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Sammendrag
Forfatter: Thea Uldalen Brosstad og Simen Olav Østmo
Tittel: Skjermbruk hos barn og utvikling av sosial kompetanse – en systematisk
litteraturgjennomgang
Veiledere: Rune Flaaten Bjørk (hovedveileder) og Annika Melinder (biveileder)
Bakgrunn: Sosial kompetanse er en grunnleggende forutsetning for barns samhandling,
fungering og tilhørighet til sosiale fellesskap (Utdanningsdirektoratet, 2016, 2018). Med
sosial kompetanse menes emosjonelle, kognitive og atferdsmessige ferdigheter nødvendig for
sosial fungering (Garbarino, 1985; Ogden, 2015; Semrud-Clikeman, 2007; Weissberg &
Greenberg, 1998). Skjermbruk har de siste årene blitt en vesentlig del av hverdagen til norske
barn (Bakken, 2019; Løvgren & Svagård, 2019; Staksrud & Ólafsson, 2019; Statistisk
sentralbyrå, 2019). Parallelt har det vært et gjentakende tema i mediebildet og innenfor
populærvitenskapen hvorvidt barns skjermbruk bør begrenses for å hindre negativ utvikling
(Bjørndal & Røvik, 2019; Lein, 2019; Måleng, 2018; Stabell, 2019). Samtidig foreligger det
få, om noen, empiriske kunnskapsoppsummeringer som ser på sammenhengen mellom barns
skjermbruk og utviklingen av sosial kompetanse. Formålet med vår hovedoppgave er å bidra
til forskningsfeltet ved å gjennomføre en systematisk litteraturgjennomgang hvor
sammenhengen mellom barns skjermbruk og utviklingen av sosial kompetanse undersøkes.
Metode: Artikkelforfatterne utførte et systematisk litteratursøk i henhold til PRISMAretningslinjene i databasene MEDLINE, EMBASE og PsycINFO (Liberati et al., 2009). 2142
artikler ble vurdert for egnethet, hvorav 22 møtte oppgavens inklusjonskriterier og ble
inkludert i den systematiske litteraturgjennomgangen.
Resultater: Det er signifikante sammenhenger mellom barns skjermbruk og utviklingen av
sosial kompetanse. Skjermbruk synes å være assosiert med emosjonelle, kognitive og
atferdsmessige ferdigheter, men ikke sosiale ferdigheter. Foreldres involvering synes å
mediere de observerte sammenhengene.
Konklusjon: Resultatene peker i retning av at hvilket medieinnhold barna eksponeres for når
de bruker skjermer er av større betydning enn hvilken digital enhet som anvendes. Samtidig
kan det være at skjermbruk generelt utgjør en risikofaktor for skjevutvikling, fordi skjermbruk
reduserer barnas deltakelse i aktiviteter som er av betydning for positiv utvikling.
Nøkkelord: Sosial kompetanse, skjermbruk, barn, utvikling
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Forord
Å skrive denne hovedoppgaven har vært en spennende prosess. Da vi bestemte oss for å
skrive en systematisk litteraturgjennomgang, hadde vi ingen spesielle forhåndskunnskaper om
metoden. Samtidig var vi nysgjerrige og interesserte i å fordype oss i en metode vi i liten grad
hadde kjennskap til. Læringskurven har vært bratt, men arbeidet med vår systematiske
litteraturgjennomgang har samtidig vært givende.
Det har vært spesielt å skrive en hovedoppgave om barns skjermbruk i en tid hvor mange barn
og voksnes hverdag på kort tid endret seg og ble digital som følge av Covid-19. Samtidig
oppleves det kanskje ekstra viktig å belyse sammenhengene mellom skjermbruk hos barn og
utvikling av sosial kompetanse i en tid som er både annerledes og digital.
Vi ønsker å takke våre veiledere for uvurderlige tilbakemeldinger og hjelp i skriveprosessen.
Spesielt vil vi takke hovedveileder Rune Flaaten Bjørk, for å ha hatt troen på prosjektet vårt
fra første stund. Du kom med faglig forankrede og lærerike innspill da vi trengte det som
mest, og vi så alltid frem til veiledning med deg. Tilsvarende vil vi takke biveileder Annika
Melinder, for å ha gitt oss en pangstart uten sidestykke. Du hjalp oss med å forstå at vår
systematiske litteraturgjennomgang kunne være nyttig, også for andre utenfor vår profesjon.
Til sist ønsker vi å takke hverandre for godt samarbeid gjennom hele arbeidsprosessen, og for
å alltid finne frem det beste i hverandre. Det har føltes riktig og fint å avslutte tiden på
profesjonsstudiet sammen, med et felles arbeid om hovedoppgaven.

Thea Uldalen Brosstad & Simen Olav Østmo
Asker, 12. mai 2020
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1 Innledning
1.1 Bakgrunn og formål
Mennesket er et intelligent og sosialt vesen. Evnen til å lære av andre og å samarbeide i
grupper gjennom verbale og nonverbale uttrykk er kjennetegnende trekk ved mennesker
(Boyd, Richerson & Henrich, 2011). Sosiale ferdigheter fremmer fleksibel og
situasjonstilpasset atferd, og fasiliterer dermed gruppetilhørighet (Combs & Slaby, 1977).
På få tiår har automatisering og digitalisering bidratt til en vesentlig endring i måten
mennesker interagerer (Pijl, 2011). Økt forekomst av digitale enheter med applikasjoner for
sosial samhandling har bidratt til en økning i digital kommunikasjon, og elektroniske
hjelpemidler har blitt en integrert del av normal livsførsel (Hinkley, Brown, Carson &
Teychenne, 2018; Melkevik, Torsheim, Iannotti & Wold, 2010). Tendensen synes særlig
utbredt hos yngre aldersgrupper som har vokst opp med den digitale utviklingen (Statistisk
sentralbyrå, 2019). Nasjonale data anslår at 85% av elevene ved ungdoms- og videregående
skoler bruker skjerm mer enn to timer daglig utenom skolen, hovedsakelig for
kommunikasjon med andre via sosiale medier og spilltjenester (Bakken, 2019).
Sosial kompetanse er blitt omtalt som nøkkelen til trivsel og fellesskap i barnehagen
(Utdanningsdirektoratet, 2018), og i skolevesenet forstås sosial kompetanse som en
grunnleggende forutsetning for samhandling, fungering og tilhørighet til sosiale fellesskap
(Utdanningsdirektoratet, 2016). Samtidig har elektroniske tjenester blitt en obligatorisk del av
opplæringen, og stadig flere skoler investerer i personlige nettbrett eller datamaskiner til det
enkelte barn (Kunnskapsdepartementet, 2017; Regjeringen, 2019). Gevinster som trekkes
frem er variasjon i læringen, med påfølgende motivasjon og økt deltakelse for elevene
(OECD, 2015). Parallelt har barn og unges skjermbruk vært et gjentakende tema i mediebildet
og innenfor populærvitenskapen (Bjørndal & Røvik, 2019; Stabell, 2019). Medieomtalen
kjennetegnes ved at foreldre oppfordres til å begrense barnas skjermbruk for å hindre
uønskede konsekvenser, eksempelvis negativ sosial utvikling (Lein, 2019; Måleng, 2018).
Fra utviklingspsykologien vet vi mye om utvikling av sosial kompetanse. Samtidig
foreligger det få, om noen, empiriske kunnskapsoppsummeringer om effekten av barns
skjermbruk på utviklingen av sosial kompetanse. Dette er en medvirkende faktor til at vi
ønsker å gjennomføre en systematisk litteraturgjennomgang av utviklingspsykologisk
forskning på området. Formålet er å belyse utviklingen av sosial kompetanse hos barn
generelt, og mer spesifikt hvordan skjermbruk kan påvirke utviklingen av sosial kompetanse.
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1.2 Oppgavens struktur
I denne oppgaven ønsker vi å undersøke sammenhengen mellom skjermbruk og sosial
kompetanse hos barn i spedbarns-, førskole- og barneskolealder. Oppgaven er overordnet
inndelt i fem hovedkapitler. I oppgavens første kapittel presenteres teoretiske og empiriske
rammeverk for forståelse av temaene skjermbruk og sosial kompetanse. Videre redegjøres det
for oppgavens formål, problemstillinger og aktuelle avgrensninger i oppgavens første del. I
oppgavens andre kapittel gjennomgås forskningsmetoden systematisk litteraturgjennomgang,
dernest presenteres aktuelle resultater i oppgavens tredje kapittel. I oppgavens fjerde kapittel
drøftes litteraturgjennomgangens resultater, og litteraturgjennomgangens styrker, svakheter
og begrensninger vil adresseres. Avslutningsvis konkluderes det i oppgavens femte kapittel.

1.3 Avgrensning og spesifisering
Vi vil ta utgangspunkt i hva utviklingspsykologisk teori sier om normalutvikling av sosial
kompetanse. Innenfor utviklingspsykologien søker man å forstå prosessene som ligger til
grunn for de sosiale, mentale og atferdsmessige endringene som finner sted i løpet av et
menneskeliv (Tetzchner, 2012). Fordi sosial kompetanse er et vidt begrep, vil vi også
undersøke sammenhengen mellom skjermbruk og prosesser relatert til utviklingen av sosial
kompetanse, herunder temperament, tilknytning, sosioemosjonelle ferdigheter og foreldrestil.
Empiriske studier av sammenhengen mellom barns skjermbruk og sosiale kompetanse
vil vurderes i lys av ovennevnte kunnskap. Vi vil undersøke normalutvalg, og avgrenser mot
sammenhenger mellom skjermbruk og psykopatologi.

1.4 Skjermbruk
Skjermbruk og skjermtid er assosierte begreper, som begge benyttes vitenskapelig og
populærkulturelt for å beskrive mengden tidsbruk som anvendes på digitale enheter som
eksempelvis mobiltelefoner, nettbrett, data, TV og spillkonsoller (Carson, Rosu & Janssen,
2014; Emond et al., 2018). Hvordan begrepene defineres varierer i forskningslitteraturen, og
det foreligger ingen enhetlig definisjon med felles vitenskapelig oppslutning. Mens enkelte
definisjoner beskriver skjermtid/skjermbruk som passiv atferd ved bruk av eksempelvis
strømmetjenester til film og musikk i underholdningsøyemed (World Health Organization,
2019), omfatter andre definisjoner aktiv bruk av skjerm, eksempelvis dataspill, sosiale medier
og digitale læringsplattformer i skolen (Staksrud & Ólafsson, 2019).
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En medvirkende faktor til at en manglende enhetlig definisjon foreligger er
antakeligvis at fenomenet skjermtid/skjermbruk relativt sett er nokså nytt, og først de senere
årene har fått vitenskapelig oppmerksomhet. I det følgende vil begrepet skjermbruk benyttes i
oppgaven, her definert som enhver aktiv eller passiv bruk av skjermer og digitale enheter.

1.4.1 Barn og unges tilgang til skjerm
Skjermer og digitale enheter har blitt en vesentlig del av normalhverdagen til norske barn og
ungdom. Nasjonale data fra Ungdata-undersøkelsen fastslår at 85 % av elevene ved norske
ungdomsskoler og videregående skoler bruker mer enn to timer foran skjerm daglig utenom
skoletid, samt at 35 % bruker skjerm mer enn fire timer daglig utenom skolen (Bakken, 2019).
For elever i 5-7. klasse bruker henholdsvis 60 % mer enn to timer daglig på skjerm utenom
skolen, mens 17 % bruker skjerm mer enn fire timer (Løvgren & Svagård, 2019).
Undersøkelsen Norsk Mediebarometer 2018 anslår at 94 % i alderen 9-15 år bruker internett
daglig, med en gjennomsnittlig dagsbruk på 132 minutter (Statistisk sentralbyrå, 2019).
Tilsvarende viser EU Kids Online 2018 at barn i alderen 9-17 i snitt bruker internett 3,8 timer
hver dag. Studien viser at de eldre barna bruker internett mer enn de yngre, henholdsvis 2,3
timer i alderen 9-10 år mot 4,6 timer i alderen 15-17 år (Staksrud & Ólafsson, 2019).
Det foreligger ikke tilsvarende nasjonale data på daglig skjermbruk hos yngre barn.
Letnes, Sando og Hardersen (2016) fant i en kvalitativ undersøkelse av digitale medievaner at
barna i syvårsalderen i snitt brukte 13 timer ukentlig på digitale enheter (nettbrett, TV), med
en variasjon fra 5-19 timer. I en undersøkelse av barns medievaner fant Medietilsynet (2018b)
at så mange som 93 % i alderen 5-8 år hadde tilgang til nettbrett, så vel som 77 % i alderen 14 år. Kabali et al. (2015) fant i en amerikansk tverrsnittstudie av 350 barn i alderen 6 mnd.-4
år at 75 % under 2 år daglig benyttet digitale enheter, primært til passiv underholdning ved
bruk av TV og strømmetjenester, men sekundært også mer aktivt med dataspill og apper.

1.4.2 Kjønnsforskjeller ved barn og unges skjermbruk
Det er betydelige kjønnsforskjeller med hensyn til type skjermbruk hos barn (Langeland,
Lorgen, Jensen & Solhaug, 2019). Et gjennomgående funn er at gutter bruker mer tid på
dataspill, mens jenter i større grad benytter sosiale medier (Bakken, 2019; Medietilsynet,
2018a). Det synes ikke å være betydelige forskjeller ved barnas tilgang til skjerm (Langeland
et al., 2019). Samtidig er det et solid funn at gutter oftere besitter egne spillkonsoller, mens
jenter i gjennomsnitt har flere digitale enheter (Staksrud & Ólafsson, 2019).
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Ulike studier rapporterer noe ulikt med hensyn til hvilket kjønn som daglig anvender
skjermer og digitale enheter mest. Mens enkelte studier anslår at gutters daglige skjermbruk er
mer omfattende enn jenters (Bakken, 2019; Statistisk sentralbyrå, 2019), anslår andre studier
det motsatte (Staksrud & Ólafsson, 2019). Trolig kan differansen tilskrives de ulike studienes
utforming, samt hvordan hver enkelt studie definerer skjermbruk.

1.5 Sosial kompetanse
Det finnes flere ulike utviklingspsykologiske definisjoner av sosial kompetanse. Garbarino
(1985) definerer sosial kompetanse som ferdigheter, holdninger og motiver nødvendig for å
mestre situasjoner et individ med rimelighet må anta å erfare i sitt sosiale miljø, samtidig som
trivsel og normalutvikling fremmes. Sosial kompetanse forstås dermed som alle egenskaper
som bidrar til at sosiale situasjoner mestres og gruppetilhørighet opprettholdes.
Av Weissberg og Greenberg (1998) operasjonaliseres sosial kompetanse som barnets
evne til å integrere kognisjon, emosjon og atferd for å lykkes med sosiale ferdigheter og
oppnå positiv utvikling. Semrud-Clikeman (2007) beskriver sosial kompetanse som evnen til
å ta hensyn til andres perspektiv, lære av tidligere erfaringer og utøve fleksibel atferd i sosiale
situasjoner. Videre beskrives sosial kompetanse som grunnlaget for sosiale interaksjoner og
sosial fungering. Ogden (2015) omtaler sosial kompetanse som prosessen hvor tanker, følelser
og atferd integreres for å utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger nødvendig for å
etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner. Med andre ord handler sosial kompetanse om
hvordan barnet fungerer sosialt og relasjonelt i samspill med andre mennesker.
Definisjonene har flere fellestrekk med hensyn til sosial kognisjon, emosjoner og
atferd. For det første omhandler sosial kompetanse barnets forståelse av sosiale signaler og
situasjoner, problemløsningsferdigheter, målorientering og beslutningstagning. Dette vil si
sosial kognisjon (Crick & Dodge, 1994; Fraser et al., 2005). Videre er sosial kompetanse
barnets verdier, holdninger og motivasjon for å utøve sosialt akseptert atferd, herunder
forståelsen av at emosjoner kan påvirke utøvelsen av sosialt kompetent atferd. Dette utgjør en
emosjonell dimensjon (J. J. Gross, 2014; Saarni, 1999). Til sist omfatter sosial kompetanse
barnets observerbare handlinger, altså deres utøvde atferd (Boyd et al., 2011). Felles for
definisjonene er en forståelse av sosial kompetanse som positivt for barnets utvikling (Cavell,
1990), samt en kultur- og kontekstavhengig forståelse (Parker & Gottman, 1989).
Et vesentlig aspekt ved sosial kompetanse er barnets sosiale ferdigheter, og hvorvidt
barnets atferd av andre vurderes som sosialt kompetent. Med sosiale ferdigheter menes atferd
4

som har til hensikt å imøtekomme behov eller oppnå mål (Ogden, 2015), eksempelvis empati,
samarbeidsevne, selvkontroll og ansvarlighet (Gresham & Elliott, 1990b). Sosiale ferdigheter
er lært atferd, og utøvelse av sosiale ferdigheter er motivasjonsbetinget (Ogden, 2015).
I denne oppgaven sammenfattes de ovennevnte definisjonene av sosial kompetanse.
Sosial kompetanse defineres i det følgende som emosjonelle, kognitive og atferdsmessige
ferdigheter nødvendig for adaptiv sosial fungering.

