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Útdráttur 

 

Bakgrunnur: Á síðastliðnum áratugum hefur tækninni fleytt mikið fram og 

hefur það færst í aukana að börn og unglingar noti skjátæki. Tækin eru orðin 

þeim nauðsynleg og þau notuð í ýmiskonar tilgangi, en notkun þeirra getur haft 

mikil áhrif á líf barna og unglinga. 

 Tilgangur rannsóknar: Að auka þekkingu og dýpka skilning á 

viðhorfum og reynslu foreldra af skjánotkun hjá börnum sínum. 

 Aðferð: Eigindleg rannsóknaraðferð með fyrirbærafræðilegri nálgun og 

hentugleikaúrtaki. Gögnum var safnað með viðtölum við 12 foreldra barna á 

grunnskólastigi víðs vegar um landið á tímabilinu febrúar-mars 2020. Við 

greiningu gagna var notuð aðferð Colaizzi sem byggir á sjö meginþrepum 

gagnagreiningar í fyrirbærafræðilegum rannsóknum. 

   Niðurstöður: Foreldrar voru sammála um að: „hver og einn væri 

sérfræðingur í eigin barni“ sem endurspeglar eftirfarandi sex meginþemu sem 

komu fram við greiningu á viðtölunum: „Skjánotkun“, „Reynsla foreldra af 

skjánotkun barna“, „Stýring skjánotkunar“, „Jákvæð áhrif skjánotkunar“, 

„Neikvæð áhrif skjánotkunar“, og „Notkun tækja í skólum“. Hvert þema stóð 

fyrir nokkrum undirþemum. Niðurstöður gáfu vísbendingar um að skjánotkun 

barna gæti haft jákvæð áhrif og mörg tækifæri væru fólgin í slíkri tækni, en 

neikvæð áhrif voru einnig til staðar.  

Niðurstöður bentu til þess að skólar væru í vandræðum með að taka á 

tækjanotkun á skólatíma og voru þátttakendur sammála um að óþarfi væri að 

börnin tækju síma með í skólann. 

 Ályktanir: Stýring skjánotkunar getur valdið óvissu og erfiðleikum hjá 

foreldrum og þörf er á aukinni samvinnu á milli skóla og foreldra. Hinar 

margvíslegu leiðir skjánotkunar eru í stöðugri þróun og því er mikilvægt að 

auka rannsóknir á jákvæðum og neikvæðum áhrifum sem notkunin hefur á 

börn.  

 

Lykilorð: Skjánotkun, börn og unglingar, reynsla foreldra, stýring, jákvæð 

áhrif, neikvæð áhrif, tæki í skólum.  
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Abstract 

 

Background: In the last decades, technology has advanced a great deal and the 

use of various screen technologies by children has increased. The devices have 

become essential for various purposes, but it can have a great impact on 

children’s and adolescents’ lives. 

  Purpose of the study: To increase knowledge and improve 

understanding of parents’ attitudes and experiences of their children’s screen 

usage. 

 Method: Qualitative method with a phenomenological approach and a 

convenience sample. Data was gathered through interviews with 12 parents of 

primary and secondary school children from around the country during the 

period February – March 2020. Data analysis was guided by Colaizzi’s seven 

steps of analysis in phenomenological studies.  

 Results: Participants agreed on that: “each and every one were an expert 

in their child.” reflecting the following six main themes that emerged in the 

analysis of the interviews: “Screen usage”, “Parents’ experience of children’s 

screen usage”, “Parental mediation of screen usage”, “Positive effects of 

screen usage”, “Negative effects of screen usage”, “The usage of devices in 

schools”. Each theme contained few sub-themes. Results indicated that 

children’s usage of screen technology might have a positive effect and many 

advantages, however, negative effects were also present. Results suggested 

that it was difficult for the schools to control the use of electronic devices 

among students during school hours and that it was unnecessary that children 

brought their mobile phones to school.  

 Conclusions: Controlling the use of screen devices can cause 

uncertainty and difficulties for parents and increased cooperation between 

schools and parents are needed. The variety of ways on how to use screen 

technology is constantly developing. Thus, it is important to continue research 

in this field and study both the positive and negative effects screen technology 

has on children.  

 

Key words: Screen usage, children and adolescents, parents experiences, 

parental mediation, positive effects, negative effects, device technology in 

school.  
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Kafli 1 - Inngangur  

 

Á síðastliðnum árum hefur tækninni fleytt mikið fram og hefur það færst í 

aukana að börn og unglingar noti skjátæki. Tækin eru orðin þeim nauðsynleg, 

þau eru notuð í ýmiskonar tilgangi og hefur verið sýnt fram á áhrif þeirra á 

börn (Shin, 2018). Notkun skjátækja býður upp á margþætta virkni 

(Mascheroni og Ólafsson, 2013), þau eru ekki lengur eingöngu notuð til 

þæginda heldur eru einfaldlega orðin nauðsynlegur hluti af lífinu og mörgum 

einstaklingum líður illa ef þeir hafa t.d. ekki aðgang að símanum sínum (Doh, 

Rhim og Lee, 2016). Í þessu samhengi má nefna að hægt er að hafa samband 

við vini, fá útrás fyrir streitu og hægt er að tjá sig á mörgum mismunandi 

stöðum í tækinu. Ef skyndilega er dregið úr notkun getur það búið til vanlíðan 

og óþægindi hjá börnum og unglingum. Því er mikilvægt að kenna þeim að 

sýna sjálfsstjórn til þess að viðhalda góðum venjum. Mestur partur tímans sem 

börn og unglingar eyða við skjátæki á sér stað inni á heimili (Livingstone, 

Haddon, Görzig og Ólafsson, 2011; Mascheroni og Ólafsson, 2013) eða með 

fjölskyldu og því er mikilvægt að foreldrar leiðbeini og fylgist með börnum 

sínum þegar þau eru að þróa með sér venjur með tækin (Doh, Rhim og Lee, 

2016).   

 Í kjölfarið á aukinni skjánotkun á meðal barna og unglinga hafa myndast 

umræður um öryggi þeirra á netinu. Foreldrar, eða forráðamenn, geta haft 

áhyggjur af velferð og líðan barna sinna, en tæknin getur vafist fyrir þeim svo 

ekki er alltaf skýrt hvernig setja skuli boð og bönn í tengslum við skjánotkun. 

Að auki, ef foreldrar leyfa börnum sínum ekki að nota skjái, er hætta á að þau 

verði félagslega útundan og því getur reynst erfitt að setja heilbrigð mörk í 

tengslum við skjánotkun (Blum-Ross og Livingstone, 2016). Málefnið er 

vandmeðfarið og erfitt að finna hinn gullna meðalveg. Lítið hefur verið 

rannsakað hver þáttur foreldra í skjátækjanotkun barna og unglinga er á Íslandi 

en rannsóknir benda til þess að mikilvægt sé að foreldrar fylgist vel með 

skjánotkun barna sinna (Doh o.fl.., 2016; Ko, Choi, Yang, Lee og Lee, 2015). 

 

Skjátæki  
 

Skjátæki eru tákn um nútímann. Börn sem alast upp á þessum tíma eru af 

tæknikynslóð, þau eru umkringd stafrænum upplýsingum og skjátími er orðinn 

stór partur af daglegu lífi (Symons, Ponnet, Walrave og Heirman, 2017). 

Skilgreining á skjátæki er þó breytileg yfir tíma þar sem stöðugt bætast við 
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nýjungar, tæknin er sífellt að þróast og ný tæki líta dagsins ljós. Í þessu 

samhengi ber helst að nefna snjallsíma, spjaldtölvu og sjónvarp. Þegar talað er 

um skjánotkun er átt við þá notkun sem fram fer í skjátækjum. Notkun getur 

farið fram á stafrænum miðlum svo sem netinu, netspjalli, samfélagsmiðlum 

eða í gegnum tölvuleiki (Winther, 2017). Í þessu verkefni verður gengið út frá 

því að skjátæki sé hvert það tæki með skjá sem börn og unglingar hafa aðgang 

að og að skjánotkun sé sú notkun sem fram fer í þeim tækjum.  

 Í skýrslu Mascheroni og Ólafsson (2013) um netaðgengi síma og notkun 

þess á meðal evrópskra barna kemur fram að skjátæki geta verið hreyfanleg og 

tengst netinu í gegnum wifi eða 3G/4G. Þessi hreyfanleiki gerir notendum 

kleift að tengjast við netið hvar og hvenær sem er. Virkni tækjanna er margþætt 

og í þeim er hægt að hringja, senda skilaboð, spila leiki, hlusta á útvarp eða 

tónlist og taka myndir. Einnig er hægt að senda tölvupóst, skoða myndbönd, 

horfa á þætti eða bíómyndir, skoða landakort, tengja síma við staðsetningu og 

vera í samskiptum í gegnum samfélagsmiðla. Ennfremur kemur þar fram að 

innihald tækja er persónulegt rými eigandans og þar fær hann tækifæri til þess 

að tjá sig félagslega og persónulega (Mascheroni og Ólafsson, 2013).  

 

Jákvæð áhrif skjánotkunar 
 

Börn og unglingar geta sótt sér ótakmarkaða þekkingu í gegnum skjátækin og 

er það einn hluti af jákvæðum áhrifum sem notkunin hefur. Þó hefur verið bent 

á að skortur sé á vísbendingum um jákvæð áhrif skjánotkunar fyrir þessa hópa 

(Ashton og Beattie, 2019). Félagsleg tengsl hjá börnum og unglingum geta 

verið góð í gegnum skjátæki, samskipti við vini eru þar mikil og eru ýmsar 

leiðir notaðar til samskipta í gegnum tækin. Nám hefur að nokkru leyti færst 

yfir á rafrænt form (Ashton og Beattie, 2019) og það getur komið sér vel að 

nota netið til þess að vinna verkefni í skólum eða til þess að ræða um verkefni 

við samnemendur (Symons o.fl., 2017).  Í rannsókn Symons o.fl. (2017) kemur 

fram að foreldrum finnist netnotkun jákvæð í heild sinni og að oft sé einblínt 

of mikið á neikvæðar hliðar notkunar hennar. 

 Í rannsókn sem gerð var í Bretlandi árið 2019 voru 109 börn og 

ungmenni spurð hvað þeim þætti jákvætt við skjánotkun. Niðurstöður gáfu 

vísbendingar um að þátttakendum þætti jákvætt að geta aflað sér þekkingar í 

gegnum skjátæki og töldu skjánotkun vera góða og ánægjulega skemmtun. Þau 

nefndu einnig að tækin gæfu þeim tækifæri til þess að stækka tengslanet sitt 

(Royal College of Paediatrics and Child Health, 2019). 

 

Neikvæð áhrif skjánotkunar 
 

Mikið hefur verið rætt um neikvæð áhrif skjánotkunar og margar rannsóknir 

gerðar til þess að skoða þau (Dominques-Montanari, 2017; Lack og Wright, 
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2007; Lemola, Perkinson-Gloor, Brand, Dewald-Kaufman og Grob, 2015; 

Schweizer, Berchtold, Barrense-Dias og Suris, 2016; Stiglic og Viner, 2019; 

Twenge og Campell, 2018; Wernecka, Vancampfortb, Oyeymic, Stubbsd og 

Silvaf, 2018). Skjánotkun getur komið í veg fyrir að barn sé félagslega virkt, 

komið í veg fyrir góðan svefn, gott mataræði og hreyfingu. Þessa þætti má að 

einhverju leyti bæta með virkni innan skjás (Royal College of Paediatrics and 

Child Health, 2019). 

  Í rannsókn Gustafsson o.fl. (2016) voru svefn og svefnvenjur barna og 

unglinga skoðuð yfir fimm ára tímabil þar sem lagðir voru spurningalistar fyrir 

568 finnsk börn á aldrinum 10-15 ára. Niðurstöður leiddu í ljós að til þess að 

börn og unglingar viðhaldi heilbrigði og góðri líðan þurfa þau nægilegan svefn 

til uppbyggingar, líkamlegs, tilfinningalegs og félagslegs þroska. Ennfremur 

kom fram að þrátt fyrir að flestir væru meðvitaðir um mikilvægi þessara þátta 

sváfu börn, sérstaklega unglingar, minna en mælt er með (Gustafsson o.fl., 

2016). Tvö aðskilin kerfi líkamans stjórna svefni, jafnvægi í líkamanum og 

dægursveifla. Með jafnvægi er átt við að með vaxandi vökutíma eykst 

svefnhvöt einstaklings og svefn ákvarðast út frá því. Dægursveiflur stjórnast 

af lífeðlislegri virkni líkamans og þannig stjórnast hvenær sólarhringsins sofið 

er. Hormónið melatonin hefur áhrif á svefnferlið, losun þess færir líkamanum 

skilaboð um myrkur og birtu. Þegar löngum tíma er eytt fyrir framan skjá 

raskast losun hormónsins og getur það valdið því að svefntími raskast (Lack 

og Wright, 2007). Mælt er gegn því að setja sjónvarp inn í herbergi barna og 

unglinga og að slökkt sé á sjónvarpi þegar það er ekki verið að horfa á það af 

fullri athygli þar sem það getur einnig haft áhrif á svefn (Jordan, Hersey, 

McDivitt, og Heitzler, 2006). Þrátt fyrir þessar ráðleggingar notar stór hluti 

barna og unglinga skjátæki í svefnherbergjum sínum (Mascheroni og Ólafsson, 

2013). 

  Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að skjánotkun barna og unglinga hefur 

neikvæð áhrif á svefn og svefnvenjur þeirra (Hale og Guan, 2015; Lemola o.fl., 

2015; Royal College of Paediatrics and Child Health, 2019; Schweizer o.fl., 

2016; Wernecka o.fl., 2018) og líkur á geðrænum vandamálum aukast í 

kjölfarið (Firat o.fl., 2018; Lemola o.fl., 2015; Stiglic og Viner, 2019). Ef 

notkun skjátækja verður það mikil að vandamál myndast hjá barni aukast líkur 

á þunglyndi og kvíða (Firat o.fl., 2018; Twenge og Campell, 2018). Jafnframt 

hefur verið sýnt fram á að áráttu-þráhyggjuröskun og fleiri geðræn vandamál 

eru marktækt meiri hjá þeim sem eiga við vandamál að stríða tengt 

skjátækjanotkun (Firat o.fl., 2018).  

 Symons o.fl. (2017) sýndu fram á að stöðugt flæði upplýsinga og 

samskipta í gegnum skjátæki geta valdið mikilli streitu hjá börnum og 

unglingum. Þau skorti tækifæri til þess að tengjast umheiminum og það sem 

gerist utan skjásins fái ekki pláss í hugaheimi þeirra (Symons o.fl., 2017). Þeim 

mun meiri tíma sem eytt er við skjá, þeim mun meiri líkur eru á að andleg 

heilsa sé léleg (Dominques-Montanari, 2017; Royal College of Paediatrics and 
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Child Health, 2019; Twenge og Campell, 2018). Í heimildasamantekt Royal 

College of Paediatrics and Child Health (2019) voru áhrif skjánotkunar á 

líkamlega og andlega heilsu barna og unglinga skoðuð. Niðurstöður leiddu í 

ljós að þeir sem eyddu miklum tíma á degi hverjum við skjá höfðu tilhneigingu 

til þess að borða meira af óhollum mat, innbyrða fleiri hitaeiningar og voru í 

meiri hættu á að þjást af offitu en börn sem eyddu minni tíma við skjá. 

