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Útdráttur 

 

Í þessari ritgerð er rýnt í þau áhrif sem mikil skjánotkun kann að hafa á börn, bæði líkam-

lega og andlega. Nýlegar rannsóknir og fréttir eru tíndar til í því skyni. Skjárinn sem rými 

er þá einnig skoðaður út frá kenningum úr sviðsetningarfræðum og svo sviðsetningum á 

borð við leiki. Leitast er við að greina hvar vandinn liggur, að minnsta kosti að einhverju 

leyti, út frá sviðsetningarfræðum, og út frá því er skoðað hvort og hvernig hægt sé að bjóða 

börnum upp á fleiri upplifanir, í annarskonar sviðsetningum og fjölbreyttari rýmum, en al-

gengt er í dag þegar skjárinn er jafn mikið notaður og raun ber vitni og rannsóknir virðast 

benda til. Rannsókn ritgerðarinnar er einskonar grunnur sem höfundur hyggst síðan byggja 

ofan á með sínum verkefnum og hönnun, sem byggist þá á kenningum úr sviðsetningar-

fræðum, og notkun á rými og margvíslegum upplifunum, svo eitthvað sé nefnt. Hér eru þá 

meðal annars litið til hugmynda ævintýrameðferðar (e. wilderness therapy) og virðingar-

fulls uppeldis (e. respectful parenting) til að tefla fram dæmum um aðferðir sem gætu veitt 

börnum fjölbreyttari reynslu og upplifanir, til móts við skjánotkun. 
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Inngangur  

Í dag er gjarnan bent á að kröfur og skyldur foreldra séu orðnar ansi margar og tíminn til 

að koma til móts við þetta tvennt sé jafnframt af skornum skammti. Viðbrögð fólks við 

þessum skyldum, kröfum og tímaskorti er í sjálfu sér flókin, en orð eins og kulnun í starfi 

og kvíði verða æ meira áberandi í fjölmiðlaumfjöllunum og daglegu tali; einskonar kvíði 

gangvart því að standa ekki undir þessum kröfum nútímans.1 Þessi umræða hefur verið mér 

hugleikinn, kannski sérstaklega af því að ég á dóttur. Ég hef áhyggjur af því hvernig við 

sem foreldrar mætum þessum tímaskorti, til dæmis með því að leyfa börnum að nota skjái í 

of miklu magni. Rannsóknir hafa sýnt fram á að marga neikvæða þætti megja tengja mikilli 

skjánotkun barna en magn skaðans er þó mismunandi eftir því hversu mikla notkun um 

ræðir – og hvernig skjárinn er notaður og til hvers. Hér er vert að nefna eina rannsókn þar 

sem fram kom að næstum því 70% níu ára barna á Nýja Sjálandi eru algjörlega án eftirlits 

við skjánotkun,2 á meðan aðrar rannsóknir sýndu að meðalbarn og unglingur notar að 

meðaltali skjá til afþreyingar sex til níu klukkustundir á dag.3 

 Ásetningur minn með þessari rannsókn er að skoða áhrif skjánotkunnar á börn og 

samhengi hennar. Ásetningur minn er alls ekki sá að gagnrýna aðra foreldra og þeirra 

ákvarðanir, en ég trúi því innilega að hvert foreldri sé fullkomið fyrir sitt barn. Hins vegar 

vill ég skoða þau djúpstæðu áhrif sem skjábyltingin og neysla hennar hefur á ómótuð börn 

og hvaða áhrif mikil skjánotkun kann að hafa til framtíðar. Þetta er snúið verkefni og stórt, 

þar sem oft er freistandi fyrir foreldra að kynna börnin fyrir skjám og öllu því sem þeir 

hafa upp á að bjóða, með þeim kostum og ókostum sem því fylgir. Mig langar síðan að 

tengja þetta vandamál nútímans við sviðsetningar og þá helst leiki, hugmyndir um 

virðingarfullt uppeldi, og svo náttúrumeðferð, í þeim tilgangi að velta upp annarskonar 

meðulum og aðferðum sem gott gæti verið að hafa í huga samhliða þessari skjánot-

kunarþróun og vandamálunum sem henni fylgir.  

 
1 Sem dæmi um umfjöllun og úrvinnslu á þessum vanda má nefna nýja ritgerð af Félagsvísindasviði Háskóla 
Íslands, sjá: Brynja Ágústsdóttir,  … það fer engin í gegnum „burnout“ einn: Rannsókn á upplifun Íslendinga 
af kulnun (Bakkalár, Háskóli Íslands, 2019).  
2 „Sensible Screen Use“, Sensible Screen Use, Julie Cullen stofnaði síðuna, án dagsetningar, sótt 20. október 
2019, www.sensiblescreenuse.org/risks. 
3 „Sensible Screen Use“.  
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 Hér má nefna að ég hef fengið nokkurn innblástur af síðunni sensiblescreenuse.org 

sem var sett á laggirnar á Nýja Sjálandi til að fylgjast með aukinni skjánotkun barna og 

hvernig skjátækni er notuð í skólum þar í landi. Þar kemur fram að líkamleg og andleg 

heilsa hrakar á marga vegur þegar skjánotkun er mikil. Sem dæmi má nefna háls-og bak-

verki sem fylgifiska mikillar skjánotkunnar, höfuðverk, offitu, þunglyndi, kvíða og lágt 

sjálfsálit. Þá hefur nærsýni aukist að því talið er, þegar börn eru meira og minna inni og 

jafnvel mjög nálægt skjánum sem hefur áhrif á sjónina.4 Það sem er mikilvægt hér, út frá 

sjónarhorni hönnuðarins, er að skoða hverskonar rými börnin dvelja í þegar skjánotkun á 

sér stað og hvort þau séu nógu fjölbreytt. Rými skiptir máli í sviðsetningafræðum en leikir 

eru partur af sviðsetningum. Rými leikja getur hinsvegar verið hverskonar, innandyra eða 

utandyra, en þegar litið er til leikja og skemmtana sem innihalda skjánotkun takmarkast 

rýmið gjarnan við herbergi innandyra. Því er spurt hvort að við séum að bjóða börnum ok-

kar upp á nógu fjölbreytta leiki, fjölbreyttar upplifanir og fjölbreytt rými til að efla þau og 

þroska, til að þau geti tekist á við verkefni framtíðarinnar. 

 Skólakerfi víða um heim hafa nú innleit skjátækni til kennslu. Að mínu mati þarf að 

staldra hérna við og taka heildarmynd samfélagsins til greina þegar átt er við börn og un-

glinga: er til dæmis gagnlegt að innleiða skjái (t.d. spjaldtölvur) inn í skólana undir fána 

kennsluefnis, þegar þessi tæki og Internetið sem þau eru aðgangur að takmarkast alls ekki 

við æskilegt kennsluefni fyrir börn og unglinga? Er skjárinn það „rými“ sem börn þurfa 

hvað helst að læra inn á í dag? Sem hönnuður velti ég fyrir mér leiðum til að vinna gegn 

þessari þróun og þeim neikvæðu þáttum og áhrifum, sem hún kann að hafa, á andlega og 

líkamlegu heilsu barna sem að endingu getur einnig snert andlega og líkamlega heilsu 

foreldra. Þörf er á stórri rannsókn á þessu – enda viðfangsefnið stórt – en hér verður aðeins 

tekið eitt lítið skref til að velta þessum spurningum upp. Með því að skoða sviðsetningar, 

leiki þá sérstaklega, og náttúrumeðferð sem ég hef heillast af, en þannig vonast ég til að ná 

örlítið betri skilningi á þessu vandamáli nútímaforeldrisins og hvernig ég sem hönnuður 

gæti ef til vill látið til mín taka á þessum vettvangi.  