1.5.1 Sosial kompetanse i et utviklingspsykologisk perspektiv
Utvikling av sosial kompetanse er en prosess som foregår parallelt med emosjonell modning
hos barnet. De sosiale, emosjonelle, kognitive og atferdsmessige ferdighetene barnet lærer i
en utviklingsfase er av betydning for læring i senere utviklingsfaser (Eisenberg et al., 1997).
Følgelig vil innlæring av uhensiktsmessige ferdigheter i én utviklingsfase kunne gi
ringvirkninger eller skjevutvikling ved senere utviklingsfaser (Diener & Kim, 2004;
Eisenberg et al., 1997; Ladd & Price, 1987; Rubin, Chen & Hymel, 1993).
Utviklingspsykologien har identifisert en rekke miljøfaktorer som bidrar til barns
utvikling av sosial kompetanse, herunder temperament, tilknytning, sosioemosjonell utvikling
og foreldrefaktorer. En relevant miljøfaktor som i mindre grad er blitt belyst er skjermbruk,
og hvordan barnas bruk av skjermer kan bidra til deres sosiale kompetanse, selvstendig eller
ved å påvirke de øvrige utviklingspsykologiske mekanismene. I det følgende vil det teoretiske
grunnlaget for barns utvikling av sosial kompetanse presenteres. Parallelt vil utvikling av
sosial kompetanse relateres til miljøfaktoren skjermbruk.
Temperament
Utvikling av sosiale ferdigheter i spedbarnsalder avhenger av barnets temperament. Rothbart
(2004) beskriver temperament som individuelle forskjeller hos sped- og småbarn med hensyn
til dimensjonene (1) sosiabilitet, (2) negativ affekt og (3) innsatskrevende kontroll.
Med sosiabilitet menes barnets oppmerksomhetssøken og aktivitetsnivå, herunder
positiv affekt. Sosiabilitet kjennetegnes ved høyt aktivitetsnivå, impulsivitet og lav grad av
sjenanse. Sosiabilitet bidrar til utviklingen av sosial kompetanse gjennom barnets individuelle
oppmerksomhetssøken og invitasjon til samspill med omsorgsgiverne (Rothbart & Hwang,
2005). Når spedbarnet eksempelvis smiler til mor, svarer mor med å smile tilbake. Samtidig
er høy grad av sosiabilitet en risikofaktor for problematferd hos eldre barn, fordi intensiteten
og impulsiviteten kan bidra til eksternaliserende atferd (Ormel et al., 2005).
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Negativ affekt utgjøres av redsel, sinne, frustrasjon, tristhet og ubehag, og påvirker
hvordan spedbarnet lar seg roe av sine omsorgsgivere (Rothbart, 2004). Spedbarnets sinne er
relatert til frustrasjon, aggresjon og senere eksternaliserende vansker, mens redsel er relatert
til internaliserende vansker og redusert sinne. Spedbarnets redsel synes også å påvirke
utviklingen av eksternaliserende vansker, fordi engstelighet modererer sinne (Rothbart, 2007).
Innsatskrevende kontroll vil si spedbarnets oppmerksomhet, kognitive kontroll,
sensitivitet og selvregulering (Rothbart, 2004). Temperamentstrekket er forbundet med
empati i barnealder. I tillegg er innsatskrevende kontroll forbundet med en reduksjon av
internaliserende og eksternaliserende atferd hos barn som samtidig skårer høyt på negativ
affekt, trolig fordi barnets evne til selvregulering gir reduserte vansker (Rothbart, 2007).
Enkeltstudier har funnet sammenhenger mellom barns temperamentsutvikling og
skjermbruk. I en studie av Nathanson og Beyens (2018) fant forskerne sammenhenger mellom
barnas skjermbruk og innsatskrevende kontroll. Bruk av digitale enheter var forbundet med
redusert innsatskrevende kontroll, men søvn medierte effekten. Forskerne foreslår at barna
som gjennomsnittlig sover lite er mindre motstandsdyktige mot de negative effektene av
skjermbruk, sammenliknet med barna som sover mer. Samtidig kan det være at barn med lav
innsatskrevende kontroll strever med regulering av både egen skjermbruk og søvnmønster.
Tilknytning
Bowlby (1969) beskriver tilknytning som et atferdssystem som har til hensikt å sikre barnets
overlevelse gjennom aktivering av tilknytningspersonens komplementære omsorgssystem.
Gjennom tilknytningsatferd, herunder signalatferd (ansiktsuttrykk, vokalisering, gestikulering,
kroppsholdning) og tilnærmingsatferd (krabbing, rulling), oppnår barnet fysisk nærhet til
omsorgsgiveren. Hvilken tilknytningsatferd barnet fremviser avhenger av barnets emosjonelle
aktivering (Bowlby, 1982). Eksempelvis vil trygge barn søke omsorgsgiverne med
blikkontakt, mens utrygge barn vil fremvise mer intense reaksjoner som blant annet gråt.
Ainsworth (1979) identifiserte tre tilknytningsmønstre; trygg (B), utrygg-unnvikende
(A) og utrygg-ambivalent (C). Ved senere revidering ble teorien supplert med et fjerde
tilknytningsmønster; desorganisert (D) (Main & Solomon, 1990). Mens barn med trygg
tilknytning erfarer at omsorgsgiverne er en pålitelig kilde til trygghet (Ainsworth, 1979),
erfarer barn med utrygge tilknytningsmønstre at omsorgsgiveren ikke tilbyr beskyttelse
(Main, 1979). Dette kommer til uttrykk i barnets atferd når barnet er emosjonelt aktivert.
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Tilknytningsatferd bidrar til barnets sosiale utvikling, fordi tilknytningsatferden gir
barnet relasjonserfaringer og erfaring med sosial samhandling (Sroufe, Carlson & Shulman,
1993). Relasjonene hjelper barnet å mestre situasjoner som i utgangspunktet involverte
usikkerhet for barnet. Ved å danne grunnlaget for barns relasjonsforventninger bidrar
tilknytningsrelasjonene til sosial kompetanse (Sroufe, Egeland & Carlson, 1999). Trygg
tilknytning er assosiert med positiv sosial utvikling og adaptiv fungering (Brumariu & Kerns,
2010; Fearon, Bakermans-Kranenburg, van IJzendoorn, Lapsley & Roisman, 2010; Madigan,
Atkinson, Laurin & Benoit, 2013; Thompson, 2008). Samtidig avhenger trygg tilknytning av
omsorgsgiverens sensitivitet og responsivitet, og psykopatologi hos omsorgsgiver er
forbundet med vansker i barnets øvrige relasjoner (McBride & Belsky, 1988; SemrudClikeman, 2007; Stifter, Coulehan & Fish, 1993).
Sammenhengen mellom barns skjermbruk og deres tilknytningsrelasjoner er studert i
en kunnskapsoppsummering av Napier (2014). I studien konkluderes det at den tilgjengelige
litteraturen innenfor fagfeltet impliserer at skjermbruk kan ha en forstyrrende effekt på barns
tilknytning til sine foreldre, fordi skjermbruk påvirker både kvaliteten på relasjonen og
kvantiteten av relasjonelle samspillsøyeblikk mellom foreldre og barn. Videre fremkommer
det av studien at foreldres holdninger til digitale enheter medierer barnas totale skjermbruk.
Foreldre som vurderer at de mulige negative konsekvensene ved bruk av skjerm er minimale,
er samtidig mer tilbøyelige til å la sine barn benytte digitale enheter.
Sosioemosjonelle ferdigheter
Sosioemosjonelle ferdigheter og adekvat emosjonsregulering er vesentlig for barns tilgang til
sosiale samhandlingsgrupper, hvilket igjen er en forutsetning for utvikling av sosial
kompetanse (Saarni, 1999; Semrud-Clikeman, 2007).
I første leveår lærer barnet at andres emosjonelle uttrykk er av betydning for egne
følelser, at andre mennesker kan respondere på barnets emosjonelle uttrykk, samt at
emosjoner ofte er målorienterte (Harris, 1994). Barnet tilegner seg en forståelse for at måten
følelsesuttrykk formidles, påvirker hvilke responser man mottar fra omgivelsene. I førskoleog barneskolealder videreutvikles det emosjonelle kunnskapsgrunnlaget. Ved emosjonell og
instrumentell sosial referering anvender barnet andres emosjonelle tilstand og atferd som
holdepunkter for egne handlinger (Feinman, 1992). Barnet forstår sammenhengen mellom
situasjonelle faktorer og emosjonelle uttrykk (A. L. Gross & Ballif, 1991; Pons, Lawson,
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Harris & De Rosnay, 2003). Parallelt erfarer barnet at mennesker ikke alltid uttrykker det de
føler, samt at emosjoner kan være komplekse (Denham, 2007; Pons et al., 2003).
Eisenberg, Cumberland og Spinrad (1998) beskriver foreldres emosjonssosialisering
som vesentlig for barns utvikling av sosioemosjonelle ferdigheter og sosial kompetanse. Med
emosjonssosialisering menes at foreldres reaksjoner på barnas emosjoner, emosjonssnakk i
familien og foreldrenes egne følelsesuttrykk, altså modellæring, bidrar til barnets utvikling av
sosioemosjonell kompetanse, herunder emosjonsforståelse, emosjonsuttrykk og
emosjonsregulering (Denham, Bassett & Wyatt, 2015).
Emosjonsregulering er prosessen hvor barnet intensjonelt modulerer den emosjonelle
intensiteten og det emosjonelle uttrykket til å passe overens med hva som er sosialt akseptert
(J. J. Gross, 2014). Emosjonsreguleringsprosessen består av et mål om ønsket utfall, en
strategi for å oppnå målet, og en konsekvens av strategien. Adekvat emosjonsregulering
avhenger av voksenstøtte (Morris, Silk, Steinberg, Myers & Robinson, 2007). Gjennom
samhandling med omsorgsgiverne får barnet bistand til å uttrykke adekvate responser på egne
og andres emosjonelle tilstand. Hvis et barnehagebarn eksempelvis gråter fordi et annet barn
tok leken deres, kan den voksne benevne og anerkjenne barnets følelser.
Studier har vist at førskolebarn som deltar i emosjonssnakk viser bedre emosjonell
kompetanse ved skolestart enn andre barn (Dunn, Brown & Beardsall, 1991). Samtidig har
studier funnet sammenhenger mellom foreldres sensitivitet til barnets følelser, og barnets
senere empati (Spinrad & Stifter, 2006). Barn utsatt for omsorgssvikt viser sjeldnere omsorg
for jevnaldrende (Main & George, 1985), mens barn av deprimerte mødre utvikler mer
begrensede reguleringsferdigheter (Field, 1994; Field, Diego & Hernandez-Reif, 2009).
Barnets tilnærming til sosiale situasjoner, emosjonsforståelse og selvregulering bidrar
til barnets mulighet til å inngå i vennskapsrelasjoner, mens sosiale ferdigheter er vesentlig for
at vennskap opprettholdes (Cillessen & Bellmore, 2002; Lindsey & Colwell, 2003). Barn som
er aggressive eller tilbaketrukne avvises oftere av jevnaldrende enn sosialt kompetente barn,
og mister dermed tilgang til arenaer for å utvikle sosiale ferdigheter (Rubin et al., 1993).
Sammenhengen mellom barns skjermbruk og deres sosioemosjonelle ferdigheter er
undersøkt i flere studier. Hinkley, Cliff, Lum og Hesketh (2017a) fant positive assosiasjoner
mellom redusert skjermbruk og sosiale ferdigheter, herunder empati og selvregulering.
Yilmaz, Demirli Caylan og Karacan (2015) fant at redusert skjermbruk var positivt assosiert
med redusert aggresjon, mens Tansriratanawong, Louthrenoo, Chonchaiya og Charnsil (2017)
fant ingen signifikante sammenhenger mellom skjermbruk og eksternaliserende vansker.
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Foreldrefaktorer
Foreldre bidrar til barns utvikling av sosial kompetanse, blant annet gjennom foreldrestil.
Baumrind (1967, 1971, 1991, 2005) beskriver fire foreldrestiler; (1) autoritær, (2) autoritativ,
(3) ettergivende og (4) uengasjert. Foreldrestilene varierer med hensyn til hvilke krav og
forventninger foreldrene stiller, samt hvor responsive og varme de er mot sine barns atferd.
Det er funnet sammenhenger mellom autoritær foreldrestil, selvbebreidelse (Berger,
2011) og lav sosial kompetanse (Moore, 1992). Sammenhengen synes imidlertid mindre
tydelig i ikke-vestlige land, hvor autoritær foreldrestil er mer utbredt og man ikke finner de
samme negative konsekvensene som i vestlig kultur (Arnett, 2013). I tillegg trekker forskere
paralleller mellom autoritativ foreldrestil og positiv sosial utvikling, herunder barns mulighet
til å utvikle autonomi og selvhevdelse (Baumrind, 2005; Blaasvær & Ames, 2019).
I følge Parke et al. (2002) påvirker foreldre barns sosiale kompetanse på flere måter.
For det første påvirker foreldre barna indirekte gjennom interaksjonene som naturlig finner
sted i foreldre-barn-relasjonen (Jeon, Peterson & DeCoster, 2013). I relasjonen tilegner barna
seg sosiale strategier som er av betydning for senere relasjoner til jevnaldrende (Black &
Hazen, 1990; Zsolnai, 2002), eksempelvis at de bør be om unnskyldning hvis de har såret
andre. For det andre påvirker foreldre barna direkte, gjennom veiledning og rådgivning om
sosial atferd. For det tredje påvirker foreldrene barnas sosiale kompetanse ved å regulere
barnas tilgang til sosiale arenaer (Parke et al., 2002). Det er funnet sammenhenger mellom
antall sosiale arenaer barn har tilgang til og deres sosiale kompetanse (Kerns, Cole &
Andrews, 1998). Studier antyder at foreldre avgjør hvilke fritidsaktiviteter og sosiale
fellesskap deres barn har tilgang til, samt at tilgangen reguleres av foreldrenes egne sosiale
nettverk og sosioøkonomiske status (Bates, Luster & Vandenbelt, 2003; Cochran, 1990). Barn
fra ressurssterke familier får dermed et sosialt fortrinn fremfor andre barn.
Enkeltstudier har undersøkt sammenhengen mellom foreldrefaktorer og barns
skjermbruk. Soenens et al. (2015) fant at en foreldrestil preget av tydelige forventninger til
barnas skjermbruk, med samtidig ivaretakelse av barnas autonomi, var forbundet med
redusert skjermbruk, mens en kontrollerende foreldrestil var forbundet med mer omfattende
skjermbruk. Studier har også funnet signifikante positive sammenhenger mellom foreldrenes
egne bruk av skjerm og barnas skjermbruk (Lusted & Joffe, 2018). Forskerne finner at
foreldre som hyppig benytter skjermer, oftere har barn med tilsvarende bruksmønster.
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1.6 Problemstilling
I denne oppgaven vil sammenhengen mellom barns skjermbruk og utvikling av sosial
kompetanse undersøkes ved en systematisk litteraturgjennomgang. Primært ønsker vi å
kartlegge hvorvidt, og eventuelt hvordan, skjermbruk påvirker utviklingen av sosial
kompetanse hos barn og unge. Sekundært vil litteratursøket gi indikasjoner på hvilke typer
skjermbruk det er forsket på, og hvor det er behov for ytterligere forskning for å tilstrekkelig
belyse sammenhengene mellom skjermbruk og sosial kompetanse. Videre ønsker vi å forstå
empirien i lys av grunnleggende utviklingspsykologiske teorier.
Vi ønsker å undersøke følgende hovedproblemstillinger:
Hvordan kan skjermbruk bidra til å hemme eller fremme utviklingen av sosial kompetanse hos
barn og unge i spedbarns-, førskole- og barneskolealder? Hvilken type skjermbruk ser ut til å
hemme utviklingen av sosial kompetanse, og hvilken ser ut til å fremme sosial kompetanse?
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2 Metode
En systematisk litteraturgjennomgang, på engelsk omtalt som systematic review, er en
vitenskapelig forskningsmetode som benyttes når det foreligger behov for å sammenfatte
forskning omkring en bestemt problemstilling (Helsebiblioteket, 2016b). En systematisk
litteraturgjennomgang oppsummerer og vurderer evidensbasert kunnskap på etterprøvbart vis,
og generer en robust oversikt over forskningsfeltets aktuelle ståsted, så vel som relevant
informasjon om eventuelle mangler som bør belyses ytterligere (Higgins et al., 2019).
For å undersøke sammenhengen mellom barns skjermbruk og sosial kompetanse
utførte vi et systematisk litteratursøk i fagfellevurderte databaser. Det systematiserte søket
svarer til retningslinjene i PRISMA, Preferred reporting items for systematic reviews and
meta-analyses (Moher, Liberati, Tetzlaff & Altman, 2009).