 Áhætta í tengslum við skjánotkun merkir að jafnaði óhóflega notkun á 

einu ákveðnu skjátæki eða fleirum. Hér má nefna að börn og ungmenni geta 

séð eða orðið vitni að skaðlegu efni í gegnum neteinelti, með því að horfa á 

ofbeldisfullt efni eða klám, þau sjá óraunverulegar myndir sem sýna óraunhæfa 

mynd af líkömum og eru stöðugt að fylgjast með eða bíða eftir viðbrögðum (e. 

like) á samfélagsmiðlum (Royal College of Paediatrics and Child Health, 

2019). Hættur sem börn og unglingar standa frammi fyrir á netinu eru 

mismunandi á milli kynja. Livingstone o.fl. (2011) sýndu fram á að strákar eru 

útsettari fyrir kynferðislegum myndum á netinu en algengara er að stelpur fái 

særandi skilaboð send til sín. Þær eru einnig líklegri til þess að komast í 

uppnám vegna ógnandi atburða sem þær upplifa á netinu (Livingstone o. fl., 

2011). 

  Börn og unglingar geta sýnt áhættuhegðun eins og að taka þátt í 

neteinelti, að vera í sambandi við ókunnuga eða verða fórnarlömb neteineltis. 

Þau geta einnig gefið upp persónuupplýsingar sem hægt er að nýta við 

markaðssetningu vara (Álvarez, Torres, Rodriguez, Padilla og Rodrigo, 2013; 

Heirman o.fl., 2016; Lee, 2012). Börn og ungmenni geta ennfremur sýnt 

ofbeldishneigða hegðun, verið pirruð og haft ,,stuttan þráð“ í kjölfar 

skjánotkunar (Royal College of Paediatrics and Child Health, 2019). Rannsókn 

Symons o.fl. (2017) sýndi fram á að foreldrar hefðu áhyggjur af samskiptum 

og orðbragði í kjölfar skjánotkunar. Þeir upplifðu að framkoma og orðbragð 

væru óviðeigandi og sýndi vanvirðingu.   

Það getur verið skaðlegt fyrir börn og unglinga að fá engan ,,frítíma“ frá 

skjám, sérstaklega ef neteinelti á sér stað eða þau hafa upplifað eitthvað slæmt 

í tengslum við skjánotkun (Symons o.fl., 2017). Algengi neteineltis nær 

hámarki þegar börn eru á aldrinum 12 til 15 ára og hættan á kynferðislegri 

áreitni á netinu eykst á unglingsárum (Livingstone og Smith, 2014). Foreldrar 

hafa oft áhyggjur af því við hverja börn þeirra hafa samskipti á netinu. Þörf 

barnanna til þess að hljóta vinsældir getur ýtt undir að þau sækist eftir því að 

eiga eins marga vini og þeir geta, án þess að velja þá vel (Symons o.fl., 2017). 

Í rannsókn Heirman o.fl. (2016) var lagður spurningalisti fyrir 1743 belgísk 

börn og ungmenni á aldrinum 12-18 ára þar sem spurt var út í vináttu við 

ókunnuga. Niðurstöður sýndu að tæplega 65% þátttakenda voru í samskiptum 

við ókunnuga á netinu, einn einstakling eða fleiri.  
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Skjánoktun íslenskra barna og unglinga  
 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi í tengslum við skjánotkun barna og 

unglinga eða á viðhorfum og reynslu foreldra af notkuninni. Rannsóknin ,,Ungt 

fólk“ hefur verið framkvæmd hér á landi með nokkurra ára millibili. Í henni 

eru lagðir spurningalistar fyrir unglinga í 8., 9. og 10. bekk í grunnskólum 

landsins. Þegar rannsóknin var lögð fyrir árið 2014 var meðal annars spurt um 

skjánotkun og í ljós kom að rúmlega 38% nemenda eyddu tveimur til þremur 

klukkustundum á dag í að horfa á myndbönd, þætti eða myndir. 14% prósent 

nemenda sögðust eyða fjórum klukkustundum eða meira á samskiptamiðlum á 

netinu, meðal annars á Fésbókinni (e. Facebook)  og Instagram. Tæp 13% 

sögðust eyða tveimur til þremur klukkustundum á dag í að spila tölvuleiki 

(Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014). Rannsóknin var framkvæmd aftur tveimur árum 

síðar. Þá kom í ljós að 41% nemenda eyddu tveimur til þremur klukkustundum 

á dag í að horfa á myndbönd, þætti eða myndir, 14% nemenda á 

landsbyggðinni spiluðu tölvuleiki á netinu í tvær til þrjár klukkustundir 

daglega og var talan örlítið hærri fyrir nemendur á höfuðborgarsvæðinu eða 

16%. Rúmlega 10% nemenda eyddu daglega fjórum klukkustundum eða meira 

í að spila tölvuleiki á netinu. Þegar spurt var um samskiptamiðla á netinu 

sögðust tæp 24% nemenda verja þar fjórum klukkustundum eða meira á 

hverjum degi og tæplega 31% eyddu tveimur eða þremur klukkustundum 

daglega á samfélagsmiðlum (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o. fl., 2016). 

Rannsóknin var einnig framkvæmd árið 2018 og þá kom í ljós að 

tæplega 24% stráka eyddu fjórum klukkustundum eða meira á hverjum degi í 

að spila tölvuleiki á netinu. Afar fáar stúlkur spiluðu tölvuleiki en þess í stað 

eyddu tæplega 27% stúlkna fjórum eða fleiri klukkustundum á dag á 

samfélagsmiðlum á netinu. Um helmingur stúlkna sendu skilaboð, myndir eða 

myndbönd a.m.k. sex sinnum á dag í gegnum samfélagsmiðla og tæplega 30% 

stráka. Þegar spurt var hversu oft nemendur hefðu skoðað síður eða reikninga 

fólks á samfélagsmiðlum sem þeir þekktu ekki sögðust 10% stráka gera það 

nokkrum sinnum í viku og tæplega 15% stúlkna. Einnig var spurt um stríðni í 

gegnum skilaboð. Rúmlega 16% nemenda sögðust hafa sent andstyggileg eða 

særandi skilaboð til einstaklings eða hóps á netinu einu sinni eða tvisvar 

sinnum. Tæplega 17% nemenda í Reykjavík sögðust hafa móttekið slík 

skilaboð og rúmlega 22% utan Reykjavíkur (Rannsóknir og greining, 2018).  

 Aukning á skjánotkun á milli áranna 2014 og 2018 var því nokkur hjá 

unglingum á Íslandi. Mesta aukningu mátti sjá í notkun samfélagsmiðla á þessu 

tímabili. Í rannsókninni árið 2018 var spurt um stríðni í gegnum skilaboð og 

verður áhugavert að sjá hvort að breyting verði á þeim tölum þegar rannsóknin 

verður næst framkvæmd.  
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Fræðsla um skjánotkun 
 

Í æsku barna og unglinga fara þau í gegnum mikilvæg þroskastig. Á þeim tíma 

mótast sjálfsmynd þeirra og þau mynda sambönd við vini. Með aukinni 

skjánotkun minnkar tíminn sem eytt er í samskipti augliti til auglitis og hætt er 

við því að ungmennin missi af mikilvægri reynslu til félagslegra samskipta. 

Þess í stað fara samskipti fram á stafrænum vettvangi (Winther, 2017). Þá getur 

viðkomandi ekki túlkað upplýsingar út frá svipbrigðum og rödd og erfiðara er 

að setja upplýsingar í samhengi. Með notkun þessa samskiptamáta er einnig 

farið á mis við samskipti án orða líkt og að horfast í augu, líkamsstöðu eða 

fjarlægð á milli einstaklinga (Uhls o.fl., 2014). Í rannsókn Len-Rios, Hughes, 

McKee og Young (2016) var samfélagsmiðlanotkun skoðuð á meðal 354 barna 

í sjötta til áttunda bekk. Niðurstöður sýndu að ef börn og unglingar áttu aðgang 

á mörgum samfélagsmiðlum eyddu þeir miklum tíma á þeim, við að hlusta á 

tónlist, horfa á myndbönd eða senda tölvupósta. Þau sinntu líka mörgum 

verkefnum í einu (e. multitasking) á meðan þau voru á miðlum og voru því 

fjarlægari í samskiptum við aðra. Í heimildasamantekt Winther (2017) á 

áhrifum skjánotkunar á geðheilsu, félagslega færni og líkamlega virkni barna 

komst höfundur að þeirri niðurstöðu að mikilvægt er að ungmenni missi ekki 

niður færni til þess að þróa vináttu og vera í samskiptum í persónu. Jafnframt 

hafi foreldrar áhyggjur af því að þessi færni verði fyrir neikvæðum áhrifum frá 

þessari tækni (Winther, 2017). Því er mikilvægt að fræða bæði börn og foreldra 

um skjánotkun, eftirlit með henni, aðhald og afleiðingar. 

 SAFT (Samfélag, fjölskylda og tækni) er það verkefni sem hefur hvað 

mest verið sýnilegt og veitt ráð og fræðslu til barna og foreldra um skjá- og 

netnotkun, hér á landi, á síðastliðnum árum. Markmið þess er að vekja athygli 

á öruggri og jákvæðri tölvu- og nýmiðlanotkun hjá börnum og unglingum á 

Íslandi. Verkefnið var hluti af Safer Internet Programme, aðgerðaáætlun 

Evrópusambandsins (ESB), um öruggari netnotkun og var styrkt af 

framkvæmdastjórn ESB. Nú er það partur af netöryggishluta 

samgönguáætlunar ESB. Heimili og skóli – landssamtök foreldra, sér um 

útfærslu og framkvæmd verkefnisins í samstarfi við Rauða krossinn, 

Barnaheill – Save the Children Iceland og Ríkislögreglustjóra. SAFT er í 

samstarfi við fleiri lönd innan Evrópu, deilir með þeim upplýsingum, 

aðferðafræði og þekkingu til þess að hægt sé að búa til sameiginlegan 

evrópskan sjóð þekkingar og aðferðafræði sem styður við jákvæða og spornar 

gegn neikvæðum hliðum upplýsingatækninnar.  

  SAFT framkvæmir og hannar vakningarátök um örugga og ábyrga 

notkun á netinu og tengdum miðlum ásamt því að efla vitund um hvernig hægt 

er að nýta það á jákvæðan, öruggan, fræðandi og skemmtilegan hátt. Reynt er 

að ná til barna og unglinga en ekki síður foreldra og skólakerfisins og áhersla 

lögð á siðferði á netinu, miðlalæsi, persónuvernd og síðast en ekki síst, 

snjalltæki. Kennsluefni og fræðslu er dreift í grunnskólum, einnig er markviss 
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fræðsla fyrir foreldra (SAFT – Samfélag, fjölskylda og tækni, e.d.). SAFT er 

því mikilvægt fyrir íslenskt þjóðfélag í tengslum við skjánotkun barna og til að 

upplýsa og fræða foreldra um hættur og ógnir sem geta fylgt skjánotkun. 

 

Viðmið um skjátíma 
 

Á Íslandi hafa verið sett fram viðmið um skjátíma barna og unglinga. Að þeim 

standa SAFT, Embætti Landlæknis, Barnaheill, umboðsmaður barna, 

Heilsugæslan og Heimili og skóli. Viðmiðin eru aldursskipt og er markmið 

þeirra að styðja við foreldra til þess að þeir geti stuðlað að jákvæðri og 

uppbyggilegri umgengni við tækni, tölvur og snjalltæki. Í þeim kemur ekki 

fram ákveðinn tímafjöldi sem börn eða unglingar ættu að verja fyrir framan 

skjátæki. Lengd skjátíma á heimilum er á ábyrgð foreldra og þeir hvattir til 

þess að skapa jafnvægi í lífi barna sinna. Einnig er mælt með því að skipuleggja 

skjálausar stundir saman. Bent er á að skjátími komi ekki í stað jákvæðrar 

virkni, t.d. félagslegra samskipta, svefns, heilbrigðis og samveru fjölskyldu. 

Foreldrar eru fyrirmyndir barna sinna og mikilvægt að þeir hugi að eigin 

skjánotkun ef reglur í tengslum við hana eru settar. Einnig koma fram í 

viðmiðunum umræðupunktar fyrir foreldra og ungmenni þegar setja á reglur 

um skjánotkun á heimilum (Embætti Landlæknis, umboðsmaður barna, 

Barnaheill, Heilsugæslan, Heimili og skóli og SAFT, 2019a; 2019b). Þessi 

viðmið samræmast viðmiðum sem Samtök barnalækna í Bandaríkjunum hafa 

sett fram. Á heimasíðu þeirra er boðið upp á reiknivél sem reiknar út hversu 

löngum tíma börn og unglingar ættu að eyða við skjá, og er miðað við virkni 

þeirra utan skjásins. Með því að nota reiknivélina er reynt að finna jafnvægi í 

lífi barnsins, að skjátími sé í samræmi við aðra virkni og mælt er með því að 

fjölskyldan eigi saman skjálausar stundir, t.d. á matartímum eða í bílnum. 

Ennfremur er mælt með því að ákveðnir staðir í húsinu séu skjálausir, svo sem 

svefnherbergi barns (American Academy of Pediatrics, 2016).  

 Í Bretlandi hafa komið fram tillögur sem miða að samvinnu barna og 

foreldra þegar lagt er á ráðin um ákveðna skjátímanotkun, börnin séu með í 

ráðum, þarfir hvers barns séu metnar ásamt áhrifum skjánotkunar á líkamlega 

og félagslega virkni og svefn barnsins (Royal College of Paediatrics and Child 

Health, 2019). Í skýrslu á vegum Unicef kemur fram að ekki ætti að einblína 

eingöngu á þann tíma sem börn og ungmenni eyða við skjá á degi hverjum. 

Frekar ætti að skoða hvaða áhrif efnið sem þau eru að skoða, hefur á þau og 

það sem þau gera á netinu (Winther, 2017). Sérfræðingar eru því nokkuð 

sammála um viðmið um skjátíma, ekki er lengur endilega einblínt á tímafjölda 

heldur þarf að horfa á hvert barn fyrir sig og finna út hvað hentar hverjum og 

einum. 
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Stýring skjánotkunar 
 

Í barnalögum nr. 76/2003 kemur fram að það sé skylda foreldra að vernda börn 

sín fyrir ofbeldi eða annars konar vanvirðandi háttsemi. Aukið aðgengi að 

skjátækjum gerir börn og unglinga berskjaldaða fyrir hættum (Livingstone 

o.fl., 2017) og því ber foreldrum skylda til þess að gæta barna sinna og stýra 

og fylgjast með skjánotkun þeirra í samræmi við það.  

 Stýring á skjánotkun eða gæsla skjánotkunar hjá börnum er það þegar 

foreldrar hafa afskipti af og fylgjast með því sem börn þeirra gera í skjátækjum 

(Valkenburg, Krcmar, Peeters og Marseille, 1999). Þetta getur verið flókið ferli 

og margar hindranir geta fylgt því að stýra og fylgjast með skjánotkun. Í fyrsta 

lagi geta börn og unglingar forðast eða efast um vald foreldra sinna. Það gerir 

foreldrum erfitt að setja reglur og að framfylgja þeim (Symons o.fl., 2017). Í 

öðru lagi eru tækin orðin hreyfanleg. Í skýrslu Macheroni og Ólafsson (2013) 

kemur fram að börn og unglingar geta verið með snjallsíma sína inni í 

herbergjum sínum, jafnvel þó þeir megi það ekki. Þetta gerir börnum 

auðveldara fyrir að birta upplýsingar á miðlum sínum án vitundar foreldra 

(Symons o.fl. 2017). Ennfremur kom fram í rannsókn Symons o.fl. (2017) að 

stundum leggja þau mikið á sig til þess að komast fram hjá reglum eða 

takmörkunum foreldra, þeir nota dulmál sem foreldrar skilja ekki eða kaupa 

annan snjallsíma án vitundar foreldra. Þau geta einnig haft betri þekkingu á 

tækni en foreldrarnir og geta þá sett hömlur að aðgengi foreldra á netmiðla sína 

eða eytt sögu vafra í skjátækjum sínum. Börn og unglingar eru oft með mörg 

skjátæki í notkun og því erfitt að fylgjast með þeim öllum. Flest þeirra bjóða 

upp á nettengingu og þeim mun fleiri sem tækin eru, þeim mun erfiðara er t.d. 

að fylgjast með að ekkert þeirra fari inn í herbergi ungmennanna án leyfis frá 

foreldrum. Jafnframt hefur verið bent á að foreldrar eru oft mjög uppteknir og 

hafa ekki tíma til þess að stýra skjánotkun þar sem það getur verið tímafrekt 

(Symons o.fl., 2017). 