 

 

 

 
4 „Is too much screen time harming children’s vision?“, American Academy of ophthalmology, 6. ágúst 
2018, sótt 20. október 2019, www.aao.org/newsroom/news-releases/detail/is-too-much-screen-time-harming-
childrens-vision. 
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1. Skjánotkun barna: skjátæknin sem hjálpartæki og skaðvaldur.  

Flest allir þekkja forrit eins og auto-correct sem finna má í símum margra. Það forrit er 

skilgreint sem hjálpartækni eða Assistive technology. Í dag hafa snjalltölvur verið inn-

dleiddar í margra skóla undir formerkjum hjálpartækni. Fréttir um slíkt hafa verið nokkuð 

sýnilegar að undanförnu, en ein leið til að nýta snjalltölvur sem hjálpartól er að nota þær 

sem stuðning samhliða öðrum verkefnum til að efla nemendur í að takast á við verkefni 

sem tengjast náminu og námsfögunum. Þessari tækni er í raun hægt að stýra á ótal marga 

vegu, þar sem það er auðvelt að sérhæfa hvert tæki fyrir hvert barn og þarfir þess eða 

markmið. Sem dæmi nefna þau Kristin Stanberry, rithöfundur og sérfræðingur í uppeldis-

fræði og neytendavelferð, og Marshall H. Raskind, doktor í menntunarfræðum, í grein 

sinni „Assistive technology for kids with learning disabilities“ nokkra þætti námsefnis sem 

skjánotkun getur hjálpað við í námi barns, til dæmis við hlustun, stærðfræði, skipulag og 

minni, lestur og skrif.5 Þá er um að ræða forrit sem eru hönnuð til að hjálpa börnum að 

yfirstíga erfiðleika í hverri grein fyrir sig. Sem dæmi má hugsa aftur um auto-correct for-

ritið sem er þá hannað til að hjálpa við réttritun.  

 Eitt af þeim hjálpartækjum sem eru notuð í skólum heitir Abbreviation expanders. 

Það er notað við orðavinnslu og er einskonar orðabanki. Þetta forrit leyfir notenda að 

skapa, geyma og endurvinna orð eða orðasamsetningar og setningar sem eru algengar. 

Þetta getur sparað notendanum tíma og hjálpað honum með rétta stafsetningu. Slík forrit er 

til dæmis notað fyrir einstaklinga með einhverfu. Miklu máli getur skipt fyrir þá nemendur 

að nota slíka tækni því hún opnar tækifæri þeirra til að taka meiri þátt í náminu sem eflir 

síðan einnig félagslega getu þeirra út á við.6  

 Þessi markmið hjálpartækninnar eru virðingarverð og ríma við það sem séð er sem 

mikilvægir þættur skólakerfisins; að styðja við þá sem eiga erfitt með að taka þátt, að 

styðja börn til náms og að standa jafnfætis hvert öðru. Á sama tíma má spyrja hver raun-

verulegu markmið skólakerfis séu, sem setur öll börn undir þennan sama rafræna hatt. Því 

staðreyndin er sú að þessi tækni er ekki einungis notuð af þeim börnum sem þurfa á þessari 

„hækju“ að halda, heldur er hún nýtt kerfisbundið í ákveðin verkefni sem leyst eru af öllum 

nemendum. Þess vegna má velta því upp, hvort skjátæknin sé „hjálp“ em öll börn þurfa 

hvað mest á að halda í dag, og hvort hætturnar sem fylgi skjánotkun barna séu veigameiri 

 
5 Raskind H. Marshall og Kristin Standberry, Assistive Technology for Kids with Learning Disabilities: An 
Overview (án útgáfustaðar: LDOnline, 2009), sjá: www.ldonline.org/article/33074/.  
6 Sandra Alper og Sahoby Raharinirina, „Assistive Technology for Individuals with Disabilities: A Review 
and Synthesis of the Literature“, Journal of Special Education Technology, (1. mars 2006), 47. Sótt 11. 
nóvember 2019, https://doi.org/10.1177/016264340602100204.  
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en kostirnir. Skólakerfi sem innleiða slíka tækni þurfa að taka heildarmynd samfélagsins til 

greina þegar átt er við börn og unglinga og íhuga hvort verið sé að nota snjalltækni sem 

hjálpartæki eða einhverskonar „skyldufag“ fyrir alla, líka þá sem þegar þekkja umhverfi 

skjátækninnar vel en eiga kannski bágt með að kynna sér önnur „rými“ sem nauðsynlegt er 

að kynnast einnig. En áður en önnur rými verða skoðuð, er nauðsynlegt að rýna enn frekar 

í skjánotkun barna og hvernig hún lítur út í dag.  

 

1.1. Gagnrýni og umdeild framtíðarsýn.  

Í kjölfar snjallsímanotkunnar á heimilum almennt hafa margar hættur komið í ljós. Á 

vefsíðunni Sensible Screen Use eru þær meðal annars raktar. Síðan var stofnuð af 

foreldrum og sérfræðingum á Nýja Sjálandi til að fylgjast með aukinni skjánotkun barna og 

notkun skjátækninngar í skólum, eins og fram hefur komið. Á síðunni kemur fram að skjáir 

hafa verið innleiddir inn í skóla meðal annars með því markmiði að minnka pappírsnotkun, 

og hefur meðal annars verið reynt að fá börn á leikskólaaldri til að koma með eigin iPad í 

skólann.7 Í öðrum skólum eru spjaldtölvur skaffaðar af skólunum sjálfum. Rökin hafa 

meðal annars verið sú, að mikilvægi tækninnar – og tæknilæsis í framtíðinni – sé mik-

ilvægara en skaðinn sem rannsóknir hafa sýnt fram á að verði við mikla notkun.8  

 Velta má því upp, hvort að þróunin á Íslandi sé sambærileg og sú sem hefur átt sér 

stað og á Nýja Sjálandi. Í Reykjanesbæ voru til dæmis allir nemendur í 8.-10. bekk í 

grunnskóla komnir með ipad spjaldtölvur, þegar spjaldtölvuverkefnið fór af stað 2013.9 

Rökin fyrir þessari miklu notkun er í þessu tilfelli byggð á vísunum í framtíðina sem og í 

ákveðna tæknivædda framtíðarsýn. Þetta er áhugaverð rök – að vísa til tæknivæddar 

framtíðar – út frá til að mynda loftlagsvánni og hamfarahlýnun og öðrum stórum verkef-

num framtíðarkynslóðanna. Andri Snær Magnason, rithöfundur, hefur einnig komið auga á 

þetta samhengi, og minntist hann á þessi rök í viðtali nýverið þegar vísað er til 

tæknivæddrar framtíðar. Sagði hann meðal annars:  

Við héldum að næstu 30 ár myndu snúast um meiri sýndarveruleika og gervi-
greind, en í rauninni munu þau snúast um mat, orku, samgöngur, votlendi, breytta 

 
7 „Bring your own device“, Sensible Screen Use, Julie Cullen stofnaði síðuna, án dagsetningar, sótt 21. októ-
ber 2019, www.sensiblescreenuse.org/byod. 
8 „Bring your own device“. 
9 Ritstjórn, „Innleiðing spjaldtölva í grunnskóla á áætlun – Mikill viðhaldskostnaður“, Sudurnes.net, 1. 
febrúar 2016, sótt 9. október 2019, www.sudurnes.net/frettir/innleiding-spjaldtolva-i-grunnskola-a-aaetlun-
mikill-vidhaldskostnadur/.  
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neyslu og byggingartækni. Næstu áratugir munu snúast um hinn áþreifanlega veru-
leika, lofthjúpinn og hafið. Á meðan vísindamenn telja að við getum haft einhver 
áhrif þá ber okkur öllum skylda til að gera okkar besta.10 

