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Ágrip 

Snjalltækjanotkun barna hefur talsvert borið á góma á seinustu árum. Markmið 

þessarar rannsóknar var að heyra hvað ungmennunum sjálfum finnst um þessa 

umræðu og í tilraun til þess að fá nýjan vinkil í umræðuna var ákveðið að ræða 

við börn, sem koma úr dreifbýli, á norðurhluta Íslands. Viðmælendur voru 

bekkjarsystkini úr 8. bekk, sex talsins og með jöfnu kynjahlutfalli.  

Niðurstöðurnar gefa til kynna að nemendurnir eyði stórum hluta dagsins í 

skjátíma. Þeir eru yfirleitt með snjallsímann við höndina og nýta flestar stundir 

til að skoða samfélagsmiðla. Svo virðist sem skjánotkun þeirra sé yfir þeim 

viðmiðum sem lögð hafa verið fram af heilbrigðisyfirvöldum og nokkrir 

viðmælendur sýndu einkenni, sem stundum eru tengd við óhóflega 

snjalltækjanotkun, t.d. kvíða og depurð. Í ljós kom að nemendur upplifa ekki 

mikla athygli foreldra sinna hvað snjalltækjanotkun varðar, skjátíma þeirra er 

lítið stýrt og algengt er að skjátími, þá sér í lagi sjónvarpsáhorf, komi reglulega 

niður á svefni þeirra. Að því sögðu, kom það einnig fram að nemendur hafa 

ekki miklar áhyggjur af ofnotkun, netöryggi eða fylgikvillum. Þeir gerðu sér 

grein fyrir því að það þurfa að vera mörk og að sumir þurfi að minnka notkun. 

Nemendur virðast ekki setja sér mörkin sjálfir en hafa skilning á þeim mörkum, 

sem sett hafa verið af foreldrum og skóla. Því má draga þá ályktun að ef 

skjánotkun viðmælenda telst óhófleg þá geti foreldrar bætt samskipti sín við 

börnin hvað varðar skjánotkun þeirra, sýnt netheimi þeirra meiri áhuga og sett 

skýr mörk sem fylgt er eftir. 

Þessi rannsókn er ekki stór en hún gefur dýpt í umræðuna. Niðurstöðurnar eru 

sambærilegar öðrum rannsóknum sem benda til þess að foreldrar geti dregið 

úr ýmsum hættum, sem leynast á netinu, með því að taka virkan þátt í 

netnotkun barna sinna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Abstract 

Children’s use of smart devices has been discussed a lot in recent years. The 

aim of this study was to hear what the children themselves feel about this 

subject. In an attempt to get a new perspective of the discussion, it was decided 

to interview children that came from a rural area in the northern part of Iceland. 

Six 8th graders were interviewed, three boys and three girls.  

Results indicate that screen-time is a large part of student life, they usually 

keep their phones close and use most opportunities to browse through social 

media. It seems that their screen-time exceeds the criteria which has been 

published by the health care system. Some of the students showed signs which 

are sometimes linked to excessive use of smart devices (anxiety and 

depression). The results suggest that the children don’t get much attention from 

their parents concerning internet use and parents do not seem to control their 

screen-time a lot, even though it regularly affects their sleep. However, the 

study suggests that the students do not worry about excessive screen-time, 

internet risks or such complications. They realize that there are limits and some 

people need to decrease their screen-time. They do not set their own limits but 

appear understanding towards the limits that they’ve gotten from their parents 

and school. Therefore, the study concludes that if students’ screen-time is 

excessive, their parents have the opportunity to improve the discussion with 

their children about internet use, show interest in their online activities and set 

clear limits concerning screen-time and internet use. 

This is a small study but it gives an insight into the discussion. The results 

are comparable to other studies and suggest that parents can reduce online risks 

by taking an active part in their children’s internet use.



 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þessa ritgerð tileinka ég dætrum mínum, Iðunni Emblu og Gerði Fold, því 

þær eiga framtíðina og allt sem ég geri er tileinkað þeim. 

 

 

 

 

 

 

 





 

 



 

Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til fullnaðar M.Ed. gráðu í menntunarfræði við 

kennaradeild Háskólans á Akureyri. Vægi ritgerðarinnar er 30 ECTS einingar. 

Rannsóknin fór fram á vormisseri 2020 við óvenjulegar aðstæður því 

heimsfaraldurinn COVID-19 setti svip sinn á undirbúningsferlið. Mig langar 

að færa viðmælendum mínum, kennurum þeirra, skólastjórnendum og 

foreldrum bestu þakkir fyrir að gera mér kleift að framkvæma rannsóknina en 

jafnframt fyrir viðmótið sem mér mætti.  

Leiðbeinandi minn í þessu verkefni var Sólveig Zophoníasdóttir en henni 

þakka ég fyrir ráðgjöf og leiðsögn. Ég kom til hennar með mjög svo háleitar 

hugmyndir og ætlaði mér að sigra heiminn. Hún hjálpaði mér að veiða 

aðalatriðin upp úr hugmyndahafinu og smíða rannsóknarefni sem yrði 

framkvæmanlegt.  

Loks vil ég þakka unnustu minni, Halldóru Kristínu Bjarnadóttur, fyrir allan 

þann stuðning sem hún hefur veitt mér í þessu verkefni eins og öðrum. Hún 

kom mér á fætur þegar ég hrasaði og hélt mér á jörðinni þegar ég ætlaði að 

svífa burt.  
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1. Inngangur  

Barnauppeldi er vafalítið eitt mikilvægasta verkefni sem mannfólk gegnir á 

sínu lífsskeiði. Hvort sem það er uppeldi á sínum eigin afkomendum eða áhrif 

sem við höfum á börn í kring um okkur þá eru það í flestum tilfellum stærstu 

áhrifin sem við höfum á framtíð samfélaga. Það hefur aldrei verið skýrt hvernig 

best sé að hátta barnauppeldi og viðhorf samfélagsins til barnauppeldis er 

síbreytilegt. Grundvallaratriðið hlýtur þó að vera að miðla því sem við höfum 

lært, öðrum til varnaðar eða aðstoðar. Einu hugmyndirnar sem mörg okkar 

höfum um uppeldi eru í grunninn það uppeldi sem við sjálf fengum og okkar 

skilningur og reynsluheimur er það sem stýrir stefnu í uppeldismálum. Það sem 

flækir þetta er hins vegar sú staðreynd að börn okkar alast ekki upp í sama 

umhverfi og við. Tíminn líður og hlutir breytast. Við erum að undirbúa börn 

fyrir framtíð sem við þekkjum ekki.  

Grunngildi samfélagsins breytast þó ekki hratt og að mestu leyti er hægt að 

millifæra þau kynslóða á milli með einföldum hætti en hins vegar verða 

stundum miklar samfélagslegar breytingar sem setja uppalendur í vandræði. 

Tæknibyltingar eru gott dæmi um þetta og í dag standa uppalendur frammi 

fyrir þeirri staðreynd að framtíð barna þeirra verður gjörólík þeirri fortíð sem 

þeir sjálfir ólust upp við. Það hefur margt breyst á seinustu 20 árum, síðan fólk 

hafði áhyggjur af „2000-vandanum“ og gat ekki ímyndað sér snjallsímann. 

Almennt veit fólk ekki hvað þetta þýðir, þarf að endurreikna framtíðarspár 

sínar og bylta heimsmyndinni? Það er eðlilegt að vera hræddur en gott að muna 

að fólk óttaðist tilkomu prentvélanna líka. Sennilega er lítið annað hægt að gera 

en að halda í grunngildin, hafa áhrif á samfélagið og aðlagast breyttum tímum.  

Í þessari ritgerð verður stóru spurningunum um snjalltækjanotkun ekki 

svarað. Lesandi mun ekki fá svör við því hvernig sé best að ala upp börn á 

tímum snjalltækja og höfundur mun ekki svara því hvernig heimurinn verður 

eftir 50 ár. Í ritgerðinni er reynt að skilja hvernig ungmenni nota snjalltæki og 

hvaða skoðun þau hafa á umræðunni um snjalltæki og samfélagsmiðla. 

Höfundur kynnir sér rannsóknir sem fjalla um börn og netið, snjalltæki og 

samfélagsmiðla. Að baki ritgerðarinnar liggur rannsókn sem fór fram í 
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fámennum grunnskóla á Norðurlandi þar sem höfundur ræddi við nemendur í 

8. bekk í leit að einföldum spurningum sem reyndust svo alls ekki einfaldar.  

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Á eftir inngangskafla kemur kafli um 

fræðilegan bakgrunn umfjöllunarefnisins en hann skiptist í undirkafla þar sem 

lögð er áhersla á nokkur viðfangsefni innan rannsóknarefnisins. Í þriðja kafla 

er aðferðafræði rannsóknarinnar útskýrð og sagt frá framkvæmd hennar. Í 

fjórða kafla er farið yfir niðurstöðurnar og er þeim skipti í undirkafla. Í fimmta 

kafla eru niðurstöðurnar ræddar og settar í samhengi við fræðilega 

bakgrunninn. Í sjötta kaflanum er loks að finna samantekt og lokaorð. 

 

1.1 Markmið rannsóknarinnar 

Í þessari rannsókn var markmiðið að heyra rödd ungmenna og fá innsýn í 

reynsluheim þeirra. Til að skilja viðfangsefnið „börn og snjalltæki“ getur verið 

gagnlegt að leita til barnanna sjálfra. Þá er hægt að heyra hvaða skoðun börnin 

hafa sjálf, hvernig þau nota tæknina og þannig er hægt að fá innsýn í 

reynsluheim þeirra. Rannsóknarspurningarnar, sem lagt var upp með, voru 

þessar: Hvernig nota ungmenni snjalltæki og samfélagsmiðla? Hverjar eru 

hætturnar á netinu og hvernig er hægt að stuðla að öryggi barna á netinu? 

Hvernig hefur snjalltækjanotkun áhrif á heilsu barna? Hvernig getur skólinn 

haft áhrif og hvernig getur fjölskyldan haft áhrif? 
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2. Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður fjallað um þær fræðigreinar sem komið hafa út á seinustu 

árum og eru um snjalltækja- og samfélagsmiðlanotkun barna og ungmenna. 

Umfjölluninni verður skipt í kafla þar sem farið er yfir þróun seinustu ára, 

samfélagsmiðla, áhrif snjalltækja á heilsu og þætti fjölskyldna og skóla. 

2.1 Netnotkun og netfærni barna 

Varla er hægt að segja lengur að netnotkun barna sé ný tilkomin, nema þá ef 

málefnið kemur upp í sögulegu sjónarmiði, en hins vegar er staðan sú að 

þróunin er hröð og netnotkunin er enn að breytast milli ára. Sú tækni og forrit 

sem notuð voru fyrir fimm árum eru mörg úrelt eða á undanhaldi í dag.  

Áhugavert er að skoða rannsóknir um netnotkun barna, sem í dag mætti 

kalla fornar, ef tekið er með í reikninginn hversu mikið vatn hefur runnið til 

sjávar síðan þær komu út. Það er raunar til lítils að skoða mjög gamlar 

upplýsingar um netnotkun barna vegna þess að þær eru gefnar út þegar 

heimurinn var öðruvísi. Í raun er hægt að setja kaflaskil í netnotkun barna þar 

sem snjallsíminn kemur á markað. Netnotkun okkar gjörbreyttist svo þegar við 

höfðum skyndilega aðgang að netinu með því að taka snjallsímann úr vasanum 

að tölur um netnotkun og notendur margfölduðust hratt (Hechtel, 2016). Það 

tók símafyrirtæki einhvern tíma að aðlagast nýrri tækni, og sérstaklega síauknu 

gagnamagni sem notendur þurftu á að halda. Börn, og reyndar fullorðnir líka, 

fóru mjög varlega í því að nettengjast með snjallsímunum sínum í fyrstu og 

forðuðust það almennt vegna þess hve kostnaðarsamt það var. Einnig gátu börn 

verið jafn gagnrýnir notendur og fullorðnir þegar kom að snjallsímum. Til 

dæmis fannst þeim óhentugt að hafa svona litla sjái í samanburði við tölvuna 

og því var snjallsíminn ekki talinn jafn hentugt tæki til að fara á netið (Haddon 

og Kjartan Ólafsson, 2014, bls. 1). Á þessum tíma var niðurhal netgagna 

kostnaðarsamt og eflaust flest börn með takmarkaða inneign. Samkvæmt 

breskri rannsókn, sem kom út árið 2009, voru 9% barna sem notuðu 

snjallsímana sína til að fara á netið (Ofcom, 2009, bls. 2). Það sem hefur gerst 

þarna er að árið 2007 gaf fyrirtækið Apple út snjallsímann iPhone og upphófst 
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tæknikapphlaup milli framleiðenda - snjallsímarnir voru að slá í gegn 

(Pothitos, 2016).  

Það var svo árið 2009 sem snjallsímum var sýnd meiri athygli í rannsóknum 

og út kom ein slík sem fjallaði um netöryggi barna. Þá var enn ár í að Apple 

kæmi með hinn vinsæla iPad á markað (Apple, 2010). Þessi rannsókn, sem 

kallaðist EU Kids Online, var viðamikil og var framkvæmd í mörgum ríkjum 

Evrópu. Í kjölfarið komu út þó nokkrar greinar sem byggðu á gögnum 

rannsóknarinnar. Í EU Kids Online kom fram að 33% barna á aldrinum 9–16 

ára sögðust hafa nettengst í gegn um snjallsíma eða spjaldtölvu (Haddon og 

Vincent, 2009, bls. 5) og 12% barna sögðust almennt nota snjalltæki til að 

nettengjast (Haddon og Vincent, 2009, bls. 22). Árið 2011 kom úr grein þar 

sem fjallað var um EU Kids Online og lögð áhersla á aldur og öryggi barna á 

samfélagsmiðlum. Þar kom fram að rúmlega þriðjungur barna á aldrinum 9–

12 ára og þrír fjórðungar barna á aldrinum 13–16 ára eru með sinn eigin aðgang 

að samfélagsmiðlum. Það er þá ljóst að samfélagsmiðlar eru orðnir vinsælir 

meðal ungmenna (Livingstone, Kjartan Ólafsson, og Staksrud, 2011, bls. 1) og 

árið 2013, kom út skýrsla á vegum bresks fyrirtækis sem sér um 

neytendavörslu gagnvart símafyrirtækjum. Þessi skýrsla fjallaði um 

snjallsímanotkun barna og kom þar m.a. fram að 66% barna á aldrinum 11–16 

ára eigi snjallsíma til einkanota (PhonepayPlus, 2013, bls. 5). Á þessum tíma 

voru yfirburðir Facebook á samfélagsmiðlum miklir og vinsældir forritsins 

jukust hratt með tilkomu snjallsíma og bættu aðgengi að netinu. Á bilinu 2010–

2014 jókst hlutfall evrópskra barna á Facebook um 22% meðal barna á 

aldrinum 9–10 ára og um 53% hjá 11–12 ára börnum (Livingstone, 

Mascheroni, Kjartan Ólafsson og Haddon, 2014, bls. 20). Ísland virðist hafa 

verið framarlega í þessari þróun samfélagsmiðla og samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknar frá árinu 2013 þá notuðu 95% ungmenna, í 9. og 10. bekk netið 

daglega og vörðu jafnan tveimur klukkustundum þar á virkum dögum og 

þremur um helgar (SAFT, 2013, bls. 22–23). Þegar þarna er komið sögu eru 

fleiri samfélagsmiðlar að ryðja sér til rúms og farnir að veita Facebook 

samkeppni (Pew Research Center, 2019).  

Á seinustu árum hafa hugtök eins og netöryggi, fjölmiðlalæsi, friðhelgi og 

fleiri hugtök eignast sífellt stærri völl í almenningsumræðu. Árið 2016 kom út 

rannsókn í Bretlandi þar sem fjallað var um netöryggi og netlæsi barna. Þar 

kom m.a. fram að 17% þátttakenda á aldrinum 12–15 ára sögðu að þeir myndu 

gefa vefsíðu eða forriti aðgang að persónuupplýsingum sínum til að nálgast 
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eitthvað sem þeir þyrftu og þegar spurt var um samfélagsmiðlaaðgang sögðu 

13% að þeim finndist það mikilvægara að eignast fleiri fylgjendur heldur en 

að halda persónuupplýsingum öruggum. Jafnframt stóðu 58% svarenda í þeirri 

trú að þeir gætu auðveldlega eytt persónuupplýsingum sem áður hefði verið 

deilt, ef þeir ákvæðu að þeir vildu ekki lengur að fólk hefði aðgang að þeim 

(Livingstone, Kjartan Ólafsson og Maier, 2017, bls. 2). Í einum hluta 

rannsóknarinnar var sýnd mynd af Google-leit þar sem leitað var að 

íþróttaskóm fyrir börn. Google leitarsíðan virkar þannig að efstu færslurnar eru 

sérmerktar vegna þess að þær eru frá vefsíðum sem hafa borgað Google 

auglýsingagjöld til að birtast efst í leitarniðurstöðum. Börnin, sem svöruðu 

rannsókninni, voru spurð að því hvers vegna þessar færslur birtust efst og í ljós 

kom að aðeins fjórðungur barna á aldrinum 8–11 vissi ástæðuna og þriðjungur 

sagðist ekki vita það. Minna en helmingur barna á aldrinum 12–15 ára vissi 

ástæðuna og aðeins 6 af hverjum 10 fullorðinna svarenda (Livingstone o.fl., 

2017, bls. 3). Ein af niðurstöðum rannsóknarinnar var að því meiri reynslu sem 

börn hefðu af netinu, þeim mun líklegra væri að þau vissu að kostaðar 

auglýsingar birtast efst í leitarniðurstöðum Google. Þess vegna má færa rök 

fyrir því að börn, sem meinaður er aðgangur að netinu, hafi ekki sama tækifæri 

til að þróa fjölmiðlalæsi sitt áður en þau fá aðgang að netinu, sem gerir þau 

viðkvæmari fyrir (Livingstone o.fl., 2017, bls. 8). Út frá þessum niðurstöðum 

koma höfundar með hugmyndafræðilega vangaveltu: 

 
„Í betri heimi, þá ætti spurningin ekki að vera hvort unglingar þurfi að 

vera 13 eða 16 ára til þess að gefa leyfi á netinu. Heldur ætti spurningin 

að vera, hvernig getur samfélagið stutt börn með ólíka bakgrunna í því 

að nýta sér internetið án þess að það sé spilað með þau í 

markaðsfræðilegum tilgangi?“ (Livingstone o.fl., 2017, bls. 8). 

2.2 Netöryggi á samfélagsmiðlum 

Samfélagsmiðlar hafa á fáum árum orðið að stórum hluta í lífi fólks og ekki 

síður lífi barna. Þeir eru til margs nýtilegir en e.t.v. fyrst og fremst notaðir sem 

afþreying og eru þ.a.l. aðlaðandi fyrir unga jafnt sem aldna. Á heildina litið 

hafa samfélagsmiðlarnir flestir, ef ekki allir, sett einhver aldurstakmörk og 

miða flestir við 13 ár og einhverjir setja ákveðnar hömlur á aðgengi notenda 

þar til þeir hafa náð 18 ára aldri (Harper, 2020). Þessar takmarkanir eru þó ekki 

svo fullkomnar að ungmenni geti ekki komist hjá þeim og er vitað til þess að 
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yngri börn, þau sem eru yngri en 13, segi ósatt um aldur sinn á 

samfélagsmiðlum (Livingstone o.fl., 2011, bls. 4). Árið 2011 kom það fram að 

38% evrópskra Facebook-notenda, á aldrinum 9–12 ára, gefi upp rangan aldur 

og 12% þeirra sem eru 13–16 ára. Ástæðan er nokkuð skýr, því lægri sem 

aldurstakmörkin eru því minni líkur eru á því að börn gefi upp rangan aldur og 

ef ekkert aldurstakmark er á samfélagsmiðli þá eru fáir sem segja ósatt um 

aldur (Livingstone o.fl., 2011, bls. 5). 

Það er mikilvægt að börn sem nota samfélagsmiðla séu meðvituð um þau 

verkfæri sem þau hafa til að vernda sig gegn áreiti á netinu. Þessi verkfæri eru 

mismunandi eftir miðlum og forritum en oft er hægt að velja milli þess að vera 

með opinn eða lokaðan aðgang (e. public/private account). Árið 2011 kom það 

fram að 28% evrópska samfélagsmiðlanotenda á aldrinum 9–12 voru með 

opinn aðgang og það sama mátti segja um 25% barna á aldrinum 13–16 ára. 

Þetta hlutfall átti svo eftir að aukast því árið 2014 voru 29% barna á aldrinum 

9–16 ára með opinn aðgang (Livingstone o.fl., 2014, bls. 13). Yngri notendur 

eru ólíklegri til þess að eiga aðgang að samfélagsmiðlum vegna 

aldurstakmarksins en þeir eru ekki líklegri til þess að takmarka aðgengi annarra 

notenda að sínum aðgangi, ef þeir eiga aðgang (Livingstone o.fl., 2011, bls. 7). 

Ástæðan fyrir þessu er sennilega gáleysi og vankunnátta yngri barna. Hlutfall 

þeirra sem kunna að breyta friðhelgisstillingum á samfélagsmiðlum var 78% 

meðal barna á aldrinum 15–16 ára en 56% meðal þeirra á aldrinum 11–12 ára 

(Livingstone o.fl. 2011, bls. 8).  