2.1 Avgrensningsfunksjoner
Et systematisk litteratursøk innledes med at forskningsspørsmålet formuleres i en PICOS
(Liberati et al., 2009). PICOS er et verktøy for å strukturere og klargjøre forskningsspørsmålet
for litteratursøket, litteraturutvelgelsen og den kritiske vurderingen av litteraturen
(Helsebiblioteket, 2016a).
Når forskningsspørsmålet formuleres i PICOS identifiseres først populasjonsutvalget
den systematiske litteraturgjennomgangen ønsker å undersøke (P), eksempelvis spesifisering
av aldersgruppe eller demografiske forhold. Videre identifiseres hvilken intervensjon eller
eksponeringsvariabel studien vil undersøke effekten av (I), samt eventuelle kontrollgrupper
eller alternative tiltak intervensjonen vil sammenliknes med (C), så vel som hvilken
utfallsvariabel man ønsker å undersøke om intervensjonen har en effekt på (O). Et eksempel
er hvordan et nytt behandlingstilbud (intervensjon) kan påvirke en psykisk lidelse (utfall),
sammenliknet med standard behandling (kontroll). Til sist identifiseres hvilke studiedesign
som vil inkluderes i litteraturgjennomgangen (S), eksempelvis kvalitative studier.
PICOS er til hjelp for å strukturere forskningsspørsmålet og tydeliggjøre hvilke
inklusjonskriterier som skal benyttes i litteratursøket. Ikke alle forskningsspørsmål vil derfor
ha relevante variabler på alle målene i PICOS (Liberati et al., 2009). Eksempelvis vil et
studium av hvordan ungdom med depresjon (populasjon) opplever egen skolehverdag (utfall),
hverken ha en definert intervensjon- eller kontrollvariabel.
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Tabell 1 viser oppgavens forskningsspørsmål strukturert i PICOS. Populasjonen (P)
som studeres er spedbarn (0-12 mnd.), førskolebarn (1-5 år) og barneskolebarn (6-13 år).
Intervensjonen (I) er bruk av skjerm, og utfallsvariabelen (O) er sosial kompetanse. Inkluderte
studiedesign (S) er kvantitative studier med eksperimentelle design eller observasjonsdesign.
I vårt systematiske litteratursøk ønsket vi å inkludere helheten av studier på barns
skjermbruk og sosial kompetanse. Som beskrevet over er skjermbruk en alminnelig aktivitet i
barns hverdag (Bakken, 2019; Løvgren & Svagård, 2019). Vi antok derfor at studier med
undergrupper av barn som ikke benytter skjerm ville være begrenset, og at en spesifisering av
en slik kontrollgruppe ville medføre et smalt litteratursøk. Vi ønsket å inkludere studier som
undersøkte effekten av skjermbrukens omfang, type skjermbruk, kjønn og alder, ettersom
forskjellene kan være viktige for å forstå utviklingen av sosial kompetanse. Følgelig ble
forskningsspørsmålet formulert uten en spesifisert sammenligningsvariabel (C) i PICOS.
Tabell 1. PICOS-elementer for oppgavens forskningsspørsmål

Population

Interventions

Comparator

Outcome

Study design

spedbarn,
førskolebarn og
barneskolebarn

skjermbruk

-

sosial
kompetanse

kvantitative
studier

2.1.1 Inklusjonskriterier
Inklusjonskriteriene ble bestemt forut for litteratursøket for å identifisere relevante studier om
sammenhengen mellom skjermbruk og sosial kompetanse hos barn. Inklusjonskriteriene tok
utgangspunkt i PICOS. Følgende inklusjonskriterier ble benyttet:
a) artikler som undersøker sosial kompetanse hos barn i alderen 0-13 år,
b) artikler som undersøker temperament, tilknytning, sosiale ferdigheter, emosjonelle
ferdigheter, kognitive ferdigheter, atferd eller foreldrestil hos barn i alderen 0-13 år,
c) artikler som undersøker skjermbruk hos barn i alderen 0-13 år,
d) kvantitative, analytiske studiedesign,
e) eksperimentelle studiedesign (randomisert kontrollert studier, inngruppe-design) eller
observasjonsstudier (longitudinelle kohortstudier, kasus-kontroll-studier),
f) engelskspråklige artikler,
g) publisert i fagfellevurderte, vitenskapelige tidsskrift.
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Artikler som undersøker temperament, tilknytning, sosiale ferdigheter, emosjonelle
ferdigheter, kognitive ferdigheter, atferd eller foreldrestil (kriterium b) ble inkludert fordi
begrepene, som tidligere beskrevet, er relatert til utvikling av sosial kompetanse (kriterium a).
Metodologisk ønsket vi å undersøke kvantitative, analytiske studiedesign (kriterium
d); både eksperimentelle studier (RCT, inngruppe-design) og observasjonsstudier (kasuskontroll, longitudinelle kohortstudier) (kriterium e). Vi ønsket å inkludere RCT-studier fordi
disse er godt egnet til å studere effekten av tiltak, grunnet den tilfeldige fordelingen av
deltakere til tiltaks- og kontrollgrupper (Malt, 2018). Med dette menes at deltakere tilfeldig
fordeles i to grupper hvor kun den ene gruppen mottar tiltaket som undersøkes, eksempelvis
en skoleklasse hvor halvparten av elevene får utdelt nettbrett i undervisningen.
Samtidig ville vi inkludere inngruppe-design og kasus-kontroll-design for å fange opp
relevante studier hvor RCT-design ikke er gjennomførbart. Med inngruppe-design menes
studier av tiltakseffekt uten kontrollgruppe (Cohen, Swerdlik & Sturman, 2013), eksempelvis
at alle elevene i en klasse får tildelt nettbrett og skoleprestasjonene deres sammenliknes før og
etter gjennomføring av tiltaket. Kasus-kontroll-studier benyttes ofte når det ikke er mulig eller
etisk forsvarlig å gjennomføre randomiserte kontrollerte studier, eller når man studerer et
utvalg retrospektivt (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2015). Eksempelvis kan
kasus-kontroll studier benyttes for å studere forskjellen mellom effekten av nettbrett på
offentlige skoler og spesialskoler. Kohortstudier studerer populasjonsutvalg prospektivt over
tid for å identifisere mulige risikofaktorer for skjevutvikling (Stoltenberg, 2015), eksempelvis
å følge en klasse gjennom grunnskolen og observere skjermbruk og utvikling av vansker.
Av hensyn til ønsket om å identifisere og inkludere helheten av relevant publisert
kunnskap på fagfeltet, ble det ikke utformet et eget inklusjonskriterium som begrenset
litteratursøket med hensyn til publiseringsdato. Litteratursøket ble derfor begrenset f.o.m.
første mulige publikasjon i databasen, t.o.m. datoen litteratursøket ble gjennomført.

2.1.2 Eksklusjonskriterier
Studier ble ekskludert hvis forskningsdesignet ikke møtte de metodologiske kriteriene (d og
e), eksempelvis kvalitative studier. Studier ble også ekskludert dersom forskningsspørsmålet
studerte effekten av eksponeringsvariabelen (c) på øvrige utfallsvariabler enn de som
beskrives over (a og b), eksempelvis effekten av skjermbruk på søvn. I tillegg ble studier
ekskludert dersom de ikke tilstrekkelig differensierte mellom eksponeringsvariabelen (c) og
konfunderende variabler, eksempelvis skjermbruk og stillesittende atferd.
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2.2 Søkeprosess og seleksjon av studier
Med utgangspunkt i forskningsspørsmålets PICOS ble aktuelle søkeord utarbeidet og definert
i en søkestreng, se tabell 4 (vedlegg). Søkestrengen inkluderte engelske oversettelser av
relevante norske begreper, samt en rekke synonymer og trunkeringer (*) til disse.
Eksempelvis "child*" og "kid*", eller "screentime*", "screen-view*" og "electronic media*".
Litteratursøket ble utført via OVID i databasene (1) MEDLINE, (2) EMBASE og (3)
PsycINFO. Søket samsvarte med PRISMAs retningslinjer med hensyn til databasevalg ved
systematiske litteratursøk (Moher et al., 2009). Oppgaveforfatterne gjennomførte
litteratursøket 09.01.2020. Litteratursøket ble tidsmessig begrenset til eldste og nyligste
mulige dato i de respektive databasene, henholdsvis 01.01.1946 – 06.01.2020 for MEDLINE,
01.01.1947 – 03.01.2020 for EMBASE og 01.01.1806 – 31.12.2019 for PsycINFO.
Oppgaveforfatterne gjennomførte en to-stegs-vurdering av artiklene som ble
identifisert i litteratursøket. Først ble artiklenes egnethet vurdert på bakgrunn av hvorvidt tittel
og sammendrag møtte inklusjonskriteriene og målene definert i PICOS, og artikler som ikke
møtte kriteriene ble ekskludert. Deretter ble de resterende artiklene lest i fulltekst, og vurdert
for egnethet på bakgrunn av hvorvidt de fortsatt møtte inklusjonskriteriene og PICOS-målene.

2.3 Dataanalyser og kritisk vurdering
Artikler som inkluderes i systematiske litteraturgjennomganger vurderes metodologisk for å
sikre at resultatene er pålitelige. For primærstudier gjøres dette ved å benytte standardiserte
sjekklister for å vurdere risikoen for systematiske feil (bias) i resultatene (Higgins et al., 2019;
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2015).
Et eksempel på en slik sjekkliste er CASP, Critical Appraisal Skills Programme
(Critical Appraisal Skills Programme, 2019). CASP er en rekke sjekklister utformet for å
kritisk vurdere validitet, resultater og generaliserbarhet i enkeltstudier som vurderes inkludert
i systematiske litteraturgjennomganger. CASP har ulike sjekklister avhengig av studiedesign,
eksempelvis CASP Randomised Controlled Trial Checklist for vurdering av RCT-studier
(Critical Appraisal Skills Programme, 2018c). CASP-verktøyene utgjøres av en rekke
spørsmål fordelt på de tre hovedkategoriene; A) er resultatene valide, B) hva er resultatene, og
C) vil resultatene være til hjelp lokalt (Critical Appraisal Skills Programme, 2019).
For å vurdere om resultatene er valide (kategori A) tar man stilling til hvorvidt studien
har en tydelig formulert problemstilling og benytter en egnet metode for å undersøke denne.
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Deretter vurderes det om inklusjon av studiedeltakere har blitt gjennomført på en akseptabel
måte, eksempelvis om studiedeltakerne er representative for populasjonen, samt om studiet
har tilstrekkelig antall deltakere. Videre vurderes hvorvidt eksponerings- og utfallsvariabler er
tydelig målt, og om konfunderende variabler er hensyntatt. Eksempler på spørsmål for
kategori A er "adresserer studiet et klart avgrenset problem?", "var utfallsvariabelen nøyaktig
målt for å minimere bias?" og "ble studiedeltakerne fulgt opp tilstrekkelig lenge?".
Ved vurdering av hva studiens resultater er (kategori B) må studiens resultater
adresseres, herunder resultatenes effektstørrelser og konfidensintervaler. Eksempler på
spørsmål som besvares er "hvor presise er resultatene?" og "har du tiltro til resultatene?".
Avslutningsvis vurderes det hvorvidt resultatene er generaliserbare, altså om
resultatene kan anvendes for å beskrive andre populasjoner enn de som deltok i den
opprinnelige studien (kategori C). Dette gjøres ved å besvare spørsmål som "samsvarer
resultatene med annen tilgjengelig evidens?" og "hvilke implikasjoner har studiet?".
For å kritisk vurdere de inkluderte studiene i vår systematiske litteraturgjennomgang
benyttet vi henholdsvis CASP Cohort Study Checklist (Critical Appraisal Skills Programme,
2018b) for longitudinelle kohortstudier, CASP Randomised Controlled Trial Checklist
(Critical Appraisal Skills Programme, 2018c) for RCT-studier og CASP Case Control Study
Checklist (Critical Appraisal Skills Programme, 2018a) for kasus-kontroll-studier. Sistnevnte
ble også benyttet til å vurdere de inkluderte eksperimentelle studiene med inngruppe-design,
da det ikke foreligger et eget CASP vurderingsskjema for dette studiedesignet.

2.4 Resultatfremstilling
Resultater fra systematiske litteraturgjennomganger oppsummeres i metaanalyser eller
kvalitative synteser (Helsebiblioteket, 2016b; Liberati et al., 2009). Hvilken
resultatfremstilling som er mest egnet avgjøres ut fra heterogeniteten i de inkluderte studiene.
Hvis studiene er homogene, altså benytter et likt forskningsdesign til å undersøke de samme
eksponerings- og utfallsvariablene for et tilnærmet likt utvalg, er studiene egnet til å
sammenfattes numerisk i en metaanalyse. Hvis studiene derimot er heterogene, altså varierer
med hensyn til forskningsdesign, utvalgsmål, eksponerings- eller utfallsvariabler, er
resultatene egnet til å presenteres i en kvalitativ syntese. Ved kvalitative synteser
oppsummeres og presenteres resultatene i tekstform (Moher et al., 2009).
Resultatene fra vårt systematiske litteratursøk kjennetegnes ved heterogenitet, og vil
presenteres i en kvalitativ syntese i oppgavens tredje kapittel.
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3 Resultater
I det følgende vil resultatene av den systematiske litteraturgjennomgangen presenteres. Først
vil det redegjøres for resultatene av seleksjonsprosessen, og søkeprosessen vil presenteres
visuelt i et flytskjema. Deretter vil kjennetegn ved inkluderte studier presenteres, og en kritisk
vurdering av disse gjennomgås ved bruk av CASP. Dernest presenteres studienes resultater,
først i tabellform hvor statistiske estimater fremkommer, og deretter i en kvalitativ syntese.

3.1 Studieseleksjon
Litteratursøket identifiserte 2142 artikler etter gjennomført deduplisering hvor duplikater ble
fjernet. Oppgaveforfatterne gjennomgikk de identifiserte artiklene sammen, og vurderte de for
egnethet med utgangspunkt i hvorvidt tittel og sammendrag møtte inklusjonskriteriene og
målene definert i PICOS (tabell 1).
Screening på bakgrunn av tittel og sammendrag resulterte i 133 inkluderte artikler og
2009 ekskluderte artikler. Av de 133 artiklene ble ytterligere to ekskludert fordi de var
duplikater, mens fire ble ekskludert grunnet manglende tilgjengelig fulltekst. Sistnevnte ble
forsøkt innhentet ved fulltekstforespørsel rettet mot artikkelforfatterne i researchgate.
Artiklene ble ekskludert fordi forespørslene ikke ble besvart.
127 artikler ble lest i fulltekst og vurdert for egnethet etter inklusjonskriteriene og
PICOS-variablene. Av de 127 artiklene ble 105 artikler ekskludert, henholdsvis som følge av
at studiedeltakerne var eldre enn 13 år da studiet ble gjennomført (n = 2), at artikkelen var en
duplikat som ikke tidligere var blitt oppdaget (n = 1), at forskningsspørsmålets utforming ikke
samsvarte med formuleringen i PICOS med hensyn til eksponerings- eller utfallsvariabler
(n = 14), at artikkelen ikke var publisert i et fagfellevurdert tidsskrift (n = 2), at det forelå
åpenbare metodologiske mangler (n = 13), eller at studiedesignet var deskriptivt fremfor
analytisk, eksempelvis tverrsnittstudier eller kvalitative studier (n = 73).
22 artikler møtte oppgavens inklusjonskriterier. Se figur 1 flytskjema av søkeprosess
og utvelgelse av litteratur, i henhold til PRISMA anbefalinger (Liberati et al., 2009).
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3.2.1 Kritisk vurdering av studiene
Som beskrevet over benyttet vi CASP til å kritisk vurdere validitet, resultater og relevans ved
de inkluderte studiene i vår systematiske litteraturgjennomgang (Critical Appraisal Skills
Programme, 2019). I det følgende presenteres en sammenfatning av våre vurderinger med
hensyn til validitet og resultater ved de inkluderte studiene, samt hvorvidt vi vurderer
studienes resultater å være relevante for norsk populasjon.
Er de inkluderte studiene valide?
Av de inkluderte studiene ble ti vurdert å ha høy validitet, mens tolv ble vurdert til moderat
validitet. Et fellestrekk ved de inkluderte studiene var presist formulerte problemstillinger,
med klart avgrensede målgrupper og et spesifikt fenomen som ble undersøkt. De inkluderte
artiklene benyttet hovedsakelig anerkjente standardiserte spørreskjema eller måleverktøy for å
definere utfallsmålet, eksempelvis Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ; Goodman,
1997). Samtlige studier definerte og hensyntok konfunderende variabler i sine analyser,
eksempelvis sosioøkonomiske eller kulturelle forhold.
Bruk av standardiserte måleverktøy sikrer presise og etterprøvbare resultater (Cohen et
al., 2013). Samtidig har majoriteten av inkluderte studier benyttet subjektive målinger ved
kartlegging av eksponeringsvariabelen skjermbruk, eksempelvis foreldreintervjuer.
Skjermbruk som fenomen er relativt nytt, og det ser ut til å foreligge få standardiserte tester
for å måle variabelen. Vi vurderte følgelig at subjektive målinger av eksponeringsvariabelen
ikke skulle bidra negativt i den helhetlige vurderingen av artikkelens samlede validitet,
dersom målingen ellers var presist beskrevet i artikkelen.
Når det gjelder studiene som ble vurdert til moderat fremfor høy validitet, var mangler
ved disse at de benyttet små og/eller homogene utvalg, at utvelgelse og/eller oppfølging av
deltakere ikke var presist beskrevet, bruk av subjektive målinger av utfallsvariabelen, eller at
resultatene manglet statistiske estimater som konfidensinterval og signifikansnivå.
Hvilke resultater viser de inkluderte studiene?
20 av de inkluderte studiene presenterer signifikante positive og/eller negative effekter av
eksponeringsvariabelen skjermbruk på utfallsvariabelen sosial kompetanse (n = 1) eller
relaterte begreper (n = 19), mens to artikler utelukkende presenterer nullfunn (n = 2).
Signifikante resultater for hvert enkeltstudium er kortfattet presentert i tabell 2, og
sammenfattes også litterært i en kvalitativ syntese mot slutten av oppgavens tredje kapittel.
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Kan de inkluderte studiene være relevante for norsk populasjon?
Vi ønsket med vår systematiske litteraturgjennomgang å undersøke effekten av skjermbruk på
normalutvikling av sosial kompetanse hos barn i spedbarns-, førskole- og barneskolealder.
Helhetlig vurderer vi at de inkluderte studiene er godt egnet til å besvare forskingsspørsmålet.
De inkluderte studiene har undersøkt normalpopulasjoner i Norge (n = 1) og øvrige
EU/EØS-land (n = 5), Australia (n = 6), USA (n = 7), Canada (n = 2) og Singapore (n = 1).
Populasjonsgruppene som er undersøkt i studiene vurderes å være sammenliknbare med norsk
populasjon (FN-sambandet, 2019; Høydahl, 2018).
For samtlige studier er utvelgelsen av deltakere tydelig presentert. Flertallet av
studiene har et populasjonsutvalg som representerer landets populasjon for øvrig. Samtlige av
de inkluderte studiene har i tillegg hensyntatt konfunderende variabler som sosioøkonomiske
forhold og kulturelle forhold i sine analyser. At potensielle ulikheter i befolkningen er tatt
høyde for i analysene er en styrke ved studiene, og bidrar til å gjøre resultatene anvendbare
for å beskrive forhold ved norsk populasjon. Resultatene er dermed overførbare, på tross av
kulturelle og demografiske ulikheter mellom landene (FN-sambandet, 2019; Høydahl, 2018).
Enkelte av de inkluderte studiene har begrensede populasjonsutvalg med hensyn til
utvalgsstørrelsen eller studiedeltakernes heterogenitet, eksempelvis at deltakerne kjennetegnes
ved felles lav sosioøkonomisk status. Dette er forhold som må hensyntas hvis resultatene skal
anvendes for å beskrive norsk populasjon. Der vi vurderte at forhold ved utvalget i studiene
var av betydning for studienes relevans og generaliserbarhet, eksempelvis små- eller
homogene utvalg, kommer dette frem i tabell 2 under vurdering av relevans.