 

Í þessu samhengi er hægt að velta upp spurningum um hvaða framtíðarsýn er verið að ta-

kast á við í skólum. Enn fremur getur verið áhugavert að horfa á þau gildi sem við leggjum 

áherslu á gagnvart börnunum okkar og þeirra sjálfsmynd. Getur verið að í því kerfi og hug-

myndafræði felist einhverskonar afneitun á þeim raunveruleika sem við búum við, og 

jafnvel upphafning á sambandi manns og tölvutækninnar? Einkenni ofnotkunnar á símum 

almennt eru þekkt en þó bregðumst við varla við þeim vanda. Hér spilar einnig fíkn inn í 

þar sem fullorðið fólk getur einnig ánetjast snjalltækninni. Það getur verið erfitt að gera sér 

grein fyrir svona stórum samhengjum tækni, hamfarahlýnunar og hvað framtíðin kann að 

bera í skauti sér. En í þessu samhengi upplifi ég einhverskonar afneitun sem virðist vera 

innbygð í samfélagið og skólakerfið, og afneitunin birtist í  þeim gildum sem við kennum 

börnum okkar. Hér má vísa aftur í viðtalið við Andra Snæ:  

Stóra verkefnið fram undan er allsherjar endurhugsun. Ef við höldum línulega 
áfram eins og ekkert sé þá fer ekki vel … [Það er] ekki endilega neikvætt að 
vera kynslóð sem hefur æðra hlutverk, og í þessu tilfelli felst hlutverkið í því að 
tryggja lífvænlega jörð fram á næstu öld. Það þarf að endurhanna nánast allt, 
það þarf að breyta allri orkuframleiðslu, matvælaframleiðslu, samgöngum og 
neysluvenjum á næstu 30 árum og helst fyrr.11 

 

 Í greininni „Why our Children need to go outside and engage with nature“ sem birt-

ist á The Guardian árið 2010 er bent á að börn nútímans verji mjög litlum tíma úti í 

náttúrunni. Þar af leiðandi læra þau ekki inn á hana, inn á þetta „rými“ hennar og gangverk 

þess.12 Þetta er áhyggjuefni samkvæmt greininni, en ekki aðeins fyrir börnin heldur einnig 

gangvart umhverfismálum og framtíð náttúruverndar og þar af leiðandi framtíð Jarðarin-

nar. Andri Snær minntist á þetta í ræðu sinni í Borgarleikhúsinu þegar bók hans Tíminn og 

vatnið kom út í október árið 2019, og setti hann þá allt þetta í samhengi með einni set-

ningu: „Þú verndar það sem þú elskar. Þú elskar það sem þú þekkir. Þú þekkir það sem þér 

er kennt.“13 Það sem er áhugavert við þessa setningu er að hér bendir Andri Snær á sam-

hengi þess að kenna, þess að þekkja, að vernda og að elska. Sum sé: að við fullorðna 

 
10 Kolbrún Bergsdóttir, „Þarf að endurhanna allt“, Vísir, 5. október 2019, sótt 11. nóvember 2019, 
www.visir.is/g/2019191009315. 
11 Kolbrún Bergsdóttir, „Þarf að endurhanna allt“.  
12 John Henley, „Why our Children need to go outside and engage with nature“, The Guardian, 16. ágúst 
2010, sótt 11. nóvember 2019, www.theguardian.com/lifeandstyle/2010/aug/16/childre-nature-outside-play-
health. 
13 Andri Snær Magnason, „Tíminn og vatnið“ (ræða, Borgarleikhúsið, 23. október 2019). 
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fólkið berum nú ábyrgð á að kenna börnunum okkar að þekkja náttúruna, til að hægt sé að 

vernda hana og elska. En erum við að gera það?  

 

1.2. Líkamlegur skaði og andlegur.  

Með aukinni skjánotkun barna hefur komið í ljós að líkamleg og andleg heilsa þeirra á un-

dir högg að sækja vegna of mikilli skjánotkunnar. Háls- og bakverkir ásamt höfuðverkjum 

eru algeng einkenni, offita, þunglyndi, kvíði og lágu sjálfsálit. Nærsýni hefur aukist því 

talið er að skjáir haldi börnum meira innanhúss en áður, þar sem þau stara á skjáina úr stut-

tri fjarlægð, sem hefur þar af leiðandi áhrif á sjónina.14 Mögulegur skaði og magn hans er 

stundum talið vera mismunandi eftir því hversu mikla notkun er um að ræða og hvernig 

notkunin er, til dæmis hvað er verið að horfa á og með hverjum.15 Erfitt er að finna stöðuga 

tölfræði um skjáneyslu barna því hún fer svo stöðugt og hratt vaxandi.16 En áður hefur 

komið fram að bæði eru börn gjarnan eftirlitslaus við skjánotkun og að skjánotkun þeirra 

spanni marga klukkutíma á dag.  

 Netið er hættulegur heimur upplýsinga í höndum barna og mikilli notkun á Netinu 

fylgja ýmsar hættur, ekki aðeins líkamlegar heldur einnig andlegar. Netið geymir ógrynni 

upplýsinga af mjög mismunandi gæðum. Efni sem sýnir eða inniheldur ofbeldi eða annað 

neikvætt efni er ekki eina vandamálið þegar litið er til barna því markaðssetning og áróður 

eru einnig stór partur af Internetinu. Sem dæmi má nefna að auglýsingar á Youtube verða 

að sjálfvirkum hluta af áhorfi barna ef ekki hefur verið sett inn ákveðið forrit til að hamla 

auglýsendum aðgangi að börnunum. Partur af neysluefninu og hugmyndafræðinni sem 

börnin horfa á er oft alls ekki valin af foreldrum eða forráðamönnum heldur þeim sem 

markaðsetja efnið. Einnig getur oft verið erfitt að greina á milli barnaefnis og annarlegs ef-

nis sem sett er fram á misvísandi hátt. Sem dæmi má nefna myndefni á myndbandaveitunni 

Youtube þar sem fullorðið fólk í búningum leikur Spiderman og Elsu úr Disney-

teiknimyndinni vinsælu Frozen en samskipti þeirra hafa kynferðislegan undirtón og ofbeldi 

er algengt. Youtube hefur verið gagnrýnt fyrir að ægja saman slíku efni sem börn neyta 

 
14„Too much screen time may be damaging children’s eyesight“, CBS NEWS, 27. desember 2017, sótt 10. 
oktober 2019, www.cbsnews.com/news/digital-devices-screen-time-damaging-childrens-eyes-vision/. 
15 Salvör Nordal „Skjátími er ekki bara skjátími”, Vísir, 23. maí 2019, sótt 5. nóvember 2019, 
  www.visir.is/g/2019190529531. 
16 „How Much Daily Screen Time Do Kids Typically Have Anyway? The Elusive Question”, Screenfreepar-
enting, 29. mars 2016, sótt 5. nóvember 2019, www.screenfreeparenting.com/kids-typical-daily-screen-time/.  
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síðan í þeim skömmtum sem rásin hannar. 17 Fyrirtækið stofnaði Youtube Kids til að reyna 

að ritskoða þessa skammta og hvað þeir innihalda, en þrátt fyrir þá tilraun hafa fleiri 

vafasöm myndbönd í dulargervi þekktra og elskaðra persóna úr ævintýraheimum komist 

þar inn.  