Rannsóknir hafa sýnt að nokkrar aðferðir eru mikið notaðar þegar stýra á 

skjánotkun hjá börnum og unglingum: 

• Virk gæsla: Foreldri tekur þátt í því sem fram fer í skjánotkuninni og 

sýnir áhuga, situr með börnunum, fylgist með því sem þau gera og á 

opið samtal við þau um það sem fram fer (Livingstone o.fl., 2011; 

Symons o.fl., 2017; Vaterlaus o.fl., 2014). 

• Eftirlit með notkun og innihaldi: Foreldri fylgist með því sem börnin 

skrifa, sögu vafrans, myndum og skilaboðum (Livingstone o.fl., 2011; 

Symons o.fl., 2017; Vaterlaus o.fl., 2014). 

• Samnotkun: Foreldri tekur þátt í skjánotkun barnsins og fylgist með. 

Foreldrið tekur meðvitaða ákvörðun um að ræða ekki um skjánotkunin  

meðan á henni stendur (Valkenburg, Piotrowski, Hermanns og de 

Leeuw, 2013). 
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• Virk gæsla í tengslum við öryggi: Foreldri stuðlar að öruggri netnotkun 

barna sinna með því að fræða þau um hættur netsins og hjálpa þeim ef 

þau upplifa eitthvað neikvætt á netinu (Livingstone o.fl., 2011). 

• Takmarkanir settar af foreldrum: Settar eru reglur á skjánotkun barna, 

settar eru tímatakmarkanir á notkun, lykilorð í tæki eða biðja þarf um 

leyfi hjá foreldri (Livingstone o.fl., 2011; Symons o.fl., 2017; 

Vaterlaus o.fl., 2014). 

• Tæknilegar takmarkanir: Fela í sér notkun á hugbúnaði til þess að 

takmarka aðgengi, síur settar á ákveðnar netsíður eða net lokar á 

ákveðnum tíma (Livingstone o.fl., 2011; Symons o.fl., 2017; Vaterlaus 

o.fl., 2014). 

Í rannsókn Len-Rios o.fl. (2016) kom fram að unglingar kíktu á 

samfélagsmiðla í símum sínum á skólatíma og með hækkandi aldri þeirra kíktu 

þeir æ oftar yfir daginn (Len-Rios o.fl., 2016). Skólayfirvöld og kennarar hafa 

því einnig mikilvægt hlutverk í stýringu á netnotkun í skjátækjum á skólatíma 

og þurfa að vera vel á verði í tengslum við áhættuþætti sem börn geta upplifað 

á netinu (Mascheroni og Ólafsson, 2013). 

 Stýring skjánotkunar getur breyst yfir tíma. Hjá ungum börnum er 

algengt að notuð sé virk gæsla. Samnotkun og takmarkanir sem foreldrar setja 

aukast þegar barnið eldist og oft minnkar stýringin þegar barnið er á 

unglingsárum (Connell, Lauricella og Wartella, 2015).  

 Í rannsókn Symons o.fl. (2017) kemur fram að foreldrum finnist þeir oft 

,,verðir á hliðarlínunni“ þegar fylgst er með því sem börn gera í skjátækjum. 

Mikilvægasta verk þeirra er að vera til staðar fyrir börnin þegar á þarf að halda 

án þess að stýra eða hamla netnotkun barnanna mjög mikið. Þegar börn gera 

mistök á netinu ætlast foreldrar til þess að þeir læri af þeim og verði sjálfstæðari 

í kjölfarið. Börn og unglingar mega eiga leyndarmál að mati foreldranna. Ef 

þeir skipta sér of mikið af skjánotkun barna sinna geta börnin sýnt slæm 

viðbrögð og leynt meiru fyrir foreldrum sem getur gert stýringu foreldris á 

skjánotkun enn erfiðari. Eftir því sem börn og unglingar eldast er mikilvægara 

að treysta þeim í tengslum við skjánotkun.  

Rannsóknir hafa sýnt að virk gæsla og samnotkun eru áhrifaríkari en 

takmarkanir sem foreldrar setja á skjátæki þegar vernda á börn frá hættum 

tengdum miðlum (Chen og Shi, 2018; Shin, Huh og Faber, 2012). Samræður 

milli foreldra og barna um miðla og efni sem þeir innihalda geta hjálpað 

börnum að þróa gagnrýna hugsun og þau geta frekar varið sig gegn þeim 

hættum sem fylgja miðlanotkun. Þannig verða þau upplýstir miðlanotendur 

(Lwin, Stanaland og Miyazaki, 2008; Valkenburg o.fl., 1999). Þegar foreldrar 

setja takmarkanir á notkun þá er tíminn sem eytt er á miðlum styttri. Í 

heimildasamantekt Chen og Shi (2018) voru skoðaðar 52 rannsóknir á 

aðferðum við stýringu foreldra á miðlanotkun hjá börnum sínum og voru þær 

framkvæmdar á árunum 1987 – 2016. Niðurstöður samantektarinnar sýndu 
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fram á að þegar takmarkanir voru settar af foreldrum voru meiri líkur á að fíkn 

í miðlanotkun myndaðist. Ein skýring á því var að þegar börn þurftu að fylgja 

takmörkunum hjálpaði sú aðferð þeim ekki að skilja neikvæð áhrif 

notkunarinnar. Þau héldu upp á miðlana þrátt fyrir takmarkanir frá foreldrum. 

Hinsvegar gátu takmarkanir verið áhrifaríkar í að draga úr skaða frá sjónvarpi 

en ekki frá tölvuleikjum. Var það vegna þess að foreldra skorti oft þekkingu 

og reynslu á leikjum í samanburði við sjónvarp (Chen og Shi, 2018). Nokkrar 

erlendar rannsóknir hafa sýnt að foreldrar með meiri menntun nota samnotkun 

og virka gæslu en minna menntaðir foreldrar nota takmarkandi aðferðir 

(Cabello-Hutt, Cabello og Claro, 2017; Durager og Livingstone, 2012; 

Livingstone o. fl., 2011).  

Livingstone o.fl. (2017) sýndu fram á að munur er á milli stýringar á 

skjánotkun á milli tækja, áhorfs á sjónvarp og notkunar netsins í öðrum 

tækjum. Aðferðir sem nefndar eru hér að ofan er hægt að nota sem einhverja 

eina eða í bland til þess að stýra skjánotkun. Stýring sjónvarpsáhorfs getur 

verið nokkuð einföld þar sem auðvelt getur verið að fylgjast með því. Gæslan 

verður flóknari í tengslum við netnotkun (Livingstone o.fl., 2017).  

 Í ítarlegri heimildasamantekt Nielsen, Faves, Liddle og Rigter (2019) 

voru skoðaðar 27 rannsóknir á vandamálum sem rekja mátti til netnotkunar eða 

tölvuleikja á netinu, hjá börnum og unglingum á aldrinum 12-19 ára. 

Sérstaklega var skoðað hvernig foreldrar stýrðu netnotkun og hvort einhver 

aðferð hefði áhrif á þetta tiltekna vandamál tengdu netnotkun eða tölvuleikjum 

á netinu. Höfundar drógu þá ályktun út frá niðurstöðum heimilda að það gæti 

verið skaðlegt ef engin stýring á skjánotkun væri til staðar. Samnotkun og virk 

gæsla geta hinsvegar verið áhrifaríkar og jákvæðar aðferðir í tengslum við 

sjónvarpsnotkun ásamt takmörkunum sem foreldrar setja til að koma í veg fyrir 

óhóflegt sjónvarpsáhorf. Virk gæsla var eina aðferðin þar sem tengsl fundust 

við lægri tíðni á vandamálum tengdum netnotkun. Það bendir til þess að 

aðferðin gæti verið áhrifarík til þess að stýra notkuninni og draga þá um leið 

úr vandamálum sem geta fylgt netnotkun. Ennfremur ályktuðu höfundar út frá 

niðurstöðum rannsókna að ef börn og foreldrar voru náin og áttu í góðum 

samskiptum voru minni líkur á að vandamál við netnotkun væri til staðar. Ef 

deilur voru innan fjölskyldu jukust líkurnar á vandamálum (Nielsen o.fl., 

2019). Frekari rannsókna er þörf til þess skoða aukna netnotkun og finna út 

hvaða leiðir gagnast best við að stýra henni. Einnig þarf að rannsaka betur 

hvaða aðferðir gagnast til að stýra spilun tölvuleikja á netinu. 

 

Samantekt 
 

Skjánotkun barna og unglinga hefur aukist á síðastliðnum árum og áratugum 

samhliða þróun tækninnar. Börn eyða löngum stundum á degi hverjum fyrir 

framan skjá. Rannsóknir hafa sýnt að notkun á skjá getur verið margþætt. Hægt 

er að vera í samskiptum við vini, öðlast þekkingu í gegnum netið, spila 



 

11 

tölvuleiki, horfa á myndbönd og þætti o.fl. Reglulega heyrast háværar raddir í 

þjóðfélaginu um skaðsemi skjánotkunar. Neikvæð áhrif hennar eru til staðar 

og hafa þónokkuð verið rannsakaðar. Notkunin er þó ekki alslæm og einnig er 

margt jákvætt sem fylgir í kjölfar hennar. Foreldrar vilja börnum sínum það 

besta og hafa margir áhyggjur af afleiðingum skjánotkunar. Margir þeirra 

reyna að stýra og fylgjast með skjánotkun barna sinna en það getur reynst erfitt 

af ýmsum ástæðum. Má þar nefna fjöldi tækja sem barn hefur aðgang að, 

vanþekkingu foreldris á tækni og tímaskort hjá foreldrum. Sýnt hefur verið 

fram á að börn og unglingar nota einnig síma sína í skólum og því mikilvægt 

að skólayfirvöld séu vel á verði og hafi reglur á skjátækjum á skólatíma. 

Aðferðir sem hafa verið mikið notaðar til þess að stýra skjánotkun hjá börnum 

og unglingum hafa gagnast vel við að stýra sjónvarpsáhorfi en stýring á 

netnotkun er flóknari og er þörf á frekari rannsóknum á því sviði. Viðhorf og 

reynsla foreldra af skjánotkun hjá börnum sínum er misjöfn og engin rétt eða 

röng svör til staðar í tengslum við málefnið. 

 

Tilgangur og markmið rannsóknar 
 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða viðhorf og reynslu foreldra af 

skjánotkun hjá börnum sínum. Viðhorf og reynsla foreldra á skjánotkun barna 

er misjöfn. Það sem einu foreldri þykir eðlilegt í tengslum við skjánotun, þykir 

öðru foreldri of mikil notkun. Markmiðið er því að fá innsýn í reynslu þeirra, 

hvað sé jákvætt við skjánotkun og hvað sé neikvætt að þeirra mati. Hvort og 

hvernig fylgst sé með skjánotkun barna, hvort reglur séu settar á heimilum í 

tengslum við skjánotkun og hvort að notkunin hafi áhrif á námsárangur 

barnsins. 

 

Rannsóknarspurningar 
 

Hver eru viðhorf og reynsla foreldra af skjánotkun hjá börnum sínum? 

• Fylgist þú með skjánotkun barnsins þíns? 

• Hefur skjánotkun einhver jákvæð áhrif á barnið þitt? 

• Hefur skjánotkun einhver neikvæð áhrif á barnið þitt? 

• Hefur skjánotkun áhrif á námsárangur barnsins þíns? 

 

Vísindalegt gildi rannsóknar 
 

Helsti ávinningur þessarar rannsóknar er sá að um er að ræða fyrstu rannsókn 

hér á landi þar sem aflað verður þekkingar um viðhorf og reynslu foreldra af 

skjánotkun hjá börnum sínum með viðtölum. Niðurstöður rannsóknar geta 

gefið hagnýtar upplýsingar og þekkingu um hvort eða hvað hægt sé að gera til 

þess að bæta fræðslu fyrir foreldra í tengslum við skjánotkun barna. Með því 
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má auðvelda foreldrum að takast á við vandamál sem þeir standa frammi fyrir 

með sífelldri þróun tækninnar. 

 

Val á rannsóknaraðferð 
 

Til að svara rannsóknarspurningunum var notuð eigindleg rannsóknaraðferð 

með fyrirbærafræðilegri nálgun. Veruleikinn er skoðaður út frá fenginni 

reynslu einstaklinga og þeirri merkingu sem þeir leggja í hana. Með náinni 

skoðun á reynslu þeirra er hægt að dýpka þekkingu, skoða sérkenni og kjarna 

fyrirbæra (Creswell, 2014). Þessi aðferð þótti henta vel til þess að öðlast dýpri 

þekkingu og skilning á viðhorfum og reynslu foreldra á skjánotkun hjá börnum 

sínum. Við gagnaöflun var notaður viðtalsrammi sem innihélt nokkrar 

meginspurningar og hver og ein þeirra gaf kost á ítarlegri spurningum. Það 

gerði rannsakanda kleift að kafa dýpra í efnið og ná fram skýrari mynd af 

reynslu þátttakenda (Creswell, 2014). 

 

Takmarkanir rannsóknar 
 

Helstu takmarkanir sem rannsakandi sér að geti haft áhrif á rannsóknina er að 

hópur þátttakenda sé einsleitur ef horft er til þess möguleika að aðeins þeir sem 

fylgist vel með skjánotkun barna sinna og séu vel upplýstir hafi gefið kost á 

sér til þátttöku. Einnig má líta á það sem takmörkun að úrtakið var lítið og 

ójöfn skipting á milli kynja, tilraunir til að færa niðurstöður yfir á stærri hóp 

eru því ekki mögulegar, en það er þó aldrei markmiðið í eigindlegum 

rannsóknum. Stærð úrtaks réðst af tímaramma rannsóknarinnar, viðbrögðum 

foreldra við auglýsingu rannsóknarinnar og mettun í lýsingum á reynslu 

þátttakenda. Við gagnaöflun kom þó í ljós að ákveðinni mettun var náð þegar 

kom að viðtali nr. 10 sem styrktist í næstu tveimur og síðustu viðtölunum, og 

var því frekari tilraunum til að ná til þátttakenda hætt (Malterud, Siersma og 

Guassora, 2016). Að auki er takmörkun rannsóknarinnar falin í reynsluleysi 

höfundar í rannsóknarvinnu almennt, en til að vega á móti því naut hann 

aðstoðar leiðbeinanda á öllum stigum rannsóknarinnar (Grove, Burns og Gray, 

2013) 
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Kafli 2 - Aðferð 
 

Rannsóknaraðferð 
 

Í rannsókninni var notuð eigindleg rannsóknaraðferð með fyrirbærafræðilegri 

nálgun. Í fyrirbærafræði er veruleikinn skoðaður út frá fenginni reynslu. Þeir 

sem aðhyllast eigindlegar rannsóknaraðferðir telja að við skynjum hlutina á 

okkar eigin hátt og raunveruleikinn er því misjafn, því er ekki hægt að vega og 

meta raunveruleikann (Creswell, 2014). Kjarni eigindlegrar 

rannsóknaraðferðar felur í sér að einstaklingar leggja merkingu í þá reynslu og 

þær upplifanir sem þeir verða fyrir og með náinni skoðun á reynslu þeirra er 

hægt að dýpka þekkingu, skoða sérkenni og kjarna fyrirbæra og viðburða sem 

eiga sér stað (Creswell, 2014; Starks og Trinidad, 2007). Því þótti þessi aðferð 

hentug til þess að skoða viðhorf og reynslu foreldra af skjánotkun hjá börnum 

sínum þar sem að tilgangurinn var að leitast eftir að fanga merkingu í lýsingu 

þátttakenda af reynslu sinni (Miles, Huberman og Saldana, 2014).  