3.3 Funn i de inkluderte studiene
Informasjon om funn i de inkluderte studiene presenteres i tabell 3, herunder informasjon om
artikkelforfattere, publikasjonsår, eksponeringsvariabler, utfallsvariabler, studiedeltakernes
alder og statistiske estimater (effektstørrelser, konfidensintervall, signifikansnivå).
Som det fremkommer av tabell 3 benyttet artiklene ulike statistiske estimater ved
presentering av resultater, henholdsvis stigningstall (ß), korrelasjonskoeffisient (r), odd ratio
(OR), variansanalyse/F-test (F), effektstørrelse/Cohens d (d), gjennomsnittsmål (M),
standardfeil (SE), statistisk hypotesetest/Wald-test (χ2) og standardavvik (SD). Majoriteten av
inkluderte studier oppga resultatene med konfidensintervall (95 % CI) og signifikansnivå (pverdi), men som tidligere nevnt var en mangel ved enkelte studier at disse dataene ikke forelå.
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Tabell 2. Oversikt over karakteristika ved de inkluderte studiene

Studie

Land

Studiedesign

Deltakere

Utvalg

Kritisk vurdering (CASP)

Aishworiya et al.

Singapore

Longitudinell

n = 387

Førskolebarn

Validitet: Høy

(2019)

kohort

Resultater: Skjermbruk (TV) signifikant negativ effekt på generelt evnenivå og
verbal forståelse.
Relevans: Ja, med kulturelt forbehold

Allen & Vella (2015)

Australia

Longitudinell

B-kohort:

kohort

n = 3956
K-kohort:

Barneskolebarn

Resultater: Skjermbruk (TV; dataspill) signifikant positiv effekt på emosjonelle
Barneskolebarn

Australia

Laborde (2015)

Longitudinell

B-kohort:

kohort

n = 3956

vansker (B), hyperaktivitet, sosiale vansker og atferdsproblemer (K).
Relevans: Ja

n = 3862
Allen, Vella &

Validitet: Høy

Barneskolebarn

Validitet: Høy
Resultater: Skjermbruk (TV; dataspill) signifikant negativ effekt på utholdenhet
(B og K), samt signifikant positiv effekt på introversjon (K).

K-kohort:

Barneskolebarn

Relevans: Ja

Førskolebarn

Validitet: Moderat

n = 3862
Barr Lauricella, Zack

USA

& Calvert (2010)

Longitudinell

n = 60

kohort

Resultater: Skjermbruk (TV for voksne) signifikant negativ effekt på
metakognisjon (moderat effektstørrelse).
Relevans: Ja, men lavt utvalg i studien og liten variasjon i sosioøkonomiske
forhold i utvalget må hensyntas.

Carson et al. (2019)

Canada

Longitudinell
kohort

n = 77

Førskolebarn

Validitet: Moderat
Resultater: Skjermbruk (total; TV/film) signifikant negativ effekt på emosjonell
forståelse og prososial atferd; samt signifikant positiv effekt på atferdsvansker.
Skjermbruk (videospill) signifikant negativ effekt på prososial atferd.
Relevans: Ja
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Studie

Land

Studiedesign

Deltakere

Utvalg

Kritisk vurdering (CASP)

Christakis et al.

USA

Eksperimentelt/

n = 565

Førskolebarn

Validitet: Moderat

(2013)

randomisert

Resultater: Intervensjon "redusere eksponering for medievold" signifikant positiv

kontrollert

effekt på sosial kompetanse (liten effektstørrelse).
Relevans: Ja

Cliff, Howard,

Australia

Radesky, McNeill &

Longitudinell

n = 2786

Førskolebarn

kohort

Validitet: Moderat
Resultater: Skjermbruk (total; TV) signifikant negativ effekt på selvregulering

Vella (2018)

(ved 4 år, ikke ved 6 år).
Relevans: Ja

Fitzpatrick, Barnett

Canada

& Pagani (2012)

Longitudinell

n = 1786

Førskolebarn

kohort

Validitet: Høy
Resultater: Skjermbruk (eksponering for medievold) signifikant positiv effekt på
antisosial atferd, uoppmerksomhet og emosjonelt ubehag (små effektstørrelser).
Relevant: Ja

Gentile, Reimer,

USA

Nathanson, Walsh &

Eksperimentelt/

n = 1299

Barneskolebarn

inngruppe-design

Validitet: Moderat
Resultater: Skjermbruk og eksponering for medievold signifikant negativ effekt

Eisenmann (2014)

på prososial atferd; signifikant positiv effekt på aggresjon (små til moderate
effektstørrelser). Foreldreinvolvering medierer effekten (moderat effektstørrelse).
Relevans: Ja

Gialamas, Haag,

Australia

Mittinty & Lynch

Longitudinell

n = 4253

kohort

Spedbarn

Validitet: Moderat

Førskolebarn

Resultater: Nullfunn

(2019)
Hinkley et al. (2014)

Relevans: Ja
Belgia, Kypros,

Longitudinell

Estland, Italia,

kohort

Ungarn, Spania,
Sverige,
Tyskland

n = 3604

Førskolebarn

Validitet: Høy
Resultater: Skjermbruk (PC på hverdager) signifikant positiv effekt på
emosjonelle vansker (hos jenter).
Relevans: Ja
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Studie

Land

Studiedesign

Deltakere

Utvalg

Kritisk vurdering (CASP)

Hinkley, Timperio,

Australia

Longitudinell

n = 108

Førskolebarn

Validitet: Høy

Salmon & Hesketh

kohort

Resultater: Skjermbruk (passivt videospill) signifikant positiv effekt på

(2017)

sosioemosjonelle ferdigheter.
Relevans: Ja

McNeill, Howard,

Australia

Vella & Cliff (2019)

Longitudinell

n = 185

Førskolebarn

kohort

Validitet: Høy
Resultater: Skjermbruk (film) signifikant positiv effekt på internaliserende atferd
og eksternaliserende atferd.
Relevans: Ja

Mistry, Minkovitz,

USA

Strobino &

Longitudinell

n = 2707

Førskolebarn

kohort

Resultater: Skjermbruk (TV) signifikant negativ effekt på emosjonell reaktivitet.

Borzekowski (2007)
Parkes, Sweeting,

Validitet: Høy
Relevans: Ja

Storbritannia

Wight & Henderson

Longitudinell

n = 11014

Førskolebarn

kohort

Validitet: Høy
Resultater: Skjermbruk (TV) signifikant positiv effekt på atferdsvansker (liten

(2013)

effektstørrelse).
Relevans: Ja

Peralta et al. (2018)

Spania

Longitudinell

n = 817

Førskolebarn

kohort

Validitet: Moderat
Resultater: Nullfunn
Relevans: Ja

Poulain et al. (2018)

Tyskland

Longitudinell
kohort

n = 527

Førskolebarn

Validitet: Høy
Resultater: Skjermbruk (PC/internett) signifikant positiv effekt på emosjonelle
vansker og atferdsvansker. Skjermbruk (mobil) signifikant positiv effekt på
atferdsvansker og hyperaktivitet.
Relevans: Ja
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Studie

Land

Studiedesign

Deltakere

Utvalg

Kritisk vurdering (CASP)

Skalicka, Hygen,

Norge

Longitudinell

n = 699

Førskolebarn

Validitet: Moderat

Barneskolebarn

Resultater: Skjermbruk (TV) signifikant negativ effekt på emosjonell forståelse

Stenseng, Kårstad &

kohort

Wichstrøm (2019)

(små effektstørrelser).
Relevans: Ja

Tomopoulos et al.

USA

(2007)

Longitudinell

n = 75

Førskolebarn

kohort

Validitet: Moderat
Resultater: Skjermbruk (total) signifikant positiv effekt på aggressivitet og
eksternaliserende vansker.
Relevans: Ja, med forbehold om lite og homogent utvalg i studien, med lav
utdanning som fellesfaktor i utvalget.

Uhls (2014)

USA

Kasus-kontroll

n = 105

Barneskolebarn

Validitet: Moderat
Resultater: Intervensjon "5 dager skole uten tilgang til skjerm" signifikant positiv
effekt på emosjonsgjenkjenning (små til moderate effektstørrelser).
Relevans: Ja

Vannucci &

USA

Ohannessian (2019)

Longitudinell

n = 1205

Barneskolebarn

kohort

Validitet: Moderat
Resultater: Høy bruk av sosiale medier signifikant positiv effekt på
eksternaliserende vansker, men bruk av kun Snapchat og Instagram kan ha
positive sosiale virkninger sammenliknet med svært sjelden bruk.
Relevans: Ja

Yuill & Martin
(2016)

England

Eksperimentelt/
inngruppe-design

n = 24

Barneskolebarn

Validitet: Moderat
Resultater: Skjermbruk (lesing på nettbrett) signifikant negativ effekt på varme i
mor-barn interaksjonen, kontra lesing i bok.
Relevans: Ja
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Tabell 3. Oversikt over funn i de inkluderte studiene
Studie

Alder ved Eksponeringsvariabel
studiestart

Alder ved Utfallsvariabel
oppfølging

Aishworiya et al.
(2019)

1 år

TV
(foreldrerapportert)

4.5 år

TV + videospill
(foreldrerapportert)

8 år

Allen & Vella
(2015)
B-kohort

K-kohort

6 år

10 år

TV + videospill
(foreldrerapportert)

12 år

ß

r

OR

F

d

M

SE

χ2

SD

95% CI

Pverdi

KBIT2 - generelt evnenivå

-1.55

-2.81 - -0.28

0.02

KBIT2 - verbal forståelse

-1.78

-3.22 - -0.32

0.02

SDQ - prososial atferd

-0.02

NA

NA

SDQ - hyperaktivitet

0.01

NA

NA

SDQ - emosjonelle vansker

0.04

NA

0.01

SDQ - sosiale vansker

0.03

NA

NA

SDQ - atferdsvansker

0.01

NA

NA

SDQ - prososial atferd

-0.01

NA

0.01

SDQ - hyperaktivitet

0.04

NA

0.01

SDQ - emosjonelle vansker

0.01

NA

0.01

SDQ - sosiale vansker

0.04

NA

0.01

SDQ - atferdsvansker

0.04

NA

0.01

SATI - introversjon

-0.01

NA

NA

SATI - utholdenhet

-0.08

NA

0.01

SATI - reaktivitet

0.00

NA

NA

SATI - introversjon

0.04

NA

0.05

SATI - utholdenhet

-0.06

NA

0.01

SATI - reaktivitet

0.02

NA

NA

Allen, Vella &
Laborde (2015)
B-kohort

K-kohort

Barr Lauricella,
Zack & Calvert
(2010)
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6 år

10 år

1 år

TV + videospill
(foreldrerapportert)

8 år

TV + videospill
(foreldrerapportert)

12 år

TV tilpasset voksne
(foreldrerapportert)

4 år

BRIEF-P - eksekutiv funksjon

0.27

NA

NA

BRIEF-P - inhibisjon

0.21

NA

NA

BRIEF-P - fleksibilitet

-0.11

NA

NA

BRIEF-P - metakognisjon

0.30

NA

0.05

WPPSI-R - fullskala IQ

0.01

NA

NA

Studie

Alder ved Eksponeringsvariabel
studiestart

Alder ved Utfallsvariabel
oppfølging

TV tilpasset barn
(foreldrerapportert)

Carson et al. (2019)

1.6 år

Cliff, Howard,
Radesky, McNeill
& Vella (2018)

2 år

OR

F

d

M

SE

χ2

SD

95% CI

Pverdi

BRIEF-P - eksekutiv funksjon

-0.10

NA

NA

BRIEF-P - inhibisjon

-0.14

NA

NA

BRIEF-P - fleksibilitet

0.02

NA

NA

BRIEF-P - metakognisjon

-0.12

NA

NA

WPPSI-R - fullskala IQ

0.00

NA

NA

-0.068

-0.114 - -0.023

0.003

ASBI - prososial atferd

-0.056

-0.094 - -0.018

0.002

ASBI - atferdsvansker

0.004

0.001 - 0.006

0.007

ASBI - emosjonell forståelse

-0.069

-0.125 - -0.013

0.016

ASBI - prososial atferd

-0.075

-0.134 - 0.016

0.013

ASBI - atferdsvansker

0.007

0.004 - 0.010

<0.001

ASBI - emosjonell forståelse

-0.117

-0.222 - -0.012

0.030

ASBI - prososial atferd

-0.085

-0.159 - -0.011

0.025

ASBI - atferdsvansker

0.001

-0.005 - 0.006

0.827

SCBE total

1.96

0.18

0.41 - 3.50

0.01

SCBE - eksternaliserende

0.67

0.14

-0.02 - 1.36

0.05

SCBE - internaliserende

0.43

0.10

-0.15 - 1.02

0.15

SCBE - sosial kompetanse

0.82

0.14

0.02 - 1.62

0.04

Selvregulering
(forsørger-, lærer- og
forskerobservasjon)

-0.05

-0.08 - -0.01

<0.05

TV
(foreldrerapportert)

Selvregulering
(forsørger-, lærer- og
forskerobservasjon)

-0.05

-0.08 - -0.02

<0.05

PC
(foreldrerapportert)

Selvregulering (forsørger-,
lærer- og forskerobservasjon)

-0.01

-0.04 - 0.03

NA

Videospill
(foreldrerapportert)

Selvregulering (forsørger-,
lærer- og forskerobservasjon)

0.01

-0.02 - 0.05

NA

3.7 år

Videospill
(foreldrerapportert)

3-5 år

r

ASBI - emosjonell forståelse

Total skjermbruk
(foreldrerapportert)

TV/film
(foreldrerapportert)

Christakis et al.
(2013)

ß

Intervensjon for å
redusere eksponering for
voldelig innhold ved
skjermbruk (TV, film,
PC, mobil, videospill)

4-6 år

Total skjermbruk
(foreldrerapportert)

4 år
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6 år

Selvregulering (forsørger-,
lærer- og forskerobservasjon)

-0.02

-0.06 - 0.01

NA

TV
(foreldrerapportert)

Selvregulering (forsørger-,
lærer- og forskerobservasjon)

-0.03

-0.06 - 0.004

NA

PC
(foreldrerapportert)

Selvregulering (forsørger-,
lærer- og forskerobservasjon)

0.01

-0.02 - 0.05

NA

Videospill
(foreldrerapportert)

Selvregulering (forsørger-,
lærer- og forskerobservasjon)

0.02

-0.02 - 0.05

NA

SBQ - antisosial atferd

0.180

0.08

0.026 - 0.333

0.05

SBQ - uoppmerksomhet

0.349

0.15

0.048 - 0.651

0.05

SBQ - emosjonelt ubehag

0.224

0.11

0.010 - 0.438

0.05

Total skjermbruk
(selvrapportert)