 Félagslegt samþykki, eða Social Proof er kenning sem sett var fram af  Robert 

Cialdini árið 1984, en hann er sálfræðingur sem sérhæfir sig í markaðsfræði.18 Kenningin 

lýsir ástandinu þegar fólk hermir eftir aðgerðum hvors annars í tilraun til að meðtaka 

hegðunarmynstur í ákveðnum aðstæðum. Í þessum aðstæðum geta einstaklingar ekki gert 

sér grein fyrir réttri hegðun sjálfir en eru drifnar áfram af hugmyndum um að aðrir einstak-

lingar geri sér frekar grein fyrir æskilegri og viðurkenndri hegðum – og herma þeir því eftir 

því.19 Út frá þessari kenningar verður ofbeldisfullt efni, áróður eða einfalega markaðset-

ningar sem til að mynda börn neyta  – án jafnvel meðvitundar foreldra sinna – að 

áhyggjuefni. Hér má nefna sem dæmi að nýverið var fréttaefni á Íslandi að íslenskir 

nýnasistar lokki til sín nýja meðlimi, stráka á táningsaldri, með áróðri, hatursorðræðu og 

„húmor“ sem þeir dreyfa á netinu.20 Þetta efni hvetur þessa stráka til að hegða og hugsa á 

hættulegan hátt, og býr þar af leiðandi til ný hegðunarmynstur. Þetta getur einnig gerst í 

mun stærra samhengi.  

 Í nýlegu heimildarmynd The Great Hack21 frá sjónvarpsveitunni Netflix var fjallað 

um það hvernig foresetakosningunum í Bandaríkjunum 2016 var stýrt með gagnaöflun og 

með neyslu fólks á til dæmis Facebook. Öllu efni er þá safnað saman og áhugasvið notenda 

greint, skoðanir þeirra og sjónarhorn. Síðan er notendum birt vel valið efni sem á að 

sannfæra lesanda um ákveðna heimsmynd og ákveðnar skoðanir. Samkvæmt heimil-

darmyndinni getur þessi tækni skapað einskonar falslýðræði sem er kannski aðeins byggt á 

hugmyndum risavaxinna kapitalískra fyrirtækja sem hafa mikil völd, eins og Disney eða 

 
17 Gunnþórunn Jónsdóttir, Klámfengnu efni sérstaklega beint að börnum á YouTube, Fréttablaðið 25.maí 
2018, sótt 2. október 2019, www.frettabladid.is/frettir/klamfengnu-efni-serstaklega-beint-a-boernum-a-
youtube/. 
18 CXL, Shanelle Mullin, Social Proof: What It Is, Why It Works and How to Use It, 6. ágúst, 2019, sótt 1. 
Nóvember https://conversionxl.com/blog/is-social-proof-really-that-important/  
19 CXL, Shanelle Mullin, Social Proof: What It Is, Why It Works and How to Use It, 6. ágúst, 2019, sótt 1. 
nóvember https://conversionxl.com/blog/is-social-proof-really-that-important/  
20 Steindór Grétar Jónsson, „Íslenskir nýnasistar lokka „stráka sem eru í sigtinu“ í dulkóðaða netspjallhópa“, 
Stundin, 29. september, sótt 1. nóvember, https://stundin.is/grein/9635/islenskir-nynasistar-lokka-straka-sem-
eru-i-sigtinu-i-dulkodada-netspjallhopa/. 
21 Karim Amer, „The Great Hack' Tells the Terrifying True Story of Cambridge Analytica“, sótt 1. október 
2019,  https://www.distractify.com/p/is-the-great-hack-a-true-story. 
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Nestlé.22 Vandamálið er því alls ekki bundið við börn eða unglinga, þótt hér sé sá hópur 

skoðaður sérstaklega.  

 Í október 2016 gerði Guðbjörg Hildur Kolbeinsdóttir rannsókn á klámnotkun íslen-

skra framhaldsskólanema. Þar kom í ljós að 98% karla og 87,4% kvenna hafði séð klám. 

Að meðaltali voru karlarnir 12 ára (11,9 ára) í fyrsta skipti en konurnar 13,8 ára þegar þau 

sáu klám í fyrsta skiptið.23 Rúmlega 8 af 10 svarendum í rannsókn Guðbjargar töldu klá-

mið gefa sér ranga ímynd af kynlífi.24 Við höfum lengi vitað að þessi ranga ímynd getur 

verið hættuleg, án þess að meira verði farið út í það hér.  En þessar neikvæðu hliðar 

snjalltæknarinnar er ekki nýlega komnar í fréttir. Við erum meðvituð um skaðann sem ney-

tandi hlýtur af klámnotkun við ungan aldur, eins og kom fram í rannsókn Guðbjargar eru 

neytendur, eða jafnvel fórnalömb aðstæðna, orðnir yngri, fleiri og benda sjálfir á þær 

ranghugmyndir sem þeir fá í gegnum skjáinn. Þrátt fyrir það virðist lítið sem ekkert inngrip 

vera í boði. Nýjustu rannsóknir á Íslandi sýna að tveir af hverjum þremur drengjum í 

tíunda bekk horfir á klám einu sinni í viku eða oftar, og eigi í kjölfarið erfitt með að átta 

sig á hvað sé ofbeldi og hvað sé kynlíf.25 

 Til að tengja þetta svo aftur við notkun barna á skjámiðlum – og það jafnvel í 

skólakerfinu sjálfu: Á leið barna sem nota Netið verður oft annað efni áberandi en það sem 

verið er að sækjast eftir, til dæmis á Youtube þar sem ógrynni auglýsinga spretta fram 

þegar nemandi er til dæmis hvattur til að nota heimildir þaðan. Hætt er við að þetta ferli 

sem nemendur þurfa að fara í gegnum verði „normalíserað“ þegar leita á upplýsinga, og 

má kannski í gríni en þó alvöru líkja þessu við að leiða nemendur alltaf í gegnum alla Krin-

gluna til að koma þeim á bókasafn.  

 

 

 

 
22 International business degree guide, Which Corporations Control the World?, sótt 1. október 2019, 
  www.internationalbusinessguide.org/corporations/. 
23 Sem dæmi má nefna rannsókn af Félags- og mannvisindadeilds, sjá: Guðbjörg Hildur Kolbeins, „ 
Klámnotkun íslenskra framhaldsskólanema“, Þjóðarspegillinn 2016: Ráðstefna í félagsvísindum XVII, 
Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2016, bls. 3,  http://hdl.handle.net/1946/26363. 
24 Guðbjörg Hildur Kolbeins, „Klámnotkun íslenskra framhaldsskólanema“. 
25 Berghildur Erla Bernharðsdóttir og Kristín Ólafsdóttir,  
„Sífellt fleiri strákar svo háðir grófu klámi að þeir þurfa rislyf um tvítugt,“ Vísir, 25. október, 2019, sótt 3. 
nóvember 2019, www.visir.is/g/2019191029124/sifellt-fleiri-strakar-svo-hadir-grofu-klami-ad-their-thurfa-
rislyf-um-tvitugt. 
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1.3. „Multitask“ og athygli. 