Einnig er áhyggjuefni að þessi yngsti aldurshópur, sem er líklegri til að eiga 

opinn aðgang, er ekki ólíklegri en eldri aldurshópar til að birta heimilisfang 

sitt, símanúmer eða skóla á samfélagsmiðlum. Það er jafnan algengt að börn 

gefi upp eitt eða fleiri af þessum atriðum, eða helmingur allra barna í 

rannsókninni. Fimmtungur barna, með opinn aðgang, gaf upp heimilisfang 

og/eða símanúmer en það er helmingi hærra hlutfall en hjá þeim börnum sem 

eru með lokaðan aðgang. Það þýðir að það sé helmingi líklegra, ekki ólíklegra, 

að börn gefi upp viðkvæmar persónupplýsingar ef þau eru með opinn aðgang 

(Livingstone o.fl., 2011, bls. 10). 

Árið 2011, í umræddri rannsókn, kom fram að fjórðungur notenda á í 

netsamskiptum við fólk sem þeir hafa enga tengingu við í lífinu utan 

samfélagsmiðla og er þar með talinn fimmtungur notenda á aldrinum 9–12 ára 

og meira en þriðjungur notenda á aldrinum 13–16 ára og einn af hverjum sex 
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notendum á aldrinum 9–12 ára er með meira en 100 notendur á vinalistanum 

sínum (Livingstone o.fl., 2011, bls. 11).  

Eitt mikilvægasta verkfærið til að vernda sig gegn áreiti á samfélagsmiðlum 

er möguleikinn á því að útiloka fólk (e. block) en þá getur þú látið notanda 

hverfa fyrir sjónum þínum og hann hefur ekki lengur aðgang að þér á þeim 

miðli. Í umræddri rannsókn frá 2011 kom það fram að 61% yngri barna kunnu 

að „blocka“ og 81% eldri barna (Livingstone o.fl., 2011, bls. 8). Annað 

mikilvægt verkfæri til að verja sig er að tilkynna um óviðeigandi efni á 

samfélagsmiðlum en árið 2012 kom út grein sem byggð var á EU Kids Online. 

Í henni var m.a. bent á að einungis 13% barna á aldrinum 9–16 ára, sem komust 

í uppnám af efni á netinu, enduðu með því að tilkynna það. 15% þeirra, sem 

komust í uppnám af kynferðislegu myndefni, 10% þeirra sem komust í uppnám 

við að hitta einhvern, sem þau kynntust á netinu og 9% þeirra sem urðu fyrir 

neteinelti tilkynntu (Livingstone, Kjartan Ólafsson, O‘Neill, og Donoso, 2012, 

bls. 5). Það er hins vegar jákvætt að í tilfelli þeirra sem komust í uppnám við 

að sjá kynferðislegt myndefni og tilkynntu það, þá fannst 87% þeirra það 

hjálplegt að tilkynna (Livingstone o.fl. 2012, bls. 13).  

Það sem hefur gerst síðan 2011 er að ungmenni hafa fært sig um set. Við 

þessu má búast vegna þess að vinsældir Facebook hafa verið slíkar að forritið 

hefur teygt anga sína til allra aldurshópa. Það þýðir að krakkar vita það að ef 

þau deila einhverju á Facebook þá eru þeir að deila því með foreldrum og 

fleirum sem þau hafa e.t.v. ekki áhuga á að séu þátttakendur í félagslífi þeirra 

á samfélagmiðlum (Lang, 2015). Þess vegna er mikilvægt að horfa ekki 

einungis á Facebook þegar rannsökuð er samfélagsmiðlanotkun ungmenna. 

Yngri kynslóðir nota Snapchat í miklum mæli nú til dags (Clement, 2020). Í 

Kanada kom út rannsókn árið 2019 þar sem samfélagsmiðlanotkun ungmenna 

var rannsökuð í tengslum við netöryggi. Rannsóknin fór fram á tímabilinu 

2015–2016 og voru þátttakendur á aldrinum 13–19 ára (Adorjan og 

Ricciardelli, 2019, bls. 14–15). Í rannsókninni kom fram að vinsældir Snapchat 

stafa m.a. af því að þar er valið ekki aðeins milli opins eða lokaðs aðgangs 

heldur handvelur þú einstaklinga til þess að senda skilaboð eða sýna efni. Þetta 

sýnir að ungmenni hafa áhuga á því að halda einkalífi sínu á samfélagsmiðlum 

í friði og vilja ekki gera efni aðgengilegt fyrir stóran hóp af kunnugum eða 

ókunnugum. Af því mætti draga þá ályktun að ungmenni velti netöryggi 

talsvert fyrir sér. Þversögnin er hins vegar sú að ungmenni virðast ekki leggja 

mikla áherslu á netöryggi og er afsökun þeirra oftast sú að þau „hafi ekkert að 
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fela“ (Adorjan og Ricciardelli, 2019, bls. 21–22). Í þessu hugarfari felst 

ákveðin uppgjöf á því að vernda friðhelgi sína á netinu. Það er kannski 

skiljanlegt vegna þess að þessi aldurshópur elst upp við neikvæða umræðu um 

netöryggi og það hugarfar að ómögulegt sé að hafa stjórn á fyrirbærum eins og 

gagnaöflun stórra tæknifyrirtækja. Sumir sem berjast gegn þessu sniðganga 

ýmis fyrirtæki eða vefsíður sem stunda gagnaöflun en fyrir ungmenni er það 

oft óhugsandi möguleiki vegna þess hversu stór hluti félagslífs þeirra fer fram 

á samfélagsmiðlum. Hugmynd ungmenna um friðhelgi er því oft ólík hugmynd 

eldri kynslóða því algengt er fyrir ungmenni að líta svo á að með því að stjórna 

hvaða efni þau deila á samfélagsmiðlum, þá séu þau í raun að stjórna friðhelgi 

sinni (Adorjan og Ricciardelli, 2019, bls. 22). Í því felst þversögnin: Að 

ungmenni vilji nota forrit eins og Snapchat svo enginn sjái efnið nema þeir 

notendur sem þau vilja hafa samskipti við en aftur á móti hafa þau engar 

áhyggjur af friðhelgi einkalífs á samfélagsmiðlum eða netöryggi vegna þess að 

„þau hafa ekkert að fela“. Ungmenni virðast ekki hafa áhyggjur af því að verja 

einkalíf sitt gegn stórfyrirtækjum eða stjórnvöldum, heldur er þeim annt um 

friðhelgi sína gagnvart sínu nánasta fólki og öðrum ungmennum (Adorjan og 

Ricciardelli, 2019, bls. 22).  

2.3 Nethættur 

Það er ljóst að á samfélagsmiðlum, líkt og í lífinu öllu, felast margvíslegar 

hættur og á undanförnum árum, á þessum umbrotstímum í tækni og 

samskiptaleiðum barna, hefur verið reynt að greina hætturnar og bregðast við 

þeim. Eins og áður var sagt hafa mörg ritverk komið í kjölfar rannsóknarinnar 

EU Kids Online, sem sneri að netnotkun barna og nethættum. Í einni slíkri 

grein var skoðað hvaða hættur, sem steðja að börnum, valdi mestum áhyggjum 

hjá foreldrum þeirra. Þessi spurning var lögð fyrir foreldra barna á aldrinum 

9–16 ára og voru svarmöguleikarnir níu talsins en tveir þeirra voru tengdir 

netnotkun. Í ljós kom að aðaláhyggjur foreldra voru námsárangur, 

umferðarslys, einelti og afbrot en þar á eftir komu áhyggjur vegna netnotkunar, 

þ.e. áhyggjur af því að ókunnugur aðili geti nálgast barnið og áhyggjur af því 

að barnið sjái óviðeigandi efni. Þetta sýndi fram á það að foreldrar höfðu meiri 

áhyggjur af hættum netsins heldur en áfengisnotkun, eiturlyfjanotkun, að 

komast í kast við lögin eða kynferðislegum athöfnum barna sinna (Livingstone 

o.fl., 2012, bls. 2).  
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Því má velta fyrir sér hvort þessar áhyggjur séu réttmætar og hvað þurfi að 

varast með börn á netinu. Á seinustu árum hefur verið reynt að svara þessum 

spurningum með því að rannsaka mögulegar nethættur og hversu algengt er að 

börn hafi komist í kynni við þær. Fram kom í EU Kids Online að þriðjungur 

barna á aldrinum 9–16 ára hafði séð kynferðislegar myndir á netinu og sagði 

það hafa komið sér í uppnám. Fjórðungur hafði fengið kynferðisleg skilaboð á 

netinu. Fjögur af hverjum fimm börnum höfðu fengið dónaleg eða særandi 

skilaboð á netinu sem kom þeim í nokkuð mikið eða mjög mikið uppnám og 

12% barna höfðu hitt manneskju sem þau kynntust á netinu og sú upplifun 

hafði komið þeim í uppnám. Algengara var meðal eldri barna að hafa upplifað 

nethættur en yngri börnin voru líklegri til að komast í uppnám af þeim 

(Livingstone o.fl., 2012, bls. 4). 

Fleiri nethættur voru skoðaðar og kom þar í ljós að eitt barn af hverjum sex 

á aldrinum 14–16 ára höfðu séð hatursorðræðu á netinu og eitt af hverjum tíu 

hafði séð efni sem fjallar um sjálfskaða og/eða tengjast eiturlyfjanotkun. Ein 

af hverjum fimm stúlkum á aldrinum 14–16 ára hafði séð efni sem ýtir undir 

eða talar fyrir lystarstoli (e. anorexia) og einn af hverjum tuttugu drengjum á 

aldrinum 11–16 ára hafði séð efni sem fjallar um sjálfsvíg (Livingstone o.fl., 

2012, bls. 12). 

Þegar þessar niðurstöður um nethættur, og hversu algengt það er að börn 

upplifi eitthvað á netinu sem þau ættu annars ekki að upplifa, komu í ljós þá 

var eðlilegt að fólk velti því fyrir sér af hverju þetta væri og hvernig væri hægt 

að sporna gegn því. Í einni grein, sem kom út árið 2012, var skoðað hvort 

samfélagsmiðlanotkun yki líkur á nethættum. Þar kom í ljós að börn, sem nota 

samfélagsmiðla, eru 46% líklegri til þess að hafa fengið kynferðisleg skilaboð, 

55% líklegri til að hafa séð kynferðislegt myndefni, 56% líklegri til að hafa séð 

hatursorðræðu, 114% líklegri til að hafa orðið fyrir einelti á netinu og 163% 

líklegri til að hafa hitt fólk sem þau kynntust á netinu. Þessar niðurstöður koma 

kannski ekki mikið á óvart vegna þess að samskipti barna og ungmenna fara 

að svo miklu leyti fram í gegn um samfélagsmiðla en það sem kemur kannski 

á óvart er að þau börn, sem segjast vera mjög fær í því að nota netið, eru 30–

45% líklegri til þess að upplifa einhverja af ofangreindum nethættum. Þetta 

stangast á við þær kenningar að þau börn, sem eru færari í netnotkun, séu betri 

í því að forðast hættur netheima (Staksrud, Kjartan Ólafsson og Livingstone, 

2012, bls. 48). Þar af leiðandi virðist netfærni ekki hafa lykiláhrif í því að 
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forðast nethættur heldur virðist það frekar fara eftir einstaklingum og 

aðstæðum þeirra (Staksrud o.fl., 2012, bls. 49). 

Árið 2014 var gerð rannsókn sem hét Net Children Go Mobile sem var 

sambærileg við EU Kids Online en nú var áherslan meiri á snjallsíma. Þannig 

fæst samanburður á niðurstöðum frá 2010 og svo 2014. Í ljós kom að hæfni 

barna til að verja sig á netinu jókst. Árið 2010 sögðust 43% barna á aldrinum 

11–13 ára kunna að breyta friðhelgisstillingum sínum en þetta hlutfall hækkaði 

í 55% árið 2014. Hins vegar var lítið um jákvæðar fréttir þegar nethætturnar 

voru skoðaðar því á þessum fjórum árum hafði orðið einhver aukning á sumum 

nethættum og aðrar höfðu staðið í stað. Hlutfall barna, sem hafa komist í 

uppnám af einhverjum nethættum, jókst úr 13% upp í 17% og var mesta 

aukningin meðal stúlkna og unglinga (Livingstone o.fl., 2014, bls. 20). Árið 

2010 höfðu 37% barna á aldrinum 11–13 ára sagst kunna að eyða gögnum sem 

sýna hvað þau hafa verið að gera á netinu. Árið 2014 hafði það hlutfall hækkað 

upp í 53% (Livingstone o.fl, 2014, bls. 17). Einnig jókst neteinelti úr 8% í 12% 

og þá sérstaklega meðal stúlkna og barna á aldrinum 9–10 ára (Livingstone 

o.fl., 2014, bls. 21). Hlutfall barna á aldrinum 9–16 ára, sem hefur séð 

kynferðisleg myndefni, hefur aukist úr 26% upp í 28% (Livingstone o.fl., 2014, 

bls. 22) og hlutfall barna sem hefur verið í samskiptum við manneskju sem þau 

kynntust á netinu hefur lækkað úr 29% niður í 26%. Hins vegar hefur hlutfall 

þeirra sem hafa hitt manneskju sem þau kynntust á netinu hækkað úr 8% upp í 

11% á tímabilinu 2010–2014 (Livingstone o.fl., 2014, bls. 24). 

Á þessu tímabili jókst hlutfall barna á aldrinum 11–16 ára sem höfðu 

upplifað einhvers konar ofnotkun á netinu. Einnig jókst hlutfall þeirra barna 

sem höfðu eytt minni tíma í heimanám, þeirra sem höfðu minni samskipti við 

vini og fjölskyldu og þeirra sem létu það trufla sig þegar þau komust ekki á 

netið. Árið 2014 hafði eitt af hverjum fjórum börnum, a.m.k. endrum og eins, 

neitað sér um næringu eða svefn út af netinu (Livingstone o.fl., 2014, bls. 25). 

Í rannsóknunum tveimur var skoðað hvort börn hefðu upplifað sömu tíu 

nethætturnar. Þær voru: Samskipti við ókunnuga á netinu, séð kynferðislegt 

myndefni, fengið kynferðisleg skilaboð, séð hatursorðræðu, séð efni sem 

auglýsir lystarstol, séð efni sem auglýsir eiturlyfjanotkun, séð efni sem auglýsir 

sjálfskaða, séð efni sem styður sjálfsvíg, að hitta manneskju sem maður kynnist 

á netinu og hvort barnið hafi upplifað einelti. Árið 2010 höfðu 48% barna á 

aldrinum 11–16 ára upplifað eina eða fleiri af þessum nethættum en það 

hlutfall jókst upp í 52% árið 2014 og var aukningin mest meðal stúlkna og 
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ungra barna (Livingstone o.fl, 2014, bls. 26). Niðurstöður rannsóknanna 

tveggja benda sterklega til þess að samhengi sé milli aðgengis og tækifæra á 

netinu annars vegar og aukinnar hættu hins vegar (Livingstone o.fl., 2014, bls. 

27). 

2.4 Heilsufarsáhrif snjalltækja og 

samfélagsmiðla 

Talsvert hefur verið rætt um lýðheilsu ungmenna og barna á seinustu áratugum 

og mögulegt er að kyrrseta hafi aukist með tímanum. Á þessu ári kom út grein 

um evrópska rannsókn þar sem fylgst var með 526 börnum yfir fjögurra ára 

tímabil frá því að þau urðu þriggja ára. Í rannsókninni var samband milli 

ofþyngdar, skjátíma og útileiks skoðað. Í ljós kom að hár skjátími hafði áhrif á 

ofþyngdarstuðul á þessu tímabili en ekki fannst skýrt samband milli útileiks og 

ofþyngdar. Með hverri klukkustund sem bætist við meðalskjátíma einstaka 

barns, á tímabilinu, jókst hættan á því að vera yfir meðalmörkum í þyngd um 

66% og næstum tvöfaldaði líkurnar (94%) á því að vera í ofþyngd við 6 ára 

aldur (Schwarzfischer o.fl. 2020, bls. 1). Þessar niðurstöður segja okkur að 

mikill skjátími er áhættuvaldur fyrir ofþyngd barna, óháð því hversu miklum 

tíma barnið eyðir úti í leik. Með því að minnka skjátíma leikskólabarna um 

einn klukkutíma á viku er mögulega hægt að fyrirbyggja ofþyngd barna að 

einhverju leyti (Schwarzfischer o.fl., 2020, bls. 2). Þetta sýnir einnig mikilvægi 

þess að grípa snemma inn í og reyna að takmarka afþreyingu barna, sem felur 

í sér mikla kyrrsetu eins og snjalltækjanotkun gerir, sérstaklega hjá börnum 

sem þegar eru í ofþyngd (Schwarzfischer o.fl., 2020, bls. 8). 

Þó svo óhófleg kyrrseta og skjátími hafi sennilega einhver líkamleg áhrif 

þá hafa andleg áhrif verið mun meira rannsökuð á seinustu árum. Til að mynda 

kom út í fyrra rannsókn frá Úkraínu þar sem 17 ára stúlkur voru þátttakendur í 

rannsókn sem skoðaði áhrif skjátíma á tilfinningar þeirra. Í ljós komu dæmi 

þess að þegar skjátími fer yfir 6 klukkustundir á dag þá hafi hann áhrif á 

tilfinningaraskanir stúlkna á unglingsaldri. Rannsakendur kalla þetta skerta 

persónuleikaaðlögun (e. impaired personality adaptation) og segja hana 

einkennast af miklum persónulegum kvíða, ágreiningi við fjölskyldumeðlimi, 

slæmri sjálfsmynd og neikvæðu mati á eigin samskiptafærni (Vysochyna, 

Avramenko, Kramarchuk og Yashkina, 2019, bls. 85–87). 
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Árið 2014 kom út rannsókn, sem var framkvæmd í sex evrópskum löndum 

og þ.m.t. á Íslandi og tóku þátt í hennitæplega 11 þúsund ungmenni á aldrinum 

14–17 ára (Tsitsika o.fl., 2014, bls. 141). Í ljós kom að vinsælasta forritið til 

samskipta var í 70% tilfella samfélagsmiðill og mikill meirihluti þátttakenda 

allra landa notuðu samfélagsmiðla daglega. Þó rannsóknin hafi farið fram 

þegar snjallsímavæðing barna var í raun á byrjunarstigi, þá sögðust 38% eyða 

meira en tveimur klukkutímum á virkum dögum á samfélagsmiðlum og 60% 

sögðust eyða meira en 2 klst. um helgar, stelpur meira en strákar. (Tsitsika o.fl., 

2014, bls. 143). Fram kemur í rannsókninni að samhengi er milli mikillar 

samfélagmiðlanotkunar og lélegs námsárangurs en einnig skoruðu þeir hærra í 

sálrænum vandamálum sem notuðu samfélagmiðla mikið. Það sem vekur 

sérstakan áhuga er að vísbendingar birtust um að þetta sé ólíkt eftir 

aldursstigum. Meiri samfélagsmiðlanotkun tengdist meiri félagshæfni hjá eldri 

hluta viðmælenda en hjá yngri hópnum tengdist meiri samfélagsmiðlanotkun 

frekar auknum sálrænum vandamálum. Það gefur merki um að mikil 

samfélagsmiðlanotkun geti skilað sér sem tækifæri til að þróa félagshæfni hjá 

eldri börnum en geti hins vegar haft neikvæð áhrif á sálræna heilsu hjá yngri 

börnum sem ekki hafa nógu þróaða félagshæfni til að takast á við samskipti á 

netinu (Tsitsika o.fl., 2014, bls. 144–146).  

Tengsl milli andlegra vandamála og lengd þess tíma, sem varið er á netinu, 

hafa verið skoðuð og kom m.a. fram í stórri evrópskri rannsókn, sem skoðaði 

tengsl milli mikillar netnotkunar og andlegrar heilsu, að þegar netnotkun fer 

yfir ákveðin mörk þá tvöfaldast líkur á hegðunar- og námsörðugleikum, ásamt 

ýmsum geðrænum kvillum eins og þunglyndi og kvíðaröskun. Þetta eru 

alvarlegar niðurstöður en hins vegar slá höfundar þann varnagla að ekki sé 

endilega víst hvort þessar niðurstöður bendi til þess að óhófleg netnotkun sé 

orsök eða hvort þau ungmenni, sem upplifa andlega erfiðleika, leiti frekar í 

netið til að forðast veruleika sinn (Skarupová, Kjartan Ólafsson og Blinka, 

2015, bls. 121–122). 

Í rannsóknum á þessu viðfangsefni er oft bent á neikvæð áhrif á félagslega-

og líkamlega heilsu og þá helst út frá skorti á svefni. Hins vegar geta 

netsamskipti einnig haft jákvæð áhrif á unglinga, eins og kom hér fram að ofan, 

en einnig er mikilvægt að taka það með í reikninginn að stundum eiga 

ungmenni erfitt með samskipti utan netsins og þá geta netsamskipti reynst 

mikilvæg (Ólína Freysteinsdóttir, Halldóra S. Guðmundsson og Kjartan 

Ólafsson, 2015, bls. 54). Þessir erfiðleikar geta verið af ýmsum toga. Það er 
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ekki einungis þannig að sumir eru feimnir og eiga erfitt með að hvetja sig til 

að eiga samskipti í persónu, heldur getur búseta líka skipt miklu máli. Með 

netsamskiptum geta ungmenni átt í samskiptum og eignast vini óháð búsetu 

sinni. 