 

Úrtak  
 

Úrtakið var tilgangsúrtak þar sem þátttakendur sem hæfðu markmiðum 

rannsóknarinnar voru valdir. Með því að velja þessa tegund úrtaks aukast líkur 

á því að þátttakendur hafi persónulega þekkingu og reynslu á fyrirbærinu, þar 

sem leitast er við að fá fram bæði almenna og sértæka reynslu á því fyrirbæri 

sem rannsaka á (Morse, 1991). Úrtakið samanstóð af 12 foreldrum barna á 

grunnskólastigi, 10 konum og tveimur körlum sem bjuggu víðs vegar um 

landið. Skilyrði fyrir þátttöku var að vera foreldri eða forráðamaður barns á 

aldrinum 12 til 15 ára og skilja og tala íslensku. 

  

Framkvæmd 
 

Birt var auglýsing fyrir rannsóknina á lokuðum Fésbókar hópum til að byrja 

með, ásamt því að Heimili og skóli – landssamtök foreldra birtu auglýsingu á 

Fésbókar  síðu sinni. Tryggð var nafnleynd með því að rannsakandi gaf upp 

nafn sitt og netfang ásamt leiðbeiningum um að þeir sem hefðu áhuga á því að 

taka þátt skyldu senda skilaboð til rannsakanda á það tiltekna netfang. 

Jafnframt var útilokaður sá möguleiki að lesendur gætu ,,skrifað athugasemd ” 

(e. comment) eða deilt (e. share) auglýsingunni áfram á Fésbókinni.    

Í ljós kom að þessi aðferð skilaði ekki nógu mörgum þátttakendum. 

Næst voru því sendar auglýsingar og kynningarbréf (fylgiskjal I) rannsóknar 

til skólastjóra og formanna foreldrafélaga grunnskóla víðs vegar um landið, 

þar sem markmið, áhætta og ávinningur rannsóknarinnar voru skilgreind. 
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Óskað var eftir því við skólastjóra og formenn foreldrafélaga að þeir sendu 

auglýsinguna áfram til foreldra eða birtu hana í lokuðum hópi á Fésbókarsíðu 

foreldra. Í kjölfarið höfðu nokkrir foreldrar samband og sýndu rannsókninni 

áhuga. Þeim var sent kynningarbréf (fylgiskjal I) um rannsóknina þar sem 

ennfremur var tekið fram að þátttakendur gætu hætt þátttöku hvenær sem væri 

án eftirmála, meðferð gagna, trúnaður og þagnarskylda gagnvart þátttakendum 

var útskýrð og hvernig tryggt var að ekki væri hægt að rekja svör til 

viðkomandi.  

 

Gagnasöfnun  
 

Gögnum var safnað með því að taka djúpviðtöl við þátttakendur.  Til þess að 

ná betri skilningi á reynslu þátttakenda af skjánotkun barna sinna var notaður 

hálfstaðlaður viðtalsrammi með fimm meginspurningum sem hver og ein bauð 

upp á frekari spurningar til að dýpka skilning rannsakanda á efninu (fylgiskjal 

II). Spurningarnar voru opnar og gáfu þátttakendum færi á að tjá sig um 

fyrirbærið út frá eigin reynslu og upplifun (Chan, Fung og Chien, 2013; 

Creswell, 2014). Hverju viðtali lauk á því að dregin voru saman helstu 

efnisatriði og þátttakanda boðið að bæta við frásögn sína. 

 Rannsakandi reyndi að skapa þægilegt andrúmsloft í viðtölum og mæta 

þátttakendum á jafningjagrundvelli til þess að hann gæti tjáð sig og verið 

opinskár. Með því jókst skilningur rannsakanda á efninu og því sem 

þátttakandi hafði fram að færa og samræmist það leiðbeiningum Miles o.fl. 

(2014) um gagnaöflun. Staður fyrir viðtal var ákveðið í samráði við hvern og 

einn þátttakanda, þar sem tekið var tillit til óska hvers og eins. Viðtölin voru 

tekin í kennslustofu í Háskólanum á Akureyri, á heimili viðmælanda og í 

gegnum Skype. Persónuvernd var upplýst um notkun Skype í viðtölunum og 

gerði hún ekki athugasemdir. Þátttakendur gáfu upplýst skriflegt samþykki sitt 

fyrir þátttöku í upphafi viðtals með undantekningu þar sem Skype var notað, í 

þeim tilvikum var samþykkisyfirlýsing (fylgiskjal III) send til viðmælenda, 

þeir prentuðu hana út og undirrituðu og sendu til rannsakanda. Viðtölin voru 

tekin á tímabilinu febrúar til mars 2020. Eitt viðtal var tekið við hvern 

viðmælanda og voru þau á bilinu 20 til 50 mínútur á lengd. Þau voru tekin upp 

á diktafón og voru yfirfærð í tölvu rannsakanda að viðtali loknu og skrifuð 

niður orðrétt. Öllum þátttakendum var gefið númer og því ekki hægt að rekja 

upplýsingar til nafns. Eftir að gögnin voru skráð niður voru þau einnig vistuð 

í tölvu leiðbeinanda sem jafnframt var ábyrgðarmaður rannsóknar.  

 

Gagnagreining 
 

Við greiningu ganga var notuð aðferð Colaizzi (1987) sem byggir á sjö 

meginþrepum gagnagreiningar í fyrirbærafræðilegum rannsóknum (fylgiskjal 
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IV). Einnig var stuðst við kenningu Bengtsson (2016) sem byggir á því hvernig 

rannsakandi vinnur sig áfram stig af stigi í gagnagreiningunni með það að 

markmiði að finna merkingu á bak við það sem viðmælandinn hafði að segja. 

Rannsakandi las yfir öll viðtölin til þess að fá ákveðna tilfinningu fyrir þeim 

og dró fram lykilsetningar hvers viðtals. Merking lykilsetninga var fundin, 

gögn voru stöðugt borin saman og túlkuð og sett undir viðeigandi undirþemu 

og þeim gefinn kóði eftir merkingu þeirra. Þeim var síðan gefinn staður í 

ákveðnu þema sem lýsti sameiginlegri merkingu af reynslu þátttakenda 

(Bengtsson, 2016; Colaizzi, 1987). Þemum var næst raðað upp á kerfisbundinn 

hátt þar til þau mynduðu eina heild. Heildarmyndin var borin saman við 

upprunalegar lýsingar viðmælenda í leit að staðfestingu. Í gegnum allt 

greiningarferlið báru rannsakandi og leiðbeinandi saman greiningu og 

samhengi textans, fóru vandlega yfir þá merkingu sem lá að baki þéttingu 

textans og gerðu breytingar þar sem þess var þörf. Þannig var tryggt að 

mikilvægar upplýsingar eða samhengi gagna glötuðust ekki (Creswell, 2014). 

Þegar fullkominni sátt var náð á milli beggja aðila um kóðun, undirþemu og 

yfirþemu var dregið fram kjarnaþema sem lýsti kjarna fyrirbærisins sem 

rannsakað var og sem endurspeglaði reynslu, viðhorf og stjórnun foreldra af 

skjánotkun hjá börnum sínum (Bengtsson, 2016). 

 

Réttmæti og áreiðanleiki 
 

Í eigindlegum rannsóknum er mikilvægt að rannsakandi hafi í huga að hver 

viðmælandi kemur með sína sýn á viðfangsefnið. Rannsakanda ber að taka tillit 

til þess og verður hann að gæta þess að nálgast ekki viðfangsefnið með 

fyrirfram ákveðnar skoðanir. Til þess að skilningur rannsakanda á lýsingum 

viðmælenda sé réttur þarf hann að leita staðfestingar hjá þeim (Miles o.fl., 

2014). Rannsakandi reyndi eftir fremsta megni að nálgast viðmælendur án þess 

að hafa fyrirfram ákveðnar skoðanir á málefninu og var lögð áhersla á að fá 

staðfestingu viðmælenda til þess að sameiginlegum skilningi væri náð. 

Mikilvægt var að þátttakendur hefðu skilið spurningar og að skilningur 

rannsakanda á reynslu þeirra væri réttur. Var það gert til þess að koma í veg 

fyrir mögulegan misskilning milli rannsakanda og viðmælenda. Rannsakandi 

og leiðbeinandi báru saman bækur sínar í ferlinu við að greina gögnin þar til 

þeir voru að lokum sammála um yfir og- undirþemu og að lokum kjarnaþema 

sem kom í ljós.  

 

Siðfræði rannsóknar 
 

Í upphafi rannsóknar er mikilvægt að þátttakendur séu upplýstir um í hverju 

þátttakan felst og hvað gert verður við upplýsingar. Þeir þurfa að vita að þeir 

geti hætt þátttöku hvenær sem er án eftirmála. Mikilvægt er að þeir gefi 
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skriflega upplýst samþykki fyrir rannsókninni, að trúnaðar sé gætt við 

úrvinnslu upplýsinga (Sigurður Kristinsson, 2013) og að haft sé í huga að 

þátttakendur beri ekki skaða af rannsókninni (Miles o.fl., 2014). Í eigindlegum 

rannsóknum þarf að ríkja traust á milli rannsakanda og þátttakenda og tryggja 

að þátttakendur geti ekki þekkt framlag sitt í rannsókninni í formi beinna 

tilvitnana (Miles o. fl., 2014). Rannsóknin var vel kynnt fyrir þátttakendum, 

þeir undirrituðu upplýst samþykki fyrir viðtölin og farið var yfir trúnað og 

meðferð gagna. Ekki var talið að rannsóknin hefði afleiðingar fyrir 

þátttakendur. Engar persónugreinanlegar upplýsingar komu fram og fengu 

þátttakendur númer í stað nafns til að tryggja nafnleynd. Ekki þurfti leyfi frá 

Vísindasiðanefnd fyrir rannsókninni og Persónuvernd gerði ekki athugasemd 

við framkvæmd hennar. 
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Kafli 3 - Niðurstöður 
 

Tólf foreldrar gáfu kost á sér til þátttöku, 10 konur og tveir karlar. Tekið var 

eitt viðtal við hvern og einn þátttkenda. Fjórir þátttakendur áttu 12 ára börn, 

þrír áttu 13 ára börn, sjö áttu 14 ára börn og tveir þátttakendur áttu 15 ára börn. 

Fjórir af þátttakendunum áttu tvö börn á þessum aldri og gátu því sagt frá 

mismunandi reynslu af skjánotknum barna sinna. Meðalaldur þátttakenda var 

45,5 ár (35–62 ára). Niðurstöður leiddu í ljós að foreldrar töldu að „hver og 

einn væri sérfræðingur í sínu barni“ sem endurspeglar eftirfarandi sex 

meginþemu sem komu fram við greiningu á viðtölunum; „skjánotkun“, 

„reynsla foreldra af skjánotkun barna“, „stýring skjánotkunar“, „jákvæð áhrif 

skjánotkunar“, „neikvæð áhrif skjánotkunar“ og „notkun tækja í skólum“. 

Hvert meginþema samanstóð af nokkrum undirþemum. 

 

Þema 1 – Skjánotkun  
 

Flestir þátttakendur voru nokkuð vel upplýstir um viðmið um skjánotkun. 

Margir þeirra höfðu fengið fræðslu um málefnið í skólum barna sinna eða séð 

hana á netinu. Aðrir sögðust gjarnan vilja fá meiri foreldrafræðslu um hvaða 

forrit væru æskileg fyrir börn og unglinga og fá áminningar um viðmið 

reglulega. Viðtölin leiddu einnig í ljós að langtímaáhrif skjánotkunar væru ekki 

komin fram og notkuninni var meðal annars líkt við „... að labba á einhverjum 

óslitnum barnsskóm“ (viðmælandi nr. 4). 

 

Skjánotkun barna og unglinga 
 

Niðurstöður sýndu fram á að símanotkun og tölvuleikjanotkun voru 

algengastar hjá börnunum. Einnig kom fram að mörg höfðu þau aðgang að 

sjónvörpum en breytt skjánotkun á síðastliðnum árum gerði það að verkum að 

börnin eyddu sífellt minni tíma fyrir framan sjónvarpið:  

Það er rosa breyting frá því sem var bara fyrir fimm árum síðan, 

ég sé alveg bara greinilegt trend í þá átt að yngri stelpurnar 

mínar þær nota eingöngu símana sína. Þær fara ekki einu sinni í 

spjaldtölvur, einstaka sinnum eru þær að horfa á bíómyndir en 

þær nota bara símana og þær nota símana í allt, það er allt gert 

í símanum (viðmælandi nr. 7). 

 

Nokkrir viðmælendur töluðu um að börn þeirra hlustuðu mikið á 

hljóðbækur í símum sínum. Það gerði foreldrum oft erfitt fyrir að ná sambandi 

við börnin, það kom þó fram að þetta væri samt þess virði, börnin hefðu ánægju 
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af því að hlusta. Hljóðbækur gögnuðust jafnframt börnum þeirra vel  í tengslum 

við námið, sérstaklega ef lesblinda var fyrir hendi. Stór partur af skjánotkun 

hjá börnum viðmælenda voru samskipti í gegnum tækin sem gátu stundum 

verið samskipti á rafænu formi á milli hæða. Þó flestir viðmælendur teldu þetta 

vera jákvæða breytingu, svona almennt séð, þá komu fram áhyggjur varðandi 

þetta form samskipta:  

Mér finnst það ekki gott vegna þess að það getur verið fólk sem 

þau þekkja ekki, ef þú ert allt í einu komin með þetta fólk þá geta 

þau fengið að vita hvar þú býrð, koma og leita að þér, mér finnst 

það ekki gott mál. Að nota tölvu eða síma til að hafa samskipti 

við einhverja aðra persónu sem þér finnst vera vinur eða vinkona 

þín en þau eru það í rauninni ekki, það getur verið fimmtíu ára 

gamall maður (viðmælandi nr. 11). 

 
Niðurstöður viðtala leiddu í ljós að þau skjátæki sem börn notuðu mest 

voru snjallsímar og allir viðmælendur sögðu svo frá að börn þeirra hefðu 

aðgang að þeim. Helmingur þeirra hafði aðgang að Playstation leikjatölvu og 

sjónvarpi en spjaldtölvu- eða borðtölvunotkun var ekki mikil (mynd 1). 

 

 
Mynd 1. Notkun skjátækja sem börn höfðu aðgang að. 