Anna Gyða Sigurgísladóttir dagskrágerðarmaður fjallaði fyrir nokkru um stress og það sem 

er gjarnan kallað „múltítask“. Þar segir hún að það mætti líta á þetta tvennt sem einskonar 

heilaga dyggð í íslenskri menningu. Sem dæmi nefnir hún íslenska tónlistamenn sem eru 

líka framleiðiendur, upptökustjórar, fataframleiðendur og búa til merki (e logo).26 Þetta 

finnst Önnu aðdáunarvert, en á sama tíma segir hún að það sé brenglun að finnast þetta svo 

aðdáunarvert. Við höfum normeliserað þessa hegðun, bendir hún á.27 Þegar litið er á tölur 

má sjá að árið 1996 var hagsæld Íslendinga svipuð og í öðrum löndum en Íslendingar unnu 

samt mun lengur, eða um 50 tíma á viku. Tuttugu árum seinna, 2017, hafði þetta lítið 

breyst. Að mati Elínar Bjargar Jónsdóttur, formanns BSRB er það að stytta vinnuvikuna 

forsenda þess að bygga upp hagsælla og fjölskylduvænna umhverfi, enda vinna Íslendingar 

meira en aðrar Norðurlandaþjóðir og eiga ekki kost á jafn miklu tíma til að verja með 

fjölskyldunni.28  

 Rannsóknir hafa bent á að „múltítask“ er ekki mögulegt.29 Við getum beint athygli 

að einhverju en við getum ekki beint athygli að mörgum ólíkum viðfangsefnum í einu.30 

Vegna þess að heilinn er magnaðari en hver tölva sem við þekkjum virðist skiljanlegt að 

áætla að heilinn geti einbeitt sér að tveimur eða fleiri verkefnum í einu, en svo er ekki 

raunin. Í ljós hefur komið að heilinn getur einungis að skipt á milli verkefna mjög hratt. En 

það sem er athyglisvert hér er að athyglin dvelur þá aðeins við eitt verkefni í senn – og sé 

verið að „multitaksa“ dvelur hún aðeins við hvert viðfangsefni í mjög stuttan tíma.31  

 Samkvæmt Cal Newport, tölvunarfræðingi og lektor við Georgstown University, 

sem skrifaði bókina Deep work um athygli og athyglisgáfu, er slæmt fyrir fólk að skipta 

um athyglispunkt oft og snögglega. Sé það gert, er það gert á kostnað hugrænnar getu eins-

taklings sem á bitnar á athyglisgáfunni eða það sem er kallað attention residue, sem mætti 

kannski þýða sem athyglisspan.32 Í bókinni fjallar hann um nokkrar leiðir til að komast hjá 

þessum skaða. Sú fyrsta er að leyfa sér að kafa djúpt í það verkefni sem á að vinnast hverju 

 
26 Anna Gyða Sigurgísladóttir, Lúmsk tengsl stress og velgengni, Rúv, 3. janúar 2017,  
 [hlaðvarp], www.ruv.is/frett/lumsk-tengsl-stress-og-velgengni. 
27 Anna Gyða Sigurgísladóttir, „Lúmsk tengsl stress og velgengni“. 
28 Anna Gyða Sigurgísladóttir, „Lúmsk tengsl stress og velgengni“. 
29 John Staughton, Can Humans Actually Multitask?, 31. janúar 2017, sótt 1.október 2019, www.science-
abc.com/humans/can-humans-actually-multitask.html. 
30 John Staughton, Can Humans Actually Multitask? 
31 John Staughton, Can Humans Actually Multitask? 
32 Cal Newport, Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World, (Grand Central Publishing, 5. 
janúar, 2015), bls. 6. 
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sinni. Önnur leiðin er leyfa sér að leiðast, en það eflir einbeitinguna að sækja ekki í áreiti 

og losna undan því. Þriðja leiðin er sú að forðast samfélagsmiðla og vera meðvitaðri um 

það val sem við höfum á þjónustu og neyslu á fyrirbærum sem krefjast athygli okkar.33 

Nokkuð ljóst er að það áreiti sem býr í rými skjásins og Netsins er ekki hannað til að auka 

athyglisspan okkar, heldur þverrt á móti er sífellt verið að reyna að fanga athygli okkar. 

Hér á eftir verður rými skoðað betur, meðal annars út frá athygli og áreiti.  

2. Virkni leikja: leikir barna og forsendur rýmis 

Sviðsetningar eða „performance“ er hugtak sem nær meðal annars yfir leiki, helgisiði, 

sviðslistir, hátíðir og fleira. Sviðsetningar snúast um að „gera eitthvað“, til dæmis eins og 

við þekkjum úr í íþróttum, viðskiptum og kynlífi, þar sem einstaklingur framkvæmir 

ákveðna sviðsetningu útfrá vissum markmiðum, framvindu eða reglum. Í listgreinum getur 

sviðsetning verið tónleikar, leikrit eða dansverk, svo dæmi séu tekin. Sviðsetningar eru ein-

nig mikilvægar í hversdagslífinu, því það að sviðsetja getur verið skoðað út frá eftirfarandi 

hugtökum samkvæmt sviðsetningarfræðingnum Richard Schechner: Að vera (e. being), að 

gera (e. doing), að sýna hvernig á að gera (e. showing doing) og því að útskýra hvernig á 

að sýna hvernig á að gera (explaning „showing doing“). Being, eða að vera, snýst um 

sjálft hversdagslífið og til dæmis þá ímynd sem við gefum af okkur sjálfum, á meðan do-

ing, eða „að gera“ eru ýmsar gjörðir, eins og til dæmis að dansa. Showing doing snýst um 

að undirstrika ákveðna gjörð – og kenna hana – á meðan explaning showing doing, fjallar 

gjarnan um þann lærdóm sem sviðsetningin inniheldur,34 en hér væri t.d. hægt að hugsa um 

kennara sem er að kenna öðrum að verða kennarar og útskýra af hverju aðferðirnar sem 

hann kennir virka vel á nemendur. Af þessu er nokkuð ljóst að sviðsetningar snúast mikið 

um aðferðir og þekkingu, gjörðir og jafnvel reynslu og lærdóm.  

 Sviðsetningar eru nátengdar sjálfsmynd okkar og kunnáttu, og því að vera, því að 

gera, að kunna að sýna, og kunna að koma lærdómi og reynslu á framfæri. Því má segja að 

sviðsetningar fjalli um sjálfsmynd, tíma, endurmótanir og líkamann – og að þær segja 

sögur og miðli þekkingu. Við eigum öll fjölmargar æfingar að baki í sviðsetningum, sem 

 
33 Cal Newport, Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World (New York: Grand Central 
Publishing, 2016), bls. 7.    
34 Ricard Schechner, Performance Studies: An Introduction (London: Routledge, 2013), bls. 28.  
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hafa þjálfað okkur í gegnum árin til að takast á við „venjuleg verkefni“ hverdagsins. Talið 

er að þær sviðsetningar sem við tökumst á marki síðan fullorðinsárin.35 Við getum ímyn-

dað okkur til að mynda hæfileika sveitafólks hér fyrr á tímum til að lesa um komandi veður 

í loft, láð og leg, og hvernig þeirri vitneskju var miðlað. Annað dæmi er til dæmis skólinn 

sem einnig miðlar þekkingu, gefur til dæmis einkunnir og umsagnir sem marka velgengni 

barna í vegferð ýmissa annarra sviðsetninga, svo sem hegðun í tíma, íþróttir og myndlist. 

En hvað með enn aðrar sviðstetningar sem innihalda þekkingu og miðlun á þekkingu, eins 

og til dæmis leiki? Talsvert hefur verið skrifað um leiki í gegnum tíðina, eins og lesa má í 

MA-ritgerð Símons Jóns Jóhannson sem hann skrifaði við þjóðfræði árið 2010, en þar 

segir um leikinn, að „flestir kenningasmiðir [séu] sammála því að hann sé órjúfanlegur og 

mikilvægur þáttur í þroskaferli barnsins.“36 Og að leikir séu nauðsynlegir manninum til að 

þroskast, bæði líffræðilega og menningarlega.37 

 

2.1. Einkenni sviðsetninga samkvæmt Richard Schechner  

Margir menningarheimar hafa ekki skilgreint „listir“ eða „sviðsetningar“ sem ákveðinn 

flokk, jafnvel þótt þeir skapi sviðsetningar og hluti sem sýna fram á mjög þróaðann fa-

gurfræðilegann skilning á veruleikanum. Þó að þessir hópar upphefji ekki listfræðilegt 

gildi sviðsetninga á við vestræna menningu eiga þessir allir menningarheimar það 

sameiginlegt að greina það sem þykir vera „gott“ frá því sem þykir vera „slæmt“, hvort 

sem það er að syngja, dansa, leika, mála, hanna eða hvaðeina. En hvað aðgreinir „slæmt“ 

frá „góðu“? Það er mjög breytilegt og fer að miklu leiti eftir staðsetningu, tíma og tilefni.38 

Þannig erum við alltaf að taka þátt í og þjálfa einhverskonar samræðu, gildismat eða 

sameiginlegar vangaveltum um efni, upplifanir og gjörðir þegar sviðsetningar eru annars 

vegar.   