Þegar fjallað er um andlega heilsu barna og ungmenna í tengslum við 

samfélagsmiðla og snjalltækjanotkun þá er stundum talað um kvíðaeinkenni í 

beinum tengslum við snjallsímana. Þetta hefur verið kallað 

símaaðskilnaðarkvíði (nomophobia) og lýsir hann sér þannig að börn trúa því 

að þau séu að missa aðgengi að upplýsingum eða tengingu við umheiminn. Þar 

af leiðandi upplifa þau kvíða eða vanlíðan þegar þau eru ekki með snjallsímana 

sína í lengri tíma. Ástæðan fyrir þessum sterku tilfinningum er sú að börn eru 

þar orðin félagslega háð því að hafa snjallsímana sína. Einnig veldur það þeim 

kvíða að vera óviss um hvenær þau geta litið á snjallsímana sína aftur og þar 

með líður þeim eins og þau séu búin að missa stjórn. Það getur tekið börn u.þ.b. 

10 mínútur, frá því að þau missa aðgengi að snjallsímanum, þar til þau fara að 

finna kvíðaeinkenni. Þau hafa svo neikvæðar afleiðingar eins og skerta 

geðheilsu eða minni virkni og athafnir (Carels, 2019, bls. 10). Einkennum 

mikillar netnotkunar var í einni íslenskri grein líkt við einkenni fjárhættuspilara 

þar sem þau voru t.d. að ungmenni voru að lenda í togstreitu milli þess að vera 

á netinu annars vegar og hitta vini og mæta á æfingar hins vegar. Smám saman 

draga þau sig út úr öllum félagsskap og samskiptum öðrum en netsamskiptum 

en í þessari grein var talið að 1–6% íslenskra ungmenna væru haldin netávana 

(Hjördís Sigursteinsdóttir, Eva Halapi og Kjartan Ólafsson, 2014, bls. 4). Eins 

og fyrr segir er mikilvægt að átta sig á því hversu hratt tímarnir breytast í 

netheimum. Þegar þessi einkenni netnotkunar voru skoðuð þá var ofnotkun 

netsins mögulega í tengslum við tölvuleiki og samskiptamiðlar ekki orðnir jafn 

útbreiddir meðal barna og í dag. Það er því ljóst að mikil netnotkun fyrir tíma 

samfélagsmiðla er eitthvað ólík netnotkun á samfélagsmiðlum, sérstaklega þar 

sem svo mikil hluti af samskiptum fólks fer þar fram. Mikil netnotkun í dag 

þarf ekki að þýða endilega að einstaklingur sé að einangrast á sama hátt og sá 

sem einangraði sig í tölvuleikjum fyrir nokkrum árum. Í augum ungmenna í 

dag er snjallsíminn lykillinn að vinasamböndum, félagslegri stöðu og 

sjálfsmynd. Samfélagið hefur kennt þeim að það sé mikilvægt fyrir félagslega 

stöðu og persónuímynd að bregðast fljótt við tilkynningum. Það veltur allt á 

því að hægt sé að ná í þig, óháð tíma og stað (Carels, 2019, bls. 10). 
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2.5 Þáttur skólans 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er fjallað um hugtakið miðlamennt en með því er 

mælst til að skólar noti ýmsa miðla í kennslu og læra þá nemendur um notagildi 

þeirra og áhrif á menninguna. Leitast er eftir að nemendur læri að meta miðlað 

efni og þjálfist í notkun ólíkra miðla við efnisgerð og þekkingarsköpun. Þessi 

áhersla dregur engan veginn úr mikilvægi ritunar og lesturs heldur er athyglinni 

nú einnig beint að tæknimöguleikum þegar kemur að samskiptum, námi og 

merkingarsköpun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 19). 

Skólar eiga því að vera fúsir til að nota ólíka miðla til að þróast í takti við 

samfélagið en einnig til að þjálfa nemendur. 

Skólar hafa þurft að endurskoða ýmislegt í þessari hröðu þróun í 

upplýsingatækni. Þeir þurfa ekki einungis að standast tímans tönn með því að 

beita upplýsingatækni og þróa kennsluaðferðir sínar heldur standa margir 

skólar frammi fyrir því að vega og meta kosti þess að nýta snjallsíma í 

skólastarfi eða hvort rétt sé að hefta snjallsímanotkun. Það liggja fyrir margar 

rannsóknir sem benda til þess að netsamskipti, áhorf og gagnvirkir miðlar eigi 

þátt í því að kvíði greinist í síauknum mæli hjá ungmennum samtímans. Þessi 

aukning tengist því mögulega að ungmenni sjá og bregðast við fjöldanum af 

stafrænum skilaboðum. Þau túlka þessi skilaboð út frá þeirra eigin lífi og 

hugmyndum um sitt eigið sjálf. Það getur verið kvíðavaldandi og ef kvíðinn 

verður of mikill þá fer hann að hafa áhrif á sjálfsmynd, námsárangur og 

vinasambönd. Sérstaklega má nefna fjóra kvíðavaldandi þætti sem geta komið 

fram út frá netnotkun ungmenna: Samanburður við annað fólk, neteinelti, 

félagsleg einangrun og fíkn. Það er mikilvægt að kennarar og skólastjórnendur 

bregðist við þessum breyttu tímum (Tomoniko, 2019, bls. 4).  

Yngri kynslóðir hafa vanist fjölverkavinnu (e. multitasking) í sínu daglega 

lífi en slík vinnuaðferð stangast á við hefðbundnar hugmyndir um fulla athygli 

á eitt verkefni í einu. Það má auðveldlega skilja sem svo að með fjölverkavinnu 

séu afköstin meiri, en í raun er viðkomandi að stökkva á milli verkefna í sífellu 

og það getur haft hamlandi áhrif á framvindu verkefnanna. Það sama á við um 

það þegar athygli nemanda fer milli snjallsímans og þess sem fram fer í 

skólastofunni. Truflun af snjallsímum í tímum hefur bæði áhrif á 

námsárangurinn og hugræna sjálfstjórn. Það hefur einnig áhrif hversu langt er 

milli snjallsímans og nemandans og hefur verið sýnt fram á að þeim gengur 

verst sem hafa snjallsímann næst sér. Einnig hafa tilkynningahljóð, sama hver 
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eigandi snjallsímans er, truflandi áhrif á athygli allra nemenda í 

kennslustofunni (Carels, 2019, bls. 9). Slíkar truflanir eiga kannski í hlut þegar 

skólastjórnir taka ákvörðun um að banna snjallsíma en þá um leið eru þeir að 

skorast undan því hlutverki að kenna nemendum að nota snjallsíma í skólastarfi 

á árangursríkan hátt og bera ábyrgð á notkuninni. Hægt er að kenna nemendum 

hvers er ætlast til af þeim og gera við þá skriflegan samning um 

snjallsímanotkun. Nemendur gera sér fullvel grein fyrir því að 

snjallsímanotkun er álitin óviðeigandi, ófagleg eða jafnvel dónaleg hegðun, 

auk þess að vera truflandi. Engu að síður velja þeir að nota snjallsímana vegna 

þess að því fylgir samstundis fullnæging fyrir ákveðinni þörf og það er hún 

sem nemendum er meira annt um heldur en framtíðarhugsun um námsárangur 

(Carels, 2019, bls. 10–11). Kenna þarf nemendum að lifa með tækninni og nota 

hana á þann hátt sem er samfélagslega viðeigandi. Með því að fræða börn og 

ungmenni um hina ýmsu miðla er einnig hægt að kenna þeim að ígrunda 

upplifun sína á netinu og móta aðferðir til að draga úr kvíðaeinkennum 

(Tomoniko, 2019, bls. 4). Kennarar þurfa að taka mið af menningunni og 

tíðarandanum en þá er nauðsynlegt að gera sér grein fyrir því hversu mikilvægu 

hlutverki samfélagsmiðlar gegna í lífi ungmenna. Það þarf einhver að fræða 

börn um heim samfélagsmiðla og um hætturnar á kvíðavaldandi þáttum sem 

fylgja notkun samfélagsmiðla. Kennarar eru mikilvægir í slíkri fræðslu því þeir 

geta sett málefnið á dagskrá og hafa aðgang að ýmsu fræðsluefni varðandi 

líkamsímynd, fjölmiðlalæsi, aðferðir gegn kvíða o.fl. sem kennir nemendum 

að vera ábyrgir og heilbrigðir borgarar í heimi samfélagsmiðla og snjalltækja 

(Tomoniko, 2019, bls. 7). Þetta hugarfar kennara og skóla, að þeir eigi að axla 

meiri ábyrgð á líðan barna, kemur skýrt fram í Aðalnámskrá grunnskóla þegar 

fjallað er um hlutverk kennara. Þar er m.a. lögð áhersla að kennarar leiðbeini 

börnum og ungmennum í námi og mati á því og vinni að því að þeir tileinki sér 

heilbrigða lífshætti (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 13).  

Nýlega kom fram dæmi um hversu mikilvægir skólar geta verið varðandi 

heilsu nemenda þar sem rannsókn frá S-Kóreu sýndi fram á að skróp eða 

hugsanir um skróp geta oft verið viðvörunarmerki um þunglyndiseinkenni 

ungmenna. Ástæður fyrir því að vilja ekki fara í skólann geta verið skortur á 

félagslegum tengslum, vanlíðan í skóla, félagsfælni eða aðskilnaðarkvíði en 

þetta getur einnig verið merki um þunglyndi. Stuðningur og samtal skóla og 

foreldra geta reynst ómetanlegt þegar kemur að því að greina og grípa inn í 

þunglyndi á byrjunarstigi (Yun, Chung, Sim og Yun, 2019, bls. 7). Einnig eru 
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dæmi þess að samskipti foreldra og barna séu lykillinn að því að takast á við 

þunglyndi ungmenna. Gæði samskipta við foreldra virðast hafa áhrif þannig að 

því betri sem þau eru þeim mun minni eru líkurnar á því að ungmenni upplifi 

þunglyndiseinkenni þegar kemur á fullorðinsárin. Einnig hafa verið dæmi þess 

að ef unglingur er í meðferð við þunglyndi þá hafi hlýja og tilfinningaleg nánd 

beggja foreldra haft áhrif til að minnka þunglyndiseinkenni töluvert (Yun o.fl., 

2019, bls. 78). 

2.6 Þáttur fjölskyldunnar 

Foreldrar og aðrir nánir fjölskyldumeðlimir eru mikilvægir áhrifavaldar í 

uppeldi og það kemur því sennilega engum á óvart að fjölskyldan hefur 

talsverð áhrif þegar kemur að samfélagsmiðla- og snjalltækjanotkun. Á 

vefsíðunni Heilsuvera.is, sem er samstarfsverkefni Heilsugæslu 

höfuðborgarsvæðisins og Embættis landlæknis, er fjallað um að mikilvægt sé 

að ungmenni og foreldrar eigi samtal um skjánotkun og setji sér reglur. 

Unglingar þurfa 8–10 klst. svefn heilsu sinnar vegna og því þarf að passa að 

skjánotkun hafi ekki áhrif á grunnþarfir, eins og t.d. svefn. Foreldrum, sem 

hafa áhyggjur af barni sínu, er bent á að hafa það í huga hvort barnið sinni 

skóla og námi, hitti vini utan skóla, sé virkt í íþróttum/tómstundum, hvort það 

hafi ánægju af notkun snjalltækja eða hvort notkunin valdi kvíða, depurð eða 

skapsveiflum. Foreldrar eru spurðir hvort barnið sé sátt við skorður á 

skjánotkun, hvort það feli notkunina eða hvort foreldrar viti hvað barnið er að 

gera í tækinu (Heilsuvera, 2018).  

Ef foreldrar halda að skjánotkun barns sé komin út fyrir eðlileg mörk er 

fólki bent á að leita til heilsugæslunnar eftir aðstoð. Ekki er síður að foreldrar 

íhugi sína eigin notkun því þeir eru fyrirmyndir barna sinna og þurfa að setja 

gott fordæmi (Heilsuvera, 2018). Á vefsíðunni má einnig nálgast skjáviðmið 

fyrir börn og eru þau í þremur aldursflokkum. Í skjáviðmiðum fyrir ungmenni 

á aldrinum 13–18 ára er sagt að foreldrar þurfi að koma á jafnvægi í lífi barna 

sinna milli skjátíma og skjálausra stunda saman. Þar er bent á að skjátími komi 

ekki í stað jákvæðrar virkni og að mikilvægt sé að stilla tækin þannig að ekki 

berist stöðugar tilkynningar frá smáforritum en það er áreiti (Embætti 

landlæknis, e.d.). 

Það er margt sem bendir til þess að ef foreldrar nota einhver tæki til að stýra 

netnotkun barna sinna að þá lækki það líkurnar á að börnin komist í kast við 
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hættur sem geta leynst á netinu. Hins vegar virðist það einnig lækka tæknifærni 

barnanna og tækifæri á netinu ef stýringin felur í sér að hamla mikið eða neita 

börnum um aðgang að netinu. Hins vegar, ef foreldrar notast við „virka 

miðlun“ (e. active medium), þ.e.a.s. fylgjast með og taka þátt í netnotkun barna 

sinna, þá lækkar það líkurnar á því að börn upplifi nethættur en hefur ekki áhrif 

á tæknifærni eða tækifæri barnanna (Livingstone o.fl., 2012, bls. 17). Það kann 

að vera að ákveðið kynslóðabil sé greinilegt í tækniþekkingu en það bendir 

margt til þess að foreldrar geti bætt öryggi barna sinna með því að taka meiri 

þátt í skjánotkun þeirra. Tilhneiging foreldra til að notast við tilmæli eða 

skipanir í stað virkrar þátttöku í snjalltækjanotkun barna stafar ekki endilega 

af tæknilegri vankunnáttu foreldra heldur gæti hún verið til komin af því að 

foreldrar taka kannski ábyrgðina af börnum og leysa málin fyrir þau. Þetta kom 

fram í bandarískri rannsókn þegar fylgst var með orðræðu milli foreldra og 

barna á heimilinu varðandi skjátæki. Í ljós kom að þegar foreldrar ræddu um 

tækjanotkun við börnin sín þá var algengt að það væri með fyrirmælum eða 

reglum varðandi skjátíma. Þegar barnið bað um aðstoð eða foreldrar tóku eftir 

því að barnið væri að nota tækið á rangan hátt þá voru viðbrögðin yfirleitt 

inngrip og fyrirmæli um reglur í stað þess að túlka margmiðlunarefni fyrir 

börnunum. Foreldrar virðast frekar tala um tæknileg atriði varðandi notkun 

heldur en það sem birtist á skjánum (Domoff o.fl., 2019, bls. 409). 

Árið 2012 kom fram í evrópskri rannsókn að aðeins 27% barna og tæplega 

þriðjungur foreldra höfðu trú á því að foreldrar gætu hjálpað við að halda 

barninu öruggu á netinu. Þriðjungur barna sagði að foreldrar þeirra vissu mikið 

um hvað börnin þeirra væru að gera á netinu og ólíkt því, sem oft hefur verið 

haldið fram, þá voru aðeins 7% sem sögðust reglulega hunsa ráðgjöf foreldra 

sinna um netnotkun. Aðeins 44% foreldra töldu sig geta hjálpað barni sínu að 

takast á við vandamál á netinu en aðeins 27% höfðu trú á því að barnið gæti 

sjálft tekist á við slík vandamál. 28% foreldra höfðu trú á því að barn þeirra 

ætti eftir að rekast á eitthvað á netinu sem kæmi þeim í uppnám á næstu sex 

mánuðum og 53% foreldra fannst að þeir ættu að sýna börnum sínum meiri 

áhuga á netnotkun þeirra. Hins vegar voru aðeins 15% barna sem óskuðu þess 

að foreldrar þeirra hefðu meiri áhuga á netnotkun þeirra (Livingstone o.fl., 

2012, bls. 17). 

Milli áranna 2010 og 2014 virðist ekki mikið hafa breyst í tengslum við 

foreldrahlutverkið á netinu. U.þ.b. 2/3 foreldra sögðust hafa gefið börnum 

sínum ráð um það hvernig sé hægt að nota netið á öruggan hátt en foreldrar 
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virtust miklu frekar vilja ræða um netöryggi heldur en nota tæknilegar 

stýringar. Þrátt fyrir auknar áhyggjur og vitundarvakningu hafði hlutfall 

foreldra, sem beita sér fyrir netöryggi barna sinna, ekki hækkað á þessum 

fjórum árum. Algengara var þó að foreldrar tækju þátt í netnotkun yngri barna 

og stúlkur fengu aðeins meiri ráðgjöf um netöryggi en hins vegar virðast 

drengir fá minni ráðgjöf en áður (Livingstone o.fl., 2014, bls. 29). 

Algengast er að foreldrar barna á aldrinum 11–16 ára, í öllum löndum 

rannsóknarinnar, noti frekar hamlandi aðgerðir, eins og að banna 

samfélagsmiðla og nota netstýringu eða síur. Slíkar aðgerðir eru algengari 

heldur en hvetjandi þátttaka, eins og að hvetja, mæla með, hjálpa eða ræða við 

börn um netnotkun. Eina undantekningin frá þessu er að segja barninu að gefa 

ekki upp persónulegar upplýsingar á netinu. Tíðni slíkra fyrirmæla lækkaði 

milli 2010 og 2014 úr 65% niður í 53% og þrátt fyrir að foreldrar séu almennt 

hvattir til þess að ræða við börn sín um það hvað þau gera á netinu þá lækkaði 

tíðni þess úr 70% niður í 65% á þessum fjórum árum (Livingstone o.fl., 2014, 

bls. 30). 

Ef til vill er tilhneiging foreldra til að beita boðum og bönnum við 

snjalltækjanotkun ávani. Bandarísk rannsókn sýndi fram á það sama í orðræðu 

foreldra við yngri börn. Rannsóknin var byggð á hljóðupptökum af heimilum 

þar sem rannsökuð voru samskipti milli foreldra og barna. Í ljós kom að 

samskipti þeirra á milli um skjátæki voru aðallega hamlandi eða í tengslum við 

tæknileg atriði (Domoff o.fl., 2019, bls. 404). Það virðist sem börn spyrji oft 

og reyni að koma af stað samtali sem myndi hvetja til virkrar þátttöku foreldra. 

Hins vegar eru foreldrar ekki með slíkt frumkvæði heldur bregðast þeir einkum 

við spurningum og ef barnið er í tæknilegum vandræðum. Systkini eru hins 

vegar mun virkari í umræðum um snjalltækin heldur en foreldrar. Yngri 

systkini læra margt af þeim eldri og talsverð umræða um notkun á sér stað 

þeirra á milli (Domoff o.fl., 2019, bls. 405). Það virðist vera að ung börn hafi 

mikinn áhuga á virkri þátttöku foreldra sinna. Foreldrar átta sig e.t.v. ekki á 

þessu og einblína á að barnið sé að nota tækið rétt, eða að skjátíminn sé ekki 

of mikill, en taka ekki þátt í því sem barnið gerir í tækinu. Þetta gæti verið 

mikilvægt atriði í tengslum við samskiptaleysið milli barna og foreldra um 

snjalltæki þegar börnin verða eldri. 

Vísbendingar eru um að foreldrar upplifi hálfgert ráðaleysi þegar kemur að 

snjalltækjum, sér í lagi þeir foreldrar sem ekki eru mjög kunnugir 

samfélagsmiðlum eða netheimum unglinga. Eitthvað hefur verið skrifað um 
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þennan málaflokk hérlendis á seinustu árum og hafa aðferðir foreldra einnig 

verið skoðaðar. Árið 2015 var rætt við unglinga sem höfðu reynslu af því að 

foreldrar þeirra beittu einhvers konar takmörkunum á tölvunotkun þeirra. 

Þessar aðferðir voru sumar ólíkar en þar má nefna tölvustraff og tölvulausa 

daga en síðan voru aðrir sem slökktu á netbeini eða fjarlægðu tölvur barnanna. 

Einnig voru margir viðmælendur sem lýstu því að foreldrar þeirra bæðu þá að 

hætta í tölvunni (Ólína Freysteinsdóttir o.fl., 2015, bls. 60). Takmörkin sem 

foreldrar settu voru viðbrögð við ýmis konar vandamálum sem talin voru 

tengjast tölvunotkun. Í nokkrum tilfellum voru viðmælendur að eyða 4–6 

tímum á virkum dögum og 12–16 klst. um helgar í tölvunni (Ólína 

Freysteinsdóttir o.fl., 2015, bls. 60). Tölvunotkun viðmælenda var svo mikil 

að hún kom niður á lífsgæðum eins og námi, svefni og næringu en stuðlaði 

almennt að óheilbrigðum lífsstíl. Jafnframt tengdu viðmælendur mikla 

tölvunotkun við persónuleg vandamál, einelti og einmanaleika (Ólína 

Freysteinsdóttir o.fl., 2015, bls. 65). Viðmælendur sögðu frá því að þeir myndu 

bregðast við aðgerðum foreldra sinna með pirringi en það var áhugavert að sjá 

að þeir höfðu samt skilning á aðgerðunum og sögðu þær gagnlegar og jafnvel 

nauðsynlegar (Ólína Freysteinsdóttir o.fl., 2015, bls. 61). Þetta er í takti við 

aðra íslenska viðtalsrannsókn þar sem kom í ljós að viðmælendur sögðust nota 

netið þegar þeir geta ekki hitt vini sína en gera sér samt grein fyrir því að með 

tímanum hitta þeir vini sína sjaldnar í persónu og hafa frekar samskipti á 

netinu. Þau lýstu því hvernig þau hættu að hitta fólk og dæmi voru um það að 

með tímanum myndu þau fjarlægjast vinina svo mikið að þau upplifðu 

einmanaleika (Hjördís Sigursteinsdóttir o.fl., 2014, bls. 7–10). 