 

Fjögur tiltekin forrit voru þau algengustu sem börnin notuðu. Forritið 

Snapchat var viðmælendum tíðrætt um og áttu börnin í miklum samskiptum í 

gegnum það. Youtube var notað til þess að skoða ýmiskonar myndbönd, bæði 

til þess að öðlast þekkingu og sem afþreying. Börnin notuðu Tiktok til þess að 

horfa á dansmyndbönd og í mörgum tilfellum lærðu þau dansa í gegnum 

forritið. Instagram var einnig notað til þess að deila myndum og fylgjast með 

0

2

4

6

8

10

12

14

Snjallsími Spjaldtölva Sjónvarp Fartölva Playstation Borðtölva

Fj
ö

ld
i b

ar
n

a

Tæki



 

20 

öðrum. Þeir sem notuðu forritin Netflix, Messenger, Spotify eða Fésbókina 

voru mun færri (mynd 2). 

 

 
Mynd 2. Notkun forrita í skjátækjum hjá börnunum.   

 
Skjátími og staðsetning tækja 
 

Margir viðmælendur lýstu því hvernig þeir hefðu sett ákveðnar reglur um 

skjátíma hjá börnum sínum.  Það kom fram að þeir töldu börn sín vera við skjá 

frá einni klukkustund upp í átta klukkustundir á dag, en um helgar fengu börnin 

lengri tíma. Aukinn skjátími stafaði að mati nokkurra viðmælenda af því að 

samskipti væru  mikil í gegnum tækin: ,,... það eru svo mikil samskipti, svona 

allskonar hópar og samskipti við vini í skólanum, í gegnum Snapchat, þú missir 

af ef þú ert ekki með símann“ (viðmælandi nr. 2). Niðurstöður sýndu erfiðleika 

foreldra með að takmarka skjátímann, þessu var nánar lýst sem togstreitu á 

milli barns og foreldris. Þetta ástand gat leitt til ,,ergelsis“ og þvingunarúrræða 

þar sem alltaf var ,,togað á móti“ og þörfin fyrir lengri og lengri tíma jóks 

stöðugt. Við þetta bættist óvissa og óöryggi foreldra þar sem þeir vissu af 

upplýsingum og umræðu um alvarlegar skaðlegar afleiðingar mikillar 

skjánotkunar. Þessi reynsla var samtvinnuð því hve mikilvægt það var fyrir 

foreldrana að eiga skjálausar stundir með börnum sínum. Matartímar voru í 

öllum tilvikum skjálausir og því nýttir í að spjalla saman. Ennfremur töluðu 

nokkrir viðmælendur um að þeir skipulegðu skjálausar gönguferðir með 

börnum sínum eða skjálaus kvöld þar sem fjölskyldan spilaði saman. Nokkrum 

fannst óþægilegt að segja frá hversu löngum tíma börn þeirra eyddu við skjá á 

degi hverjum: ,,... hræðilegt þegar ég segi þetta upphátt“ (viðmælandi nr. 2). 

Þeir töldu þó mikilvægt að stýra tímanum: ,,Hann hefur enga tilfinningu fyrir 
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því sjálfur, hann myndi vera, finnst mér örugglega, endalaust ef hann gæti 

það“ (viðmælandi nr. 10). 

 Niðurstöður sýndu að börnin fengu í flestum tilvikum að nota símana í 

herbergjum sínum, en foreldrar voru meðvitaðir um að ekki væri mælt með því 

að hafa skjátæki í svefnherbergjum þeirra. Það kom fram að flestir reyndu að 

passa vel upp á að símar barna þeirra væru geymdir annars staðar á nóttunni. Í 

þessu samhengi komu fram áherslur í lýsingum foreldra um mikilvægi svefns, 

allir voru  sammála um að svefn væri nauðsynlegur fyrir börn og unglinga og 

höfðu þeir allir fastar reglur í tengslum við hann. Hjá öllum viðmælendum var 

háttatími barnanna á bilinu átta til hálf ellefu á kvöldin á virkum dögum. Á 

mörgum heimilum var  því fundinn sérstakur staður fyrir síma barnanna á 

nóttunni eða settar reglur um að skila þyrfti tækjum fyrir ákveðinn tíma á 

kvöldin: ,,Svona táningur er að þroskast svo mikið, á þessum tíma þarftu bara 

að sofa svo mikið, mér finnst eins og ég sjálf þurfi að bakka aftur, með að fara 

fyrr að sofa“ (viðmælandi nr. 1). 

 

Þema 2 - Reynsla foreldra af skjánotkun barna  
 

Reynsla þátttakenda af skjánotkun barna sinna var misjöfn. Flestir voru þó 

sammála um að bæði kostir og gallar fylgdu henni. Fram kom í lýsingum 

margra þátttakenda að börn þeirra gerðu sér ekki grein fyrir því hversu mikill 

tími færi í skjánotkun og það væri mikill lúxus fyrir þau að hafa aðgang að 

netinu. En á sama tíma væri þar mikil lygi í gangi og þau greindu ekki alltaf á 

milli þess hvað væri raunveruleiki og hvað ekki. Ennfremur kom fram að 

þátttakendur töldu sig gera það sem hentaði börnum þeirra best í tengslum við 

skjánotkun og að hver og einn væri sérfræðingur í eigin barni. Barnaskapur 

væri að neita þeim um að nota tæki þar sem það er tjáskiptamáti og 

samskiptaleið sem er við líði í dag.  

 

Erfiðleikar foreldra  
 

Niðurstöður gáfu sterkt til kynna að mörgum foreldrum reyndist erfitt að sætta 

sig við skjánotkun hjá börnum sínum og höfðu margir þeirra áhyggjur af þeim 

og hugsanlegum áhrifum sem skjánotkun myndi hafa á þau í framtíðinni:  

Þetta er svo mikið aðdráttarafl sem maður ræður ekki við, það er eins 

og ekkert toppi þetta í því sem hann velur sér að gera. Það er það sem 

mér finnst alltaf óþægilegt, ég held stundum að hann eignist aldrei 

kærustu, ég hugsa að hann myndi velja frekar en stelpu, tölvuna 

(viðmælandi nr. 2).  

 

Nokkrir viðmælenda töldu barnið sitt ekki vera til staðar þegar það 

væri fyrir framan skjáinn og að skjánotkun hefði slæm áhrif á barnið: ,,Þegar 

hann sekkur sér í símann þá er hann bara ekkert til staðar, hann hverfur ofan 
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í tækið“ (viðmælandi nr. 10). Nokkrir höfðu áhyggjur af líkamlegum áhrifum: 

,,Þetta skemmir augun, þetta skemmir heilann, þetta skemmir þyngd, þetta 

skemmir systemið [líkamskerfið], þú ert ekki að hugsa lengur, tölvur hugsa 

fyrir þig“ (viðmælandi nr. 11). Einn viðmælendanna sagði frá því hvernig hann 

hefði reynt að ýta dætrum sínum út fyrir þægindarammann sem fylgdi því að 

nota ákveðin forrit í tækjum til að panta heimsendan mat, þær væru tilbúnar að 

nota appið eða nota tækið sitt til þess að panta frekar en að hringja:  

Við höfum gert próf á þeim bara með að panta pizzu, ég hef sagt, 

þið hringið og pantið, þær þurfa aðeins að hugsa sig um, kannski 

smá hræðsla við að tala í símann af því það er svo létt að hafa 

samskipti í gegnum snjalltækið (viðmælandi nr. 7). 

 

Að vera strangur  
 

Viðmælendur voru flestir sammála um að þeir væru nokkuð strangir í tengslum 

við skjánotkun hjá börnum sínum, það yrði bara að hafa það þó þau væru 

strangari en aðrir foreldrar. Jafnvel þyrfti meiri aga en væri beitt þó það kostaði 

það að vera leiðinlega manneskjan á heimilinu og að vera sá sem væri í stöðugri 

samkeppni við skjáinn þrátt fyrir að vera ströng:  

Maður er náttúrulega alltaf í samkeppni við skjáinn, eins og núna 

þegar ég takmarka skjáinn, þá er maður alltaf í samkeppni við 

hljóðbókina, ég þarf þá að vera skemmtilegri en hljóðbókin til 

þess að þeir nenni að hanga með mér. Það er bara þetta ströggl 

að maður þarf alltaf að vera leiðinlega manneskjan, maður þarf 

að vera strangur og leiðinlegur þannig að auðvitað hefur það 

pínu neikvæð áhrif (viðmælandi nr. 6). 

 

Niðurstöður gáfu til kynna að allir foreldrar lýstu því sem vandasömu 

hlutverki að vera strangur í þessu samhengi en fram kom samstaða um 

mikilvægi þess að vera strangur á símanotkun barns til þess að forða því frá 

vandræðum. Dæmi var nefnt í lýsingu eins viðmælandans um atvik þar sem 

vinkonur dóttur hans höfðu sent myndir til vinkvenna sinna þar sem þær voru 

að máta nýjar nærbuxur en myndirnar höfðu dreifst um skólann: ,,Þess vegna 

höfum við verið svona ægilega ströng með að síminn sé í rauninni ekki hennar 

einkasvæði, þetta er opið svæði til þess að hún lendi ekki í því að koma sér í 

vandræði.“ (viðmælandi nr. 7).  

 

Uppeldi 
 

Flestir viðmælendanna voru sammála um að uppeldi barnanna skipti máli 

þegar skjánotkun barna væri  skoðuð. Mikilvægt væri að foreldrar væru 

fyrirmyndir fyrir börnin sín. Það kom fram að þetta snerist bara um að foreldrar 

gæfu sér tíma með börnunum, það væri ekki hægt að ætlast til þess að börnin 
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færu eftir ákveðnum reglum varðandi skjánotkun ef foreldrarnir gerðu það 

ekki. Það var jafnframt ljóst að þetta gæti þó líka reynst þeim fullorðnu erfitt 

og sjá mátti sameiginlegar lýsingar nokkurra viðmælenda um að tækin 

sköpuðu frið fyrir foreldrana. Eftirfarandi orð eins viðmælandans endurspeglar 

þessa sameiginlegu reynslu: 

Lúmskasta í þessu öllu er það að foreldrið er að vissu leyti 

ánetjað síma, eða tölvu með skjá sem maður getur kallað 

sjónvarp. Þegar barnið fer í tölvuleik þá er gott svigrúm fyrir 

foreldrana að fara í tölvuna, sinna tölvupóstum og horfa á 

myndefni, eða vafra á netinu, það verður svolítið svona sko friður 

til þess að nota skjáinn, þegar að barnið er í skjánum 

(viðmælandi nr. 4). 

 

Fram komu viðhorf hjá foreldrum sem einkenndust af verulegum 

áhyggjum af öðrum foreldrum sem notuðu skjánotkun barna sinna til þess að 

gæta barnanna. Tækin væru að taka tíma frá öðru sem væri meira uppbyggilegt 

og ganglegt fyrir barn svo sem að lesa, hlusta á tónlist, teikna,  mála, eða bara 

að læra að leika sér. Viðmælendur töldu að gott væri fyrir börnin að vita hvar 

þau hefðu foreldrana í tengslum við skjánotkun og það að vera heima ætti ekki 

endilega að þýða skjátíma hjá barninu. Einn viðmælendanna fann upp á því að 

veita skjátíma sem umbun á heimilinu: ,,Ef þeir eru að gera hluti fyrir mig og 

gera svona eins og að elda mat, gera heimilisstörf, þá fá þeir að velja, þeir 

geta unnið sér inn tölvutíma eða þeir geta unnið sér inn pening“ (viðmælandi 

nr. 5). Fram kom í viðtölunum að tækin gætu skapað blekkjandi tilfinningu hjá 

foreldrum sem teldu að þeir væru að gæta barna sinna: 

Það er meira orðið sú tilfinning að maður geti alltaf staðsett 

barnið sitt, það er rosa þægileg tilfinning fyrir foreldri en í 

rauninni líka mjög blekkjandi. Það er ekkert öryggi fólgið í því, 

öryggið er fólgið í allt öðru, bara allt það sem þú gefur barninu 

þínu í menntun og reynslu. Að þú gerir ekki ranga hluti, ert ekki 

á röngum stað að gera ranga hluti í röngum félagsskap. Síminn 

breytir því ekki, hann getur verið blekkjandi tilfinning fyrir 

foreldra að þú sért með barnið undir stjórn, að þú sért að gæta 

þess þó það sé bara í rauninni eitt, og er bara að ljúga 

(viðmælandi nr. 4). 

 

Traust og ábyrgð 
 

Í lýsingum margra viðmælenda komu fram áherslur á mikilvægi þess að bera 

traust til barnsins í tengslum við skjánotkun. Nefndu nokkrir þeirra að með 

hækkandi aldri barns hefði ábyrgðartilfinning þess aukist og traust foreldra til 

þess samhliða því. Þó skjánotkunin hefði aukist þá væri greinilegt að þau væru 

að pæla meira í þessu sjálf og taka ábyrgð eins og þeim bæri að gera í lífinu 
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almennt. Einn viðmælandi lýsti því hvernig hann hefði gert barni sínu ljóst að 

á meðan hann fylgdi reglum þá fengi hann ótakmarkað aðgengi að skjám: ,,Ég 

hef alveg gert honum grein fyrir því að hann fær alveg ótakmarkað aðgengi, 

því að ég treysti honum, en ef hann brýtur traustið þá mun það hafa 

afleiðingar“ (viðmælandi nr. 3). 

 

Þema 3 - Stýring skjánotkunar 
 

Í viðtölunum kom í ljós að margir þátttakenda reyndu að stýra skjánotkun hjá 

börnum sínum eftir bestu getu en það gat reynst þeim erfitt og gat verið flókið 

að setja börnunum einhver mörk og fá þau til að fara eftir þeim. Nokkrir 

þátttakendur töldu þó mikilvægt að barnið hefði næði og að foreldrar væru því 

ekki mikið ofan í þeim á meðan skjánotkun stæði: ,,... ég banka alltaf áður en 

ég labba inn, ég verð bara að gefa honum pínu space [virða einkasvæði]“ 

(viðmælandi nr. 3). Ennfremur kom fram að mikilvægt væri að kenna 

börnunum á tæknina. Ef þau fengju ekki kennslu gæti það leitt til vandræða,  

skjánotkun væri „ótrúlega lúmsk“ og afleiðingarnar þær að þau kynnu ekki að 

greina á milli jákvæðrar notkunar sem væri þeim gagnleg og því sem ekki væri 

þeim ætlað og þá leyfðu þau sér frekar að sýna óviðeigandi hegðun í gegnum 

tækin. Krakkar fengju of mikið að hafa tækin algjörlega eftirlitslaust, skortur 

væri á þekkingu foreldra á þessari tækni og óvissa um hvaða efni væri 

aðgengilegt börnum á netinu.  

 

Gæsla notkunar 
 

Fram kom í lýsingum flestra viðmælenda að mismunandi aðferðum var beitt 

til að takmarka notkun barna þeirra á skjánotkun þó vissu foreldrar ekki 

hvernig best væri að takmarka notkun eða stýra henni. Lýsing eins viðmælanda 

endurspeglar þá óvissu og erfiðleika sem þátttakendur lýstu í þessu samhengi:  

Ég held  að ég sé alltaf að reyna að lágmarka þessa notkun, eftir 

að þau komust á unglingsaldur þá eru þau alltaf með símann og 

það er ótrúlega erfitt að stjórna því, sérstaklega af því að þau eru 

að hlusta á tónlist í símanum. Þá veit maður í raun og veru ekki 

hvort hún er bara að hlusta á tónlist eða gera eitthvað meira í 

símanum í leiðinni (viðmælandi nr. 6). 

