örvar 

sköpunargáfu og ætti að vera í forgangi daglega, sérstaklega fyrir yngri 

börn. 

4. Spilið tölvuleiki og horfið á með börnunum, það sem þau vilja horfa á. 

Þannig getið þið leiðbeint börnunum og deilt eigin reynslu og 

sjónarmiðum. Hafið samskipti við börnin ykkar á internetinu, með þeim 

hætti getið þið verið hluti af því sem börnin eru að gera. 

5. Forðisti að nota tæknina til að róa börn niður. Þó að auðvelt sé að 

grípa í tæknina til þess halda börnum rólegum, þarf að kenna börnum að 

þekkja tilfinningar sínar. Þau þurfa að læra að róa sig niður með því að 

tala um leiðir til að leysa vandamálið. 

7. Þekkjið mikilvægi samskipta augnliti til augnlitis. Að taka þátt í 

gagnkvæmum samræðum er mikilvægt fyrir málþroska og félagshæfni 

barna.  

8. Verið virk í samstarfi við aðra foreldra um skjánotkun barna ykkar. 
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