Það má álykta af þessum íslensku rannsóknum að unglingar séu meðvitaðir 

um hættuna á því að einangrast og þeir reyni oft að setja sér mörk því þeir telja 

sig þurfa á þeim að halda, en eiga hins vegar mjög erfitt með að standa við þau. 

Þeir viðurkenna að þeir séu sjálfir ekki hæfir til að setja sér mörk og þurfi því 

aðstoð foreldra. Að því sögðu þá er það vandasamt verk fyrir foreldra því það 

skiptir ekki endilega öllu máli hvaða mörk foreldrar setja heldur er það 

lykilatriði að mörkin séu skýr. Þeir unglingar sem sögðu að mörk foreldra 

þeirra væru skýr sýndu fram á minni pirring yfir takmörkunum og virtust frekar 

ná að sinna námi og félagslífi, en einnig kvörtuðu þeir síður yfir svefnleysi 

(Ólína Freysteinsdóttir o.fl., 2015, bls. 62–64). Viðmælendur, sem bjuggu við 

óskýr takmörk foreldra, virtust frekar upplifa einkenni netávana, eins og 

stjórnleysi í netnotkun, einangrun, svefnleysi, slæm samskipti við foreldra og 
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námsörðugleika. Þessar niðurstöður benda til þess að mikilvægi fjölskyldunnar 

sé ljóst þegar kemur að netávana barna en jafnframt er mikilvægt að efla 

samstöðu foreldra því oft eru aðgerðir við netávana aðeins á herðum annars 

foreldris þó svo foreldrar búi saman. Þannig er hægt að styrkja fjölskyldukerfið 

og ávinningurinn af því er skýr (Ólína Freysteinsdóttir o.fl., 2015, bls. 66–67).  

Það munu sennilega flestir samþykkja að börn læri það sem fyrir þeim er 

haft en einnig kom út rannsókn fyrir tveimur árum í Taívan. Hún sýndi sömu 

niðurstöður og fleiri rannsóknir, sem hér hefur að verið stiklað á, þ.e. að lítil 

hreyfing og óhófleg skjánotkun barna er áhættuvaldur fyrir lýðheilsu barna. 

Áhugavert var hins vegar að skjátími foreldra var einnig til rannsóknar og fram 

komu tengsl milli hans og skjánotkunar barnsins. Skjánotkun foreldra hefur 

áhrif á þær reglur sem þeir setja börnum sínum og það tvennt hefur loks áhrif 

á skjánotkun barnsins – og hún hefur loks áhrif á hreyfingu og heilsu. Þar með 

má færa rök fyrir því að skjánotkun foreldra hafi áhrif á heilsu barna ef litið er 

til fordæmis og viðhorfs til skjánotkunar (Lin o.fl., 2018, bls. 289–293). Þegar 

þessar niðurstöður liggja fyrir þá má velta fyrir sér hvernig sé heppilegast að 

nálgast aðgerðir við ofþyngd barna. Færa má rök fyrir því að ekki sé síður 

mikilvægt að fræðsluefni taki mið af foreldrum en að einblína á barnið (Lin 

o.fl., 2018, bls. 286). Þetta getur líka sagt okkur að ekki sé nóg að bregðast rétt 

við og taka þátt í lífi barna með snjalltæki heldur er líka mikilvægt fyrir foreldra 

að gera sér grein fyrir því að þeirra eigin skjánotkun hefur áhrif á skjánotkun 

barna þeirra.  
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3. Aðferðafræði 

Markmið þessarar rannsóknar var að öðlast skilning á upplifun barna og 

sjónarhorni þeirra á snjalltækjanotkun en einnig var leitast eftir því að fá innsýn 

í menningarheim ungmenna á samfélagsmiðlum. Þær spurningar sem leitast 

var eftir að svara voru að miklu leyti miðaðar út frá því fræðilega efni sem 

hefur komið út á seinustu árum varðandi skjátíma og netnotkun barna og 

ungmenna og má þar nefna skjátíma, andlega og líkamlega líðan, áhrif 

snjalltækja á fjölskyldur, snjalltæki í skólum og netöryggi. Jafnframt var 

rannsakandi meðvitaður um að hann væri að renna út í blint að einhverju leyti 

vegna þess að samfélagsmiðlanotkun á grunnskólaaldri hafði hann ekki 

upplifað á eigin skinni og því var markmiðið ekki einungis að rannsaka 

afmarkaða þætti í snjalltækjanotkun ungmenna heldur var það ekki síður að 

skoða hvernig ungmenni nota snjalltæki og samfélagsmiðla og hvaða áhrif 

hefur notkunin á þau. Í þessum hluta ritgerðarinnar verður fjallað um 

rannsóknarferlið og þá aðferð sem notuð var ásamt helstu þáttum 

rannsóknarinnar í eftirfarandi köflum.  

3.1 Rannsóknaraðferð 

Á undirbúningstímabili rannsóknarinnar reyndist erfitt að ákveða hvaða 

rannsóknaraðferð væri heppilegust og áður en hún var ákveðin voru teknar 

nokkrar stefnubreytingar. Börn og snjalltæki eru vítt viðfangsefni þar sem má 

finna áhugaverðar niðurstöður hvar sem stigið er niður. Eftir að hafa ákveðið 

að útiloka megindlega rannsóknaraðferð stóð valið milli rýnihópa og e.t.v. 

etnógrafíu en þá fannst rannsakanda rétt að rödd barna fengi að stýra ferðinni. 

Til þess þótti heppilegt að vera með rýnihópa og beita sókratískri 

samtalsaðferð. Þá skall á heimsfaraldurinn Covid-19 sem leiddi af sér 

samkomubann og frestun skólahalds. Það fækkaði mögulegum 

rannsóknaraðferðum og lokaniðurstaðan var sú að þessi rannsókn myndi 

byggja á einstaklingsviðtölum. Það þýddi að þó svo viðmælendur yrðu færri 

en í rýnihópum þá væri hins vegar auðveldara að fara af meiri dýpt í málefnin 
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og hægt væri að heyra rödd viðmælenda betur með því að gefa þeim frelsi til 

að sjá sig (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 145). Þessi rannsóknaraðferð hentar 

viðfangsefninu ágætlega þar sem rannsóknarefnið er hvorki einfalt né skýrt 

hvers leitast er eftir. Með því að ræða undir fjögur augu er hægt að heyra 

skoðanir viðmælenda og þeirra upplifun á ýmsum málefnum (Braun og Clarke, 

2013, bls. 35). Rannsakandi setti saman viðtalsramma til að afmarka, setja 

skýran fókus og til að halda tímastjórn í viðtölunum. Þemu viðtalsrammans 

voru: Dagur í lífi, líkamleg líðan, andleg líðan, fjölskyldutengsl, nám og skóli, 

vinasambönd, netöryggi og tækifæri. Í þættinum, sem fjallaði um netöryggi, 

var lagður fyrir óformlegur spurningalisti með lokuðum spurningum, þ.e. að 

aðeins var hægt að svara því játandi eða neitandi. Spurningalistinn samanstóð 

af 11 spurningum þar sem spurt var hvort nemendur hefðu upplifað nethættur 

sem byggðar eru á evrópsku rannsóknunum EU Kids Online og Net Children 

Go Mobile, sem fjallað var um í fræðilega bakgrunni þessarar rannsóknar 

(Livingstone o.fl., 2011 ; Mascheroni og Kjartan Ólafsson, 2014). Markmiðið 

með spurningalistanum var að skoða hvort viðmælendur hefðu upplifað sömu 

hættur og evrópsku börnin. Í miðju viðtali lagði rannsakandi fram 

spurningalistann. Ástæðan fyrir því að þessi leið var farin var sú að nemendur 

ættu e.t.v. auðveldara með að tala um það hvort þeir hafi upplifað nethættur ef 

þeir þyrftu aðeins að svara því játandi eða neitandi. Spurningalistinn var lagður 

fyrir í lok þess þáttar viðtalsins sem sneri að netöryggi og í kjölfarið var rætt 

við nemendur um viðbrögð þeirra þegar þeir komast í kynni við nethættur.  

Eins og með aðrar eigindlegar rannsóknir er þess ekki vænst að 

niðurstöðurnar verði slíkar að hægt sé að alhæfa út frá í stærra samhengi heldur 

er leitast eftir því að fá innsýn, sögur og hugmyndir viðmælenda til að gefa 

dæmi um viðfangsefnið (Braun og Clarke, 2013, bls. 36). 

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar eru allir nemendur í 8. bekk grunnskóla. 

Viðmælendur koma allir úr sama skóla, sem er fámennur grunnskóli í dreifbýli. 

Skóli þessi hóf fyrir nokkrum árum spjaldtölvuvæðingu og snjallsímar eru 

leyfðir innan skólans. Ekki verður sagt frá fleiri einkennum skólans til að 

tryggja trúnað viðmælenda. Ákveðið var að leita til nemenda í 8. bekk vegna 

þess að nemendur fá úthlutað spjaldtölvum í þeim bekk en einnig hafa þá allir 

viðmælendur náð aldurstakmörkum flestra samfélagsmiðla. Þátttakendur 
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rannsóknarinnar voru 6 talsins, þrír drengir og þrjár stúlkur. Allir viðmælendur 

undirrituðu samþykkisyfirlýsingu ásamt foreldrum þeirra áður en farið var af 

stað með viðtölin. Ákveðið var að nota ekki gervinöfn og því þá væri mögulega 

hægt að tengja saman svör einstakra þátttakenda og þannig rekja þau að rótinni. 

Þetta var gert til þess að tryggja trúnað viðmælenda en það getur verið 

vandasamt í fámenni. Því verður sagt frá svörum nemenda með því að líta á 

heildina og í tilvísunum verða svarendur aðeins skilgreindir eftir kynjum, 

þannig ætti að vera ómögulegt að tengja saman svör nemenda og rekja þau til 

viðmælanda.  

3.3 Framkvæmd og gagnaöflun 

Fyrsti liður framkvæmdarinnar var að hafa samband við skólastjóra en fyrr um 

veturinn hafði hugmyndin verið viðruð og var hann þá mjög áhugasamur um 

verkefnið. Fundað var með skólastjóranum þar sem framkvæmd 

rannsóknarinnar og tilgangur verkefnisins voru útskýrð. Skólastjóri lagði það 

til að hann myndi í upphafi senda póst á foreldra viðmælenda þar sem erindi 

rannsakanda væri kynnt. Foreldrum var sagt frá því að rannsakandi væri að 

leitast eftir viðmælendum í viðtalsrannsókn og að í næstu viku myndi 

rannsakandi kynna verkefnið fyrir nemendum og senda þá heim með 

samþykkisyfirlýsingu, sem bæði foreldrar og nemendur myndu skrifa undir ef 

þeir væru samþykkir því að taka þátt. Næst ræddi rannsakandi við 

umsjónarkennara 8. bekkjar og stigsstjóra, kynnti rannsóknina og óskaði eftir 

því að koma inn í kennslustund og kynna rannsóknina fyrir nemendum. Þessu 

var vel tekið og fundinn var heppilegur tími í næstu viku. Verkefnið var svo 

kynnt fyrir nemendum, rannsóknaraðferðir og meistaraprófsverkefni útskýrð 

ásamt því að svara öllum spurningum sem nemendur höfðu. Nemendur sýndu 

verkefninu áhuga og fengu þau samþykkisyfirlýsinguna útprentaða. Settur var 

fimm daga svarfrestur eftir ráði skólastjóra. Þegar svarfresturinn rann út höfðu 

allir nemendur skilað undirrituðu samþykki. 

Viðtölin fóru öll fram á skólatíma og var þeim raðað niður í samráði við 

umsjónarkennara. Þau voru tekin á tveimur dögum, í fundarherbergi skólans, 

og voru öll á bilinu 40–50 mínútur. Rannsakandi notaði viðtalsramma en leyfði 

þó samtalinu að flæða og gaf viðmælendum tækifæri á því að tjá skoðanir sínar 

á frjálsan hátt. Rannsakandi var með spurningalista fyrir framan sig, blað og 

penna til að skrá athugasemdir og voru viðtölin svo tekin upp á snjallsíma.  
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3.4 Úrvinnsla 

Þegar öllum viðtölum var lokið hófst úrvinnsla gagna. Í úrvinnslunni var farið 

eftir sex stigum aðgreiningar sem Braun og Clarke skrifuðu um (2006, bls. 79–

87). Fyrst voru viðtölin afrituð, lesin ítarlega yfir og hugmyndir punktaðar 

niður. Næst voru gögnin kóðuð og reynt að horfa eftir tengingum. Þar á eftir 

voru kóðarnir settir saman og brot úr viðtölunum fest við. Á fjórða stigi voru 

kóðarnir settir í samhengi við þemun, sem voru snjalltækjanotkun, 

samfélagsmiðlar, vinasambönd, netöryggi, líkamleg- og andleg líðan, skóli og 

fjölskylda. Á fimmta stigi var unnið áfram með þemun og reynt að átta sig, 

skilgreina þau og loks voru gögnin sett í samhengi við fræðilega bakgrunninn, 

ritgerðarspurninguna og ritgerðina í heild sinni.  

3.5 Siðferðisleg álitamál og takmörkun 

rannsóknarinnar 

Allar rannsóknir byggja á ákveðnum hugmyndum og viðhorfum rannsakanda 

en mikilvægt er að hann geri sér grein fyrir því og haldi sér hlutlausum svo 

hans eigin viðhorf hafi ekki áhrif á svör né niðurstöður. Rannsóknir geta ekki 

talist réttmætar nema siðferðislegum viðmiðum sé fylgt og til þess þarf alltaf 

hagur þátttakenda rannsóknarinnar að vera í fyrsta sæti, bæði í framkvæmd og 

úrvinnslu gagna (Creswell, 2012, bls. 230). 

Í öllu undirbúningsferlinu var rannsakandi í sífelldu samtali við sjálfan sig 

um rannsóknarefnið. Ákveðin naflaskoðun er nauðsynleg þegar farið er í 

rannsókn og gerði rannsakandi sér grein fyrir eigin skoðunum um 

viðfangsefnið og var þessi rannsókn í raun tilraun til að afsanna eigin 

kenningar frekar en að staðfesta þær.  

Áður en viðtölin hófust þurfti það að vera alveg skýrt hvers eðlis þau yrðu 

og hafði rannsakandi ímyndað sér nákvæmlega hvernig þau yrðu svo hægt væri 

að svara spurningum nemenda. Rannsakandi hafði þá smíðað viðtalsrammann 

og þannig tryggt að auðvelt yrði að útskýra eðli rannsóknarinnar fyrir 

nemendum. Rannsóknin var svo kynnt ítarlega þar sem nemendum var sagt frá 

eðli meistaraprófsritgerða, rannsóknarritgerða og hvernig einstaklingsviðtöl 
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færu fram. Einnig var trúnaður viðmælenda útskýrður nákvæmlega og þeim 

sagt hvers eðlis spurningar yrðu, hvert rannsóknarefnið væri og réttur þeirra 

útskýrður. Einnig var úrvinnslan útskýrð og hvernig hægt væri að heita fyllsta 

trúnaðar. Nemendur höfðu ekki margar spurningar þegar búið var að kynna 

verkefnið en engu að síður var svipuð útskýring gefin hverjum og einum 

viðmælanda áður en viðtalið hófst.  

Í úrvinnslunni gerði rannsakandi sér grein fyrir því að viðmælendur koma 

úr fámennum skóla í fámennri byggð og því yrði það vandasamt verk að passa 

að ómögulegt sé að rekja svör til viðmælenda. Þess vegna var ákveðið að 

einblína ekki á einstaklinginn heldur samsvörun viðmælenda sem heild. Einnig 

var farið varlega með tilvísanir og passað að ekki komi fram nein einkenni sem 

gætu gert lesanda kleift að rekja svörin.  

Það sem rannsakandi telur að takmarki rannsóknina helst er það að allir 

viðmælendur koma úr sama skóla og því getur verið að viðhorf og skoðanir 

séu skapaðar af samfélagslegum aðstæðum og viðhorfum og því væru 

niðurstöður e.t.v. ólíkar ef rætt væri við jafnaldra þeirra á öðrum stöðum 

landsins. Einnig er þess virði að minnast á það að viðmælendur eru af þeirri 

kynslóð að þeir alast upp með snjalltækjum og umræðunni sem þeim fylgir. 

Rannsakandi velti því fyrir sér hvort nemendur hefðu alist upp við neikvæða 

umræðu um ofnotkun snjalltækja og ef svo væri, hvort það hafi áhrif á svör 

nemenda ef þau eru vön og jafnvel orðin þreytt á þessari umræðu. Það gæti 

verið að stundum væru þau að gefa svör sem þau teldu viðeigandi eða „rétt“ 

heldur en þeirra eigin einlægu skoðun. En það er sama sagan og í öllum 

eigindlegum viðtalsrannsóknum, við getum ekki byggt á neinu öðru en því sem 

sagt er.
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4. Niðurstöður 

Í eftirfarandi kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar lagðar fram. 

Viðtalsramminn var kaflaskiptur eftir viðfangsefnum en hér að neðan verða 

niðurstöður lagðar fram í svipaðri kaflaskiptingu og var sett fram í fræðilega 

hluta ritgerðarinnar. Til þess að tryggja trúnað svarenda verða viðmælendum 

ekki gefin gervinöfn heldur verða þau einungis titluð eftir kynjum. 

4.1 Skjátími og netfærni 

Allir viðmælendur rannsóknarinnar eiga snjallsíma og Ipad frá skólanum en 

þar að auki á helmingur þeirra annan Ipad. Strákarnir eiga allir PlayStation4 

leikjatölvu, fjórir nemendur áttu sína eigin PC-tölvu og allir höfðu aðgang að 

eigin sjónvarpi. Helmingur viðmælenda notar snjallsímann sinn sem 

vekjaraklukku og segjast kíkja í hann um leið og þeir vakna en hinir gera það 

við fyrsta tækifæri. Það er misjafnt eftir viðmælendum hvaða smáforrit þeir 

opna fyrst en Snapchat er framarlega í forgangsröðinni hjá flestum. Önnur 

vinsæl forrit eru Instagram og TikTok.  

Snjallsímanotkun krakkanna virðist ekki breytast mikið í eðli sínu yfir 

daginn, þ.e. hvað þau gera í snjallsímanum. Frá morgni til kvölds snýst 

notkunin aðallega um að bregðast við eða skoða nýtt efni á Snapchat og 

Instagram en einnig er horft á myndbönd á Youtube og Netflix. Skjátíminn 

eftir skóla einkennist af sjónvarpsáhorfi í bland við snjallsímanotkun. 

Drengirnir minntust allir á að þeir spiluðu tölvuleiki heima hjá sér en stúlkurnar 

minntust ekkert á leikjatölvunotkun. Þær sögðust allar horfa talsvert á þætti í 

sjónvarpinu eða spjaldtölvu. Til þess nota þær Netflix og Sjónvarp Símans 

forritið.  

 
Stúlka: Þá fer ég oft að horfa á eitthvað á Netflix eða í sjónvarpinu inn á 

Síminn Premium. Ég er að horfa á nokkra marga þætti og eitthvað 

svoleiðis sem að ég horfi oftast á meðan ég er að borða og svona, áður 

en ég finn mér eitthvað annað að gera. Sem er ekkert alltaf, stundum er 

ég bara að horfa allan daginn (hlær). 

 

Kvöldstundir viðmælenda einkennast af skjánotkun og fjórir þeirra tala um að 

hafa vanist því að sofna út frá sjónvarpinu en tveir þeirra eru nú farnir að venja 

sig frekar á að sofna út frá tónlist eða hlaðvörpum. Þeir tveir, sem ekki hafa 
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sofnað út frá sjónvarpinu, eiga það sameiginlegt að foreldrar þeirra stýra því 

hvenær farið er að sofa og virðist það vera skýrt í reglum að þá sé slökkt á 

tækjunum. Þetta er gert með því að láta barnið vita af því að nú sé kominn 

háttatími eða bókstaflega með því að slökkva á netsambandinu.  

 
Stúlka: Nei, eða sko. Netið hjá mér dettur oftast klukkan 11 eða seinna, 

mamma og pabbi vita ekki af hverju og mömmu finnst það bara mjög 

fínt að það detti klukkan 11 út, þannig að... 

 

Þegar spurt var um símaskjátíma virtust flestir viðmælendur ekki vita hver 

símaskjátími þeirra sé. Einn sagðist hafa verið hissa á því hversu lítill 

meðaltíminn var einu sinni þegar hann skoðaði, þá um 2 klst. á dag. Annar 

viðmælandi vissi að um daginn hafi tíminn, sem einangraður er við Snapchat, 

verið u.þ.b. 10 klst. á viku. Tveir viðmælendur voru nokkuð meðvitaðir um 

skjátíma sinn en annar þeirra sagði símaskjátímann vera ca. 3 klst. á dag en um 

helgar færi Ipadinn í 10 klst. á dag og það væri einungis vegna þáttaáhorfs. 