 

Aðferðir sem viðmælendur notuðu til að stýra skjánotkun barna sinn 

fólust stundum í því að setja stífar reglur sem þurfti að fylgja, aðrir lýstu 

óskrifuðum eða fljótandi reglum og enn aðrir voru slakari með reglur 

skjánotkunar. Þessu var einnig lýst sem stanslausri vinnu og viðvarandi 

verkefni þar sem foreldi eða foreldrar þyrftu alltaf að vera á verði, vera „á 

hliðarlínunni.“  Algengt var að viðmælendur settu börnum sínum tímaskorður 

í tengslum við skjánotkun. Öðrum fannst gott að fylgjast með notkuninni með 



 

25 

því að vera með barninu, en það gat reynst erfitt að koma því við svo vel væri: 

,,Það er svolítið erfitt að fylgjast með af því að maður er ekkert alltaf með 

unglingnum sínum, maður veit náttúrulega ekki almennilega hvað hún er að 

gera í símanum, eða nákvæmlega hversu miklum tíma hún eyðir í snjalltækinu“ 

(viðmælandi nr. 6). Í þeim tilfellum þar sem börnin áttu tvö heimili reyndu 

foreldrar að samræma skjánotkun á milli heimila og láta sömu reglur gilda. Á 

því voru þó ýmis vandkvæði hvort sem barnið var hjá föður eða móður eins og 

eftirfarandi lýsingar gefa til kynna: ,,Þetta eru mikil samskipti líka, 

félagsskapur, strákar að tala saman, vera spila leik, þannig að inngripið að 

segja ´nei hættu núna´ það er mjög grimmilegt, þannig að þá þarf að gefa 

svona aðvörun, jæja fimm mínútur í viðbót“ (viðmælandi nr. 4). ,,Sjö um 

kvöldið er það sem hann skilar síma og tölvu, það er ekki í boði lengur“ 

(viðmælandi nr. 11). 

 

Viðmælendur voru nokkuð sammála um að ekki væri alltaf mögulegt að 

framfylgja nákvæmri gæslu á því hvað börnin væru að gera í skjátækjunum. 

Þeir vissu að einhverju leyti hvað börnin gerðu í tækjunum og hvaða forrit eða 

leikir væru helst notaðir. Sumir fylgdust vel með, aðrir minna: ,,Ég viðurkenni 

það alveg að ég hef ekki verið dugleg að fylgjast með, ég náttúrulega fer mjög 

reglulega inn í herbergið hans, þannig að ég sé alltaf á skjáinn hans“ 

(viðmælandi nr. 3). Til þess að fylgjast með símanotkun barnanna voru tvær 

aðferðir mikið notaðar, annars vegar lýstu nokkrir foreldrar því hvernig þeir 

fylgdust með notkuninni með því að, í samvinnu við börnin, skoða hana í 

gegnum símann. Hinsvegar kom fram að gæsla foreldra á skjánotkun gat falist 

í því að þeir sátu oft við hliðina á börnum sínum á meðan þau voru í símanum. 

Það gat þó reynst foreldrum erfitt að vita hvar mörkin lægju, hvenær þeir væru 

að hnýsast og hvenær þeir væru að sinna foreldrahlutverkinu. Þeim þótti þetta 

,,svolítið fín lína“. Einn viðmælandinn hafði lent í því að barnið hans fékk ljót 

skilaboð sem uppgötvuðust vegna þess að foreldrarnir höfðu fullt aðgengi að 

síma barnsins. Í kjölfarið fylgdust þau betur með símanum og fengu fund með 

foreldrum barnsins sem hafði sent skilaboðin: 

Þá viðurkenna hin börnin ekki að hafa sent neitt fyrr en við bara 

sýnum þeim það á skjánum, höfum bara tekið skjáskot og sýnt 

það, það er alveg greinilegt að það er rosa munur á því hvað 

krakkar leyfa sér sko face to face [augliti til auglitis] eða í 

gegnum tækið (viðmælandi nr. 7). 

 

Reglur og refsingar 
 

Ef reglur í tengslum við skjánotkun voru brotnar komu fram viðhorf nokkurra 

viðmælenda sem bentu til þess að mikilvægt væri að foreldrar brygðust rétt við 

og afleiðingar þyrftu að fylgja í kjölfarið. Algengt var að tæki væru tekin af 

börnum tímabundið til þess að kenna þeim lexíu. Aðrir höfðu rætt opinskátt 
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við börn sín og reynt þannig að koma í veg fyrir að reglur yrðu brotnar aftur. 

Einum viðmælanda þótti mikilvægt að börnin væru alin þannig upp að þau 

stjórnuðust af innri hvötum: 

Ég er ekkert rosalega mikið fyrir refsingar, það sem mér finnst 

mikilvægt er að reyna að ala þá upp þannig, að svona þeir stjórnist af 

svona innri hvötum, sem lúta að því að þá langar til þess að hafa þetta 

svona en ekki af því að mamma segir að þetta eigi að vera svona, þá 

eru miklu meiri líkur á því að barnið þitt fari á bakvið þig ef eru boð, 

bönn, refsingar og engar útskýringar (viðmælandi nr. 9). 

 

Hömlur 
 

Fram kom í lýsingu nokkurra viðmælenda að þeir notuðu forrit til þess að stýra 

tækjum á heimilinu. Lokað var á aðgang að netinu á ákveðnum tíma eða komið 

í veg fyrir að börnin hefðu aðgang að ákveðnum síðum eða forritum. Ákveðið 

app var notað af sumum foreldrum þar sem þau gátu fylgst með notkun barna 

sinna á netinu og á hvaða tímum þau voru þar inni. Það voru skiptar skoðanir 

á slíkum forritum en flestir höfðu jákvæða upplifun af þeim. Einum 

viðmælanda þótti þægilegt að tækin takmörkuðu skjátímann og taldi það betri 

kost en að foreldrar tækju símana af börnum sínum. Allir viðmælendur áttu 

það sameiginlegt að mikilvægt væri að börnum yrði á einn eða annan hátt 

takmarkaður aðgangur að netinu, einn sagði svo frá:  

Bara klukkan tíu á kvöldin þá lokast fyrir allt net á heimilinu 

nema hjá mér og eiginkonunni og það virkar í mínum huga 

langbest vegna þess að þá er eitthvað utanaðkomandi, ekki aðili, 

bara netið er stopp og þau einhvern veginn sætta sig við það, á 

fjórum börnum höfum við gert þetta svona, og það bara virkar 

(viðmælandi nr. 7). 

 

Samtal um skjánotkun 
 

Í viðtölunum kom í ljós að flestir viðmælendanna voru duglegir við að ræða 

um skjánotkun við börnin sín. Þeir ræddu um hvað maður sendir, hvað væri 

óviðeigandi og hvaða áhrif það gæti haft á þann sem móttekur skilaboðin. Fram 

kom einnig í lýsingum foreldra á því hvernig best væri að nálgast börnin að 

þau væru bara börn og gætu gleymt sér. Þeir reyndu samt sem áður að höfða 

til samvisku barna sinna með því að fræða þau um hættur og ábyrga notkun 

um skjátæki: „Maður verður fyrst og fremst held ég að vera svona fræðari og 

eiga samtalið um ábyrga skjánotkun í staðinn fyrir allt of mikið boð og bönn, 

og í raun og veru þess vegna reyni ég að höfða til samvisku þeirra“ 

(viðmælandi nr. 9). 
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Fram kom í lýsingum flestra viðmælenda að þeir legðu áherslu á 

mikilvægi virkni í samtölum við börnin sín um skjánotkun, að það væri 

nauðsynlegt að þau stunduðu einhverja íþrótt eða væru virk í tómstundum. 

Flestum foreldrum þótti það mikilvægt til að vega upp á móti skjánotkuninni, 

ef barnið stundaði íþróttaæfingar nánast á hverjum degi þá væri ekki ástæða til 

að hafa áhyggjur. Nokkrir viðmælendanna höfðu sett reglur á heimilum sínum 

um að börnin þyrftu alltaf að vera í einhverri hreyfingu: ,,Það er ekki í boði á 

mínu heimili að vera ekki í neinum tómstundum af því þá fyrst ertu að hanga í 

þessu [tækjunum]“ (viðmælandi nr. 1). 

 

Þema 4 - Jákvæð áhrif skjánotkunar 
 

Þátttakendur voru sammála um að skjánotkun hjá börnum þeirra gátu haft 

jákvæð áhrif á þau og töldu þeir að margt í tengslum við tæknina væri sniðugt 

og mörg tækifæri fólgin í tækninni. 

 

Þekkingingaröflun - þjálfun og færni 
 

Í viðtölunum kom fram að viðmælendum þóttu börn sín geta nýtt tækin  til þess 

að öðlast þekkingu og færni. Aðgangur að upplýsingum væri mikill en til þess 

að nýta tækin þyrfti að nota þau á réttan og uppbyggilegan hátt. Þessu var 

meðal annars líkt við að vera með „gangandi alfræðiorðabók við hliðina á sér,“ 

þannig væru tækin í eðli sínu jákvæð. Nokkrir viðmælendur töldu að 

skjánotkun hjá börnum þeirra hefði ýtt undir betri og víðtækari 

tungumálakunnáttu. Þarna lærðu börnin bæði að lesa, skilja, og skrifa önnur 

tungumál ef því væri haldið að þeim og unnið með þennan möguleika á 

jákvæðan hátt. Nokkrir viðmælendur nefndu að börn þeirra öðluðust ákveðna 

færni við að spila tölvuleiki, ennfremur kom fram að börnin gætu skapað í 

gegnum tækin og þess vegna væri notkunin meira jákvæð heldur en neikvæð:  

Hann er að teikna alveg þvílíkt flottar myndir og þar getur hann 

búið þær til í þrívídd, og hann er að búa til myndbönd þar sem 

hann er að sýna hvernig hann er að teikna og setur þetta saman.  

Ég sé eiginlega bara margt miklu jákvæðara heldur en 

neikvæðara ef maður bara sofnar ekki á verðinum (viðmælandi 

nr. 9). 

 

Samskipti  
 

Samskipti í gegnum tækin var af flestum foreldrum talin vera jákvæð og góð 

fyrir börnin. Þau höfðu bæði samskipti við vini og fjölskyldu í gegnum tækin 

og gerði það þeim auðveldara fyrir að halda tengslum við kunningja og 

ættingja víðs vegar um heiminn. Nokkrir viðmælendur töluðu um að þeim 

þætti gaman að heyra í börnum sínum þegar þau spiluðu tölvuleiki við vini 
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sína, að samskiptin væru flott og skjánotkunin væri ekkert í líkingu við þá 

mynd sem teiknuð er af ,,tölvufíklum“:  

Þeir eru í samvinnu, þeir eru að byggja upp borgir og allskonar, 

bara samfélög, og eru alveg svakalega miklar pælingar þarna í 

gangi og þetta eru flottar samræður og þetta er ekkert eitthvað 

einn strákur einangraður í tölvunni heima hjá sér að pissa í 

plastbox, eins og er alltaf talað um þessa tölvufíkla (viðmælandi 

nr. 9). 

 

Viðmælendum fannst jákvætt að börn þeirra væru í samskiptum við vini 

sína á hverjum degi í gegnum tækin þó að þau væru ekki endilega að fara út að 

leika eða hitta vini á hverju kvöldi. Allir viðmælendur töldu börnin sín 

félagslega virk, ekki síst í gegnum tækin. Einn viðmælandinn talaði um að sér 

þætti þægilegt að hafa samskipti við barnið sitt í gegnum tækin í stað þess að 

hringja stöðugt: ,,Ef hún er einhvers staðar með vinum sínum, þú getur sent 

einhver svona stutt skilaboð, þannig ég er ekki beint að trufla það sem hún er 

að gera, en ég er samt svona að tjékka inn“ (viðmælandi nr. 6) 

 

Þema 5 - Neikvæð áhrif skjánotkunar 
 

Þrátt fyrir jákvæð viðhorf til skjánotkunar komu einnig fram viðhorf hjá 

þátttakendum sem gáfu í skyn að skjánotkun gæti haft neikvæð áhrif á börn. 

Þeir voru sammála um að neikvæð áhrif væru til staðar ef ekki tækist að finna 

jafnvægi á milli notkunar og annarrar virkni hjá barninu. Sumir tóku eftir 

hegðunarbreytingum í kjölfar notkunar og aðrir höfðu áhyggjur af því að 

skjánotkun tæki tíma frá annarri virkni sem börnin myndu annars eyða tíma í. 

Það var samt „fín lína“ hvenær tækin væru notuð á neikvæðan hátt. 

Þátttakendur töldu að skjánotkun gæti haft neikvæð áhrif á svefn barnanna og 

hefði áhrif á löngun þeirra til að eyða tíma með fjölskyldum sínum. Fram kom 

í lýsingu eins  þátttakanda að barnið hans hefði fengið send ljót skilaboð og 

svívirðingar og mikilvægt væri fyrir foreldra að útskýra fyrir börnum sínum að 

það sem þau sæju á netinu væri ekki endilega raunveruleikinn og gæti skekkt 

líkamsímynd þeirra:  ,,Ef ég horfi á þetta á sem neikvæðastan hátt þá finnst 

mér eins og þetta sé komið bara alveg úr böndunum“ (viðmælandi nr. 2).  

 

Hegðunarbreytingar og samfélagslegur þrýstingur  
 

Nokkrir viðmælendur sáu greinilegar hegðunarbreytingar hjá börnum sínum ef 

þau eyddu of miklum tíma við skjátæki. Þau tóku þá helst eftir því að börnin 

urðu pirruð, reið, neikvæð, uppstökk, höfðu stuttan þráð og voru óróleg:  

Svo á hann tímabil sem hann hefur bara verið of mikið, og þá er 

hann bara pirraður og grár í framan, ég sé það alveg hvernig 

hann verður, ef hann er heima einn dag og hefur einhvern veginn 
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bara fengið að vera afskiptur þá vill hann ekki gera neitt, og vill 

ekki koma út (viðmælandi nr. 2). 

  

Í viðtölunum komu fram skiptar skoðanir á áhrifum samfélagslegs 

þrýstings, kröfum frá samfélaginu og öðrum foreldrum í tengslum við 

skjánotkun. Sumir fundu ekki fyrir neinum utanaðkomandi þrýstingi en aðrir 

fundu fyrir miklum þrýstingi sem gat þá komið fram í breyttri hegðun barnsins: 

,,Það er mikil pressa í samfélaginu og skólanum, líka frá hinum foreldrunum 

og líka frá hinum börnunum, það er svolítið stríð á milli barnanna“ 

(viðmælandi nr. 11). Nokkrir voru sammála um að börnin yrðu jaðarsett ef þau 

ættu ekki tæki eða kynnu ekki tölvuleiki sem önnur börn væru að spila og gætu 

því orðið útundan. Einn viðmælandi lét undan þrýstingi og gaf barni sínu síma 

fyrr en hann hafði áætlað svo að barnið yrði ekki útundan. Annar lagði áherslu 

á samfélagslegan þrýsting í tengslum við samfélagsmiðla, þar væri ákveðinn 

samanburður í gangi sem gæti haft slæmar afleiðingar.   