-0.38

NA

0.001

Voldelig media
(selvrapportert)
Prososial atferd
(lærerrapportert)

-0.29

NA

0.001

-0.16

NA

0.001

Aggressiv atferd
(lærerrapportert)

0.10

NA

0.01

Prososial atferd
(lærerrapportert)

-0.27

NA

0.001

Aggressiv atferd
(lærerrapportert)

0.32

NA

0.001

SDQ – eksternaliserende atferd 3.55
(foreldrerapportert)

1.25 - 5.85

NA

SDQ - eksternaliserende
atferd (lærerrapportert)

5.62

1.67 - 9.58

NA

SDQ – eksternaliserende
atferd (foreldrerapportert)

2.57

0.70 - 4.44

NA

SDQ – eksternaliserende
atferd (lærerrapportert)

2.71

-0.07- 5.48

NA

Total skjermbruk
(foreldrerapportert)

Fitzpatrick, Barnett
& Pagani (2012)

3.4 og
4.4 år

Gentile, Reimer,
9 år
Nathanson, Walsh
& Eisenmann (2014)

Eksponering for
medievold (TV)
(foreldrerapportert)
AIM
foreldreinvolvering

8 år

9.5 år

TV/PC/videospill
(selvrapportert)

Eksponering for
medievold
(selvrapportert)
Gialamas, Haag,
Mittinty & Lynch
(2019)

0-1 år

2-3 år
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TV/DVD/PC
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TV/DVD/PC
(foreldrerapportert)

4-5 år

4-5 år
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2-6 år

4-8 år

ß

r

OR

F

d

M
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SD

95% CI
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Hinkley et al. (2014)
Jenter

TV (hverdager)
(foreldrerapportert)
TV (helg)
(foreldrerapportert)
PC (hverdager)
(foreldrerapportert)
PC (helg)
(foreldrerapportert)

Gutter

2-6 år

TV (hverdager)
(foreldrerapportert)
TV (helg)
(foreldrerapportert)
PC (hverdager)
(foreldrerapportert)
PC (helg)
(foreldrerapportert)

4-8 år

SDQ - relasjonsvansker

1.1

0.9 - 1.5

NA

SDQ - emosjonelle vansker

1.3

1.0 - 1.7

NA

KINDL - sosiale vansker

0.9

0.7 - 1.1

NA

SDQ - relasjonsvansker

1.2

1.0 - 1.5

NA

SDQ - emosjonelle vansker

1.3

1.0 - 1.6

NA

KINDL - sosiale vansker

1.1

0.9 - 1.3

NA

SDQ - relasjonsvansker

1.9

1.0 - 3.8

NA

SDQ - emosjonelle vansker

2.0

1.0 - 4.0

0.05

KINDL - sosiale vansker

0.8

0.5 - 1.5

NA

SDQ - relasjonsvansker

1.2

0.8 - 1.8

NA

SDQ - emosjonelle vansker

1.1

0.7 - 1.8

NA

KINDL - sosiale vansker

0.8

0.6 - 1.2

NA

SDQ - relasjonsvansker

1.0

0.8 - 1.3

NA

SDQ - emosjonelle vansker

1.2

0.9 - 1.5

NA

KINDL - sosiale vansker

1.2

1.0 - 1.4

NA

SDQ - relasjonsvansker

1.0

0.9 - 1.2

NA

SDQ - emosjonelle vansker

1.0

0.8 - 1.3

NA

KINDL - sosiale vansker

1.0

0.9 - 1.2

NA

SDQ - relasjonsvansker

0.8

0.5 - 1.3

NA

SDQ - emosjonelle vansker

1.3

0.8 - 2.1

NA

KINDL - sosiale vansker

0.7

0.5 - 1.1

NA

SDQ - relasjonsvansker

0.9

0.6 - 1.2

NA

SDQ - emosjonelle vansker

1.0

0.7 - 1.4

NA

KINDL - sosiale vansker

0.9

0.7 - 1.1

NA
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ß

Hinkley, Timperio,
Salmon & Hesketh
(2017)

3-5 år

6-8 år

EQi-YV - interpersonlig
fungering

TV/DVD/film
(foreldrerapportert)

Passivt videospill
(foreldrerapportert)

Aktivt videospill
(foreldrerapportert)

PC/internett
(foreldrerapportert)

McNeill, Howard,
Vella & Cliff (2019)

3-5 år

Total skjermbruk
(foreldrerapportert)

4-6 år

Film (TV, PC, mobil
eller nettbrett)
(foreldrerapportert)

Mistry, Minkovitz,
Strobino &
Borzekowski (2007)
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2.5 år

TV
(foreldrerapportert)

5.5 år

r

OR

95% CI
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-0.10

-0.07 - 0.01

NA

EQi-YV - sosioemosjonelle
ferdigheter

-0.14

-0.09 - 0.02

NA

EQi-YV - interpersonlig
fungering

0.06

-0.12 - 0.22

NA

EQi-YV - sosioemosjonelle
ferdigheter

0.15

0.01 - 0.23

0.05

EQi-YV - interpersonlig
fungering

0.05

-0.36 - 0.61

NA

EQi-YV - sosioemosjonelle
ferdigheter

-0.09

-0.83 - 0.35

NA

EQi-YV - interpersonlig
fungering

-0.10

-0.21 - 0.01

NA

EQi-YV - sosioemosjonelle
ferdigheter

0.01

-0.17 - 0.18

NA

SDQ - prososial atferd

-0.002

-0.004 - 0.001

0.175

SDQ - internaliserende atferd

0.002

-0.003 - 0.008

0.371

SDQ - eksternaliserende atferd

0.004

-0.001 - 0.009

0.082

SDQ - prososial atferd

-0.003

-0.006 - 0.001

0.150

SDQ - internaliserende
atferd

0.005

0.000 - 0.010

0.051

SDQ - eksternaliserende
atferd

0.008

0.002 - 0.014

0.010

CBCL - emosjonell
reaktivitet

-0.43

-0.69 - -0.17

0.01

CBCL - aggressivitet

-0.30

-0.98 - 0.39

NA

CBCL - eksternaliserende
atferd

-0.37

-1.18 - 0.43

NA

SSRS - samarbeid

-0.19

-0.52 - 0.15

NA

SSRS - selvkontroll

-0.16

-0.52 - 0.20

NA
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Parkes, Sweeting,
Wight & Henderson
(2013)

5 år

7 år

TV 1-3 timer daglig
(foreldrerapportert)

TV, > 3 timer daglig
(foreldrerapportert)

Videospill, 1-3 t. daglig
(foreldrerapportert)

Videospill, > 3 t. daglig
(foreldrerapportert)

ß

r

OR

F

d

M

SE

χ2

SD

95% CI

Pverdi

SDQ - atferdsvansker

0.07

0.00 - 0.14

0.048

SDQ - hyperaktivitet

0.01

-0.10 - 0.12

0.900

SDQ - emosjonelle vansker

0.02

-0.06 - 0.10

0.637

SDQ - sosiale vansker

0.01

-0.06 - 0.08

0.813

SDQ - prososial atferd

0.06

-0.02 - 0.13

0.146

SDQ - atferdsvansker

0.13

0.03 - 0.24

0.010

SDQ - hyperaktivitet

0.06

-0.09 - 0.20

0.436

SDQ - emosjonelle vansker

0.01

-0.12 - 0.14

0.911

SDQ - sosiale vansker

0.08

-0.02 - 0.18

0.100

SDQ - prososial atferd

-0.04

-0.15 - 0.06

0.436

SDQ - atferdsvansker

0.06

-0.04 - 0.15

0.231

SDQ - hyperaktivitet

-0.05

-0.16 - 0.06

0.337

SDQ - emosjonelle vansker

0.03

-0.06 - 0.12

0.478

SDQ - sosiale vansker

-0.07

-0.14 - 0.01

0.081

SDQ - prososial atferd

0.01

-0.07 - 0.09

0.860

SDQ - atferdsvansker

0.16

-0.06 - 0.38

0.146

SDQ - hyperaktivitet

0.14

-0.17 - 0.45

0.371

SDQ - emosjonelle vansker

0.26

-0.06 - 0.58

0.106

SDQ - sosiale vansker

0.12

-0.10 - 0.33

0.300

SDQ - prososial atferd

-0.08

-0.33 - 0.16

0.503

Peralta et al. (2018)

4 år

TV (foreldrerapportert)

7 år

SDQ - totale vansker

1.07

0.99 - 1.16

0.106

Poulain et al. (2018)

2-6 år

TV/film
(foreldrerapportert)

3-7 år

SDQ - totale vansker

-0.15

-0.89 - 0.59

NA

SDQ - emosjonelle vansker

-0.06

-0.38 - 0.25

NA

SDQ - atferdsvansker

-0.19

-0.45 - 0.07

NA

SDQ - hyperaktivitet

0.20

-0.17 - 0.57

NA

SDQ - sosiale vansker

-0.05

-0.29 - 0.20

NA
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Videospill
(foreldrerapportert)

PC/internett
(foreldrerapportert)

Mobiltelefon
(foreldrerapportert)

Skalicka, Hygen,
Stenseng, Kårstad &
Wichstrøm (2019)

4 år

6 år
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SDQ - totale vansker

-0.71

-2.50 - 1.08

NA

SDQ - emosjonelle vansker

-0.28

-1.04 - 0.48

NA

SDQ - atferdsvansker

-0.40

-1.02 - 0.21

NA

SDQ - hyperaktivitet

0.26

-0.62 - 1.15

NA

SDQ - sosiale vansker

-0.31

-0.89 - 0.28

NA

SDQ - totale vansker

1.76

0.43 - 3.09

0.01

SDQ - emosjonelle vansker

0.57

0.00 - 1.13

0.005

SDQ - atferdsvansker

0.65

0.19 - 1.11

0.01

SDQ - hyperaktivitet

0.49

-0.17 - 1.15

NA

SDQ - sosiale vansker

0.19

-0.25 - 0.63

NA

SDQ - totale vansker

2.21

0.62 - 3.79

0.01

SDQ - emosjonelle vansker

0.35

-0.32 - 1.02

NA

SDQ - atferdsvansker

0.55

0.01 - 1.10

0.05

SDQ - hyperaktivitet

1.10

0.31 - 1.88

0.01

SDQ - sosiale vansker

0.16

-0.36 - 0.68

NA

TEC - emosjonell forståelse

-0.11

NA

0.05

SSRS - sosiale ferdigheter

-0.09

NA

NA

TV på eget rom
(foreldrerapportert)

TEC - emosjonell forståelse

-0.05

NA

NA

SSRS - sosiale ferdigheter

-0.09

NA

NA

Videospill
(foreldrerapportert)

TEC - emosjonell forståelse

-0.03

NA

NA

SSRS - sosiale ferdigheter

-0.09

NA

NA

TEC - emosjonell forståelse

-0.05

NA

NA

SSRS - sosiale ferdigheter

0.05

NA

NA

TV på eget rom
(foreldrerapportert)

TEC - emosjonell forståelse

-0.15

NA

0.01

SSRS - sosiale ferdigheter

-0.08

NA

NA

Videospill
(foreldrerapportert)

TEC - emosjonell forståelse

-0.02

NA

NA

SSRS - sosiale ferdigheter

-0.07

NA

NA

TV
(foreldrerapportert)

TV
(foreldrerapportert)

6 år

8 år
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4 år

8 år

1.75 år

ß

r
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M
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95% CI
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TEC - emosjonell forståelse

-0.11

NA

0.05

SSRS - sosiale ferdigheter

-0.07

NA

NA

TV på eget rom
(foreldrerapportert)

TEC - emosjonell forståelse

-0.14

NA

0.01

SSRS - sosiale ferdigheter

-0.09

NA

NA

Videospill
(foreldrerapportert)

TEC - emosjonell forståelse

0.01

NA

NA

SSRS - sosiale ferdigheter

-0.05

NA

NA

TV
(foreldrerapportert)

Skjermbruk
(foreldrerapportert)

2.75 år

Ikke-pedagogisk
skjermbruk
(foreldrerapportert)

CBCL - aggressiv atferd

2.0

1.10 - 3.80

0.03

CBCL oppmerksomhetsvansker

1.1

0.80 - 1.60

0.55

CBCL - eksternaliserende
vansker

1.7

1.00 - 2.70

0.046

CBCL - aggressiv atferd

3.1

1.20 - 8.30

0.02

CBCL oppmerksomhetsvansker

1.3

0.60 - 3.00

0.47

CBCL - eksternaliserende
vansker

2.3

1.00 - 5.10

0.05

Uhls (2014)
Interveneringskohort 11 - 13 år

Vannucci &
Ohannessian (2019)

11 - 14 år

5 dager uten tilgang til
skjerm ("Pali Institute")

Lav bruk av sosiale
medier (TUQ)

+ 2 uker

+ 6 mnd.

DANVA2 emosjonsgjenkjenning
sammenlignet med
kontrollkohort (alminnelig
skjermeksponering)

4.06 0.33

0.05

CASPM emosjonsgjenkjenning
sammenlignet med
kontrollkohort (alminnelig
skjermeksponering)

8.75 0.66

0.01

PBS - problematferd

0.17 0.01 19.03

<0.001

SPPA-R relasjonskompetanse med
nære venner

3.01 0.04 28.40

<0.001
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Høy bruk av Snapchat og
Instagram (TUQ)

PBS - problematferd

0.21 0.01 19.03

<0.001

SPPA-R relasjonskompetanse med
nære venner

3.25 0.03 28.40

<0.001

Høy bruk av sosiale
medier (TUQ)

PBS - problematferd

0.28 0.03 19.03

<0.001

SPPA-R relasjonskompetanse med
nære venner

2.97 0.09 28.40

<0.001

7 - 9 år

≈ Alder

Eksperimentelt
kohort

Lesing fra nettbrett
med mor

PARCHISY - Relasjonell
varme

Kontrollkohort

Lesing fra bok med mor

PARCHISY - Relasjonell
varme

5.60

3.10

0.18

<0.05

3.57

0.20

<0.05

Note: NA Not available, Ikke utfylte felt Målene er ikke aktuelle for studien, KBIT2 Kaufman Brief Intelligence Test (Second Edition), SDQ Strengths and difﬁculties questionnaire,
SATI school-aged temperament inventory, BRIEF-P Behavior Rating Inventory of Executive Functioning (Preschool Version), WPPSI-R Wechsler Preschool and Primary Scale of
Intelligence-Revised, ASBI Adaptive Social Behavior Inventory, SCBE Social Competence and Behavior Evaluation, SBQ Social Behavior Questionnaire, AIM Adult Involvement in
Media Scale, KINDL Questionnaire for Measuring Health-Related Quality of Life in Children and Adolescents – Revised Version, EQi-YV Bar-On Emotional Quotient Inventory Youth Version, CBCL Child Behavior Checklist, SSRS Social Skills Rating System, TEC Test of Emotion Comprehension, DANVA2 second edition of the Diagnostic Analysis of
Nonverbal Behavior, CASPM Child and Adolescent Social Perception Measure, TUQ Technology Use Questionnaire, PBS Problem Behaviors Scale, SPPA-R Self-Perception Proﬁle
for Adolescents Revised Question Format, PARCHISY Parent-Child Interaction System; Signifikante funn uthevet i fet
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3.4 Kvalitativ syntese av resultater
Resultatene fra vår systematiske litteraturgjennomgang er egnet til å fremstilles i en kvalitativ
syntese, fordi de kjennetegnes av heterogenitet ved eksempelvis studiedesign, utvalg og
utfallsvariabler. Som tidligere beskrevet utgjøres sosial kompetanse av emosjonelle, kognitive
og atferdsmessige ferdigheter nødvendig for sosial fungering (Garbarino, 1985; Ogden, 2015;
Semrud-Clikeman, 2007; Weissberg & Greenberg, 1998). I det følgende presenteres
resultatene etter barnets alder da eksponeringsvariabelen ble målt, samt utfra hvilke
kjennetegn ved sosial kompetanse enkeltstudiet har undersøkt.

3.4.1 Skjermbruk og sosial kompetanse i spedbarnsalder
Den systematiske litteraturgjennomgangen inkluderte kun ett studium som undersøkte
effekten av skjermbruk hos spedbarn. I en australsk longitudinell kohortstudie av
fødselskohorten LSAC (n = 4253) undersøkte Gialamas, Haag, Mittinty og Lynch (2019)
sammenhengen mellom skjermbruk og atferdsvansker. Foreldre benyttet en 24-timers dagbok
for å rapportere spedbarnas (0-12 mnd.) tidsbruk på en rekke aktiviteter, herunder skjermbruk
(TV, DVD, PC), lek og fysisk aktivitet. Ved førskolealder (4-5 år) rapporterte foreldre og
barnehagelærere barnas eksternaliserende vansker, målt med skalaen for eksternaliserende
atferd på Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ; Goodman, 1997).
Gialamas et al. (2019) fant i sine analyser ingen signifikante sammenhenger mellom
skjermbruk og senere eksternaliserende vansker. Analysene hensyntok konfunderende
variabler ved spedbarnet (fødselsvekt, alder, søsken, fysisk helse) og den primære
omsorgsgiveren (alder, psykososialt stress, inntekt, utdanningsnivå, antall timers arbeidsuke,
familiestruktur). I den samme studien så forskerne på skjermbruk i førskolealder (2-3 år) og
senere atferdsvansker (4-5 år). Også her fant forskerne ingen signifikante sammenhenger.