Hinn sagði að símaskjátíminn væri oftast í ca. 4 klst. á dag en sjónvarpstíminn 

væri hins vegar mun meiri.  

Varðandi umræðuna um samfélagsmiðla- eða snjalltækjafíkn þá voru 

viðmælendur sammála um að það væri stundum gert of mikið úr vandamálinu. 

Allir töluðu á þá leið að þeir væru ekki haldnir neinni fíkn og finnst þeirra eigin 

notkun ekki vera neitt vandamál. Hins vegar töluðu fjórir viðmælendur um að 

annað fólk notaði snjallsímana of mikið. 

 
Stúlka: Þú veist, ég veit það eru alveg nokkrir vinir mínir sem eru bara, 

háðir þessu! En ég er ekki háð þessu þannig. Ég get alveg sett þetta niður 

í viku. Það væri ekkert að því, mér er alveg sama bara. En það eru alveg 

nokkrir vinir mínir sem þurfa að vera með hann 24/7, alltaf. Eins og 

bróðir minn! (hlær). 

 

Viðmælendur voru þó flestir á þeirri skoðun að oftast væri of mikið gert úr 

vandamálinu í umræðu um snjalltækjanotkun. 
 

Stúlka: Jááá. Mér finnst, þetta er ekkert svakalegt að vera í símanum 

sínum pínu lengi en ég skil samt hvaðan sjónarhornið er að koma fram. 

Þú veist, að þetta sé, (leikur með fýlulegri rödd) ,,við erum alltaf í 

símanum. Það eyðileggur í okkur augun" þú veist, ég skil það alveg. 

 

Flestir viðmælendur vildu meina að það væri alltaf hægt að ná í þá. Einn 

viðmælandi sagðist oft skilja snjallsímann sinn eftir og það væri oft erfitt að ná 
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í hann og annar sagðist fá svo margar tilkynningar í snjallsímann sinn að hann 

myndi ekki kippa sér mikið upp við það. Því væri sennilega fljótlegast að 

hringja. Almennt virðast þeir þó yfirleitt vera með snjallsímann við höndina og 

tilbúnir að bregðast við skilaboðum um leið og þau berast. Í viðtölunum voru 

krakkarnir spurðir að því hvort þeir myndu segja að þeir séu færir á tækin sem 

þeir nota og allir svöruðu játandi. 

 
Piltur: Já ég er alveg fær, ég er alveg flinkur. Ég þarf alveg stundum 

hjálp af því að ég geri oftast bara einfalda hluti en ég myndi alveg segja 

að ég sé alveg góður á þessum tækjum. 

 

Þó sögðu fjórir af sex að ef þeir lenda í tæknilegum örðugleikum eða þurfa að 

breyta stillingum þá þyrftu þeir vanalega aðstoð. Helmingur viðmælenda 

sagðist hafa fengið mesta ráðgjöf um netið og samfélagsmiðla frá foreldrum, 

tveir frá vinum og einn sagðist hafa fengið mestu ráðgjöfina frá systkinum og 

kennara.  

4.2 Samfélagsmiðlar 

Allir viðmælendur nota Snapchat, fjórir nota Instagram, þrír nota TikTok og 

tveir eiga Facebook sem þeir nota takmarkað. Allir samfélagsmiðlar hafa 

einhver aldurstakmörk og miða þau oftast við 13 ára aldur. Reglum samkvæmt 

ættu viðmælendurnir því allir að vera nýkomnir með aðganga á 

samfélagsmiðla en það átti aðeins við hjá einum þeirra sem fékk Snapchat á 

13. ári. Hinir voru allir orðnir nokkuð sjóaðir á samfélagsmiðlum og gerðu sér 

fyrst aðgang á aldrinum 7–11 ára. Það er því ljóst að allir viðmælendur, nema 

einn, þurftu að gefa upp rangan aldur til þess að fá aðgang og tveir þeirra gerðu 

það með aðstoð foreldra og systkina. 

 
Stúlka: Það voru svona eiginlega þau sem að sannfærðu mig, eða þau 

sem að sýndu mér þetta og spurðu hvort ég vildi þetta ekki, ég bara 

"jááá" og bræður mínir settu þetta upp og þannig. 

 

Eins og fyrr segir, þá virðist snjallsímanotkunin í eðli sínu ekki breytast mikið 

yfir daginn. Krakkarnir eru almennt að svara skilaboðum á Snapchat en þau 

eru í mörgum tilfellum svokölluð „streak“ og verður fjallað sérstaklega um það 

fyrirbæri í næsta kafla sem snýr að vinasamböndum. Instagram er svo yfirleitt 
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notað til að birta eða skoða myndir og myndbönd, en sjaldnast notað til að 

senda skilaboð. Samfélagsmiðla nota þau einnig til þess að fylgjast með lífi 

þekktra einstaklinga. Stelpurnar töluðu allar um að þær væru að fylgjast með 

nokkrum frægum einstaklingum á samfélagsmiðlum en strákarnir töluðu 

ekkert um það. Hins vegar töluðu þeir um að horfa á Youtube, ásamt 

stelpunum, og virðist algengt að krakkar noti Youtube sem afþreyingarefni og 

að fylgi þar frægum einstaklingum (e. Youtubers). 

Í einu viðtali kom fram að nokkuð algengt sé að krakkar birti efni í 

svokallað „Story“ en það er samansafn af myndböndum og myndum sem eru 

aðeins aðgengileg í sólarhring frá birtingu. Yfirleitt eru krakkar að nota 

svokölluð „Private Story“ en þá stjórna þau hver fær aðgang. Það er gert til að 

forðast foreldra, systkini eða aðra fullorðna sem börnin vilja halda einkalífi 

sínu aðskildu frá. Ein stúlkan sagði að almennt væri frekar algengt að krakkar 

séu með „Private Story“ eða hópa á Snapchat þar sem þau deila efni sín á milli. 

 
Stúlka: Nei. Ég get sett í Story en það þarf ekki að vera þannig að 

foreldrar mínir sjái það bara. 

 

Hefðbundinn samfélagsmiðladagur í lífi viðmælendanna einkennist af því að 

svara skilaboðum á Snapchat, skoða Instagram fréttaveituna og horfa á 

„Stories“ á þessum miðlum. Þegar koma lengri skjástundir velja þau oft að 

horfa á þætti eða Youtube-myndbönd og þá oftast samhliða samfélagsmiðlum.  

Í einu viðtali var rætt um samfélagsmiðlanotkun og barst umræðan að 

kynslóðamun og kom viðmælandi með áhugaverða athugasemd um það: 

 
Stúlka: Já. Það er náttúrulega munur á því að fæðast í þessari kynslóð og 

hinni. Þú eiginlega bara ferð inn í samfélagsmiðla, án þess að taka eftir 

því. 

4.3 Vinasambönd 

Viðmælendur sögðust allir nota Snapchat til að eiga samskipti við vini sína en 

einnig minntist einn drengur á forrit sem heitir Discord sem hann og vinir hans 

nota til að tala saman í hópum á meðan þeir spila tölvuleiki. Annar viðmælandi 

minntist á Facebook Messenger og annar á Facetime en annars virðist vera að 

Snapchat sé helsta samskiptaleið þeirra á milli. Ein stúlka sagði að 

samfélagsmiðlar hefðu mjög góð áhrif á vinasambönd hennar:  
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Stúlka: Bara mjög góð sko. Eins og við sendum alltaf fyndin vídjó á 

milli og ef við þurfum að tala um eitthvað og getum ekki hisst þá er mjög 

gott að geta bara, talað við hana á Snapchat. 

 

Samkvæmt einum viðmælanda þá tala strákarnir mikið saman samhliða 

tölvuleikjaspilun í gegn um forritið Discord. 

 
Piltur: Ja sko, ég nota mjög lítið eins og Snapchat eða eitthvað en eins 

og kannski ef Discord myndi teljast með þá örugglega mikil áhrif. Eins 

og (nafn), hann er á miðstigi og ég á unglinga- þannig að við erum oft 

bara að tala saman á Discord eftir skóla. 

 

Helmingur viðmælenda sagði það auðveldara að kynnast fólki á 

samfélagsmiðlum heldur en í persónu en þó tóku fjórir fram að auðveldara sé 

að treysta fólki utan samfélagsmiðla. Einn minntist á að fullorðið fólk gæti 

verið með falska persónu og reynt þannig að plata þig í samskipti eða samband 

(e. Catfishing). Annar drengur talar um að þó það sé kannski auðveldara að 

eignast vini á samfélagsmiðlum þá sé hitt skemmtilegra. 

 
Piltur: Það er náttúrulega frekar auðvelt að eignast vini í gegn um 

samfélagsmiðla þessa dagana sko. Sérð einhvern, addar honum og getur 

farið að tala við hann strax. Þannig að það er auðveldara að gera það í 

gegn um samfélagsmiðla en skemmtilegra í persónu eða þannig. Það 

verður miklu meira vinasamband þannig held ég. 

 

Viðmælendur voru sammála um að þægilegra sé að tala við vini sína í persónu 

heldur en á samfélagsmiðlum. Einum viðmælanda finnst þægilegra að horfa í 

augun á fólkinu sem hann talar við. Þrír sögðu að það væri tvímælalaust 

óþægilegra og tveir gáfu í skyn að það væri misjafn eftir því hver það væri. 

Flestir viðmælendur eru ekki vanir því að nota myndsímtöl mikið en þeir 

sem notuðu það stundum sögðu það væri ekki jafn gott og að hittast. Einn 

viðmælandi sagði að í mjög nánu vinasambandi væri ekki allur munur á því og 

að hittast. Einn strákur bætti því við að það væri ekki mikill munur á því að 

hittast og spjalla saman í gegn um Discord. Jafnframt kom það fram að fjórum 

viðmælendum af sex fannst þeir tvímælalaust eiga dýpri samtöl við vini sína í 

persónu heldur en á netinu og tveir þeirra tóku fram að þeir tali yfirleitt ekki 

mikið við fólk á netinu. Þeir tveir sem sögðust eiga dýpri samtöl á netinu voru 

báðir drengir og má kannski tengja það við notkun þeirra á Discord. 
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Piltur: Það getur náttúrulega... Eins og ég hitti þá ekkert voðalega oft 

nema í skólanum og það er svolítið erfitt að fá alvöru samtöl við þá þar 

sem er alltaf fullt af fólki sko. Þannig ég myndi nú segja að það væri á 

samfélagsmiðlum. Nema maður myndi hittast eftir skóla þá gæti maður 

nú alveg talað við þá en það er samt á samfélagsmiðlum held ég. 

 

Fjórir sögðu að ef þeir þyrftu að ræða eitthvað óþægilegt við vin sinn þá myndu 

fjórir þeirra frekar velja að ræða það í persónu heldur en í gegn um 

samfélagsmiðla. Þá tóku tvær stúlkur það fram að þær myndu kannski nota 

samfélagsmiðla til að geta tilkynnt vinum sínum án tafar og svo ræða það næst 

þegar þau hittast. Það er því ljóst að snjalltæki geta nýst talsvert til þess að 

krakkar geti haft samskipti þegar aðrar leiðir eru ófærar en þó höfðu tveir 

viðmælendur orð á því að stundum gæti snjalltækin verið truflandi ef vinur er 

svo upptekinn í snjallsímanum að hann sýnir þeim ekki athygli.  

 
Stúlka: Já. Mér finnst það. Mér finnst bara, það getur verið að við erum 

að tala saman og svo bara fer einhver í símann sinn. Við köllum það 

símaþunglyndi. Vegna þess að þau bara (látbragð: stjarfur á símann). Já 

þá verða þau bara miklu svona, fúlari. 

 

Einn viðmælandi gaf líka í skyn að stundum gæti það verið letjandi að hafa 

snjallsímana því þá myndu vinir kannski ekki finna sér neitt annað að gera. 

 
Stúlka: Jáá. Stundum getur það alveg gert það. Stundum er maður bara 

í símanum og finnur sér ekki neitt til að gera. Það er ekki mjög fun sko.  

 

Þegar rætt var við eina stúlku um vandamál eins og áreiti, óviðeigandi efni og 

þ.h. í samskiptum milli ungmenna á samfélagmiðlum þá sagðist hún ekki verða 

mikið vör við það nema kannski persónuleg vandræði milli krakka. Hún sagði 

frá vinaslitum, sem hún hafi leynt fyrir mömmu sinni, en sagði einnig frá því 

að netsamskipti séu stundum ólík öðrum samskiptum. 

 
Stúlka: Já. Það er líka allt öðruvísi að segja allt við það, þú veist, á netinu 

í staðinn fyrir persónu. Eins og ég myndi þora að segja mikið meira og 

mikið leiðinlegra á netinu heldur en manneskju. 
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Snapchat Streak 

Áður kom fram að notkun viðmælenda á Snapchat einkennist talsvert af 

fyrirbæri sem kallast „Snapchat Streak“. Það lýsir sér þannig að fólk sendir 

vinum og kunningjum merkingarlausar myndir. Það er ekki myndefnið sem 

skiptir máli heldur er aðalatriðið að myndin sé send á viðkomandi innan 24 

klukkustunda frá seinasta skilaboði. Þegar tveir einstaklingar hafa sent 

skilaboð sín á milli daglega í þrjá daga þá byrjar Snapchat að telja dagana og 

kallast það „streak“. Svo er kappsmálið að ná sem flestum dögum í röð. 

Myndefnið er yfirleitt loftið, ennið á sendanda eða jafnvel andlitið, eða myndin 

sé alveg svört. Ein stúlka sagði frá því að henni leiddust þessi skilaboð. 

 
Stúlka: Já. En eins og Snapchat, það er eiginlega bara svona skítaverk 

að svara snöppunum. Mér finnst það svo leiðinlegt núna. Vegna þess að 

það er ekki sent neitt sérstakt. 

 

Hún sagði frá því að henni finndist þetta bæði skrítið og þreytandi og tæki þ.a.l. 

ekki mikinn þátt í þessu, hefði mest náð um fimmtíu dögum í röð á meðan vinir 

hennar séu sumir komnir með 500 daga í röð. Hún sagði einnig að það geti 

farið í taugarnar á öðrum ef hún tekur ekki þátt. 
 

Stúlka: Það er út af Streak. Það verða allir reiðir ef maður svarar ekki. 

 

Önnur stúlka sagði að þetta væri það sem Snapchat snerist að mestu um. 

 
Stúlka: Já. Ég fer oftast bara svona að skoða Stories. Af því að á 

Snapchat er það þannig að flestir eru að safna svona Streak, einhverjar 

tölur. Þannig að þetta eru mjög leiðinleg snöpp basicly.  

 

Þriðja stúlkan talar um það að algengt sé að safna „Streak“ með mörgum vinum 

í einu en hún safni aðeins „Streak“ með fáum. 

 
Stúlka: Jáá ég á ekki marga vini inn á Snapchat. Ég er ekki að safna 

Streak með tugum fólks eitthvað. Ég er bara að safna Streak eitthvað, 

bara svona vinkonum mínum fattaru. Ég er ekki með einhverjum á 

(bæjarfélag) og svona eins og flestir hinir. Flestir hinir eru bara að safna 

Streakum með svona hundrað og eitthvað. Þannig að ég er ekki þar. Mér 

finnst líka bara leiðinlegt að safna Streak... 
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Hún sagði að hún skilji ekki alveg tilganginn með þessu og finnist það 

leiðinlegt en það sé henni þó mikilvægt að missa ekki niður þau „Streak“ sem 

hún er með í gangi vegna þess að þau hafa staðið svo lengi. 

 
Stúlka: Þegar ég er í útilegu og svona þá kemst ég oftast lítið á netið 

nema svona rétt svo inn á „hotspotið“ hjá pabba eða eitthvað. Jájá, það 

hefur alveg áhrif á mig. Áhyggjur af því að missa Streakið mitt (hlær). 

Ef ég er komin með alveg fimm hundruð og eitthvað daga með sumum 

fattarðu? 

 

Stúlkurnar tala allar um að hafa ekki sérstaklega gaman af því að safna „streak“ 

en finnst þær hins vegar skuldbundnar til að taka þátt. Strákarnir töluðu ekkert 

um þetta en þetta virðist vera ansi mikilvægt í augum stúlknanna. Tvær þeirra 

töluðu um að þegar þær komist ekki í netsamband í sólarhring þá þurfi þær að 

fá einhvern vin til að leysa sig af á Snapchat. 

 
Stúlka: Já, og já bara annað hvort skilja símann minn eftir eða bara taka 

hann með því ég hef eiginlega ekkert að gera með hann. Geri eiginlega 

ekkert annað í símanum. 

 

4.4 Netöryggi og nethættur 

Þegar krakkarnir voru spurðir út í það hvort aðgangarnir þeirra væru opnir 

öllum eða lokaðir (e. „public“ eða „private“) sögðust stúlkurnar allar vera með 

lokaða aðganga nema á TikTok. Tveir strákanna voru með allt stillt á opið og 

þeir sögðust ekki ætla að breyta því. Flestum var þó annt um að gefa ekki upp 

miklar persónuupplýsingar og leyna sem flestu. Einn sagði samt að hægt væri 

að sjá næstum því allt, þótt viðkomandi væri ekki á vinalistanum. 

 
Piltur: Þú sæir nafn, profile-myndina, myndir, sjá allar myndirnar mínar 

held ég. Getur séð allt sem ég er með í bio-inu mínu eða þannig,, þú 

getur séð hverja ég er að followa, hverjir eru að followa mig. Ég held að 

það sé næstum því allt.  

 

Hinir fullyrða að það sé lítið hægt að sjá nema nafn og í einhverjum tilfellum 

mynd eða aldur. Þegar krakkarnir voru svo spurðir að því hvort þeir kunni að 

breyta þessum öryggisstillingum sjálf þá svöruðu fimm því játandi og einn 

neitandi.  
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Piltur: Ég kann það ekki alveg en ég er ekki að plana að gera það. Mér 

finnst það alveg gott svona. Það hefur ekki komið upp nein vandamál, 

enginn brotist inn í húsið eða eitthvað þannig. 

 

Eitt verkfærið sem samfélagsmiðlanotendur hafa til að verja sig gegn áreiti er 

að útiloka aðra notendur (e. block). Allir krakkarnir sögðust kunna það nema 

einn, sem sagðist ekki ætla að gera það hvort eð er. Hinir voru allir kunnugir 

„block“ og höfðu notað það áður, einnig voru tveir viðmælendur sem sögðust 

gera það reglulega.  

Það var misjafnt hversu marga fylgjendur viðmælendur sögðust vera með á 

samfélagsmiðlum. Tveir voru óvissir með fjöldann en sögðu hann vera talinn 

í fáum tugum, tveir voru með u.þ.b. 70–90 fylgjendur, einn með rúmlega 100 

og einn með 200–300 manns. Helmingur svarenda sagði að það væru einhverjir 

að fylgja þeim sem þeir þekktu ekkert og sá sem hafði flesta fylgjendur sagði 

að það væru „örugglega fullt af fólki“ sem hann þekkti ekki neitt. Þegar fólk 

sendir viðmælendum vinabeðni eru viðbrögðin misjöfn. Einn sagðist aldrei 

senda neinum vinabeðni eða samþykkja nema hann þekkti viðkomandi 

persónulega. Tveir sögðu að þeir myndu ekki velta því mikið fyrir sér en 

samþykki yfirleitt flesta. Þrír voru óvissir um hvað þeir myndu gera ef 

ókunnugur sendir þeim beðni. 

Við uppsetningu smáforrita þá biðja forritin um leyfi fyrir ýmsum þáttum 

stýrikerfisins og stundum þótt þau þurfi þess ekki nauðsynlega. Því er stundum 

sagt að fólk þurfi að gæta sín þegar kemur að því að gefa leyfi því forritin eru 

misvel varin fyrir tölvuárásum. Í viðtölunum voru krakkarnir spurðir að því 

hver viðbrögð þeirra séu þegar þau eru beðin um slík aðgangsleyfi. Í ljós kom 

að tveir viðmælendur samþykkja allt í flýti án þess að velta því fyrir sér. Tveir 

viðmælendur sögðust velta þessu aðeins fyrir sér en samþykkja samt allt. Einn 

viðmælandi sagði að hann myndi yfirleitt spyrja foreldra en aðeins einn virtist 

hafa velt þessu mikið fyrir sér og hefur sérstaka aðferð í þessum efnum þar sem 

hann neitar öllu nema forritið virki ekki án þess leyfis. 

 
Piltur: Sko það er oftast þannig að þegar þú opnar appið fyrst þá spyr 

það um þetta allt og þá decline-a ég því öllu fyrst og svo ef ég reyni að 

nota það seinna þá spyr það aftur og þá segi ég accept ef ég þarf að nota 

það. 
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Aðspurðir sögðust viðmælendur almennt ekki hafa áhyggjur af netöryggi. 

Helmingur viðmælanda sagðist ekki hafa neinar áhyggjur og myndi aldrei velta 

því fyrir sér. Þrír sögðust stundum hugsa um það en hefðu ekki miklar áhyggjur 

af því. 

Nethættur 

Í kafla viðtalsins sem sneri að netöryggi voru lagðar fyrir 11 lokaðar spurningar 

um það hvort viðmælendur höfðu reynslu af 11 mismunandi nethættum. Í ljós 

kom að fjórir af sex viðmælendum höfðu einhvern tímann talað við manneskju 

á netinu sem þeir höfðu aldrei hitt í eigin skinni og tveir af sex höfðu hitt 

manneskju eftir að hafa kynnst henni í gegnum netið. 