 

Eftirlitsleysi 
 

Eftirlitsleysi var að mati eins viðmælanda ástæðan fyrir neikvæðum áhrifum 

af skjánotkun. Taldi hann að börn hefðu ekki þroska til þess að greina mun á 

réttu og röngu og ef þau væru eftirlitslaus með tækin þá vissu þau ekki hvenær 

þau væru að gera rétt og hvenær rangt: ,,Ef þú kæmir heim og barnið þitt væri 

að kveikja í eldhúsinu þá myndirðu kenna því að umgangast eldhúsið en ef það 

væri að kveikja í vinahópnum með símanum þá sérðu það ekki ef þú fylgist ekki 

með“ (viðmælandi nr. 7). Foreldrum var tíðrætt um að það gæti verið flókið að 

hafa fullt eftirlit með því sem barnið væri að skoða á netinu. Sem dæmi nefndu 

nokkrir að börn þeirra gætu nálgast klám. Aðgengi barna þeirra að klámi hefði 

valdið þeim áhyggjum þar sem klámið væri ekki raunveruleikinn en þeim þótti 

mikilvægt að ræða um það við börnin sín: „Það eina sem ég get gert er að 

reyna fræða hann og reyna að búa til svona restrictions [hömlur] á heimilinu 

þá kemst hann ekki inn á ákveðnar síður eða ákveðið leitarorð“ (viðmælandi 

nr. 9). 

 

Þema 6 - Notkun tækja í skólum 
 

Símar voru leyfðir í skólum hjá börnum flestra þátttakenda. Þeir voru almennt 

leyfðir  í frímínútum og matartíma en stundum fengu börnin að nota þá í tímum 

til þess að hlusta á tónlist, leita sér upplýsinga eða nota sem reiknivél. Flestir 

þátttakendur höfðu þá skoðun að símar væru óþarfir á skólatíma og töldu að 

þeir kæmu í veg fyrir samskipti á milli barna í frítíma þeirra í skólanum. Það 

hefðu verið mistök að leyfa þá og þó að samskiptin hafi færst yfir á „einhverja 

miðla“ þá væri nauðsynlegt að þau kynnu „líka að tala saman“. Ennfremur kom 
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fram að þátttakendur töldu að skólarnir ættu að útvega kennslutækin og að það 

væri ekki rétta leiðin að börnin hefðu símana meðferðis í skólann.  

 

Skipulag og stjórn á notkun tækja í skólum 
 

Viðmælendur höfðu sameiginlega reynslu af því að í skólum barna sinna væru 

til spjaldtölvur og í sumum tilvikum fartölvur sem börnin gátu unnið verkefni 

í. Tækin voru þó ekki nógu mörg til þess að allir gætu haft tæki á sama tíma og 

í engu tilfelli bauð skóli upp á að tækin væru tekin með heim að skóladegi 

loknum. Einn viðmælandi sagði skólann hjá barninu sínu hafa þá stefnu að 

nemendur væru ekki með síma en samt sem áður væru þeir stundum notaðir í 

kennslu ef þeir væru með þá með sér. Fram komu lýsingar á því að það væri 

eins og skólarnir ættu í erfiðleikum með að stýra símanotkun nemenda og 

einhver „vandræðagangur“ því samfara og vesen: ,,Þetta er búið að vera vesen 

í skólanum, þess vegna er verið að gera þessar símalausu vikur“ (viðmælandi 

nr. 1). Á hinn bóginn kom fram að síminn gagnaðist vel í tengslum við námið 

í tilfellum þar sem börn voru lesblind, þar sem þau gátu hlustað á námsefnið.  

 

Skjálausir skóladagar, nýting skjátækja og námsárangur  
 

Í nokkrum skólum höfðu skólayfirvöld tekið upp á því að hafa skjálausa daga 

eða vikur. Viðmælendur voru almennt ánægðir með það og sögðu að börnum 

sínum líkaði það vel. Þá væru tekin fram allskyns spil, blöð og bækur og þá 

jafnvel blönduðust ólíkir hópar af nemendum saman á mismunandi aldri. Á 

þessum dögum þurftu foreldrar að hringja í ritarann og biðja um að fá samband 

við börn sín ef nauðsynlega þurfti að ná í þau: ,,Yfirleitt þarf ég ekki að hringja 

hvort sem er í barnið á skólatíma, ég get hringt og sagt við ritarann, ég verð 

að ná í barnið mitt, og þá gerist það sko, ef það er eitthvað svona áríðandi” 

(viðmælandi nr. 4). 

Nokkrir viðmælendur töldu að skjánotkun hefði góð áhrif á námsárangur 

barna sinna.  Sem dæmi má nefna hljóðbækur hjá þeim viðmælendum sem áttu 

lesblind börn. Margir viðmælendur voru sammála um að kenna þyrfti 

börnunum á tæknina og með því yrðu til ábyrgir netnotendur. Það þyrfti að 

kenna færni til að leita að upplýsingum og að kennarar væru einnig að reyna 

sitt besta:   

Í mínum huga á þetta í dag að vera  fag í námsskrá grunnskóla, 

að kenna krökkum að umgangast snjalltæki, það er miklu betri 

leið að menn læri á hlutina heldur (en) að foreldrar og 

kennslusamfélagið horfi í hina áttina og segi þau læra þetta sjálf. 

Þannig verður til eitthvað svona rugl í mínum huga og þannig 

verður til svona neikvæð notkun (viðmælandi nr. 7). 
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Kafli 4 – Umfjöllun um niðurstöður 
 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar sýndu að foreldrar töldu að ,,hver og einn 

væri sérfræðingur í sínu eigin barni.“ Þeim reyndist erfitt að fylgjast með og 

stýra skjánotkun hjá börnum sínum og sumir töldu sig vera stranga en þó væri 

mikilvægt að bera traust til barnsins. Skjánotkunin gat haft jákvæð áhrif og 

voru mörg tækifæri fólgin í tækninni en neikvæð áhrif voru einnig til staðar og 

sáust þau helst í hegðunarbreytingum hjá börnum í kjölfar notkunar. Einnig 

voru áhrif utanaðkomandi þrýstings í tengslum við skjánotkun neikvæð að mati 

foreldra og eftirlitsleysi gat ýtt undir neikvæða notkun. Fram kom að foreldrar 

töldu að skólar væru í vandræðum með að taka á tækjanotkun á skólatíma og 

þótti þeim óþarfi að börnin tækju síma með sér í skólann.  

 

Skjánotkun 
 

Niðurstöður sýndu að allir þátttakendur voru meðvitaðir um að ákveðin viðmið 

um skjánotkun ættu að vera í gildi fyrir börn og unglinga. Flestir höfðu fengið 

einhvers konar fræðslu á vegum skóla, foreldrafélags eða kynnt sér þau. Allir 

pössuðu vel upp á að börn þeirra væru í annars konar virkni fyrir utan skjáinn 

og samræmist það þeim viðmiðum sem gefin hafa verið út hér á landi (Embætti 

Landlæknis, umboðsmaður barna, Barnaheill, Heilsugæslan, Heimili og skóli 

og SAFT, 2019a; 2019b). Einnig kom fram að þörf væri á meiri fræðslu fyrir 

foreldra í tengslum við skjánotkun. Þrátt fyrir að þeir væru meðvitaðir um hver 

viðmiðin væru voru mjög skiptar skoðanir á því hvað þeim þótti eðlilegur 

skjátími fyrir börn sín. Áhugavert var að sjá að breitt bil var á þeim tíma sem 

börnin eyddu fyrir framan skjá, ein til átta klukkustundir á dag.  

Í rannsókn Hale og Guan (2015) kom í ljós að notkun á skjátækjum 

hafði áhrif á svefn og að tæki í svefnherbergi barna gætu seinkað svefntíma. 

Ennfremur sýndi heimildasamantekt Domoff o.fl. (2019) fram á tengsl á milli 

notkunar á snjallsímum, spjaldtölvum og samfélagsmiðlum og of lítils svefns. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu hinsvegar ekki fram á að tækin hefðu 

mikil áhrif á svefn barnanna en í flestum tilfellum voru foreldrarnir vel á verði 

og pössuðu upp á að þau fengju nægilegan svefn og að skjátæki væru ekki höfð 

í svefnherbergjum barnanna.   

 Reynsla þátttakenda af notkun hljóðbóka á ákveðinn samhljóm með 

niðurstöðum erlendra rannsókna sem sýnt hafa fram á að hljóðbækur geta 

hjálpað börnum með lesblindu við lestur (Schiavo og Buson, 2014; Schneps, 

Thomson, Chen, Sonnert og Pomplun, 2013). Að auki kom fram í niðurstöðum 

þessarar rannsóknar að foreldrum þætti erfitt að ná sambandi við börnin á 

meðan þau væru að hlusta og töldu það neikvætt.   
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Reynsla foreldra af skjánotkun barna 
 

Áhugavert var að sjá í niðurstöðum hversu ólíka reynslu þátttakendur höfðu af 

skjánotkun barna sinna. Sumir viðmælendur áttu tvö börn á aldrinum sem 

skoðaður var og lýstu reynslu sinni þannig að auðveldara væri að fylgjast með 

og stýra skjánotkun hjá yngri börnunum sem voru tólf ára og þrettán ára heldur 

en hjá þeim sem voru fjórtán eða fimmtán ára. Fram kom að flestir höfðu 

upplifað erfiðleika í tengslum við skjánotkun hjá börnum sínum og vissu ekki 

hvar mörkin lægju, hvenær þeir væru að hnýsast, hvenær þeir væru að sinna 

foreldrahlutverkinu og hvenær þeir ættu að treysta börnunum. Það samræmist 

niðurstöðum Symons o.fl. (2017) þar sem foreldrar sögðust reyna að fylgjast 

með af hliðarlínunni og þyrftu að treysta börnum sínum en jafnframt að vera 

til staðar fyrir þau í tengslum við skjánotkun þegar á þyrfti að halda. Jafnframt 

sýndu niðurstöður þessarar rannsóknar að foreldrar álitu sig stranga og 

upplifðu sig oft sem leiðinlega þegar þeir leiðbeindu börnum sínum í tengslum 

við skjánotkun. Samt sem áður þótti þeim það mikilvægt til þess að forða þeim 

frá vandræðum.  

 Börn viðmælenda voru í öllum tilvikum í einhvers konar virkni og 

stunduðu flest þeirra íþróttir. Töldu þeir það vega á móti skjánotkun barna 

sinna. Fram kom að ekkert barnanna glímdi við ofþyngd og er það athyglisvert 

ef litið er til niðurstaðna í rannsókn Kenney og Gortmaker (2017) sem sýndi 

fram á tengsl á milli skjánotkunar og aukinnar hættu á offitu ef hreyfing barns 

var lítil.  

 

Stýring skjánotkunar  
 

Flestir þátttakendur lögðu ríka áherslu á hvernig þeir reyndu eftir bestu getu að 

stýra skjánotkun hjá börnum sínum. Í mörgum tilfellum notuðu þeir virka 

gæslu, þeir reyndu að sýna notkuninni áhuga, sátu með börnum sínum og 

ræddu opinskátt um notkunina við þau. Í nokkrum tilfellum skoðuðu foreldrar 

síma barna sinna reglulega til þess að fylgjast vel með því sem barnið væri að 

gera. Þeir reyndu að stuðla að öruggri netnotkun barna sinna með því að fræða 

þau um hættur, afleiðingar og óþægindi þess ef þeir sendu óviðeigandi 

skilaboð. Einnig kom fram í lýsingum hjá þátttakendum að foreldrar höfðu 

hömlur á tækjum eða forritum til þess að takmarka aðgang barna, stundum 

þurftu foreldrar að samþykkja ákveðin forrit, lykilorð voru í tækjum eða netið 

lokaðist á ákveðnum tímum. Síur voru settar á heimasíður og reglur settar sem 

börnin þurftu að fylgja. Þessi inngrip samræmast niðurstöðum úr erlendum 

rannsóknum þar sem skoðaðar hafa verið leiðir til þess að stýra skjánotkun hjá 

börnum (Livingstone o.fl., 2011; Symons o.fl., 2017; Vaterlaus o.fl., 2014). 

Áhugavert var að sjá að flestir foreldranna notuðu svipaðar aðferðir við að 

stýra skjánotkun hjá börnum sínum en misjafnar skoðanir voru á því hvort 
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afleiðingar ættu að fylgja ef reglur væru brotnar. Þeir sem aðhylltust þá aðferð 

að nota afleiðingar tóku þá tækin af börnum sínum tímabundið og töldu að það 

kæmi í veg fyrir að börnin brytu af sér aftur.   

 

Jákvæð áhrif skjánotkunar 
 

Niðurstöður sýndu að þátttakendur töldu að skjánotkun hefði jákvæð áhrif á 

börn þeirra að einhverju leyti, börnin hefðu ótakmarkaðan aðgang að þekkingu 

í gegnum tækin ef þau notuðu þau rétt og þau gátu öðlast færni við notkun 

þeirra. Nokkrir viðmælendur töluðu um að börn þeirra öðluðust meiri 

tungumálakunnáttu í gegnum leiki og væru í auknum samskiptum við ættingja 

búsetta erlendis. Jafnframt kom fram að samskipti í gegnum tækin væru 

jákvæð í eðli sínu, styrktu félagsleg tengsl og gerðu börnunum auðveldara með 

að vera í tengslum við vini og kunningja víðs vegar um heiminn. Nokkrir 

viðmælendur töldu að tækin væru að mörgu leyti meira jákvæð en neikvæð ef 

börnin lærðu að nota þau rétt og þau gátu nýtt tækin við nám. Það samræmist 

niðurstöðum Ashton og Beattie (2019) þar sem sýnt var fram á að nám hefur 

færst að nokkru leyti yfir í tækin og niðurstöðum Symons o.fl. (2017) sem 

leiddu í ljós að það geti reynst vel að vinna verkefni í gegnum tækin.  

 

Neikvæð áhrif skjánotkunar 
 

Athyglisvert var að sjá í niðurstöðum að allir þátttakendur töldu að skjánotkun 

barna þeirra hafði neikvæð áhrif á þau. Nokkrir tóku eftir greinilegum 

hegðunarbreytingum hjá börnum sínum í kjölfar notkunarinnar, börnin voru 

pirruð, reið, neikvæð, óróleg og með stuttan þráð. Samræmist það erlendum 

rannsóknum sem sýnt hafa fram á að mikil skjánotkun getur ýtt undir verri 

andlega líðan hjá börnum og unglingum (Dominques-Montanari, 2017; Royal 

College of Paediatrics and Child Health, 2019; Twenge og Campell, 2018). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar samræmist niðurstöðum í rannsókn Royal 

College of Paediatrics and Child Health (2019) um áhættu í tengslum við 

skjánotkun sem getur til dæmis verið að lenda í neteinelti, að börnin sjái 

ofbeldisfulla hegðun eða klámfengið efni. Fram kom í þessari rannsókn að 

stundum væri ekki nægjanlegt að foreldrar legðu sig fram við að fræða barnið 

um óheilbrigði klámfengis efnis og settu hömlur til þess að koma í veg fyrir að 

barnið gæti komist á slíkar síður.  

Ennfremur komu fram vísbendingar í þessari rannsókn um að eftirlitsleysi með 

skjánotkun barna gerði það að verkum að til varð neikvæð skjánotkun, það 

leiddi til þess að börnin lærðu ekki muninn á réttu og röngu og enginn væri að 

leiðbeina þeim í rétta átt.  
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Notkun tækja í skólum 
 

Niðurstöður sýndu að símar voru leyfðir í skólum barnanna. Yfirleitt átti að 

geyma þá ofan í tösku meðan á kennslu stóð. Þeir voru leyfðir í frímínútum, 

matarhléum og í sumum tilvikum voru þeir notaðir í kennslu. Sjá má 

rökstuðning fyrir leyfilegri notkun síma í skólum grunnskólabarna í 

niðurstöðum rannsóknar Anshari o.fl. (2017) sem gáfu til kynna að snjallsímar 

gætu reynst vel við kennslu þar sem þeir eru fyrirferðarminni en fartölvur og 

hægt er að nálgast upplýsingar á auðveldan og fljótlegan máta. Foreldrar sem 

tóku þátt í þessari rannsókn töldu þó að símar á skólatíma væru óþarfir og að 

börnin ættu frekar að nýta frítíma sinn til samskipta án tækja. Ennfremur töldu 

þeir að skólarnir ættu að útvega tækin sem notuð eru við kennslu.  