3.4.2 Skjermbruk og sosial kompetanse i førskolealder
Skjermbruk i førskolealder (1-5 år) ble undersøkt i flertallet av de inkluderte studiene i vår
systematiske litteraturgjennomgang. Majoriteten av disse benyttet et longitudinelt
kohortdesign, mens én benyttet et eksperimentelt randomisert kontrollert studiedesign.
Den randomiserte kontrollerte studien av Christakis et al. (2013) er den eneste av
studiene i vår systematiske litteraturgjennomgang som benyttet sosial kompetanse som
utfallsvariabel. Studien undersøkte effekten av foreldres moderering av barnas medieinnhold
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ved tre- til femårsalder. Foreldrene i intervensjonsgruppen (n = 276) mottok over en periode
på 12 måneder informasjon som oppfordret dem til å erstatte barnas eksponering for voldelige
eller aldersinadekvat medieinnhold med aldersadekvat pedagogisk materiell, inklusive
konkrete forslag til hvilket medieinnhold de kunne vise barna. Kontrollgruppen (n = 289)
mottok i samme periode en alternativ intervensjon med informasjon om ernæring hos
førskolebarn. Både intervensjons- og kontrollgruppen mottok månedlige veiledningssamtaler.
Hverken intervensjons- eller kontrollgruppen ble oppfordret til å minimere barnas totale
skjermbruk. Etter intervensjonsperioden gjennomførte foreldrene Social Competence and
Behavior Evaluation (SCBE; Kotler & McMahon, 2002) for sine barn.
Resultatene viste at barna i intervensjonsgruppen hadde signifikant bedret sosial
kompetanse sammenliknet med kontrollgruppen, kontrollert for kjønn, alder, etnisitet, søsken,
familiens inntekt, foreldres utdanningsnivå og gjennomsnittlig mediebruk ved studiestart.
Effektstørrelsen var liten. Det ble ikke funnet signifikante sammenhenger mellom skjermbruk
og senere internaliserende eller eksternaliserende atferd. Forskerne konkluderte med at
studien viser at hvilket medieinnhold barn eksponeres for kan ha en helseeffekt, og at
prososialt medieinnhold kan ha positive effekter på barns atferd.
I en studie av Aishworiya et al. (2019) ble effekten av skjermbruk på senere kognitive
ferdigheter undersøkt, målt med Kaufman Brief Intelligence Test Second Edition (KBIT-2;
Kaufman & Kaufman, 2004). I studien rapporterte foreldre til et utvalg singaporske barn
(n = 387) barnas skjermbruk (TV) i tidlig førskolealder (1 år). Barna gjennomførte deretter
KBIT-2 i senere førskolealder (4,5 år). Forskerne fant at barnas TV-bruk i tidlig førskolealder
hadde en signifikant negativ effekt på senere generelt evnenivå og verbal forståelse.
Barr, Lauricella, Zack og Calvert (2010) undersøkte sammenhengen mellom
skjermbruk i førskolealder (1 år) og senere kognitive ferdigheter (4 år) hos et utvalg
amerikanske førskolebarn (n = 60), målt med Behavior Rating Inventory of Executive
Functioning Preschool Version (BRIEF-P; Gioia, Epsy & Isquith, 2003) og Wechsler
Preschool and Primary Scale of Intelligence - Revised (WPPSI-R; Wechsler, 2002).
Forskerne fant at eksponering for voksent medieinnhold hadde en signifikant moderat negativ
effekt på metakognisjon, men at tilsvarende ikke var tilfelle for medieinnhold med barn som
målgruppe. Videre fant forskerne ingen sammenhenger mellom skjermbruk og eksekutiv
funksjon, inhibisjon, fleksibilitet og evnenivå. Forskerne konkluderte med at studien
impliserer at foreldre bør begrense barnas eksponering for voksent medieinnhold.
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I Carson et al. (2019) sin studie av et utvalg canadiske førskolebarn (n = 77) ble
effekten av foreldrerapportert skjermbruk i førskolealder (1,6 år) og emosjonelt uttrykk,
prososial atferd og atferdsvansker i senere førskolealder (3,7 år) undersøkt, målt med
Adaptive Social Behavior Inventory (ASBI; Hogan, Scott & Bauer, 1992). Forskerne fant at
skjermbruk generelt (TV + videospill), og TV spesielt, hadde en signifikant negativ effekt på
emosjonelt uttrykk og prososial atferd, samt en signifikant positiv effekt på atferdsvansker.
Videospill var derimot kun signifikant negativt assosiert med prososial atferd.
Cliff, Howard, Radesky, McNeill og Vella (2018) fant hos et utvalg australske
førskolebarn (n = 2786) negative sammenhenger mellom foreldrerapportert skjermbruk (2 år)
og senere selvregulering (4 år), rapportert av foreldre og lærere. Effekten var signifikant for
barnas skjermbruk generelt (TV, PC, dataspill) og TV spesielt. Forskerne fant ingen
sammenhenger mellom skjermbruk ved to- og fireårsalder, og selvregulering ved seks år.
Forskerne forklarer dette funnet med at de signifikante resultatene muligens ikke er av klinisk
betydning, og at det foreligger behov for ytterligere forskning før klare konklusjoner trekkes.
I en studie av canadiske førskolebarn (n = 1786) undersøkte Fitzpatrick, Barnett og
Pagani (2012) effekten av skjermbruk på antisosial atferd, uoppmerksomhet og emosjonelt
ubehag, målt med Social Behavior Questionnaire (SBQ; Tremblay et al., 1991). Forskerne
fant at eksponering for voldelig medieinnhold i førskolealder (3,4 til 4,4 år) var signifikant
positivt korrelert med utfallsmålene i barneskolealder (8 år), men at effektstørrelsene var små.
Hinkley et al. (2014) undersøkte sammenhengen mellom foreldrerapportert
skjermbruk (TV og PC) og relasjonelle, emosjonelle og sosiale vansker hos europeiske barn
(n = 3604), målt med Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ; Goodman, 1997) og
Questionnaire for Measuring Health-Related Quality of Life in Children and Adolescents –
Revised Edition (KINDL; Ravens-Sieberer & Bullinger, 2000). Forskerne fant at skjermbruk
(PC, ikke TV) i førskolealder (2-6 år) var positivt korrelert med senere emosjonelle vansker
(4-8 år), men ikke relasjonelle eller sosiale vansker. Funnene var kun signifikante for jenters
bruk av PC på hverdager, ikke for jenters bruk av PC i helger eller gutters bruk generelt.
I en studie av australske førskolebarn (n = 108) undersøkte Hinkley, Timperio, Salmon
og Hesketh (2017b) sammenhengen mellom foreldrerapportert skjermbruk (TV/DVD/film,
stillesittende videospilling, aktiv videospilling, PC/internett) og senere interpersonlig
fungering og sosioemosjonelle ferdigheter, målt med Bar-On Emotional Quotient Inventory –
Youth Edition (EQi-YV; Bar-On & Parker, 2000). Forskerne fant at stillesittende bruk av
videospill i førskolealder (3-5 år) var signifikant positivt korrelert med sosioemosjonelle
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ferdigheter i barneskolealder (6-8 år). Samtidig fant forskerne ingen sammenhenger mellom
barnas øvrige skjermbruk og senere interpersonlige eller sosioemosjonelle ferdigheter. Av
forskerne forklares resultatene med at barn og unges bruk av videospill ofte innehar et
element av sosial kontakt med andre, som dermed fasiliterer sosioemosjonelle ferdigheter.
McNeill, Howard, Vella og Cliff (2019) undersøkte hos et utvalg australske
førskolebarn (n = 185) sammenhengen mellom foreldrerapportert skjermbruk og prososial,
internaliserende og eksternaliserende atferd, målt med Strength and Difficulties Questionnaire
(SDQ; Goodman, 1997). Forskerne fant at det å se på film via TV, PC, mobil eller nettbrett i
førskolealder (3-5 år) var signifikant positivt korrelert med internaliserende og
eksternaliserende atferd i senere førskolealder (4-6 år). Forskerne fant ingen signifikante
positive eller negative sammenhenger mellom skjermbruk og prososial atferd.
Mistry, Minkovitz, Strobino og Borzekowski (2007) undersøkte hos amerikanske
førskolebarn (n = 2707) sammenhengen mellom skjermbruk og emosjonell reaktivitet,
aggressivitet, eksternaliserende atferd, samarbeid og selvkontroll, målt med Child Behavior
Checklist (CBCL; Achenbach & Rescorla, 2000) og Social Skills Rating System (SSRS;
Gresham & Elliot, 1990a). Forskerne fant at foreldrerapportert TV-bruk (2,5 år) var
signifikant negativt korrelert med emosjonell reaktivitet (5,5 år), men ikke med senere
aggressivitet, eksternaliserende atferd, samarbeid eller selvkontroll.
I en studie av Parkes, Sweeting, Wight og Henderson (2013) ble sammenhengen
mellom foreldrerapportert skjermbruk i førskolealder (5 år) og atferdsvansker, hyperaktivitet,
emosjonelle vansker, sosiale vansker og prososial atferd i barneskolealder (7 år) undersøkt,
målt med Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ; Goodman, 1997). Studien fulgte et
utvalg britiske barn (n = 11014). Forskerne fant at TV-bruk var signifikant positivt korrelert
med atferdsvansker, men at effektstørrelsen var liten. Forskerne fant ingen sammenhenger
mellom barnas TV-bruk og de øvrige utfallsmålene (hyperaktivitet, emosjonelle vansker,
sosiale vansker, prososial atferd), eller mellom barnas bruk av videospill og utfallsmålene.
Peralta et al. (2018) fant hos et utvalg spanske barn (n = 817) ingen signifikante
sammenhenger mellom skjermbruk i førskolealder (4 år) og totale vansker i barneskolealder
(7 år), målt med Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ; Goodman, 1997).
Poulain et al. (2019) undersøkte sammenhengen mellom skjermbruk (TV, videospill,
PC/internett, mobiltelefon) og hyperaktivitet, emosjonelle, sosiale, atferdsmessige og totale
vansker, målt med Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ; Goodman, 1997).
Foreldrene til et utvalg tyske førskolebarn i alderen 2-6 år (n = 527) rapporterte barnas
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skjermbruk, og dette ble sammenliknet med SDQ-skårer et år senere. Forskerne fant
signifikante sammenhenger mellom PC/internett og mobil med utfallsmålene. Bruk av
PC/internett var signifikant positivt korrelert med totale vansker, emosjonelle vansker og
atferdsvansker, mens mobiltelefonbruk var signifikant positivt korrelert med totale vansker,
atferdsvansker og hyperaktivitet. Forskerne fant ingen sammenhenger mellom bruk av TV
eller videospill og utfallsmålene.
Tomopoulos et al. (2007) undersøkte sammenhengen mellom foreldrerapportert
skjermbruk i førskolealder (1,75 år) og aggressivitet, uoppmerksomhet og eksternaliserende
atferd i senere førskolealder (2,75 år) hos et amerikansk utvalg (n = 75), målt med Child
Behavior Checklist (CBCL; Achenbach & Rescorla, 2000). Forskerne fant signifikante
positive sammenhenger mellom skjermbruk, aggressivitet og eksternaliserende atferd, men
ingen sammenhenger mellom skjermbruk og oppmerksomhetsvansker.
I en studie av Skalicka, Hygen, Stenseng, Kårstad og Wichstrøm (2019) undersøkte
forskerne effekten av skjermbruk på emosjonell forståelse og sosiale ferdigheter, målt med
Test of Emotion Comprehension (TEC; Pons & Harris, 2000) og Social Skills Rating System
(SSRS; Gresham & Elliot, 1990a). Studien er den eneste av de inkluderte studiene i vårt
systematiske litteratursøk med et norsk populasjonsutvalg (n = 699). Forskerne fant at bruk av
TV i førskolealder (4 år) var signifikant negativt korrelert med emosjonell forståelse (6 og 8
år), men ikke sosiale ferdigheter. Effektstørrelsene var små. De fant ingen sammenhenger
mellom barnas bruk av videospill og senere emosjonell forståelse eller sosiale ferdigheter.
Forskerne selv fremhever i sine konklusjoner at resultatene støtter en hypotese om at ansikttil-ansikt-interaksjon er vesentlig ved barns utvikling av sosioemosjonell kompetanse.
I den samme studien så forskerne på effekten av foreldrerapportert skjermbruk i tidlig
barneskolealder (6 år). Som for de yngre barna fant forskerne at skjermbruk var signifikant
negativt korrelert med senere emosjonell forståelse (8 år), men ikke sosiale ferdigheter.

3.4.3 Skjermbruk og sosial kompetanse i barneskolealder
Den systematiske litteraturgjennomgangen identifiserte flere studier som studerte skjermbruk
hos barn i barneskolealder. Studiene benyttet en variasjon av studiedesign, herunder
longitudinelle kohortdesign, kasus-kontroll design og eksperimentelt inngruppe-design.
I en studie av Allen og Vella (2015) ble sammenhengen mellom foreldrerapportert
skjermbruk (TV og videospill) i barneskolealder og senere prososial atferd, hyperaktivitet,
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emosjonelle vansker, sosiale vansker og atferdsvansker undersøkt hos to kohorter (B-kohort
og K-kohort), målt med Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ; Goodman, 1997).
For den yngste kohorten (B-kohort, n = 3965) fant forskerne signifikante positive
sammenhenger mellom skjermbruk (TV, dataspill) i seksårsalder og emosjonelle vansker i
åtteårsalder. Samtidig fant forskerne ingen signifikante sammenhenger mellom skjermbruk og
senere prososial atferd, hyperaktivitet, sosiale vansker eller atferdsvansker. For den eldre
kohorten (K-kohort, n = 3862) fant forskerne signifikante positive sammenhenger mellom
skjermbruk i tiårsalder og hyperaktivitet, sosiale vansker og atferdsvansker i tolvårsalder. De
fant ingen sammenhenger mellom skjermbruk og prososial atferd eller emosjonelle vansker.
Videre undersøkte Allen, Vella og Laborde (2015) i et annet studie av det samme
kohortutvalget sammenhengen mellom foreldrerapportert skjermbruk og senere introversjon,
oppgaveutholdenhet og emosjonell reaktivitet, målt med School-Aged Temperament Inventory
(SATI; McClowry, 1995). For B-kohorten fant forskerne signifikante negative sammenhenger
mellom skjermbruk (6 år) og senere oppgaveutholdenhet (8 år), men ingen sammenhenger
mellom skjermbruk og senere introversjon eller emosjonell reaktivitet. For K-kohorten fant
forskerne en signifikant positiv sammenheng mellom skjermbruk (10 år) og senere
introversjon (12 år), samt en signifikant negativ effekt av skjermbruk på oppgaveutholdenhet.
Forskerne fant ingen sammenhenger mellom skjermbruk og emosjonell reaktivitet.
Gentile, Reimer, Nathanson, Walsh og Eisenmann (2014) fant hos amerikanske
barneskolebarn (n = 1299) at selvrapportert skjermbruk og voldelig medieeksponering (9 år)
var signifikant negativt korrelert med lærerrapportert prososial atferd, og signifikant positivt
korrelert med lærerrapportert aggressiv atferd (9,5 år). Effektstørrelsene var små til moderate.
Videre fant forskerne at foreldres involvering, målt med Adult Involvement in Media Scale
(AIM; Anderson, Gentile & Buckley, 2007), medierte effekten av skjermbruk.
I et kasus-kontroll-studium av et utvalg amerikanske barn undersøkte Uhls et al.
(2014) hvordan et alternativt, leirskolebasert undervisningsopplegg uten tilgang til digitale
enheter påvirket emosjonell forståelse. I studien mottok intervensjonsgruppen (n = 51)
alternativ undervisning over en periode på fem dager våren 2012, mens kontrollgruppen
(n = 54) mottok normal skoleundervisning over en tilsvarende periode høsten 2012. Samtlige
av deltakerne var i alderen 11-13 år, og elever i sjetteklasse ved den samme barneskolen.
Forskerne fant at barna i intervensjonsgruppen, etter gjennomført intervensjon, skåret
signifikant bedre enn barna fra kontrollgruppen på gjenkjenning av emosjonelle
ansiktsuttrykk og identifisering av emosjonelle tilstander hos andre, målt med Diagnostic
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Analysis of Nonverbal Behavior second editon (DANVA2; Nowicki & Carton, 1993) og
Child and Adolescent Social Persception Measure (CASPM; Magill-Evans, Koning, CameraSavada & Manyk, 1995). Effekttørrelsene var små til moderate.
Vannucci og Ohannessian (2019) undersøkte effekten av sosiale medier (minimal
bruk, høy bruk eller selektiv bruk av Snapchat og Instagram) og senere relasjonskompetanse
og problematferd hos ut utvalg amerikanske barneskolebarn i alderen 11-14 år (n = 1205).
Mediebruk ble kartlagt med Technology Use Questionnaire (TUQ; Ohannessian, 2009).
Forskerne fant at høy sosial mediebruk var signifikant positivt korrelert med atferdsvansker
sammenliknet med selektiv eller minimal bruk, målt med Problem Behavior Scale (PBS;
Prinstein, Boergers & Vernberg, 2001). Videre fant forskerne at selektiv bruk, sammenliknet
med minimal bruk, var signifikant positivt korrelert med relasjonskompetanse, målt med SelfPerception Profile for Adolescents Revised Question Format (SPPA-R; Wichstraum, 1995).
Yuill og Martin (2016) undersøkte hvordan bruk av nettbrett kontra tradisjonelle bøker
ved mor-barn-lesestunder kan påvirke det relasjonelle samspillet, målt med Parent-Child
Interaction System (PARCHISY; Deater-Deckard, Pylas & Petrill, 1997). Forskerne
sammenliknet hvordan et utvalg britiske mor-barn-dyader (n = 24) interagerte når de leste den
samme historien på nettbrett eller i en bok. Forskerne fant at bruk av nettbrett var signifikant
negativt korrelert med relasjonell varme, både fra mor til barnet og motsatt. Videre fant
forskerne at relasjonen ble preget av økt fiendtlighet desto lengre nettbrettet ble benyttet.
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4 Diskusjon
4.1 Oppsummering av hovedfunn
Resultatene fra den systematiske litteraturgjennomgangen bekrefter at det er både positive og
negative signifikante sammenhenger mellom skjermbruk hos barn og utviklingen av sosial
kompetanse. I det følgende diskuteres resultatene, herunder sammenhengen mellom
skjermbruk og emosjonelle ferdigheter, kognitive ferdigheter, sosiale ferdigheter,
atferdsvansker og foreldrefaktorer. Til sist diskuteres styrker og begrensninger ved vår
systematiske litteraturgjennomgang, og anbefalinger for fremtidig forskning presenteres.