Einn hafði séð efni á netinu sem ýtir undir anorexíu og tveir af sex höfðu 

séð efni sem styður eða auglýsir eiturlyfjanotkun. Allir nema einn höfðu séð 

kynferðisleg skilaboð eða myndefni sem þeim fannst óþægilegt. Tveir af sex 

höfðu séð efni sem styður eða auglýsir sjálfsvíg og einn hafði séð efni sem 

styður eða auglýsir einhvers konar ofbeldi. Einnig höfðu fimm af sex orðið 

vitni að hatursorðræðu á netinu. Fjórir viðmælendur af sex höfðu einhvern 

tímann fengið dónaleg eða særandi skilaboð og einn sagðist hafa orðið fyrir 

einelti á netinu. Loks höfðu tveir af sex fengið kynferðisleg skilaboð. 

Allir viðmælendur svöruðu játandi einhverjum af þessum spurningum en 

einn viðmælandi neitaði öllu nema einni spurningu. Þrír viðmælendur sögðu já 

við fjórum spurningum. En tveir viðmælendur sögðu já við fleiri spurningum 

en hinir. Annar þeirra sagði já við 7 spurningum og sá sem játaði oftast gerði 

það 9 sinnum við þessum 11 spurningum.  

Niðurstöðurnar úr þessum 11 spurningum eru þær að þessir nemendur 8. 

bekkjar hafa allir upplifað einhverja af þessum 11 nethættum. Sjaldgæfast var 

að nemendur hefðu orðið fyrir einelti á netinu eða séð efni sem ýtir undir 

anorexíu en hins vegar var nær algilt að nemendur hafi annars vegar orðið vitni 

að hatursorðræðu á netinu og/eða séð kynferðislegt efni sem þeim fannst 

óþægilegt. Það má einnig taka fram að í þessum viðtölum, sem tekin voru, kom 

ekki fram munur milli kynjanna.  

Nemendur voru í kjölfarið spurðir að því hver viðbrögð þeirra væru þegar 

þeir sæju eitthvað óþægilegt á netinu. Tveir viðmælendur sögðust oftast nota 

„block“ og „report“, þ.e. að útiloka notandann sem setur efnið inn og tilkynna 

það til stjórnenda vefsíðunnar/smáforritsins. Fjórir myndu oftast bara hunsa 
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það og tveir sögðust aldrei reporta en annar þeirra sagði það vera vegna þess 

að yfirleitt væri efnið frá einhverjum sem hann þekkir. Einn viðmælandi kom 

með áhugaverða skýringu á því hvers vegna hann myndi ekki bregðast neitt 

við sérstaklega ógeðslegu efni. Ástæðan fyrir því var sú að til þess að bregðast 

við efninu þyrfti hann að staldra við og þ.a.l. hafa það lengur fyrir augunum, í 

stað þess að skauta í flýti fram hjá því. 

 
Piltur: Sko, ég myndi annað hvort bara fara fram hjá því og reyna bara 

já, eða ef það er ekkert sérstaklega ógeðslegt kannski þá kannski fel ég 

það en þá þarf ég samt að horfa á það aðeins lengur til að ýta á einhverja 

takka. 

4.5 Heilsufarsáhrif snjalltækja og 

samfélagsmiðla 

Margt hefur verið skrifað um heilsufarslegar afleiðingar snjalltækjanotkunar, 

samfélagsmiðla og raunar kyrrsetu almennt. Í viðtölunum voru tveir kaflar sem 

leituðu svara við því hver líðan viðmælenda er og skiptist í líkamlega líðan og 

andlega líðan.  

Líkamleg líðan 

Fjórir af sex viðmælendum stunda skipulagðar íþróttir, knattspyrnu, blak og 

frjálsar íþróttir. Þeir tveir, sem ekki iðka neinar skipulagðar íþróttir, nefndu það 

samt báðir að þeir fari stundum í göngutúra o.fl. en varðandi líkamlega líðan 

sögðust fjórir af sex viðmælendum hafa trú á því að snjalltækjanotkun hefði 

áhrif á líkamlega heilsu fólks. 

 
Stúlka: Ég held bara, þú veist, ljósið og þannig... 

 

Misjafnt var hversu mikinn svefn viðmælendur eru vanir að fá. Einn 

viðmælandi sagðist oftast fara að sofa milli 21 og 22 á kvöldin en hann sagðist 

stundum eiga erfitt með að sofna, vakni á nóttunni, eigi þá erfitt með að sofna 

aftur og sé oftast þreyttur á morgnanna. Annar viðmælandi sagðist sofna milli 

22 og 23, sofa vel, og þótt hann ætti stundum erfitt með að hafa sig í skólann 

þá liði honum oftast eins og hann væri útsofinn. Tveir viðmælendur sögðust 

sofna í kringum klukkan 23 en þeir sögðust báðir sofa ágætlega. Annar þeirra 
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sagðist eiga mjög erfitt með að vakna en hinn ekki. Einn viðmælandi sagðist 

eiga mjög erfitt með að sofna, næði því oftast um miðnætti og ætti mjög erfitt 

með að vakna. Loks var einn viðmælandi sem sagðist sofna milli 0:30 og 1:30 

á virkum dögum. Hann sagðist sofa vel en ætti mjög erfitt með að vakna. 

Enginn viðmælandi kannaðist við það að sleppa máltíðum vegna 

snjalltækjanotkunar en allir viðmælendur nema einn sögðust stundum fara 

seinna að sofa en þeir ætluðu út af snjalltækjum. 

 
Piltur: Já, það er eiginlega alltaf þannig. Maður segist ætla að fara að 

sofa klukkan ellefu eða eitthvað og svo fer maður að sofa klukkan eitt út 

af snjalltækinu sko. 

 

Ein stúlka sagðist ekki hafa farið seint að sofa út af snjalltækjum en sagðist oft 

vera andvaka, hún hafði áður sagt frá því að hún væri vön því að sofna út frá 

sjónvarpsþáttum. Önnur stúlka tengdi þetta við sjónvarpsáhorf og sagðist oft 

eiga erfitt með að hætta að horfa. 

Andleg líðan 

Í viðtölunum kom fram að þrír af sex viðmælendum sögðust finna 

kvíðatilfinningu mánaðarlega eða vikulega. Hinir þrír viðmælendurnir lýstu 

því að þeir finni fyrir kvíðatilfinningu daglega. Ein stúlka sagðist sérstaklega 

tengja það við námsframmistöðu og önnur sagðist kvíða ýmsu. 

 
Stúlka: Svona... Undanfarið þá bara daglega. Ég er mjög kvíðin 

manneskja (hlær), alltaf með áhyggjur af einhverju og öllu. 

 

Einn piltur sagðist alltaf finna einhverja kvíðatilfinningu en fengi vikulega 

alvarlegri áhyggjur. 

 
Piltur: Mér finnst eins og ég, það er alltaf eitthvað svona, eins og hjá 

öllum. Maður er alltaf eitthvað að hugsa um eitthvað en það er bara 

kannski einu sinni í viku eða eitthvað sem ég hef áhyggjur af einhverju 

kannski. 

 

Helmingur viðmælenda sögðust hafa fundið fyrir einmanaleika á seinustu 

fjórum vikum. Allir viðmælendur nema einn sögðust hafa fundið fyrir reiði eða 
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gremju á seinustu fjórum vikum og tveir sögðust hafa fundið fyrir sorg eða 

vonleysistilfinningu á seinustu fjórum vikum. 

Krakkarnir voru spurðir hvort það væri eitthvað sérstakt sem þeir gerðu 

þegar þeim líður illa eða hvort þeir gætu talað við einhvern um vandamál sín. 

Í ljós kom að þau reyndu öll frekar að einangra sig heldur en að tala við 

einhvern. Þrír þeirra sögðu að þeir gætu talað við nána ættingja en það virðast 

ekki vera fyrstu viðbrögð þeirra. En þegar þau voru spurð hvernig þeim líði ef 

þau komast ekki á netið sögðu fjögur af sex að það hefði ekki mikil áhrif á þau 

og ein stúlka sagðist jafnvel fagna því. Hún sagðist fara reglulega á fótboltamót 

þar sem snjallsímar hefðu verið bannaðir og sumir jafnaldrar hennar hafi verið 

ósáttir við það en henni fannst gaman að vera með þeim án snjallsímanna. 

 
Stúlka: Já. Mér finnst það bara gaman. Þeir fóru að leyfa símann á 

síðasta móti og mér fannst það, þú veist, minna skemmtilegt. 

4.6 Þáttur skólans  

Nemendur voru spurðir að því hvernig snjalltæki séu notuð í skólanum þeirra. 

Þegar komið er í 8. bekk fær hver nemandi sína spjaldtölvu sem er svo notuð í 

skólastarfinu á unglingastigi. Viðmælendur segja að verkefnavinna fari að 

miklu leyti fram í spjaldtölvunum og eru þeir nokkuð ánægðir með það en tveir 

segja að stundum geti það farið í taugarnar á þeim þegar upp koma einhver 

tæknileg vandamál. Þá segja þeir spjaldtölvurnar hentugar til að skrifa 

ritgerðir, prenta út, hlusta á tónlist eða hljóðbækur og skila verkefnum. Hins 

vegar virðist vera að iPadinn sé ekki alveg samþykktur sem besta 

vinnuaðferðin í námi því þegar nemendur voru spurðir að því hvernig þeim 

finnist best að vinna verkefni þá sögðu þrír að þeim finnist best að handskrifa 

á blað, nema kannski lengri ritgerðir. Einn segir að iPadinn sé fínn en hann vill 

samt ekki að allt fari þangað því það sé líka gott að nota vinnubækur. Annar 

viðmælandi segir að honum finnist erfitt að skrifa langa texta á iPad og myndi 

alltaf velja blað og penna í staðinn. Aðspurður hvort það væri betra að skrifa á 

snjallsíma þá sagði hann að það væri ekki betra, þó hann væri kannski aðeins 

sneggri á snjallsímann.  

Í skóla viðmælendanna er leyfilegt að hafa snjallsíma en þeir eiga ekki að 

trufla í kennslustundum. Þeir eru þó ekki bannaðir og krakkarnir mega nota þá 

til að hlusta á tónlist og ef þeir fá leyfi til þess. Mesta hitamálið, hvað varðar 
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snjalltæki í skólanum, er svokallaðar „tækjalausar frímínútur“ en það er ákvæði 

sem tekið var upp nýlega. Þá er nemendum gert að setja snjalltækin sín í 

sérstakan skáp sem er svo læst í löngu frímínútunum, sem eru 20 mínútur. 

Tækjalausu frímínúturnar eru ekki vinsælar hjá nemendum en hins vegar, 

þegar viðmælendur eru spurðir nánar út í þetta, þá kemur í ljós að þeir skilja 

ástæðurnar fyrir þessu. Einn viðmælandi lá ekki á skoðunum sínum um 

tækjalausar frímínútur og sagði þær vera algjört kjaftæði. Hann sagði þó að ef 

hann réði þá myndi hann ekki afnema regluna. Hann sagði að það væru 

takmörk á því hversu mikið nemendur ættu að hafa snjalltæki og sagði 

ástæðuna fyrir þessu vera góða. 

 
Piltur: Jájá, en samt það væri alveg fínt ef það væri engin regla og maður 

mætti bara vera með þetta þegar maður vildi sko. Þú þarft að sinna 

náminu líka og það er svo sem alveg gott að taka þetta af manni. 

 

Aðrir viðmælendur eru jafnvel ánægðir með áhrifin sem fylgja tækjalausum 

frímínútum. Einnig kom fram í viðtölum að nemendur gera sér grein fyrir því 

að með þessu sé vonast til þess að þeir eigi nánari samskipti og tengist betur. 

Ástæðan fyrir því að nemendur sýna óánægju sína þrátt fyrir jákvæð svör í 

viðtölunum er kannski sú að það virðist ekki vera félagslega áhættandi að skýra 

frá jákvæðu viðhorfi gagnvart tækjalausum frímínútum. Ein stúlka sagði að 

henni þyki það ágætt að geta spjallað við vinkonur sínar án tækjanna. 

 
Stúlka: Ég er ekkert eitthvað ,,vúhúú!" en það eru flestir meira ósáttir 

við það, þannig að ég svona held mér til hlés (hlær) í þeim samræðum. 

 

4.7 Þáttur fjölskyldunnar 

Allir viðmælendur sögðu að þegar þeir byrjuðu á samfélagmiðlum þá hafi 

a.m.k. annað foreldri þeirra hafi verið á samfélagsmiðlum. Fjórir þeirra sögðu 

að foreldrar þeirra hafi verið samþykkir og þrír lýstu því hvernig foreldrar 

þeirra settu þeim reglur í upphafi um að ekki gefa ókunnugum aðgang að síðum 

þeirra o.s.frv. Einn sagðist ekki vita hvað foreldrum sínum fannst því þau hafi 

hvorki verið áhyggjufull né áhugasöm og sagði að foreldrar hans hafi ekki einu 

sinni vitað af því þegar hann byrjaði á Snapchat og Instagram. Aðeins einn 

viðmælandi sagði að foreldrar hans hafi verið áhugasamir en það hafi þó aðeins 
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verið í fyrstu. Hinir viðmælendurnir sögðu að foreldrar þeirra hafi ekki sýnt 

samfélagsmiðlanotkun þeirra neinn áhuga. 

 
Piltur: Ég held að þau hafi ekki einu sinni vitað af því þegar ég byrjaði 

fyrst á Instagram og Snapchat sko. Þau hafa ekkert verið að pæla í því 

hvenær ég byrjaði á þessu. 

 

Viðmælendur virðast ekki hafa fengið margar reglur um snjalltæki eða 

samfélagsmiðlanotkun í gegnum tíðina. Þriðjungur viðmælenda sagðist aldrei 

hafa fengið neinar reglur, annar þriðjungur sagði að í upphafi hefði þeim verið 

sagt að þau mættu ekki bæta ókunnugum á vinalistann og einn þriðjungur sagði 

foreldra sína stundum hafa sett reglur en hætt fljótlega að fylgja þeim eftir.  

 
Stúlka: Þau hafa alveg gert það, nema síðan bara svona gleyma þau þeim 

eða gleyma að fylgja þeim. Eða gleyma að láta okkur gera þær. 

 

Önnur stúlka segir frá því að foreldrar hefðu reynt að setja reglur en gefist upp 

á þeim eftir kvartanir innan fjölskyldunnar. 

 
Stúlka: Þau hafa alveg reynt það, þú veist, ,,jæja nú ætlum við að hafa 

símalausan sunnudag" nema það endist aldrei lengi. Það var líka svona 

þegar mamma trúði því rosa mikið að það kæmu svona straumar frá 

símanum en svo ætlaði hún að láta okkur hlaða niðri bara alltaf, síðan 

kvartaði (systkini) mjög mikið og þau bara hættu við það. Það gerist 

oftast eiginlega þannig.  

 

Aðspurðir sögðu þrír viðmælendur að foreldrar þeirra hafi aldrei notað stýringu 

eins og netvara eða þ.h. stjórnun á netbeini. Tveir sögðu frá því að foreldrar 

þeirra hafi einhvern tímann notast við slíkt en ekki fylgt því eftir eða hætt því. 

 
Stúlka: Mamma setti app í iPadinn minn, nema hún gleymdi að setja það 

upp og síðan eyddi ég því bara (hlær). 

 

Hins vegar var einn viðmælandi sem sagði frá því að netið heima dytti alltaf út 

klukkan 23 á kvöldin. Hún hafi talað við foreldra sína um þetta en þeir sögðust 

ekki vita hvað orsakaði, en væru hins vegar ánægðir með þetta. Því hafði hún 

grunsemdir um að þau væru vísvitandi að slökkva á netinu. 
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Stúlka: Ég veit það ekki. Mamma og pabbi vita ekki af hverju það dettur 

alltaf út hjá mér, nema ég held að þau viti það og það sé bara svona til 

að ég fari að sofa eða eitthvað. 

 

Viðmælendur voru spurðir hvort foreldrar þeirri ræði við þá um 

snjalltækjanotkun og svöruðu fimm af sex því neitandi. Einn viðmælandi sagði 

að foreldrar hans spyrji stundum hvað hann sé að horfa á en það sé oftast bara 

verið að biðja hann að minnka snjalltækjanotkunina.  

Þriðjungur viðmælenda sagði að foreldrar þeirra vissu ekkert hvað þau væru 

að gera á netinu en hinir sögðust halda að foreldrarnir vissu aðalatriðin og gætu 

komist að því ef þeir kærðu sig um það. Ekki var algengt að foreldrar væru 

þátttakendur í netnotkuninni, nema sjónvarpsáhorf teljist með, en tveir sögðu 

að það hefði þó komið fyrir þegar þeir voru yngri. 

 
Stúlka: Neeei, lítið sko. Við horfum stundum á mynd eða eitthvað 

svoleiðis, nema samt ekki mikið sko. Svolítið mikið bara hver í sínu 

horni oftast.  

 

Helmingur viðmælenda sagði foreldra sína aldrei hafa kennt sér neitt á netinu. 

Hinn helmingurinn sagðist hafa lært tæknileg og skólatengd atriði. Varðandi 

ráðgjöf foreldra um samfélagsmiðla sögðust tveir þriðju viðmælenda hafa 

hunsað slík ráð, með því að „adda“ ókunnugum og með því að segja ekki frá 

særandi skilaboðum. Þeir tveir sem sögðust ekki hafa hunsað nein ráð sögðu 

það einfaldlega vera vegna þess að þeir hefðu aldrei fengið nein ráð frá 

foreldrum sínum varðandi samfélagsmiðla. 

Viðmælendur voru spurðir að því hvert þeir myndu leita ef þeir lentu í 

vandræðum á netinu. Tveir viðmælendur sögðu að þeir myndu fyrst leita til 

foreldra en hinir sögðust allir leita fyrst til vina sinna. Fjórir viðmælendur 

sögðu að þeir hefðu vissulega trú á því að foreldrar þeirra gætu aðstoðað en 

tveir þeirra sögðu að þeir myndu ekki þora að leita þangað því þeir voru 

hræddir við afleiðingar eins og skammir. 

Fjórir af sex viðmælendum sögðu að þeir myndu ekki vilja að foreldrar 

þeirra sýndu netnotkun þeirra meiri áhuga. Einn sagði að honum væri alveg 

sama, vissi ekki hvort hann vildi það, en einn viðmælandi sagðist gjarnan vilja 

að þau sýndu netnotkun hans meiri áhuga því það væri alltaf gaman að hafa 

einhvern til að tala við. Þegar krakkarnir voru svo spurðir hvort snjalltæki 

hefðu áhrif á samverustundir fjölskyldunnar sagði einn að það hefði gerst að 

tilkynningahljóð trufli við kvöldverðarborðið og þrír lýstu því hvernig 
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snjalltæki geta stundum orðið til þess að fjölskyldan eigi erfiðara með að tala 

saman.  

 
Piltur: Mmm, já örugglega. Bara eins og ef einhver er að horfa á eitthvað, 

þá er kannski erfitt að, ég veit ekki, þá kannski heyrir hann ekki í manni 

ef hann er að horfa á eitthvað…. 

 

Ein stúlka hefur trú á því að mikil snjalltækjanotkun fjölskyldunnar leiði til 

þess að hún eyði minni tíma saman. 

 
Stúlka: Bara að við séum ekki oft að gera eitthvað saman sko. Við erum 

svolítið mikið svona, sérstaklega á kvöldin, er bara alltaf allir í sínu 

herbergi í sínu horni að horfa á sitt. Þannig að já, við værum kannski að 

spila eða gera eitthvað ef það væri ekki fyrir snjallsíma sko.  

 

Viðmælendur voru svo spurðir hvort samfélagsmiðlar væru samt ekki stundum 

gagnlegir þegar kæmi að því að halda sambandi við t.d. ættingja sem eru 

búsettir annars staðar og þrír þeirra sögðu að þau væru vissulega með ættingja 

á samfélagsmiðlum en gáfu í skyn að það væru ekki mikil samskipti þar á milli 

og myndu þau ekki segja að samfélagsmiðlar hafi ekki mikil áhrif þar. 
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5. Umræður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður viðtalsrannsóknarinnar og þær 

settar í samhengi við fræðilega bakgrunn ritgerðarinnar. Í þessari rannsókn var 

unnið út frá fimm rannsóknarspurningum og í þessum kafla verða niðurstöður 

og fræðilegur bakgrunnur borin saman við þær. 

• Hvernig nota ungmenni snjalltæki og samfélagsmiðla?  

• Hverjar eru hætturnar á netinu og hvernig er hægt að stuðla að 

öryggi ungmenna á netinu?  

• Hvernig hefur snjalltækjanotkun áhrif á heilsu ungmenna?  

• Hvernig getur skólinn haft áhrif?  

• Hvernig getur fjölskyldan haft áhrif? 

5.1 Skjátími og netfærni 

Á fáum árum hefur netnotkun og skjátími barna aukist hratt. Árið 2013 kom 

fram í rannsókn að íslensk ungmenni í 9. og 10. bekk noti netið daglega og þá 

í rúmlega 2 klst. á dag að meðaltali (SAFT, 2013, bls. 22–23). Í viðtölunum 

við 8. bekk mátti heyra að eytt sé talsvert meira en klukkustund á dag en nú er 

oftast talað um skjátíma frekar en netstundir. Þeir viðmælendur sem voru 

nokkuð vissir um skjátíma sinn töluðu um 3–4 klst. af daglegum símaskjátíma 

á virkum dögum. Hins vegar má fullyrða að heildarskjátími sé mun meiri hjá 

viðmælendunum. Þá má nefna áhorf á spjaldtölvu eða sjónvarp sem sumir 

viðmælendur sögðu að væri mesti skjátíminn, u.þ.b. 10 klst. á dag um helgar í 

einhverjum tilfellum. 