 Það vekur sérstaka athygli í niðurstöðum þessarar rannsóknar að skóli 

gæti verið með þá stefnu að nemendur væru ekki með síma í skólanum, en þrátt 

fyrir það væru börnin með síma við höndina. Í lýsingum þátttakenda mátti 

greina að þeir höfðu reynslu af því að skólayfirvöld væru í vandræðum með að 

taka á þessu málefni og væru hafðir símalausir dagar til þess að sporna gegn 

þessari þróun. Fram kom ánægja viðmælenda með slíkt framtak og þótti 

foreldrum það hafa gagnast börnum þeirra vel. Jafnframt töldu viðmælendur 

að tækin hefðu jákvæð áhrif á námsárangur barna sinna en lögðu um leið 

áherslu á mikilvægi þess að þeim væri kennt á þau og skoða mætti það að 

kennsla á tækin yrði sett á námsskrá grunnskólanna og þannig væri hægt að 

draga úr neikvæðri notkun.   

 

Notagildi rannsóknar 
 

Notagildi og ávinningur rannsóknarinnar felst helst í því að hér eru komnar 

ákveðnar hugmyndir um viðhorf og reynslu foreldra af skjánotkun hjá börnum 

sínum. Eftir bestu vitund höfundar, má einnig líta á það sem notagildi og 

jafnframt vísindalegan ávinning að hér eru settar fram í fyrsta sinn niðurstöður 

þar sem gefin er innsýn inn í reynslu íslenskra foreldra af því að stýra 

skjánotkun barna sinna og þau áhrif sem skjánotkun hefur á þau.  Niðurstöður 

gefa vísbendingar um hvaða leiðir henta best til jákvæðs árangurs ásamt því að 

gefa hugmyndir um hvernig hægt er að fylgjast með notkuninni. Rannsóknin 

er því innlegg í vísindalega vinnu á þessu sviði. Áberandi var að niðurstöður 

gáfu til kynna að neikvæð áhrif skjánotkunar er til staðar en leiddu jafnframt í 

ljós að jákvæð áhrif eru einnig mikil. Niðurstöður rannsóknarinnar geta nýst 

fræðimönnum til áframhaldandi rannsókna á þessu sviði, foreldrum til þess að 

fylgjast með skjánotkun hjá börnum sínum og skólayfirvöldum til þess að bæta 

tækjanotkun á skólatíma. Niðurstöður sýna að málefnið er mikilvægt, foreldrar 

geta átt í erfiðleikum með skjánotkun hjá börnum sínum og því líklegt að fleiri 

glími við sama vandamál. Því er þörf á frekari rannsóknum á þessu sviði.  
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Tillögur að framtíðarrannsóknum 
 

• Að framkvæma eigindlega rannsókn þar sem bæði er rætt við foreldra 

og börn þeirra þar sem skoðuð er reynsla þeirra af skjánotkun, stýringu 

hennar, áhrifum og notkun á eigin snjalltækjum á skólatíma. 

• Að framkvæma megindlega rannsókn þar sem spurningalisti er sendur 

til foreldra barna og unglinga til þess að mæla notkun tækja á heimilum 

og á skólatíma og stýringu notkunar hjá foreldrum. 

• Að framkvæma eigindlega rannsókn þar sem rætt er við skólayfirvöld 

um notkun tækja á skólatíma og áhrif hennar á börn og unglinga. 

• Að framkvæma eigindlega rannsókn þar sem rætt er við sérfræðinga 

sem aðstoða foreldra og börn í tengslum við skjánotkun barnanna þar 

sem reynt verður að ná fram reynslu og viðhorfum þeirra til 

þjónustunnar sem þeir veita.  
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Kafli 5 – Ályktanir og lokaorð 
 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða viðhorf og reynslu foreldra af 

skjánotkun hjá börnum sínum. Lögð var áhersla á að skoða aðferðir sem þeir 

notuðu til þess að stýra og fylgjast með skjánotkun, hvort að skjánotkun hefði 

einhver jákvæð eða neikvæð áhrif á barnið eða hvort að notkunin hefði áhrif á 

námsárangur barnsins.  

Í ljósi niðurstaðna rannsóknarinnar má draga nokkrar ályktanir um það 

hvernig foreldrar eru að takast á við þær hröðu breytingar sem fylgja aukinni 

skjánotkun barna bæði heima og í skólaumhverfinu. Fyrst ber að nefna þær 

vísbendingar sem komu fram um að almennt þyki foreldrum erfitt að stýra og 

fylgjast með skjánotkun barna sinna og greina á milli þess hvenær þeir eru að 

hnýsast og hvenær þeir eru að sinna foreldrahlutverkinu. Samfara þeim 

vísbendingum sem komu fram um þörfina á meiri fræðslu og leiðsögn um 

málefnið er vert að vekja sérstaka athygli á þeim skilaboðum sem lesa má úr 

lýsingum þátttakenda á því að hvert og eitt foreldri er sérfræðingur í sínu eigin 

barni. Þá var jákvætt að sjá í niðurstöðum að foreldrar grunnskólabarna virðast 

leggja sig fram um að sjá það jákvæða sem skjátækin geta haft í för með sér, í 

mörgum tilfellum fannst þeim hún meira jákvæð en neikvæð.  

Niðurstöður gefa ástæðu til að vekja athygli á neikvæðum 

hegðunarbreytingum sem fram geta komið hjá börnum í kjölfar skjánotkunar. 

Í því samhengi ber bæði foreldrum og skólasamfélaginu að vera vel á verði og 

vinna að því að fyrirbyggja alvarlegar afleiðingar skjánotkunar. Það voru 

afgerandi niðurstöður rannsóknarinnar að foreldrar gera það sem þau telja að 

sé börnum sínum fyrir bestu og það séu ástæður þess að þeir stýri og fylgist 

með skjánotkun þeirra. Höfundur telur að mikilvægt sé að gera frekari 

rannsóknir á þessu sviði þar sem tæknin er í sífelldri þróun og er komin til að 

vera. Það er von rannsakanda að rannsóknin veki athygli á málefninu og geti 

veitt foreldrum og skólayfirvöldum upplýsingar til frekari rannsókna.  
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Fylgiskjal I 

Akureyri 27. mars 2020 

 

Kynningarbréf og beiðni um þátttöku fyrir rannsókn: Viðhorf og 

reynsla foreldra af skjánotkun hjá börnum sínum. 

 

Ágæti viðtakandi. 

Ég, undirrituð, Hildur Inga Magnadóttir, vil vinsamlegast fara þess á leit við 

þig að taka þátt í rannsókn minni á reynslu foreldra af skjánotkun hjá börnum 

sínum. Rannsóknin er lokaverkefni mitt í meistaranámi við 

heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri (HA) með áherslu á 

geðheilbrigðisfræði. Leiðbeinendur mínir eru Dr. Elísabet Hjörleifsdóttir, 

dósent við HA og Kjartan Ólafsson, lektor við HA. Þau eru jafnframt 

ábyrgðarmenn rannsóknarinnar. Þátttaka þín felst í því að taka þátt í viðtali sem 

ég mun eiga við þig um efnið. Áætlað er að viðtalið taki 30-60 mínútur.  

Markmiðið er að skoða reynslu foreldra af skjánotkun hjá börnum sínum 

með áherslu á hvað þeir gera til þess að fylgjast með notkuninni. Þetta efni varð 

fyrir valinu vegna þess að reynsla foreldra af efninu hefur lítið verið skoðuð 

hérlendis. 

 

Sérstök athygli verður lögð á að kanna hvort að áhrif skjánotkunar hafi 

jákvæð og/eða neikvæð áhrif á börn, hvort að breyting verði á 

fjölskyldutengslum í kjölfar skjánotkunar hjá börnum, hvernig skjánotkun er á 

skólatíma og hvort að hún hafi áhrif á námsárangur.  

 

Rannsóknin er eigindleg og felur í sér hálf stöðluð viðtöl með 

yfirspurningum þar sem hver spurning hefur undirspurningar til að gefa færi á 

frekari dýpkun á viðfangsefninu.  

 

Rannsóknarspurningarnar sem unnið er út frá eru:  

• Hver er reynsla þín af skjánotkun hjá börnum þínum? 

• Fylgist þú með skjánotkun barnsins þíns? 

• Hefur skjánotkun einhver jákvæð áhrif á barnið þitt? 

• Hefur skjánotkun einhver neikvæð áhrif á barnið þitt? 

• Hefur skjánotkun áhrif á námsárangur barnsins þíns? 

 

 

Nafnleynd og trúnaður. Allar upplýsingar verða meðhöndlaðar samkvæmt 

ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið að íslenskum lögum 

varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu gagna. Engin auðkenni 

viðmælenda verða skráð. Viðtöl verða tekin upp og skráð þar sem hver 

viðmælandi fær númer svo á engan hátt verði unnt að rekja svör til einstakra 
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þátttakenda. Gögn verða greind í þemu og undirþemu samkvæmt 

innihaldslýsingu. Eftir það verður þeim eytt. Þér er frjálst að hætta þátttöku á 

hvaða tímapunkti sem er í rannsókninni.  

 

Þátttaka þín yrði mikilvægt innlegg í þetta málefni. Ef þú kýst að taka þátt þá 

vinsamlegast sendu mér svar á netfangið mitt: HA120054@unak.is og við 

ákveðum þá stund og stað fyrir viðtalið. 

 

Ég veiti fúslega frekari upplýsingar sé þess óskað. Einnig er þér velkomið að 

hafa samband við ábyrgðarmann  rannsóknarinnar, Elísabetu Hjörleifsdóttur, 

gsm: 862-5369; vinnusími: 460 8000, netfang: elisabet@unak.is    

 

Kær kveðja og þakkir fyrir að hafa gefið þér tíma til að lesa þetta, 

 

______________________________________ 

Hildur Inga Magnadóttir, HA120054@unak.is, S: 8496986 

Elísabet Hjörleifsdóttir, dósent, 

Háskólanum á Akureyri, heilbrigðisvísindasvið, 

600 Akureyri, gsm: 862-5369, netfang: elisabet@unak.is 
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Fylgiskjal II 

 

Viðtalsrammi fyrir rannsóknina: Viðhorf og reynsla foreldra 

af skjánotkun hjá börnum sínum 

 

Upphafsorð:  

Getur þú lýst fyrir mér reynslu þinni af skjánotkun hjá barni þínu. 

 

Sp. 1. Fylgist þú með skjánotkun barnsins þín? 

Ítarlegri spurningar 

• Veist þú hvað barnið þitt gerir í snjalltækjum sem það hefur aðgang 

að?  

• Hvað var barnið þitt gamalt þegar það fékk fyrst snjalltæki? 

• Hefur þú sett reglur í tengslum við skjánotkun? 

• Er eitthvað annað sem þú gerir til þess að stýra skjánotkuninni? 

• Finnur þú fyrir kröfum frá samfélaginu um hvernig skjánotkun barna 

á að vera? 

Sp. 2. Hefur skjánotkun einhver jákvæð áhrif á barnið þitt? 

Ítarlegri spurningar 

• Eru breytingar á svefni? 

• Eru breytingar á hegðun og líðan? 

• Eru breytingar á félagslegri virkni? 

Sp. 3. Hefur skjánotkun einhver neikvæð áhrif á barnið þitt? 

Ítarlegri spurningar 

• Eru breytingar á svefni? 

• Eru breytingar á hegðun og líðan? 

• Eru breytingar á félagslegri virkni? 

Sp. 4. Hefur skjánotkun áhrif á námsárangur barnsins þíns? 

Ítarlegri spurningar 

• Fer barnið þitt með skjátæki í skólann? 

• Eru skjátæki notuð við kennslu? 

Sp. 5. Hefur skjánotkun áhrif á tengsl innan fjölskyldu þinnar? 

Ítarlegri spurningar 

• Hefur orðið breyting á samskiptum innan fjölskyldunnar? 

• Eru breytingar á áhugamálum sem fjölskyldan á saman? 

 

Að lokum – er eitthvað sem þú vilt bæta við sem hefur ekki komið fram? 
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Fylgiskjal III 

 
 

Samþykkisyfirlýsing fyrir þátttakendur í rannsókninni: Viðhorf og 

reynsla foreldra af skjánotkun hjá börnum sínum. 

 

Þátttaka í rannsókninni felur í sér eitt viðtal við rannsakendur um ofangreint 

atriði sem tekur um 30 – 60 mínútur og verður hljóðritað og síðan skráð niður 

orðrétt. Öll gögn verða ópersónugreinanleg.  

Ég staðfesti hér með undirskrift minni að ég hef lesið upplýsingarnar um 

rannsóknina sem mér voru afhentar og hef fengið tækifæri til að spyrja 

rannsakendur spurninga um rannsóknina og fengið fullnægjandi svör og 

útskýringar á atriðum sem mér voru óljós.  

Ég hef af fúsum og frjálsum vilja ákveðið að taka þátt í rannsókninni. Mér 

er ljóst, að þó ég hafi skrifað undir þessa samþykkisyfirlýsingu, get ég stöðvað 

þátttöku mína hvenær sem er án útskýringa.   

 

__________________ 

Dagsetning 

_______________________________________ 

Nafn þátttakanda 

 

Undirritaður, starfsmaður rannsóknarinnar, staðfestir hér með að hafa veitt 

upplýsingar um eðli og tilgang rannsóknarinnar, í samræmi við lög og reglur 

um vísindarannsóknir.  

 

_________________________________________ 

Hildur Inga Magnadóttir 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

51 

Fylgiskjal IV 

 

Flæðirit byggt á sjö meginþrepum Colaizzi við 

greiningu gagna 

 

 

Þrep 1 
Yfirlestur allra viðtala 

Viðtölin skrifuð upp orðrétt; lesin yfir til að fá 
ákveðna tilfinningu fyrir þeim 

 
Þrep 2 

Að finna lykilsetningar 
Lykilsetningar eru merktar í hverju viðtali; áhersla 
á málsgreinar og setningar sem tengjast beint því 

fyrirbæri sem verið er að rannsaka 

        
Þrep 3 

Að finna merkingu lykilsetninga 
Áhersla lögð á að finna merkingu hverrar 
lykilsetningar og hvað hver setning þýðir; 

merkingin má ekki ganga þvert á samhengi 
setningar  

 

Þrep 4 
Lykilsetningum er raðað upp í eina heild 
Þemum raðað upp á kerfisbundinn hátt; fá 
heildarmynd; heildarmynd borin saman við 

upprunalegu lýsingu viðmælanda; staðfesting  

 
Þrep 5 

Undirbúningur fyrirbærafræðilegrar lýsingar  
Skilgreina alla þætti sem eru grunnur að 

heildarmynd fyrirbæris  
 

Þrep 6 
Fyrirbærafræðileg lýsing  

Sett fram ítarleg lýsing á fyrirbærinu sem 
endurspeglar kjarna þess (e. the essential 

structure of the phenomenon) 
 

Þrep 7 
Staðfesting 

Leita eftir staðfestingu hjá viðmælendum; eru 
niðurstöður að gefa rétta lýsingu af upprunalegu 

reynslu þeirra? 
     

(Colaizzi, 1987). 