4.2 Skjermbruk og emosjonelle ferdigheter
4.2.1 Skjermbruk og emosjonelle ferdigheter
Mens noen forskere trekker paralleller mellom redusert skjermbruk og bedrede emosjonelle
ferdigheter (Uhls et al., 2014), samt mellom bruk av TV og redusert emosjonell forståelse
(Carson et al., 2019; Skalicka et al., 2019), finner andre at bruk av spillkonsoller gir bedrede
sosioemosjonelle ferdigheter (Hinkley et al., 2017b).
Kanskje forklares de negative sammenhengene mellom skjermbruk og emosjonelle
ferdigheter av at skjermbruken reduserer barnas deltakelse i aktiviteter som er av betydning
for deres emosjonelle utvikling, eksempelvis leksituasjoner hvor barnet tilegner seg
emosjonelle ferdigheter og får emosjonell erfaring (Tetzchner, 2012). Som tidligere beskrevet
bruker barn sosial referering for å videreutvikle sin emosjonelle forståelse (Feinman, 1992).
Hvis skjermbruk reduserer barnas deltakelse i sosiale interaksjoner hvor de får trening i å
anvende andres emosjonelle tilstand og atferd som holdepunkter for egne følelser og
handlinger, bidrar skjermbruken samtidig til å hemme barnets emosjonelle utvikling.
Samtidig forklarer ikke dette de positive effektene bruk av spillkonsoller synes å ha på
sosioemosjonelle ferdigheter (Hinkley et al., 2017b). Kanskje forklares sammenhengen av
forskjeller ved bruk av spillkonsoller sammenliknet med øvrige digitale enheter. Mens TV
eksempelvis kjennetegnes av passiv bruk, innehar spillkonsoller ofte et element av sosial
samhandling. Eksempelvis kan barn være fysisk til stede med hverandre mens de spiller, eller
de kan kommunisere via internett. Følgelig forklares kanskje den positive effekten
spillkonsoller synes å ha på sosioemosjonelle ferdigheter ikke av spillkonsollene i seg selv,
men av den sosiale kontakten de fasiliterer.
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Videre kan det være at bruk av øvrige digitale enheter kan være assosiert med bedrede
emosjonelle ferdigheter dersom bruken forbindes med sosial samhandling. Tidligere studier
tilsier at barns emosjonssnakk med sine foreldre er av betydning for deres emosjonelle
kompetanse (Dunn et al., 1991). Foreldre kan dermed benytte barnas skjermbruk som en
arena for emosjonssosialisering (Eisenberg et al., 1998). Det er nærliggende at skjermbruk
med tilstrekkelige elementer av sosial samhandling kan fasilitere utviklingen av barns
emosjonelle ferdigheter og forståelse. Dersom barnet eksempelvis ser på TV at noen blir lei
seg, kan foreldrene snakke med barnet om det å være trist, blant annet ved å benevne følelser
for barnet, diskutere med barnet hvorfor de tror at vedkommende ble lei seg, samt komme
frem til løsninger for hva barnet kan gjøre når de selv eller andre ikke har det bra.

4.2.2 Skjermbruk og emosjonelle vansker
I litteraturen kommer det frem varierende resultater relatert til digitale enheter og emosjonelle
vansker. Nøyaktig hvorfor vet vi ikke. Noen forskere finner at PC-bruk er assosiert med
senere emosjonelle vansker, men ikke TV-bruk (Hinkley et al., 2014; Poulain et al., 2018).
Motsetningsvis finner andre sammenhenger mellom TV-bruk og emosjonelle vansker, men
ikke bruk av PC (Cliff et al., 2018; Mistry et al., 2007). Samtidig finner enkelte at skjermbruk
er forbundet med emosjonelle ferdigheter kun for noen aldersgrupper (Allen & Vella, 2015),
mens andre finner ingen signifikante sammenhenger (Allen et al., 2015; Parkes et al., 2013).
At enkeltstudiene finner ulike sammenhenger mellom bruk av digitale enheter og
senere emosjonelle vansker er interessant. På den ene siden kan manglende samsvar mellom
enkeltstudienes resultater indikere at sammenhengene er et resultat av tilfeldigheter eller
ukjente tredjevariabler. Som tidligere beskrevet kan eksempelvis søvnmangel mediere
effekten av skjermbruk på temperament (Nathanson & Beyens, 2018). Samtidig kan
strukturelle ulikheter ved enkeltstudiene bidra til resultatvariasjon, eksempelvis ulikheter ved
populasjonsutvalget som kulturelle forhold, utvalgsstørrelse eller bruk av ulike måleverktøy.
På den andre siden kan det indikere at skjermbruk er en generell risikofaktor for senere
emosjonelle vansker, uavhengig av digital enhet. Kanskje utgjør skjermbruk en risikofaktor
for skjevutvikling fordi skjermbruken bidrar til å minimere barnets deltakelse i øvrige
aktiviteter som er hensiktsmessige for den emosjonelle utviklingen. Emosjonsregulering læres
gjennom samhandling med omsorgsgivere (Morris et al., 2007). Hvis skjermbruken reduserer
barnets sosiale kontakt med sine foreldre, kan skjermbruken også hindre barnet i å tilegne seg
emosjonelle erfaringer nødvendig for adekvat emosjonsregulering.
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4.3 Skjermbruk og kognitive ferdigheter
Flere studier finner sammenhenger mellom barns bruk av TV og reduserte kognitive
ferdigheter, blant annet redusert metakognisjon (Barr et al., 2010), generelt evnenivå og
verbal forståelse (Aishworiya et al., 2019). Andre finner sammenhenger mellom barns bruk
av TV eller videospill, og senere oppmerksomhetsvansker (Allen et al., 2015), mens enkelte
finner ingen sammenhenger mellom skjermbruk og kognisjon (Tomopoulos et al., 2007).
Sistnevnte studie avviker fra de øvrige studiene på flere områder. For det første
operasjonaliserer forfatteren skjermbruk utfra hvorvidt bruken er pedagogisk eller ikke,
fremfor etter hvilken digital enhet som benyttes. Skjønnsmessige kategoriseringer bidrar til å
vanskeliggjøre tolkning av resultatene, så vel som eventuelle repliseringer av studiet. For det
andre benytter studiet et begrenset populasjonsutvalg, hvilket øker risikoen for at resultatene
påvirkes av tilfeldigheter fremfor statistiske sammenhenger. For det tredje fulgte forfatterne
opp populasjonen over en kortere periode enn de øvrige studiene. Kanskje er effekten av
skjermbruk på kognisjon en prosess som utvikles langsomt, slik at signifikante sammenhenger
kun blir fremtredende når barna følges opp over tid.
Studiene som finner signifikante sammenhenger mellom barns skjermbruk og senere
kognisjon har til felles at de spesifiserer hvilke digitale enheter barna benytter. Dette er i
utgangspunktet å anse som en styrke ved studiene, fordi det skaper et sikrere bilde av
sammenhengen mellom skjermbruk og kognisjon. Samtidig er det en svakhet ved studiene at
de ikke har sammenliknet bruk av TV med øvrige digitale enheter, eksempelvis mobiler.
Fravær av øvrige digitale enheter i analysene gjør det vanskelig å konkludere med hensyn til
hvorvidt signifikante sammenhenger gjelder spesifikke digitale enheter, skjermbruk generelt,
eller er et resultat av tilfeldigheter. På den ene siden kan resultatene indikere at bruk av TV
spesielt er assosiert med reduserte kognitive ferdigheter. På den andre siden kan det være at
skjermbruk generelt er en risikofaktor for skjevutvikling.
Noen forskere finner at barnas bruk av TV kun er negativt assosiert med kognisjon når
barnet blir eksponert for medieinnhold med voksne som målgruppe (Barr et al., 2010). At
programmer med barn som målgruppe ikke er assosiert med de samme negative utfallene gir
styrke til en hypotese om at det ikke er den digitale enheten (TV) i seg selv som er en
risikofaktor for skjevutvikling, men hvordan den digitale enheten anvendes. Alderstilpassetog regulert skjermbruk kan dermed være beskyttende faktorer med hensyn til utviklingen av
kognitive ferdigheter.
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4.4 Skjermbruk og sosiale ferdigheter
4.4.1 Skjermbruk og sosiale ferdigheter
Enkeltstudiene presenterer varierende resultater med hensyn til sammenhengen mellom barns
skjermbruk og senere sosiale ferdigheter. Mens flere finner ingen sammenhenger mellom
barns bruk av TV, PC eller spillkonsoller og senere sosiale ferdigheter (Skalicka et al., 2019),
samarbeidsevne (Mistry et al., 2007) eller interpersonlig fungering (Hinkley et al., 2017b),
finner andre at barns bruk av sosiale medier kan være assosiert med bedrede relasjonelle
ferdigheter. Vannucci og Ohannessian (2019) fant blant annet at hyppig bruk av
Snapchat/Instagram var assosiert med bedrede relasjonelle ferdigheter, sammenliknet med
begrenset bruk av sosiale medier eller omfattende bruk av sosiale medier generelt.
Studiene som finner ingen signifikante sammenhenger mellom skjermbruk og sosiale
ferdigheter har til felles at de undersøker skjermbruk hos barn i førskolealder, samt at de
digitale enhetene som undersøkes er primært TV, så vel som PC og videospill. At studiene har
fellestrekk styrker hypotesen om at skjermbruk i førskolealder ikke er relatert til sosiale
ferdigheter. Samtidig bør det utvises forsiktighet ved generalisering av funnene. Flere digitale
enheter er ikke undersøkt, eksempelvis mobiler. Digitale enheter benyttes til ulike formål, og
kanskje er øvrige digitale enheter assosiert med andre sosiale utfall (Chia-Chen & Yen, 2018).
De positive assosiasjonene som presenteres mellom skjermbruk og sosiale ferdigheter
gir støtte til denne hypotesen (Vannucci & Ohannessian, 2019). Her så forskerne på hvordan
sosiale ferdigheter ble påvirket av sosial mediebruk, en skjermbruk som primært er assosiert
med mobiler. Det er et interessant funn at en spesifikk bruk av sosiale medier er assosiert med
positive utfall, sammenliknet med annen sosial mediebruk. Spørsmålet blir på hvilken måte
bruk av Snapchat/Instagram er forskjellig fra øvrige sosiale medier som Facebook eller
Twitter, samt hvorfor bruk av Snapchat/Instagram er gunstig for utviklingen av sosiale
ferdigheter, sammenliknet med lav bruk av sosiale medier generelt.
Medieplattformene Snapchat/Instagram oppfordrer brukerne til sosial samhandling
gjennom å dele egne øyeblikk og interagere på andres publikasjoner (Chia-Chen & Yen,
2018). Dermed fasiliteres sosial interaksjon og tilegnelse av sosiale ferdigheter (Combs &
Slaby, 1977; Ogden, 2015). Instagram, men spesielt Snapchat, kjennetegnes samtidig ved at
kommunikasjonsmønsteret har fellestrekk med tradisjonell ansikt-til-ansikt-kommunikasjon,
fordi brukerne kommuniserer ved direkte deling av bilder eller videoklipp. Kanskje fremmer
derfor Snapchat/Instagram sosiale ferdigheter på lik linje med annen sosial kontakt.
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Dette forklarer samtidig ikke hvorfor Vannucci og Ohannessian (2019) fant ingen
signifikante sammenhenger mellom begrenset bruk av sosiale medier og senere sosiale
ferdigheter. En mulig forklaring er at barna som i liten grad benytter sosiale medier, også i
liten grad kommuniserer med andre i øvrige sosiale situasjoner. Antakelig er det sammenheng
mellom størrelsen på barns sosiale nettverk i og utenfor sosiale medier. Følgelig kan de
manglende positive effektene ved begrenset bruk av sosiale medier forklares av begrensede
sosiale nettverk, med påfølgende manglende muligheter til sosial ferdighetstrening.
Når det gjelder sammenhengen mellom barns skjermbruk og prososial atferd finner
enkelte forskere at skjermbruk er assosiert med redusert prososial atferd (Carson et al., 2019;
Gentile et al., 2014), mens andre forskere finner ingen signifikante sammenhenger (Allen &
Vella, 2015; McNeill et al., 2019; Parkes et al., 2013).
Studiene som finner ingen signifikante sammenhenger, har til felles at de benytter det
standardiserte måleverktøyet Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ; Goodman, 1997)
for operasjonalisering av prososial atferd. De tre studiene har metodologiske fellestrekk ved at
foreldre er kilde til rapportering, samt at den aktuelle rapporteringen gjøres ved bruk av det
samme standardiserte verktøyet. At studiene resulterer i nullfunn med likt definerte
utfallsvariable styrker inntrykket av reliabilitet og etterprøvbarhet.
Med hensyn til studiene som finner signifikante sammenhenger kan resultatene være
statistiske tilfeldigheter (Carson et al., 2019; Gentile et al., 2014). Studiene benytter foreldreog lærerrapporterte vurderinger ved mål av utfallsvariabelen, hvilket gjør studiene utsatt for
mulige vurderingsskjevheter. Dersom foreldre eller lærere eksempelvis har forutinntatte
holdninger til skjermbruk, kan dette påvirke hvordan de vurderer atferden til barna.