 Venjur og siðir einstaklinga eða hópa sem verða að „rútínum“ (endurtekin hegðun) 

eru kallaðar endurreistar hegðanir (e. restored behaviour). Oft eru upprunar þessara 

hegðunarmynstra huldir eða hunsaðir. Þessi hegðun er bara „þarna úti“, gengur manna á 

milli og er aðskilin „frá mér“. Hún er lykillinn að ferlinu sem hver sá sem er að sviðsetja 

 
35 Ricard Schechner, Performance Studies, bls. 29. 
36 Símon Jón Jóhannsson, Þegar saman safnast var: útileikir barna á Akureyri og í Reykjavík á árabilinu 
1900 til 1950 (MA-ritgerð í þjóðfræði, Háskóli Íslands, 3. júní 2010), bls. 28. Sótt 1. október 2019, 
http://hdl.handle.net/1946/5511. 
37 Símon Jón Jóhannsson, Þegar saman safnast var, bls 32. 
38 Ricard Schechner, Performance Studies, bls. 34. 
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þarf að búa yfir, í hversdagslífinu, í helgisiðum, í leikjum og listum. Endurreist hegðun er 

„ég að haga mér eins og einhver annar“ eða „eins og mér er sagt að gera“ eða „eins og ég 

hef lært“. Þó að upplifunin sé persónuleg og hegðunin sjálfstæð má með smá rannsókn 

sýna fram á að margir af þeim eiginleikum sem sviðsettir eru voru ekki fundir upp af þeim 

sem sviðsetja þá. Flestar sviðsetningar í daglegu lífi hafa ekki einn höfund. Þverrt á móti 

eru helgisiðir, leikir og sviðsetningar hversdagsleikans leikstýrðar af sameiginlegum 

hefðum. Endurreist hegðun nær yfir svo margt að í raun og veru er nánast hver einasta 

hegðun endurreist hegðun.39  

 Í bókinni Performance Theory eftir Richard Schechner talar hann um fimm ein-

kenni sviðsetninga, en þau eru: 1) Tími, en samkvæmt Schechner eru sviðsetningar bund-

nar við tíma, takast á við tíma eða keppast við tíma. 2) Hlutir (e. props), í mörgum tilfel-

lum hafa hlutirnir sjálfir annað gildi innan sviðsetningarinnar en utan hennar, eða við 

vörpum ákveðnu gildi á hlutina. 3) Nytjaleysi (e. non-productivity), en hér er hugmyndin 

sú að leikurinn standi fyrir utan hið „hversdagslega“ amstur og sé ekki „vinna“ eða háður 

framleiðni. 4) Reglur (e. rules), en líkt og tíminn mynda reglur ákveðinn ramma utan um 

sviðsetninguna en reglur skilja líka einn leik frá öðrum eða eina sviðsetningu frá annarri. 5) 

Staðsetning (e. space), en rými er mikilvægt til að geta skapað réttu aðstæðurnar sem til 

dæmis leikurinn fer fram innan og notast við.40 Innan þessara fimm þátta er síðan hægt að 

skapa hvaða sviðsetningu sem hún er, hvort sem hún er gifting, eltingarleikur, fótból-

taleikur eða sviðsetning einstaklings á því að „vera kona“, svo dæmi sé nefnd. En hvernig 

eru þessir þættir í sviðsetningum sem háðar eru skjánotkun, þar sem skjárinn er staðset-

ningin eða rýmið sem leikið er innan? Hér er ljóst að sá andlegi og líkamlegi skaði sem 

rætt hefur verið um í fyrsta kafla tengist meðal annars sjálfu rýminu, sem fyrr segir: þegar 

leikið er í gegnum skjá þá á sá leikur sér yfirleitt stað í kyrrstöðu og innan skjásins. Þegar 

tíminn sem fer í leikinn er mikill þá þýðir það að lengi er dvalið innan þessa ákveðins 

rýmis – við ákveðnar aðstæður og það í kyrrstöðu – því rými skjásins sjaldan upp á annað.  

 

2.2. Staðsetning (rými) leikjarins. 

Gaman er að bera skjánotkun sem sviðsetningu (t.d. tölvuleiki eða aðrar sviðsetningar sem 

fara fram innan tölvunnar) saman við til dæmis aðra leiki eða helgisiði sem innihalda 

ótrúlegan fjölbreytileika. Til dæmis má nefna ástralska frumbyggja sem tvinna saman 

 
39 Ricard Schechner, Performance Studies, bls. 35. 
40 Richard Schechner, Performance Theory (London: Routledge, 2013), bls. 9-19. 
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dansi, tónlist og búningum í sínum helgisiðum, sem breytast eftir athöfnum og svo 

þjóðflokkum. Þá má nefna hátíðir þeirra, sem fagna til dæmis draumum, en þær innihalda 

dans sem jafnframt er kenndur komandi kynslóðum við hvern flutning. Annað dæmi sem 

nefnt hefur verið er einfaldlega sú gjörð fara inn í skóg og að klifra í tré. Bara það felur í 

sér ákveðin tengsl við umhverfið, þekkingu á því, sem og þekkingu á líkamanum og 

sjálfum sér við vissar aðstæður þar sem til dæmis klifur, áhætta og náttúra koma við 

sögu.41 

 Þegar við hvetjum börn til að nota skjái í skólum, börn sem þegar nota kannski 

skjái úr hófi fram, velti ég fyrir mér hvaða sviðsetningu og endurteknu hegðanir erum við 

að kenna börnunum okkar – og eru þær nógu fjölbreyttar til að stuðla að margbrotnum 

þroska og ýmiskonar hæfni? Hvaða þættir eru í rýminu (staðsetning) sem við hvetjum þau 

til að leika innan? Hvaða endurteknu hegðanir koma þar við sögu, og hvaða færni öðlast 

þau þá innan þessa rýmis, við leik, nám eða skemmtun? Í sviðsetningum skiptir hvert atriði 

máli því hvert atriði varpar fram ákveðnu samhengi og gildum samfélagins.  

 Sviðsetningar eru pólitískar, því þær miðla þekkingu og festa vald í sessi. Til þess 

að eygja slíka pólitík er mikilvægt að búa yfir fjölbreyttri reynslu af sviðsetningum og geta 

borið saman mismunandi sviðsetningar. Til dæmis nefnir Richard Scechner landakort sem 

hann segir að sé einfaldlega pólitísk sviðsetning.42 Jörðin er kringlótt en samt er kortið 

flatt. Á flestum kortum eru þjóðir aðskildar með mismunandi litum og línum. Kort þjóna 

ákveðnum tilgangi og sviðsetja sérstaka uppstillingu á heimsmynd okkar með hlutföllum 

og ákvörðunum um hvað er hluti af kortinu – og hvað ekki. Evrópa er fyrir miðju kortisins 

og öðrum heimsálfum er raðað í kring. Á Google maps er síðan til dæmis engin Palestína 

en Google er staðsett í Bandaríkjunum sem er í herbandalagi við Ísrael.43 Þessi up-

plýsingastýring, þar sem Afríka er til dæmis jafn stór og Grænland á mörgun kortum þrátt 

fyrir að vera raunverulega fjórtán sinnum stærri, á ekki einungis við kort heldur einnig 

aðrar sviðsetningar. Því er mikilvægt að fólk sjái margskonar tegundir af kortum (margar 

tegundir af sviðsetningum) til þess að átta sig á að til dæmis Palestína sé jú víst til, þrátt 

fyrir að Google maps haldi öðru fram.   