Allir viðmælendur rannsóknarinnar áttu snjallsíma, spjaldtölvu og höfðu 

aðgang að sínu eigin sjónvarpi. Allir töluðu um að þeir notuðu snjallsímann 

sinn við fyrsta tækifæri á daginn og er notkun hans eða annarra tækja nokkuð 

stöðug fram að háttatíma. Snjallsímanotkunin breytist í eðli sínu lítið yfir 

daginn, horft er á afþreyingarefni og brugðist við tilkynningum. Allir 

viðmælendur voru á þeirri skoðun að oft væri of mikið gert úr vandamálum 

eins og snjalltækjafíkn. 

Í rannsóknum hefur verið fjallað um tækifæri ungmenna til að þjálfa 

netfærni sína og tækniþekkingu með almennri notkun. Þrátt fyrir talsverða 

snjalltækjanotkun þá voru flestir viðmælendur 8. bekkjar efins um að þeir 
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myndu teljast færir á tækin sem þeir nota. Fjórir af sex sögðust yfirleitt þurfa 

aðstoð með tæknileg vandamál og stillingar og aðeins tveir sem yfirleitt leysa 

öll tæknileg vandamál sjálfir. 

Samfélagsmiðlar gegna lykilhlutverki í netnotkun 8. bekkjar. Börnin nota 

þá til að fylgjast með öðru fólki, deila efni hvort sem þau finna það á netinu 

eða skapa sjálf, og nota þá mest Snapchat til þess. Þau vilja ekki deila efni 

nema í afmörkuðum vinahópi.  

Fram kom svipað viðhorf viðmælenda og lýst var á seinasta ári í Kanada, 

þar sem fjallað var um friðhelgisþversögnina (e. privacy paradox). Í henni felst 

að ungmenni vilja nota Snapchat og álíka leiðir í netsamskiptum, sem eru ekki 

sýnilegar öllum, en segjast samt ekki hafa áhyggjur af netöryggi því þau hafi 

ekkert að fela (Adorjan og Ricciardelli, 2019, bls. 22). Afstaða nemenda 8. 

bekkjar var svipuð. Þeim er mjög annt um það að deila ekki efni, með t.d. 

foreldrum, en höfðu þó litlar sem engar áhyggjur af netöryggi sem snýr að 

tæknifyrirtækjum og netþrjótum. 

Stóru samfélagsmiðlarnir hafa allir einhver aldurstakmörk og miða flestir 

við 13 ár. Í EU Kids Online rannsókninni kom fram að 38% svarenda á 

aldrinum 9–12 ára sögðu ósatt um aldur sinn á samfélagsmiðlum (Livingstone 

o.fl., 2011, bls. 5). Í viðtölunum við 8. bekk kom í ljós að fimm af sex 

viðmælendum höfðu byrjað á samfélagsmiðlum fyrir 13 ára aldur og gáfu upp 

rangan aldur til þess. Heyra mátti á viðhorfi þeirra að það væri sjálfsagt að 

brjóta þessi aldurstakmörk. 

Varðandi samskipti ungmenna á samfélagsmiðlum þá gáfu stúlkurnar ekki 

mikið fyrir netsamskipti og vildu miklu frekar hittast. Strákarnir sögðust hins 

vegar stundum eiga dýpri samtöl á netinu heldur en í persónu. Ástæðan fyrir 

þessu er mögulega sú að þegar strákarnir spila tölvuleiki þá tala þeir saman í 

gegn um forritið Discord. Einn viðmælandi sagði að slík samskipti væru ekki 

mjög ólík því að hittast.  

Stúlkurnar töluðu allar um fyrirbæri sem strákarnir minntust ekki á en það 

er svo kallað „streak“ sem er eiginleiki á Snapchat. Það gengur út á að safna 

dögum í röð þar sem að tveir einstaklingar senda á milli sín myndefni. Þetta 

virðist vera mikið kappsmál og væri mjög áhugavert að sjá frekari rannsóknir 

á því hvaða vægi Snapchat Streak hefur í vinasamböndum, ekki síst stúlkna, 

og hvort „Streak“ geti verið einhvers konar mælikvarði á vináttu. Stúlkurnar í 

þessum viðtölum töluðu allar um það hversu tilgangslaust, leiðinlegt og jafnvel 
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streituvaldandi væri að „halda Streak“ en þær litu svo á að þær væru til þess 

knúnar að halda áfram. 

Viðmælendur töluðu um að gott sé að nota samfélagsmiðla í samskiptum 

við vini sína vegna þess hversu miklar vegalengdir eru oft milli þeirra. Allir 

viðmælendur búa í dreifbýli og hafa ekki oft tækifæri á því að hitta vini utan 

skóla. Þá gagnast samfélagsmiðlar til að halda sambandi, þó að þeir geti verið 

truflandi þegar þau hittast.  

5.2 Nethættur og friðhelgi 

Árið 2016 kom fram í breskri rannsókn að 17% svarenda á aldrinum 12–15 ára 

myndu gefa vefsíðu eða smáforriti aðgang að persónuupplýsingum til að 

nálgast eitthvað (Livingstone o.fl., 2017, bls. 2). Í viðtölunum við 8. bekk kom 

í ljós hærra hlutfall þar sem að fjórir af sex svarendum sögðust alltaf samþykkja 

allt sem forrit biðja um þegar þau eru sett upp. Aðeins einn viðmælandi virtist 

taka þessu alvarlega og neitaði öllum leyfisbeðnum sem hægt er að neita.  

Til að vernda einkalíf sitt á samfélagsmiðlum er hægt að ákveða hvort 

samfélagsmiðlaaðgangur manns sé opinn eða lokaður ókunnugum. Í Net 

Children Go Mobile rannsókninni kom það fram að 29% barna á aldrinum 9–

16 ára væru með opinn aðgang (Livingstone o.fl., 2014, bls. 13). Í 8. bekk var 

helmingur svarenda með lokaðan aðgang, tveir með opinn og einn var óviss. 

Fimm af sex viðmælendum sögðust kunna að breyta öryggisstillingum en það 

er hærra hlutfall en t.d. í EU Kids Online þar sem 56% svarenda á aldrinum 

11–12 ára kunnu það og 78% þeirra á aldrinum 15–16 ára (Livingstone o.fl., 

2011, bls. 8). 

Öryggis vegna er mikilvægt að kunna að útiloka aðra notendur á 

samfélagsmiðlum. Í viðtölunum kom fram að fimm af sex kunna það en það er 

hærra hlutfall en kom fram í EU Kids Online fyrir 9 árum (Livingstone o.fl., 

2011, bls. 8). Hins vegar sögðu aðeins tveir viðmælendur að þeir myndu nota 

„block“ og „report“ ef þeir rækjust á eitthvað óþægilegt á netinu. Hinir fjórir 

sögðu að þeir myndu sennilega hunsa það.  

Nemendur 8. bekkjar höfðu komist í kynni við ýmsar nethættur, sem 

rannsakaðar voru í evrópsku rannsóknunum tveimur, sem hér er miðað við. Í 

EU Kids Online kom það fram að fjórðungur svarenda hafði talað við 

ókunnuga á netinu (Livingstone o.fl., 2011, bls. 11) en 2/3 viðmælenda úr 8. 

bekk höfðu gert það. Í Net Children Go Mobile kom fram að 11% svarenda 
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höfðu hitt einhvern, sem þeir kynntust á netinu (Livingstone o.fl., 2014, bls. 

24), en þriðjungur 8. bekkjar hafði gert það. Í EU Kids Online var einn af 

hverjum sex viðmælendum á aldrinum 14–16 ára sem hafði séð hatursorðræðu 

á netinu en í viðtölunum við 8. bekk var það mun algengara þar sem að fimm 

af sex höfðu séð slíkt efni. Í evrópsku rannsókninni var tíunda hver stúlka á 

aldrinum 14–16 ára sem hafði séð efni sem auglýsir eða styður lystarstol. Í 8. 

bekk var engin stúlka sem hafði séð slíkt efni en einn strákur kannaðist við það. 

Þriðjungur 8. bekkinga hafði séð efni, sem auglýsir eða styður sjálfsvíg, en 

hlutfallið var mun lægra í EU Kids Online eða einn af hverjum tuttugu 

drengjum á aldrinum 11–16 ára. Algengara var þó í evrópsku rannsóknunum 

að hafa fengið dónaleg eða særandi skilaboð því þar voru fjórir af hverjum 

fimm sem höfðu reynslu af því en hjá 8. bekk voru fjórir af sex sem höfðu 

upplifað slíkt (Livingstone o.fl., 2012, bls. 12). Í 8. bekk höfðu fimm af sex 

séð kynferðisleg skilaboð/myndefni sem þeim fannst óþægileg, en í Net 

Children Go Mobile var það hlutfall 28% meðal barna á aldrinum 9–16 ára. 

Þar höfðu einnig 12% upplifað einelti á netinu en einn viðmælandi 8. bekkjar 

hafði reynslu af því (Livingstone o.fl., 2014, bls. 22).  

Ef miðað er við þessar tvær stóru rannsóknir þá má segja að þessi fámenni 

hópur viðmælenda úr 8. bekk hafi reynslu af mörgum nethættum. Í Net 

Children Go Mobile voru 52% svarenda á aldrinum 9–16 ára sem höfðu 

upplifað eina eða fleiri af tíu nethættum (Livingstone o.fl., 2014, bls. 26) en í 

viðtölunum við 8. bekk höfðu allir upplifað a.m.k. eina. Einn viðmælandi 

sagðist aðeins hafa upplifað eina en hinir fimm höfðu reynslu af fjórum til níu 

nethættum af þeim ellefu sem spurt var um og var kynjahlutfallið jafnt. 

Það eru eflaust margar ástæður fyrir því að 8. bekkur hefur svo mikla 

reynslu af nethættum en þau sögðust öll vera nokkuð fær á netinu. Í EU Kids 

Online kom það í ljós að þeir viðmælendur sem sögðust vera færir á netinu 

voru 30–45% líklegri til að komast í kynni við nethættur (Staksrud o.fl., 2012, 

bls. 48). Þar að auki kom fram í Net Children Go Online að sterkt samhengi er 

milli aðgengis að netinu og aukinnar hættu (Livingstone o.fl., 2014, bls. 27) en 

viðmælendur 8. bekkjar hafa allir greitt aðgengi að netinu. 
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5.3 Heilsufarsáhrif snjalltækja og 

samfélagsmiðla 

Fjórir af sex viðmælendum sögðust hafa trú á því að snjalltækjanotkun hefði 

neikvæð áhrif á líkamlega heilsu. Hvað varðar líkamlega heilsu þeirra sjálfra 

þá stunda fjórir þeirra skipulagðar íþróttir og allir hreyfa sig reglulega.  

Samkvæmt ráðleggingum heilbrigðisyfirvalda þá er sagt að ungmenni þurfi 

8–10 klst. svefn daglega og passa þurfi að skjátími sé ekki svo mikill að hann 

komi niður á svefninum (Heilsuvera, 2018). Í viðtölunum kom fram að aðeins 

einn viðmælandi sefur að jafnaði 10 klst. á virkum dögum en tveir 

viðmælendur sögðust vanalega sofna um eða eftir miðnætti á virkum dögum. 

Heimildir benda til þess að mikil samfélagsmiðlanotkun tengist sálrænum 

kvillum eins og þunglyndi og kvíðaröskun þó ekki sé endilega skýrt hvort 

samfélagsmiðlanotkun sé orsök eða afleiðing (Skarupová o.fl., 2015, bls. 121–

122). Í viðtölunum við 8. bekk sögðust allir viðmælendur vera nokkuð 

kunnugir kvíðatilfinningum. Þrír af sex viðmælendum sögðust finna 

kvíðatilfinningu annað hvort mánaðarlega eða vikulega, hinn helmingurinn 

sagðist finna fyrir kvíða daglega. Einnig hafði helmingur fundið fyrir 

einmanaleika á seinustu fjórum vikum, tveir höfðu fundið sorg eða 

vonleysistilfinningu og fimm af sex höfðu fundið fyrir reiði eða gremju. 

Viðbrögð þeirra allra við neikvæðum tilfinningum eru oftast að einangra sig 

en helmingur viðmælenda sagðist þó hafa einhvern sem þau gætu talað við. 

Í viðtölunum var spurt hvort það myndi hafa áhrif á þau ef þau kæmust ekki 

á netið en viðmælendur vildu ekki meina að svo væri, svo lengi sem þau hefðu 

félagsskap. Þó svo þau séu flest alltaf með snjallsímann á sér þá virðast þau 

ekki vera haldin miklum símaaðskilnaðarkvíða (e. nomophobia). Þar má einnig 

benda á jákvæða afstöðu þeirra til tækjalausra frímínútna, en svo væri eflaust 

ekki ef þau væru haldin símaaðskilnaðarkvíða því þá koma einkenni oft fram 

eftir u.þ.b. 10 mínútur frá snjallsímanum (Carels, 2019, bls. 10). 

Netsamskipti meðal unglinga geta haft jákvæð áhrif og þá ekki síst vegna 

þess að sum ungmenni geta átt erfitt með samskipti utan netsins (Ólína 

Freysteinsdóttir o.fl., 2015, bls. 54). Í viðtölunum kom fram að allir 

viðmælendur nota samfélagsmiðla í samskiptum við vini sína, helmingi fannst 

auðveldara að kynnast nýju fólki á netinu heldur en utan þess en öllum fannst 

þó þægilegra að treysta og tala við vini sína í persónu heldur en í gegn um 

netið.  
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5.4 Þáttur skólans 

Í fræðilega hlutanum var rætt um mikilvægi þess að skólar taki þátt í þróun 

samfélagsins og taki mið af tíðaranda. Skólar eru hentugir til að kenna 

nemendum að nota netið, samfélagsmiðla og upplýsingatækni. Þeir eiga að 

stuðla að velferð barna og mikilvægt er að kenna börnum hverjar hætturnar séu 

í netheimi, hvernig skuli forðast þær og bregðast við (Tomoniko, 2019, bls. 4–

7). Ekki er síður mikilvægt að skólar þekki einkenni sem geta verið af ofnotkun 

samfélagsmiðla og snjalltækja, t.d. kvíði eða þunglyndi. Slíkir sálrænir kvillar 

eru auðvitað ekki einungis í tengslum við samfélagsmiðla- og 

snjalltækjanotkun en það virðist sem skólaástundun, eða skróp geti verið merki 

þess að nemanda líði illa og þannig sé hægt að bregðast snemma við með 

þunglyndis- eða kvíðameðferð (Yun o.fl., 2019, bls. 7). Ef marka má viðtölin 

við 8. bekk þá virðist skólinn þeirra vera nokkuð tæknivæddur. Nemendur fá 

spjaldtölvur í 8. bekk sem eru talsvert notaðar í skólastarfinu. Viðmælendur 

eru ánægðir með þetta þó tæknileg vandamál geti stundum farið í taugarnar á 

þeim. Helmingi viðmælenda finnst þó þægilegra að handskrifa texta í stað þess 

að skrifa á spjaldtölvurnar og sumir töluðu um að báðir möguleikar, handskrift 

og spjaldtölva, séu óhentugir til að skrifa lengri texta. Enginn viðmælenda 

sagðist þó nota tölvu til að skrifa lengri texta og vaknar þá spurning 

rannsakanda um það hvernig sé hægt að bregðast við þessu. Nemendur eru ekki 

aldir upp við lyklaborð nema á snertiskjám og hafa því ekki mikla reynslu af 

fingrasetningu. Það virðist leiða til þess að nemendur handskrifa mikið eða eigi 

erfitt með lengri texta því þá skrifa þeir á spjaldtölvur og vélrita textann með 

vísifingrunum einum.  

Skólinn bannar 8. bekk ekki að vera með snjallsíma en nemendur mega þó 

ekki nota þá í tímum nema þeir hafi fengið leyfi til þess. Einnig hefur skólinn 

reynt að takmarka skjánotkun og hvetja til meiri samskipta nemenda með því 

að taka upp það sem kallast „tækjalausar frímínútur“ en þá eru snjalltæki 

nemenda læst inni í frímínútum, einu sinni á dag. Í fyrstu virtist viðhorf 8. 

bekkjar gagnvart tækjalausum frímínútum vera neikvætt en þegar farið var 

ofan í saumana kom í ljós að allir viðmælendur skildu ástæðurnar, vildu ekki 

breyta reglunum, og helmingur þeirra sagðist vera ánægður með þetta 

fyrirkomulag. Einn viðmælandi sagðist fagna þessu en færi leynt með ánægju 

sína af hræðslu við álit bekkjarfélaga. 
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Loks kom það fram að viðmælendum fannst samfélagsmiðlar hafa góð áhrif 

á samskipti innan bekkjarins því þannig gætu þeir átt samskipi sem þeir hefðu 

annars ekki átt vegna langra vegalengda milli heimila þeirra. 

5.5 Þáttur fjölskyldunnar 

Heilbrigðisyfirvöld mælast til þess að foreldrar fylgi ákveðnum viðmiðum 

þegar kemur að snjalltækjanotkun barna og ungmenna. Mikilvægt er að 

foreldrar passi að mikill skjátími komi ekki niður á grunnþörfum barna eins og 

svefni, næringu, hreyfingu og hreinlæti (Heilsuvera, 2018). Í viðtölunum kom 

fram að viðmælendur gefa sér minni tíma til svefns en mælt er með og er 

skjánotkun yfirleitt ástæðan. Foreldrum er ráðlagt að hafa nokkur atriði í huga 

ef áhyggjur vakna yfir óhóflegum skjátíma. Þau eru t.d. hvort barnið fái nægan 

svefn, næringu o.s.frv., hver viðbrögð barnsins séu þegar settar eru skorður 

varðandi notkun, hvort foreldrar viti hvað barnið er að gera á netinu, og einnig 

hvort barnið upplifi kvíða, depurð eða skapsveiflur tengdar tækinu 

(Heilsuvera, 2018). Eins og fyrr kom fram voru nemendur 8. bekkjar nokkuð 

kunnugir tilfinningum eins og sorg, einmanaleika, reiði og kvíða en ómögulegt 

er að geta um það í þessari rannsókn hverjar ástæðurnar eru fyrir því eða hvort 

það tengist skjátíma á einhvern hátt.  

Samkvæmt fyrirmælum heilbrigðisyfirvalda þá eiga foreldrar barna á 

aldrinum 13–18 ára að passa að ekki berist of margar tilkynningar í snjallsíma 

barna því það sé of mikið áreiti (Embætti landlæknis, e.d.). Tveir viðmælendur 

úr 8. bekk töluðu um sífelldar og þrálátar tilkynningar í snjallsímum sínum. 

Einnig kemur fram í viðmiðum að foreldrar eigi að stuðla að því að jafnvægi 

sé milli skjátíma og sameiginlegra fjölskyldustunda (Embætti landlæknis, 

e.d.). Þetta er sennilega vandasamt atriði en í viðtölunum talaði helmingur 

viðmælenda um að snjalltækjanotkun fjölskyldunnar hefði neikvæð áhrif á 

tíma þeirra saman, leiddi til minni samskipta og færri fjölskyldustunda. Að 

auki virtust viðmælendur ekki líta svo á að samfélagsmiðlar auðveldi þeim að 

halda sambandi við fjölskyldumeðlimi sem búa annars staðar.  

Foreldrar þurfa að stýra netnotkun barna sinna að einhverju leyti og er þá 

heppilegast að fylgjast með og taka þátt í netnotkun þeirra, því það dregur úr 

hættu en skerðir ekki tækifæri þeirra eða netfærni (Livingstone o.fl., 2012, bls. 

17). Þó virðist algengara að foreldrar notist við hamlandi aðgerðir eins og að 

banna samfélagsmiðla eða takmarki aðgengi að netinu (Livingstone o.fl., 2014, 
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bls. 30). Helmingur 8. bekkjar sagði foreldra sína aldrei hafa notað netstýringu 

og þriðjungur þeirra sagðist aldrei hafa fengið neinar reglur. Þriðjungur segist 

hafa fengið reglur sem ekki var fylgt eftir og fjöruðu út með tímanum. 

Árið 2012 kom það fram að aðeins 27% evrópskra barna höfðu trú á að 

foreldrar þeirra gætu hjálpað við að halda þeim öruggum á netinu. Í viðtölunum 

við 8. bekk voru fjórir af sex viðmælendum, sem höfðu trú á því að foreldrar 

gætu hjálpað með netvandamál, en tveir þeirra sögðust ekki þora að leita til 

þeirra vegna hræðslu við skammir. Því voru aðeins tveir af sex sem sögðu að 

þeir myndu leita til foreldra með netvandamál. Hins vegar voru fleiri sem 

myndu mögulega leita til foreldra með tæknileg vandamál. Þetta er í takti við 

nýlega rannsókn sem gaf vísbendingar um að foreldrar venjist snemma á það 

að ræða aðeins tæknileg atriði og skjátíma við börnin sín, í stað þess að ræða 

efnið sem börnin eru að afla sér á netinu (Domoff o.fl., 2019, bls. 404–409). 