4.4.2 Skjermbruk og atferdsvansker
En rekke forskere finner sammenhenger mellom barns bruk av TV, PC, videospill eller
mobiltelefoner og atferdsvansker (Carson et al., 2019; Parkes et al., 2013; Poulain et al., 2018;
Vannucci & Ohannessian, 2019). Samtidig finner andre bare sammenhenger mellom
skjermbruk og atferdsvansker for noen aldersgrupper (Allen & Vella, 2015), mens enkelte
forskere finner ingen signifikante sammenhenger (Peralta et al., 2018).
Variasjonen i resultatene synes ikke å forklares av metodologiske mangler. Både
studiene som finner signifikante sammenhenger, og de som finner ingen sammenhenger,
kjennetegnes av metodologiske fellestrekk. Eksempelvis benyttes standardiserte måleverktøy
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ved definering av utfallsvariablene. I tillegg er populasjonsutvalgene av tilstrekkelig størrelse,
med unntak av Carson et al. (2019) hvor det benyttes et begrenset populasjonsutvalg.
Studiet som finner ingen signifikante sammenhenger, undersøker et populasjonsutvalg
spanske barn (Peralta et al., 2018). Kanskje gjør kulturforskjeller at spanske barns skjermbruk
er mer hensiktsmessig for barnas generelle utvikling, og dermed ikke relatert til senere
atferdsvansker. Dersom skjermbruken eksempelvis gjennomføres med foreldrene til stede,
kan skjermbruken fungere som en arena for sosial samhandling som legger til rette for sosial
ferdighetstrening. En annen forklaring kan være at spanske foreldre monitorerer og regulerer
barnas skjermbruk i større grad, slik at skjermbruken oftere er pedagogisk og alderstilpasset.
Forskningsgrunnlaget på skjermbruk og senere internaliserende vansker er begrenset,
men peker i retning av at skjermbruk er assosiert med internaliserende vansker hos eldre
barneskolebarn, men ikke yngre (Allen et al., 2015), samt at bruk av skjerm for å se film er
assosiert med internaliserende vansker, men ikke skjermbruk generelt (McNeill et al., 2019).
At skjermbruk er positivt assosiert med internaliserende vansker hos eldre barn kan
forstås ulikt (Allen et al., 2015). Kanskje er det slik at eldre barn bruker skjerm i et annet
omfang eller til andre formål enn yngre barn. Som tidligere beskrevet benytter eldre barn
skjermer hyppigere enn yngre barn (Bakken, 2019; Løvgren & Svagård, 2019). På den ene
siden kan det dermed være at mengden skjermbruk hos de eldre barna direkte bidrar til de
internaliserende vanskene. Samtidig endres barns interaksjonsmønstre i løpet av barneskolen,
og kommunikasjon foregår i økende grad gjennom sosial samhandling fremfor lek (Tetzchner,
2012). Det kan ikke utelukkes at denne prosessen også bidrar til at eldre barn i økende grad
bruker digitale enheter for kommunikasjon fremfor fysisk tilstedeværelse.
På den andre siden kan det være at hva eldre barn bruker skjerm til forklarer funnene.
Yngre barns skjermbruk er oftere foreldreregulert, samtidig som barna primært bruker skjerm
for passiv underholdning. Eldre barns skjermbruk kjennetegnes derimot av aktiv bruk, blant
annet gjennom sosiale medier eller internettbaserte spilltjenester (Statistisk sentralbyrå, 2019).
Kanskje er eldre barns digitale bruksmønster en risikofaktor for utvikling av internaliserende
vansker, fordi bruk av skjermer for sosial samhandling også legger til rette for redusert sosialt
samspill gjennom fysisk tilstedeværelse. Eksempelvis kan bruk av mobiltelefoner med tilgang
til sosiale medier erstatte tiden barn tilbringer sammen.
Det er et interessant funn at bruk av skjerm for å se film er assosiert med senere
internaliserende vansker, men ikke skjermbruk generelt (McNeill et al., 2019). Kanskje
forklares sammenhengene av fellestrekk ved barna som bruker skjerm for å se film. Det kan
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være at barn som i utgangspunktet er sosialt tilbaketrukne eller har begrensede sosiale
nettverk, også i større grad benytter digitale enheter for å se film. Et slikt bruksmønster blir
samtidig selvforsterkende for internaliserende vansker. På den ene siden er skjermbruken en
kompenserende strategi for begrensede sosiale nettverk. Samtidig fasiliterer ikke passiv
skjermbruk sosial samhandling som kunne vært av betydning for barnas sosiale utvikling.
Med hensyn til sammenhengen mellom barns skjermbruk og utviklingen av
eksternaliserende vansker synes eksponering for voldelig medieinnhold (Fitzpatrick et al.,
2012; Gentile et al., 2014), ikke-pedagogisk skjermbruk (Tomopoulos et al., 2007) og bruk av
skjerm for å se film (McNeill et al., 2019) å være positivt assosiert med eksternaliserende
vansker, mens generell bruk av TV, DVD eller PC ikke synes å være assosiert med slike
vansker (Gialamas et al., 2019; Mistry et al., 2007). Studiene som finner ingen signifikante
sammenhenger mellom skjermbruk og eksternaliserende vansker undersøker hvilke digitale
enheter barna benytter, fremfor til hvilket formål skjermene anvendes.
Kanskje peker resultatene som helhet i retning av at hvordan skjermbruken utøves, er
av større betydning enn hvilke digitale enheter som anvendes. Antakelig er det slik at barn
som generelt ser mye film, oftere eksponeres for uhensiktsmessig medieinnhold. Kanskje
utgjør eksponeringen en risiko for utvikling av eksternaliserende vansker, fordi barna ikke
innehar tilstrekkelige mestringsstrategier for å bearbeide det aldersinadekvate medieinnholdet.

4.5 Skjermbruk, sosial kompetanse og foreldrefaktorer
4.5.1 Skjermbruk og foreldreinvolvering
Forskere har funnet at foreldreinvolvering medierer effekten av skjermbruk på aggresjon og
prososial atferd (Gentile et al., 2014). Dette kan forstås på flere måter. Muligens legger
foreldres involvering til rette for positiv utvikling og beskytter mot skjevutvikling. Dette er i
overenstemmelse med tidligere forskning, som finner at foreldreinvolvering er en beskyttende
faktor mot utvikling av blant annet eksternaliserende vansker (Blaasvær & Ames, 2019). Det
kan være at foreldre som i liten grad er involvert i barnas digitale liv, også er lite involvert i
deres øvrige hverdag. Kanskje utgjør barnas digitale liv en supplerende sosial arena på lik
linje med eksempelvis fritidsaktiviteter eller skole.
Som tidligere beskrevet sier utviklingspsykologien at foreldre påvirker sine barn
gjennom interaksjoner, veiledning og regulering av aktiviteter (Parke et al., 2002). At
foreldres involvering medierer effekten av barnas skjermbruk på aggresjon og prososial atferd
er i overenstemmelse med dette. Begrensning eller regulering av barnas skjermbruk, samt
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involvering i hva barna bruker skjermer til, innebærer regulering av barnas aktiviteter
gjennom interaksjon og veiledning. Samtidig kan det være at hvordan foreldre utøver
foreldreinvolvering er av betydning for den medierende effekten. Kanskje er den medierende
effekten av foreldres involvering større hos foreldre med en autoritativ foreldrestil. Ved
autoritativ foreldrestil har foreldrene tydelige krav til sine barn, men er samtidig ivaretakende
og lydhøre for barnas egne ønsker (Baumrind, 1967). Sammenliknet med øvrige foreldrestiler
ivaretar autoritativ foreldrestil barnas autonomi (Baumrind, 2005; Blaasvær & Ames, 2019).
For å regulere barnas skjermbruk kan det dermed være mer hensiktsmessig å forklare
rasjonale for barnet og være lydhør for barnets egne opplevelser, fremfor å fysisk frata barnet
skjermen uten øvrige forklaringer.

4.5.2 Skjermbruk og relasjonelt samspill
I et studie undersøkte forskerne det relasjonelle samspillet mellom barn og deres mødre når de
leste den samme historien på nettbrett kontra i tradisjonelle bøker (Yuill & Martin, 2016). Her
fant forskerne at bruk av nettbrett reduserte den relasjonelle varmen mellom mor og barn.
Forskerne fant ikke tilsvarende sammenhenger når historien ble lest fra en bok. I tillegg så
forskerne at relasjonen ble tiltakende preget av fiendtlighet jo lengre nettbrettet ble brukt.
Forskerne foreslår at mor og barns kroppsholdning i lesestunden delvis forklarer de
observerte sammenhengene. Forskerne så at når mor og barn brukte nettbrett til historielesing
ønsket ofte barnet å holde nettbrettet selv. Dette resulterte igjen i at mor ofte ble passivt
sittende bak barnet, og måtte lese over barnets skulder. Når mor og barn leste historien fra
tradisjonelle bøker så forskerne at mor som regel holdt boken, mens barnet eksempelvis satt i
mors armkrok eller lå med hodet i mors fang mens det ble lest for. Dette kan tyde på at bøker
i større grad legger til rette for samspillsøyeblikk som er positive for både mor og barn.
Tidligere kunnskapsoppsummeringer har foreslått at barns skjermbruk kan påvirke
tilknytningen de har til sine foreldre (Napier, 2014). For det første synes skjermbruk å påvirke
barnets mulighet til å inngå i betydningsfulle samspillsøyeblikk med foreldrene, muligens
fordi bruk av skjermer distraherer både den voksne og barnet fra samspillsinteraksjonen. I
tillegg synes barns skjermbruk å redusere kvaliteten på det relasjonelle samspillet mellom
barnet og foreldrene. Dette kan forstås på flere måter.
På den ene siden kan skjermbruk påvirke det relasjonelle samspillet ved å redusere
foreldrenes responsivitet, eksempelvis ved at nettbrettet flytter den voksnes oppmerksomhet
bort fra barnet. Som tidligere beskrevet er foreldres emosjonssosialisering av betydning for
47

barnas utvikling av sosioemosjonelle ferdigheter og sosial kompetanse (Eisenberg et al.,
1998). Dersom skjermbruken gjør den voksne emosjonelt utilgjengelig for barnet, lærer
barnet via modellæring at skjermer er assosiert med utilgjengelighet (Denham et al., 2015).
På den andre siden kan det være at barnets emosjonelle reaktivitet påvirkes av
skjermbruken direkte, og at foreldrenes emosjonelle uttrykk formes av dette. Det relasjonelle
samspillet mellom foreldre og barn påvirkes av egenskaper ved både barnet og den voksne.
Hvilke responser barn får fra sine omsorgsgivere avhenger av barnets egne temperament
(Puura et al., 2013). Tidligere studier har trukket paralleller mellom barns skjermbruk og
redusert innsatskrevende kontroll, herunder selvregulering (Nathanson & Beyens, 2018). Det
er også funnet positive sammenhenger mellom barns selvreguleringsferdigheter og redusert
negativ affekt, eksempelvis redsel, sinne, frustrasjon, tristhet eller ubehag (Rothbart, 2007).
Det kan ikke utelukkes at bruk av skjerm til historielesing reduserer barnets selvregulering i
situasjonen, hvilket gir økt grad av fremviste negative emosjoner som frustrasjon eller
fiendtlighet. Dette kan igjen påvirke foreldrenes emosjonelle uttrykk, fordi barnets negative
affekt kan vekke negative emosjoner i den voksne.

4.6 Styrker og begrensninger ved studien
4.6.1 Studiens styrker
Systematiske litteraturgjennomganger genererer på etterprøvbart vis en robust oversikt over
forskningsfeltets nåværende kunnskap og kunnskapsmangler (Higgins et al., 2019). En styrke
ved vår systematiske litteraturgjennomgang er at den møter PRISMAs retningslinjer for
systematiske litteraturgjennomganger (Liberati et al., 2009), eksempelvis med hensyn til
søkeprosessen, gjennomføring av litteratursøket i tre databaser (MEDLINE, EMBASE,
PsycINFO) og litteraturutvelgelsesprosessen. Vår systematiske litteraturgjennomgang bidrar
til kunnskapsfeltet ved å generere et tydeligere og mer helhetlig bilde av sammenhengen
mellom barns skjermbruk og utviklingen av sosial kompetanse enn enkeltstudier alene kan gi.

4.6.2 Studiens begrensninger
Det er flere begrensninger ved vår systematiske litteraturgjennomgang. For det første kunne
vi benyttet strengere inklusjonskriterier og ekskludert studier med observasjonsdesign. Ved
observasjonsstudier, sammenliknet med eksperimentelle studier, vil det alltid foreligge en
risiko for at signifikante sammenhenger er et resultat av ukjente eller konfunderende variabler
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som ikke er tilstrekkelig hensyntatt i analysene, eksempelvis sosioøkonomi (Cohen et al.,
2013). Samtidig var hovedvekten av de inkluderte studiene longitudinelle kohortstudier, og
dersom vi hadde ekskludert observasjonsstudier ville dermed ikke den systematiske
litteraturgjennomgangen ha identifisert tilstrekkelig litteratur til å trekke sikre konklusjoner.
For det andre kjennetegnes studiene av heterogenitet, hvilket medførte at resultatene
fra vår systematiske litteraturgjennomgang ble sammenfattet i en kvalitativ syntese fremfor
metaanalyse. Ved kvalitative synteser tildeles enkeltstudienes resultater likevekt i større grad
enn ved metaanalyser, hvilket øker risikoen for feilslutninger (Chalmers & Glasziou, 2009).
For det tredje benyttet vi ikke eksklusjonskriterium for utvalgsstørrelse. Flere studier
har begrensede populasjonsutvalg, og det foreligger dermed en risiko for at resultatene
skyldes tilfeldigheter fremfor eksponeringsvariabelens effekt på utfallsvariabelen. Dette har vi
forsøkt å hensynta ved den kritiske vurderingen av studiene, og i diskusjonen av resultatene.
For det fjerde definerer studiene eksponeringsvariabelen skjermbruk ulikt. Enkelte
studier definerer skjermbruk avhengig av hvilken digital enhet barna benytter, mens andre
definerer skjermbruken utfra hvilket medieinnhold barna eksponeres for. Dette vanskeliggjør
å trekke sikre konklusjoner om skjermbrukens effekt på utfallsvariablene.
For det femte inkluderte vår systematiske litteraturgjennomgang i liten grad studier om
skjermbruk hos barn i spedbarnsalder. Det er usikkert hvorvidt få studier har undersøkt
sammenhengen mellom skjermbruk hos spedbarn og senere sosial kompetanse, eller hvorvidt
litteratursøket ikke omfattet tilstrekkelig antall databaser for å fange opp disse studiene.
En siste begrensning ved vår systematiske litteraturgjennomgang er dens manglende
mulighet til å trekke konklusjoner om kjønnsforskjeller ved skjermbruk og sosial kompetanse.
Begrensningen er imidlertid på enkeltstudienivå, og ikke ved det systematiske litteratursøket,
da kun ett av de inkluderte studiene differensierte barnas skjermbruk kjønnsmessig.

4.7 Fremtidig forskning
Den systematiske litteraturgjennomgangen identifiserte 22 studier som så på sammenhengen
mellom barns skjermbruk og utviklingen av sosial kompetanse. Av de inkluderte studiene
definerte kun ett studium sosial kompetanse som utfallsvariabel (Christakis et al., 2013), mens
øvrige studier så på sammenhengen mellom skjermbruk og begreper relatert til utviklingen av
sosial kompetanse. Det foreligger dermed et generelt behov for ytterligere forskning på
sammenhengen mellom skjermbruk og utviklingen av sosial kompetanse hos barn.
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Når det gjelder forskning på begreper relatert til sosial kompetanse undersøkte
hovedvekten hvordan skjermbruk påvirket emosjonelle eller sosiale ferdigheter. Studiene
undersøkte i mindre grad sammenhengen mellom skjermbruk og kognitive ferdigheter,
foreldrefaktorer, temperament og tilknytning. Her foreligger det følgelig behov for ytterligere
forskning for å trekke sikre konklusjoner.
Den systematiske litteraturgjennomgangen viste at det er behov for ytterligere
forskning på effekten av skjermbruk hos de yngste barna. Kun ett av de inkluderte
enkeltstudiene så på sammenhengen mellom skjermbruk og sosial kompetanse i
spedbarnsalder. Videre differensierte kun ett studium mellom barnas kjønn, hvilket gjør det
umulig å trekke konklusjoner om hvorvidt observerte effekter er kjønnsavhengige eller ikke.
De inkluderte studiene benyttet i liten grad standardiserte måleverktøy ved mål av
eksponeringsvariabelen skjermbruk. For å sikre generaliserbarhet bør fremtidig forskning i
større grad ta i bruk standardiserte måleverktøy, også ved eksponeringsvariabelen. Inkluderte
forskningsdesign benyttet primært et longitudinelt kohortdesign. I eksklusjonsprosessen ble
en rekke studier ekskludert på bakgrunn av deskriptive forskningsdesign, eksempelvis
tverrsnittstudier. For å trekke sikre konklusjoner om årsak og virkning er det ønskelig at
fremtidig forskning i større grad benytter analytiske studiedesign, eksempelvis randomiserte
kontrollerte studiedesign.
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5 Konklusjon
Formålet med vår systematiske litteraturgjennomgang var å undersøke sammenhengen
mellom barns skjermbruk og utviklingen av sosial kompetanse. Primært ønsket vi å undersøke
hvorvidt barnas skjermbruk bidrar til å hemme eller fremme sosial kompetanse, sekundært
hvorvidt effektene medieres av hvilke digitale enheter barna benytter.
Resultatene fra den systematiske litteraturgjennomgangen viser at det er signifikante
sammenhenger mellom barns skjermbruk og utviklingen av sosial kompetanse. Skjermbruk
synes assosiert med økte emosjonelle vansker og reduserte emosjonelle ferdigheter. Det er et
begrenset forskningsgrunnlag på sammenhengen mellom skjermbruk og kognisjon, men
resultatene peker i retning av at skjermbruk er assosiert med reduserte kognitive ferdigheter.
Helhetlig synes skjermbruk å være positivt assosiert med atferdsvansker, men ikke sosiale
ferdigheter. Samtidig finner enkelte studier assosiasjoner mellom skjermbruk og redusert
prososial atferd, mens andre finner at skjermbruk gir bedrede sosioemosjonelle ferdigheter.
Foreldreinvolvering synes å mediere effekten av skjermbruk på sosial kompetanse.
Sett under ett synes resultatene å indikere at medieinnholdet barna eksponeres for er
av større betydning enn hvilken digital enhet som anvendes. Samtidig kan det være at
skjermbruk er en generell risikofaktor for skjevutvikling, fordi bruk av skjermer bidrar til å
redusere barnas deltakelse i øvrige aktiviteter som er av betydning for adaptiv utvikling.
Det kommer frem et generelt behov for ytterligere forskning på sammenhengen
mellom barns skjermbruk og sosial kompetanse. Mer spesifikt trengs det ytterligere forskning
på skjermbruk hos barn i spedbarnsalder, samt forskning som undersøker om det foreligger
kjønnsmessige forskjeller ved skjermbruk og utvikling av sosial kompetanse. I tillegg er det
behov for at fremtidig forskning undersøker hvordan skjermbruk kan påvirke spesielt
kognitive ferdigheter, temperament, tilknytning, internaliserende vansker og foreldrefaktorer.
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