 
41 John Henley, „Why our Children need to go outside and engage with nature“, The Guardian, 16. ágúst 
2010, sótt 5. október 2019, www.theguardian.com/lifeandstyle/2010/aug/16/childre-nature-outside-play-
health. 
42 Ricard Schechner, Performance Studies, bls. 41. 
43 Katherine Seppings, „The removal of Palestine by Google Maps“, The big smoke, 29. nóvember 2018, sótt 
1. október 2019, www.thebigsmoke.com.au/2018/11/29/removal-palestine-google-maps/. 
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 Í þessu samhengi má minna aftur á að netnotkun með skjám er sviðsetning sem er 

að einhverju leyti stýrt að utanaðkomandi aðilum sem hafa kannski ákveðinna hagsmuna 

að gæta, sem eru ekki sameiginlegir hagsmunum þeirra sem leita sér upplýsinga eða 

skemmtunar. Hér komum við inn á það sem Schecner kallar „hluti“ (e. props), sem eru par-

tur af sviðsetningunni, en gildi hlutanna þarf einmitt ekki að vera það sama innan sviðset-

ningarinnar og utan hennar. Þess vegna er þetta ekki aðeins spurning um hverskonar rými 

börnin okkar leika í heldur einnig hverskonar gildi og gildismat þau læra innan þeirra 

sviðsetningar sem skjárinn inniheldur, sum sé: hvaða gildi hafa hlutirnir innan þeirra 

sviðsetninga sem þau neyta hvað helst, og eru þetta gildi sem við viljum að þau læri?   

 En hverskonar sviðsetningar og þar af leiðandi hluti (og gildi þeirra) og rými væri 

hægt að innleiða í skólastofur, kennsluefni, og fleiri staði þar sem börn eru, til þess að 

bjóða upp á margbrotnari sviðsetningar fyrir börn? Hverskonar „leikhús“ getum við boðið 

börnum nútímasamfélags upp á til að kenna þeim mikilvæga hluti, gott gildismat, sköpun-

argleði eða jafnvel bara til að bjóða þeim upp á hvíld frá skjánum, meðal annars til að þau 

geti tekist á við verkefni framtíðarinnar í sátt við sig og umheiminn? Og einnig: Hver-

skonar endurreistar hegðanir læra börnin okkar í hvaða aðstæðum, og eru þær margbrotnar 

og fjölbreyttar, þannig að þær taki til margra sviða lífsis?  

 

2.3. Skapandi leikir og virðingarfullt uppeldi 

Hér verður ekki vandi okkar nútímaforeldranna varðandi skjánotkunar barna og afleiðinga 

hennar leystur á einu bretti, en sem hönnuður langar mig samt að láta hugann reika. Lei-

kirnir sem börn velja sér og leika endurtekið gegna mikilvægu hlutverki í lífi þeirra því í 

leiknum læra börnin á sjálf sig, umhverfið, á samskipti og fleira.44  

 Magda Gerber er fræg fyrir að hafa búið til hugtakið Respectful parenting 

(virðingarfullt uppeldi) en það hefur hlotið meiri og meiri athygli undanfarið. Í þeirri up-

peldisaðferð er lögð áhersla á skapandi og frjálsa leiki, og að gefa börnum gott rými til 

þess að leika sér til lengri tíma, enda skiptir rými og tími máli í leikjum sem og öðrum 

sviðsetningum. Hún leggur einnig áherslu á að virða skuli allar tilfinningar barnsins sem 

koma upp í leiknum. Þá er hlustað á vilja barnsins en þó eru sett skýr mörk út frá væn-

 
44 Símon Jón Jóhannsson, Þegar saman safnast var, bls. 28. 
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tumþykju við barnið, en þó ekki á kostnað þess frjálsa leiks sem barnið býr til, nema leiku-

rinn sé skaðlegur.45 Hér er lögð áhersla á að stjórna ekki skynfærum barnsins heldur leyfa 

þeim að þroskast í takt við þann eðlilega hraða sem skynfæri og líkami ræður við. Hug-

myndin er því sú að foreldrum og forráðamönnum beri að skapa rými, tíma og þar af 

leiðandi tækifæri fyrir börnin til að þroskast í. Þetta óhefta rými og ótakmarkaði tími er 

kannski í ákveðinni andstæða við skólana þar sem börn þurfa að fara þögul í raðir og sitja 

kjurr við sín borð þar til bjallan hringir, allt til að stýra börnum til þess að ná fá fram 

ákveðinni hegðun (endurreistri hegðun) og gildum sem foreldrum eða skólastofnuninni 

þykja æskileg. Þó að slíkar aðferðir til kennslu eigi sér gamlar stoðir þá ættu þær ekki að 

vera notaðar í staðinn fyrir – heldur samhliða – skapandi leik, samkvæmt þessari hugmyn-

dafræði.  

 Mjög öguðum sviðsetningum, eins og til dæmis að fara í röð, einnig sjá í þar sem 

áhersla er lögð á hlýðni það er að segja. Hann hefur bent  og að „tapa ekki“ heldur troða 

andstæðinginn undir bein tengsl þeirra við Í skapandi leik er barnið hinsvegar leikstjórinn. 

Þá hefur leikurinn engan fyrirfram ákveðin ásettning, nema barnið skapi hann á staðnum. 

Þá notar barnið „opin“ leikföng,46þar sem gildi hlutanna getur verið hvað sem er. Leik-

fangið getur þjónað því hlutverki sem barninu þykir mikilvægast hverju sinni. Börnin setja 

sínar eigin reglur samhliða leiknum sem er skapaður jafnóðum.47  

 

2.4. Náttúran og Ævintýrameðferð. 

Í greininni „Why our Children need to go outside and engage with nature“ sem birtist á 

The Guardian árið 2010, og áður hefur verið vísað til,  kemur fram að „náttúran sé verk-

færi“ sem getur fengið börn til að „upplifa ekki aðeins hin stóra heim, heldur einnig þau 

sjálf.“ Það að klifra tré, samkvæmt Moss, snýst meðal annars um „að læra að taka ábyrgð á 

sjálfum sér, og hvernig – við réttu aðstæðurnar – eigi að meta áhættur. Að detta úr tré getur 

 
45 Gloria Ohland, „Respect, Trust, Acceptance – Magda Gerber’s Therapeutic Approach To Child Care“, 
Janet Lansbury, 6. mars 2011, sótt 1. október 2019, www.janetlansbury.com/2011/03/respect-trust-ac-
ceptance-magda-gerbers-therapeutic-approach-to-child-care/. 
46 Kate Russel, „Toys Fostering Creativity and Independence in Toddlers“, Peaceful parents confident kids, 
13. mars 2013, sótt 4. október 2019, http://peacefulparentsconfidentkids.com/2013/03/toys-fostering-creativ-
ity-and-independence-in-toddlers/. 
47 Ruth Wilson, Nature and young children: Encouraging creative play and learning in natural environments 
(London: Routledge, 2008), sótt 1. október 2019, bls. 5, https://content.taylorfrancis.com/books/down-
load?dac=C2010-0-29641-4&isbn=9780203940723&format=googlePreviewPdf. 
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verið lærdómsríkt þegar það kemur að áhættu og ávinning.“48 Þessi áminning Moss minnir 

á hugmyndafræðina sem svokölluð Náttúru/Ævintýrameðferð eða Wilderness/Adventure 

therapy gengur út frá. Sú meðferð hefur verið notuð til að vinna gegn vandanum sem ska-

past við mikla skjánotkun.49 Útivera og æfingar eru helstu þættir Ævintýrameðferðar þar 

sem reynslunám eða „experiental learning“ á sér stað. Í meðferðinni fara þátttakendur í 

einskonar ævintýri sem byggist á útivist og fjölbreyttu úrvali af úrvinnsluleiðum, og 

reynslu sem á að geta nýst þeim til að takast á við framtíðina.50 Í meðferðinni er reynt að 

draga fram nýjar hegðanir sem geta síðar orðið að endurreystum hegðunum, sem sagt: 

þátttakendur læra af þessari nýju reynslu. Lærdómur Ævintýrameðferðarinnar er byggður á 

upplifun einstaklingsins og hjálpar honum sem nýta hana til við að snúa athygli sinni á 

nýjar slóðir og „út á við“.  