Í rannsókninni Net Children Go Mobile var ein ráðgjöf sem var algengt að 

foreldrar gæfu börnum sínum, að banna þeim að bæta ókunnugum á 

vinalistann. Tveir viðmælenda í 8. bekk sögðust hafa fengið slíkar reglur frá 

foreldrum sínum. Þrátt fyrir að foreldrar séu hvattir til þess að ræða við börn 

sín um það sem þau gera á netinu þá virðist slíkum samtölum heldur fara 

fækkandi (Livingstone o.fl., 2014, bls. 30). Dæmi um þetta má finna í 

viðtölunum við 8. bekk þar sem fimm af sex viðmælendum fullyrtu að foreldrar 

þeirra ræði aldrei við þá um netnotkun. 

Í EU Kids Online kom fram að þriðjungur barna sagði foreldra sína vita 

mikið um það hvað börnin aðhafist á netinu og einungis 7% sögðust reglulega 

hunsa ráðgjöf foreldra sinna um netnotkun (Livingstone o.fl., 2012, bls. 17). Í 

viðtölunum við 8. bekk sagði þriðjungur að foreldrar þeirra vissu ekkert hvað 

þau gera á netinu og en aðrir sögðu að foreldrarnir gætu auðveldlega kynnt sér 

það ef þau vildu komast að því. Hins vegar voru 2/3 sem sögðust hafa hunsað 

ráð frá foreldrum sínum varðandi samfélagsmiðla og hinir sögðust ekki geta 

hunsað nein ráð því þeir hafi aldrei fengið þau frá foreldrum sínum.  

Í EU Kids Online kom fram að 53% foreldra fannst að þeir ættu að sýna 

netnotkun barna sinna meiri áhuga þó aðeins 15% barna væru sammála því 

(Livingstone o.fl., 2012, bls. 17). Aðeins einum viðmælanda úr 8. bekk fannst 

foreldrar hans áhugasamir um netnotkun hans. Fjórir af sex viðmælendum 

kærðu sig ekki um meiri áhuga foreldra sinna en einn viðmælandi sagðist 

gjarnan vilja að foreldrar hans hefðu meiri áhuga.  
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Ef marka má svör viðmælenda þá hefur 8. bekkur mikið frjálsræði þegar 

kemur að snjalltækjum. Það er í takti við skólastefnu þeirra og er ágætt þegar 

skólastefna og heimili eru samstíga. Hins vegar eru ákveðin merki sem benda 

til þess að skjátími viðmælenda sé heldur mikill og komi niður á ákveðnum 

lífsgæðum eins og svefni. Ef marka má orð viðmælenda þá virðist vera 

ákveðinn aðskilnaður milli barna og foreldra hvað varðar samfélagsmiðla- og 

snjalltækjanotkun. Nýlegar rannsóknir benda til þess að unglingar séu 

meðvitaðir um ofnotkun sína og fylgikvilla hennar, setji sér jafnvel mörk en 

standi svo ekki við þau. Það er því mikilvægt að foreldrar geri sér grein fyrir 

því að reglur og mörk varðandi skjátíma eru nauðsynlegar en best sé að gera 

það í samráði við börnin sjálf. Almennt eru börn og ungmenni skilningsrík og 

sátt við reglur um skjátíma, svo lengi sem þær eru skýrar, foreldrar séu 

samstíga og staðið sé við þær (Ólína Freysteinsdóttir o.fl., 2015, bls. 62–67) 

og ekki má gleyma því að foreldrar eru fyrirmyndir barna sinna. Skjánotkun 

þeirra hefur bein áhrif á skjánotkun barnanna (Lin o.fl., 2018, bls. 289–293). 



54 

 



55 

6. Samantekt og lokaorð 

Ritgerð þessi hefur tekið margar stefnubreytingar og þá einkum í 

hugmyndavinnunni sem fram fór í upphafi. Þegar ég hafði ákveðið að fjalla 

um börn og snjalltæki þá hafði ég sennilega séð fyrir mér að ritgerðin yrði 

einhvers konar lausn á þessum flóknu tímum. Upphaflegi hvatinn fyrir þessari 

rannsókn var sú staðreynd að ég á nú tvö börn á leikskólaaldri og er farinn að 

átta mig á því að skjátími er stærri þáttur í heilabroti foreldra en ég hafði gert 

mér grein fyrir. Þegar rannsóknarefnið var valið gerði ég mér grein fyrir því að 

ég væri sennilega hlutdrægur því á þeim tíma hafði ég miklar áhyggjur af 

mikilli skjánotkun barna. Afturhaldssemi og hræðsla við nýjungar áttu 

sennilega hlut í viðhorfi mínu en einnig sú staðreynd að frumburðurinn virðist 

vera mjög hændur að öllum skjátækjum en einnig mjög viðkvæmur fyrir 

mikilli skjánotkun. Ég hafði lesið mér til um viðmið og ráðlagðan skjátíma og 

sá að fæstir þeirra foreldra sem ég þekkti fóru eftir þeim.  

Heimildavinnan ýtti undir ótta minn og svartsýni því hvar sem ég leitaði þá 

fann ég einungis neikvæðar niðurstöður og svartsýnisspár. Þá hugsaði ég mér 

að með þessari rannsókn gæti ég kannski afsannað svartsýnisspár mínar og sýnt 

fram á það að þessi þróun, sem við munum ekki snúa frá aftur, þarf alls ekkert 

að vera svo slæm.  

Þegar ég hafði tekið viðtölin þá var ég farinn að róast. Ég velti því fyrir mér 

að þessi börn eru í 8. bekk, sem þýðir að þau muna varla þann tíma sem þau 

höfðu ekki aðgang að snjalltækjum. Á sama tíma eru þau af fyrstu kynslóð 

þeirra sem alast upp með snjalltæki og það þýðir að foreldrar og samfélagið 

allt gerði sér litla grein fyrir því hverjar afleiðingarnar yrðu eða hvernig ætti að 

snúa sér í þessum efnum. Því er það þannig, í mínum huga, að ef afleiðingar af 

miklum skjátíma eru svo hræðilegar þá ætti þessi kynslóð að hafa farið einna 

verst út úr því. En eru þau stórsködduð? Nei. Þau börn sem ég kynntist í 

viðtölunum voru yfirveguð, málefnaleg og indæl í alla staði. Þau virðast 

vissulega eyða stórum hluta að ævi sinni fyrir framan skjá, telja sig ekki græða 

mikið á því annað en afþreyingu og eru e.t.v. að hafa einhver áhrif á lýðheilsu 

sína en engu að síður kjósa þau öll að eiga heldur í mannlegum samskiptum. 

Þau umgangast vini sína, stunda hreyfingu, sinna náminu, vilja eyða meiri tíma 

með fjölskyldunni, eru opin fyrir því að skólinn reyni að takmarka skjátíma 

þeirra og eru almennt á þeirri skoðun að þau þurfi að hafa stjórn á skjátíma 

sínum. Að sama skapi hafa þau tilfinningu fyrir því hvenær skjátíminn sé 
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orðinn of mikill, krefjast þess að vinir þeirra leggi snjallsímann frá sér þegar 

þau eru að tala saman og óskapast yfir öðrum fjölskyldumeðlimum sem eru 

háðari snjallsímunum sínum.  

Þarna var ég: Maður sem er fæddur og fermdur áður en hann eignaðist 

tölvu, orðinn 23 ára þegar hann eignast snjallsíma, og notar samfélagsmiðla 

mjög takmarkað, að ræða við börn sem hafa alist upp með snjalltæki í hönd. 

Þótt ég sé enginn forngripur þá er þetta kynslóðabil talsvert. Engu að síður voru 

þessi samtöl góð og runnu eins og smurð. Og það sem meira er; við skyldum 

hvert annað. Mitt viðhorf og vangaveltur voru ekki forneskjulegar í augum 

barnanna og í raun voru sum þeirra meira gegn snjalltækjanotkun heldur en ég 

sjálfur. Stærsti munurinn, sem ég sá á viðhorfi okkar, var sá að ég hafði 

áhyggjur og ég leit svo á að umræðan um snjalltækjafíkn, óhóflegan skjátíma, 

áreiti samfélagsmiðla o.s.frv. væri allsráðandi og umlykjandi. En svo var ekki 

að sjá á krökkunum. Þau höfðu engar sérstakar áhyggjur, fannst þessi málefni 

ekki aðkallandi og fannst það í raun hlægilegt hvernig fullorðna fólkið getur 

oft gert úlfalda úr mýflugu. 

Það var þá sem ég áttaði mig á því að snjalltækjaumræðan er ekkert öðruvísi 

en önnur samfélagsleg málefni. Það er auðvelt að rífast og óskapast. Það er 

auðvelt að líta svo á að glasið sé hálffullt en alveg jafn auðvelt að sjá það 

hálftómt. Það breytir ekki þeirri staðreynd að það er vatn í glasinu. Hvaða máli 

skiptir hvort það er að fyllast eða tæmast? Hvaða máli skiptir það hvort 

samfélagsleg vandamál eru greind nákvæmlega, stór eða smá? Er ekki 

heppilegast að líta í eigin barm, ákveða hvaða áhrif maður sjálfur hefur og hvað 

maður ætlar svo að gera við þessi áhrif? Ég held að það sé kominn tími til þess 

að hætta að hrista hausinn yfir því hvað börn eru mikið í snjallsímanum og 

eyða heldur orkunni í að svara mikilvægari spurningum. Hvernig get ég verið 

þátttakandi í þessum anga af lífi barns míns? Hvernig get ég haldið jafnvægi 

milli skjánotkunar og heilsusamlegs lífernis? Hvernig get ég haldið barni mínu 

öruggu á netinu? Hvernig fyrirmynd er ég og hvernig get ég stuðlað að því að 

samfélagið hugsi á sama veg? 
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Fylgiskjal 1 Upplýst samþykki 

 

Upplýst samþykki fyrir viðtali vegna eigindlegrar 

rannsóknar fyrir lokaverkefni í M.Ed. námi 

 

- Rannsókn þessi er lokaverkefni kennaranema í M.Ed. 

námi á menntavísindasviði Háskólans á Akureyri. 

- Markmið rannsóknarinnar er að fá innsýn í 

samfélagsmiðlanotkun ungmenna, rannsaka hvaða 

áhrif snjalltækjanotkun hefur á samfélag ungmenna og 

hvernig tæknin er nýtt. 

- Rannsóknin byggist á eigindlegum viðtölum við 

nemendur á unglingastigi grunnskóla og verður 

framkvæmd í maí 2020. 

- Viðmælanda er frjálst að neita að svara spurningu og 

getur stöðvað viðtalið hvenær sem er. 

- Rannsakandi lofar þagnarskyldu og nafnleynd 

viðmælanda. 
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Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar 

rannsóknar og í hverju þátttaka mín er fólgin. Ég er 

samþykk(ur) þátttöku. 

Foreldri/forráðamaður 

______________________________________________ 

 

Nemandi 

______________________________________________ 
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Fylgiskjal 2 Viðtalsrammi 

 

Dagur í lífi (4 mínútur) 

• Átt þú síma? 

• Hefurðu aðgang að fleiri tækjum? Hvaða? Hvað notarðu mest? 

• Notar þú samfélagsmiðla? Hverja þá? 

• Hvenær fórstu fyrst að nota samfélagsmiðla? 

o Ef fyrir 13 ára aldur, hvernig fórstu að því að skrá 

aðgang? 

• Ég er aðeins að reyna að kynnast því hvernig er að vera unglingur 

á samfélagsmiðlum. Hvernig myndir þú lýsa hefðbundnum degi 

hjá þér á samfélagsmiðlum?  

o Hvaða forrit opnar þú fyrst og hvenær dagsins opnar þú 

það? Hvaða forrit skoðar þú áður en þú ferð að sofa og 

hvenær dagsins opnar þú það? 

 

Skjátími (5 mínútur) 

• Hver heldurðu að símaskjátími þinn sé flesta daga? 

o Geturðu kannski flett því upp fyrir mig í símanum 

þínum? 

• Hvernig upplifir þú umræðuna um samfélagsmiðla-

/snjalltækjafíkn?  

o Finnst þér of mikið gert úr vandamálinu? Hvernig þá? 

o Finnst þér vandamálið raunverulegt? Hvernig þá? 

• Myndirðu segja að það sé alltaf hægt að ná í þig á 

samfélagsmiðlum?  

o Er einhver tími þar sem þú ákveður að geyma símann? 

 

Líkamleg líðan (8 mín) 

• Stundar þú einhverja hreyfingu að frátöldum skólaíþróttum? 

o Hvernig þá og hversu oft? 

• Hvenær myndirðu segja að þú færir oftast að sofa og hvenær 

vaknarðu? 

• Hvernig gengur þér að sofa? 
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o Ef illa, af hverju heldurðu að það sé? 

• Vaknarðu á nóttunni? 

o Hvað gerirðu þegar þú vaknar? 

• Finnst þér erfitt að vakna eða vaknar þú útsofinn?   

-------------------------------------------------------------- 

• Heldurðu að snjalltækjanotkun hafi einhver áhrif á líkamlega 

heilsu fólks? 

• Hefurðu einhvern tímann farið seinna að sofa en þú ætlaðir 

útaf snjalltækjum? 

• Hefurðu einhvern tímann sleppt máltíð útaf 

snjalltækjanotkun? 

• Finnurðu fyrir einhverjum verkjum í líkama eins og baki eða 

hnakka? Vöðvabólga? 

 

Andleg líðan (6 mínútur) 

• Nú erum við öll kvíðin á stundum. Myndir þú segja að þú finnir 

fyrir kvíðatilfinningu daglega, vikulega, mánaðarlega eða 

sjaldnar? 

• Hefurðu einhvern tímann fundið fyrir einmanaleika á seinustu 4 

vikum? 

o En sorg eða vonleysistilfinningar?  

o En reiði eða gremju? 

• Hvað gerir þú ef þér líður illa? Er eitthvað sem þú getur gert eða 

einhver sem þú talar við um það?  

---------------------------------------------------------------------------------- 

• Hvernig líður þér þegar þú kemst ekki á netið? 

• Hvernig myndi þér líða ef bekkjarfélagar þínir væru að tala um 

eitthvað sem þeir sáu á netinu en þú einn vissir ekki hvað það 

væri?  

• Ef þú rekst á eitthvað fyndið eða skemmtilegt efni á netinu, 

myndir þú deila því með einhverjum?  

 

 

Fjölskyldutengsl (9 mínútur) 
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• Þegar þú byrjaðir fyrst að nota samfélagsmiðla, voru foreldrar 

þínir þá sjálfir að nota samfélagsmiðla? 

o Hvað fannst þeim um það að þú byrjaðir?  

o Voru þeir áhugasamir um notkun þína? 

• Hafa foreldrar þínir sett þér einhverjar reglur varðandi snjalltæki, 

eða samfélagsmiðla?  

o Hvernig þá? 

• Hafa þeir notað einhverja stýringu svo þú vitir til? (netvara 

o.s.frv.) 

• Ræða foreldrar þínir við þig um snjalltækjanotkun? 

• Myndirðu segja að foreldrar þínir viti hvað þú ert almennt að 

gera á netinu? 

• Hafa foreldrar þínir verið eitthvað á netinu með þér?  

• Hafa þeir kennt þér eitthvað nýtt á netinu?  

• Hefur þú hunsað einhver ráð sem foreldrar þínir gefa þér 

varðandi samfélagsmiðlana? 

• Ef þú lendir í vandræðum á netinu, hvar myndir þú leita 

aðstoðar?  

o Heldurðu að foreldrar þínir gætu aðstoðað þig? 

• Myndir þú vilja að foreldrar þínir sýndu netnotkuninni þinni 

meiri áhuga? 

• Hefur þú lent í rifrildi við foreldra þína út af snjalltækjanotkun?  

• Hvaða áhrif hefur samfélagsmiðlanotkun þín eða fjölskyldu 

þinnar á tímann ykkar saman? 

 

Nám og skóli (3 mínútur) 

• Hvernig líður þér í skólanum? 

• Eru snjalltæki/samfélagsmiðlar notaðir í skólastarfinu? 

o Hvernig líkar þér það? 

• Eru einhver fyrirmæli í skólanum þínum varðandi 

snjalltækjanotkun?  

o Hvað finnst þér um það? 

• Hvernig nýtir þú þér helst snjalltæki í námi? 

• Hvernig finnst þér best að læra? 

o Ipad, sími, blað og penni, með tónlist, einn, í 

kennslustofu eða með vinum?  
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• Finnst þér samfélagsmiðlar/snjalltæki einhvern tímann trufla þig 

við heimanám? 

• Finnst þér samfélagsmiðlar eða snjalltæki hafa einhver áhrif á 

samskipti í bekknum þínum? 

 

Vinasambönd (5 mínútur) 

• Notarðu samfélagsmiðla í samskiptum við vini þína?  

o Hvaða forrit notar þú þá helst? 

• Hvaða áhrif finnst þér samfélagsmiðlar hafa á vinasambönd 

þín? 

• Heldurðu að það sé auðveldara að eignast vini í gegn um 

samfélagsmiðla eða utan þeirra? 

• Hvort finnst þér þægilegra að tala við vini þína í persónu eða 

í gegn um samfélagsmiðla?  

• Hvað finnst þér um að horfa í augun á fólki sem þú talar við? 

Þægilegra eða óþægilegra? 

• Hvað með það þegar þú hittir vini þína, er það ólíkt því að 

hittast í t.d. myndsímtali? 

• Finnst þér snjalltæki einhvern tímann trufla vinasamskipti? 

• Hvort finnst þér þú eiga dýpri samtöl við vini þína á netinu 

eða í persónu? 

• Ef þú þyrftir að ræða eitthvað alvarlegt við vin þinn, eitthvað 

sem kemur þér í uppnám. Hvort myndirðu frekar vilja gera 

það í persónu eða í gegn um netið? 

 

Netöryggi (11 mínútur) 

• Veistu hvort þú sért með aðgangana þína stillta á public eða 

private?  

o Hvernig var það þegar þú byrjaðir? 

• Veistu hvaða persónuupplýsingar gefur þú upp á 

samfélagsmiðlum? 

o Hvað birtist vinum og hvað birtist ókunnugum? 

• Kanntu að breyta þessum öryggisstillingum? 

o Hvenær lærðirðu að breyta þeim? 

• Hvað með að útiloka (blocka) fólk? Kanntu það? 

o Hefurðu einhvern tímann þurft að gera það? 
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• Hvað heldurðu að þú sért með marga fylgjendur á þeim 

samfélagsmiðlum sem þú notar? 

o Eru einhverjir þar sem þú þekkir ekki neitt? 

• Hver eru þín viðbrögð ef einhver sendir þér vinabeðni (follow 

request)? 

o Hvað ef það er einhver sem þú þekkir ekki en virðist vera 

á þínum aldri?  

• Þegar þú ert að ná í eitthvað app t.d., þá þarftu alltaf að gefa leyfi 

fyrir því að forritið fái aðgang að einhverju eins og myndum, 

myndavél eða öðru. Ýtirðu bara á samþykkja (accept) þar til allt 

er búið eða neitarðu einhverju?  

o Hvað hugsar þú í svona stöðu, þegar þú ert að samþykkja 

skilmála eða gefa leyfi? 

• Hvað finnst þér almennt um netöryggi (privacy)? Veltirðu því 

eitthvað fyrir þér? 

 

 

Ég er svo með nokkrar spurningar um netöryggi. Þú þarft bara að 

svara já/nei: 

• Hefurðu einhvern tímann talað við einhvern á netinu sem þú 

hefur aldrei hitt í eigin skinni? 

• Hefurðu hitt einhvern, eftir að hafa kynnst honum/henni í gegn 

um netið? 

• Hefurðu séð efni sem ýtir undir anorexíu? 

• Hefurðu séð efni sem styður eða auglýsir eiturlyfjanotkun? 

• Hefurðu séð kynferðisleg skilaboð eða myndefni sem þér fannst 

óþægilegt? 

• Efni sem styður eða auglýsir sjálfsvíg? 

• Efni sem styður eða auglýsir einhvers konar ofbeldi? 

• Hefur þú orðið vitni að hatursorðræðu á netinu, t.d. að hæðst sé 

að fólki út frá kynþætti þeirra, kynhneigð, trú, uppruna eða 

útlitseinkennum).  

• Hefur þú einhvern tímann fengið dónaleg eða særandi skilaboð? 

• Hefur þú orðið fyrir einelti á netinu? 

• Hefur þú fengið kynferðisleg skilaboð? 
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• Hver eru þín viðbrögð þegar/ef þú sérð eitthvað á netinu sem þér 

finnst óþægilegt? 

 

Tækifæri (3 mínútur) 

• Myndirðu segja að þú sért fær á tækin sem þú notar? 

• Ef þú lendir í einhverjum tæknilegum vandræðum eða þarft að 

breyta stillingum. Myndirðu vanalega leysa það sjálf eða fá 

aðstoð annars? 

• Hjá hverjum finnst þér þú helst hafa fengið ráðgjöf um netið og 

samfélagsmiðla?  

o Foreldrum, systkinum, kennurum, vinum, eða 

einhverjum öðrum? 

o Hvernig þá? 

• Hvaða tækifæri finnst þér helst finnast á netinu? Hvað finnst þér 

þú helst græða á því að hafa aðgang að netinu? 

• Er eitthvað í lokin sem þér finnst mikilvægt í þessum efnum, sem 

við ræddum lítið? 

 

 

 