 Náttúrumeðferð er meðferðartól sem byggist á útiveru. Hún býr til grundvöll til að 

takast á við óheilbrigðar neysluvenjur og hegðunarmynstur sem eru oft falin undir 

vanlíðan.51 Þá þurfa þáttakendur að upplifa sjálfa sig í villtu umhverfi náttúrunnar án þeirra 

tóla sem eru venjulega notuð til að komast af. Þar er engin tækni í boði, enginn sími og 

engin klukka – hvað þá skjár og Net. Eini leiðarvísirinn sem er í boði er umhverfi náttúrun-

nar með öllu sem hún býr yfir, og manneskjan sjálf og hennar upplifanir og tilfinningar.52  

 Fyrir einhvern sem þekkir ekki til, til dæmis fjallgöngumann sem gengur framhjá 

hópi sem er í ævintýrameðferð, er erfitt að sjá að um einhverskonar meðferð sé að ræða, 

þar sem umhverfið og aðferðirnar byggjast á sjálfri náttúrunni, en ekki einhverjum uta-

naðkomandi uppstillingum eða tækjum sem hægt er að bera kennsl á sérstaklega. Hægt 

væri að draga upp aðra eins samlíkingu; þegar ævintýrameðferðarhópur sem æfir sig í 

praktískum styrkleikum er hann eins og hver annar hópur sem er að gera æfingar sér til 

afþreyingar.53 Mín reynsla er sú að þessi leið skapar góða andstæða nálgun við rými og 

umhverfi skólaastofunnar sem er nokkuð uppstillt og ákveðnum hlutum teflt fram, sem og 

skjásins sem einnig er rammaður af og þarnfast ákveðinna tækja og tóla til að virka.  

 
48 Alan Dundes, From game to war, and other psychoanalytic essays on folklore (Kentucky: The university 
press of Kentucky, 1997), bls. 219.  
49 Todd Green, „PRIMARY THERAPISTS AT TRAILS EXPLAIN HOW WILDERNESS THERAPY 
HELPS TECHNOLOGY ADDICTION“, Trails Carolina, 30. maí 2017, sótt 3. október 2019, https://trails-
carolina.com/blog/wilderness-therapy-technology-addiction/. 
50 Cathryn Carpenter, Luk Peeters og Nevin J. Harper, Nature-Based Therapy: A Practitioner’s Guide to 
Working Outdoors with Children, Youth, and Families (Kanada: New Society Publishers, 2019), bls. 9. 
51 „Wilderness therapy“, Good Therapy, 1. mars 2016, sótt 3. október 2019, www.goodtherapy.org/learn-
about-therapy/types/wilderness-therapy. 
52 „What is Wilderness Thearpy?“, CRC health, sótt 3. október, www.crchealth.com/find-a-treatment-cen-
ter/struggling-youth-programs/help/wilderness/. 
53 Cathryn Carpenter, Luk Peeters og Nevin J. Harper, Nature-Based Therapy, bls. 10. 
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Niðurlag 

 
Þessar vangaveltur um framtíðarsýn og umhverfi eða rými barna hafa ekki endilega einn 

ákveðinn ásetning. Mér þykir áhugavert að varpa ljósi á þann stafræna veruleika sem börn 

og fullorðnir eru nú partur af, læra sífellt af og æ betur inn á, og hvaða áhrif sá veruleiki 

hefur á okkur. Þau áhrif sem skjáveruleikinn hefur upplifi ég einnig út frá öðrum hagsmu-

naaðilum en mér sjálfum, og velti ég því fyrir mér hvar ábyrgðin liggur – sú ábyrgð að 

skapa heillavænleg rými og ásættanlegt umhverfi í okkar samfélagi. 

 Í fyrsta kafla var fjallað um almenna skjánotkun í umhverfi barna, og hvernig 

ákveðin forrit geta stutt við unga nemendur með sér-þarfir. Þessi tæki þekkjum við öll, þar 

sem þau eru sum orðin hluti af almennum notkunarleiðum í snjallsímanotkun. Þá var sett 

spurningarmerki við það hvernig sumir skólar skylda alla nemendur til skjánotkunnar. Hin 

mikla skjánotkun var síðan tengd við framtíðina. Þá varpaði ég ljósi á vangaveltur Andra 

Snæs sem hefur verið áberandi undanfarið og hefur talsvert rætt um áskoranir framtíðarin-

nar. Þá tek ég dæmi frá honum um mögulega framtíð, sem mun snúast um mat, orku, 

samgöngur, votlendi og breytta neyslu. Út frá því bendi ég á ákveðna afneitun sem virðist 

vera innbyggð í það kerfi sem við búum við í dag, sem snýr að neysluvenjum okkar og 

áhersluna á „skjáinn“ (og skjátækni) sem einskonar framtíðarsýn. Ýmsar hættur fylgir mik-

illi og eftirlitslausri skjánotkun, í formi auglýsinga og efnis á forsendum annarra hagsmu-

naaðilla en þeirra sem nýta þessa tækni. Þá tala ég um klámneyslu og áhrif hennar á 

ungmenni. Síðan voru rannsóknir sýndar sem fjalla um athyglina og hvernig „multitask“ 

hefur skaðleg áhrif á hana, sem er einkennandi fylgifiskur skjánotkunnar.  

 Í öðrum kafla var fjallað um virkni leikja og sviðsetningar. Hvernig allar sviðset-

ningar móta okkur til framtíðar og okkar ómeðvituðu hegðun og hegðunarmynstur, hvernig 

þær eru nátengdar sjálfsmynd okkar og kunnáttu, og skapa endurreistar hegðanir sem fyl-

gja okkur inn í framtíðina. Hér varð áherslan á rýmið kannski veigamest, og hvað það kann 

að bjóða upp á, eins og til að mynda skapandi leiki. Í lokin fjallaði ég um náttúruna sem 

rými, og velti upp möguleika um ævintýrameðferðar sem einhverskonar mótvægi við þau 

vandamál sem við okkur blasa, án þess að ég haldi að þau geti leyst allan vanda. 

 Í kjölfar alls þessa sem hér hefur verið rætt og velt upp, velti ég fyrir mér enn fleiri 

leiðum sem styðja við börn, svo þau séu sem best undirbúin undir þau verkefni sem 

framtíðin kann að bera í skauti sér. Svo þau megi vera sem best í stakk búin til að leysa úr 

þeim vanda sem neysluvenjur og tæknivædd hugmyndafræði síðustu áratuga hefur skapað. 
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Úrvinnsla á öllu því sem hér hefur verið rakið getur verið spennandi viðfangsefni fyrir 

hönnuð, og ég finn að þetta stóra verkefni rímar mjög vel við það sem mig langar til að 

gera sem slíkur.  
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