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Útdráttur 

Í þessari ritgerð til B.A. gráðu í nútímafræði er fjallað um hvernig sjálfið og sjálfsmynd  

fólks mótast. Til grundvallar eru hugmyndir manna á borð við Sigmund Freud, C.H. Cooley, 

G.H. Mead og Erving Goffman notaðar. En þær fjalla um það hvernig sjálfið og sjálfsmynd 

einstaklinga mótast, þroskast og breytist í samspili við samfélagið og formgerð þess samhliða 

þeim forsendum sem samfélagið leggur okkur til grunvallar, allt eftir stöðu okkar innan 

samfélagsins. Með tilkomu tækninýjunga á borð við tölvur, Internetið, snjalltæki og 

samfélagsmiðla hafa samskiptamátar manna gjörbreyst. Það er því ekki úr vegi að velta því 

fyrir sér hvort Internetið og samfélagsmiðlar hafi áhrif á sjálfsmótun einstaklinga og þá hvort 

þau áhrif séu neikvæð eða jákvæð. Internetið bíður hverjum þeim, sem hefur aðgang að því, 

kost á að taka þátt í flóknu ört vaxandi samfélagi þar sem erfitt getur verið að gera sér grein 

fyrir hvern maður á í samskiptum við og á hvaða forsendum. Internetið býr yfir ýmsum 

hliðum, bæði jákvæðum og neikvæðum og virðst það fara að miklu leiti eftir eðli einstaklinga 

sem og því baklandi sem þeir búa við hvort upplifun þeirra á Internetinu hafi góð eða slæm 

áhrif á sjálfsmótun þeirra. Í flestum tilfellum virðist Internetið vera uppspretta ýmissa 

tækifæra, þar geta einstaklingar mátað ólík hlutverk, sótt í félagskap og viðurkenningu annara 

auk þess að hafa aðgang að því alþjóðaþorpi sem einkennir samskipti manna í auknum mæli. 

Að því leiðir að þar sem sjálfið og sjálfsmynd einstaklinga mótast í samskiptum okkar við 

aðra og af þeim skilaboðum sem við fáum frá samfélagi okkar er ekki hægt að neita því að 

Internetið og samfélagsmiðlar hafa áhrif á sjálfsmótun einstaklinga. Það fer síðan að miklu 

leit eftir eðli einstaklinga hvort Internetið hafi slæm eða góð áhrif á sjálfsmótun þeirra. T.d.  

hvort þeir eigi við einhver geðræn- og/eða félagsleg vandamál að stríða sem og sú kennsla og 

fræðsla sem þeir hljóta frá nánast umhverfi sínu, þar sem rannsóknir hafa sýnt að þeir 

einstaklingar sem eigi að einhverju leiti erfitt fyrir sem lenda frekar í erfiðleikum á Internetinu 

og eiga erfiðara með vinna úr þeim erfiðleikum þannig að ekki hljótist skaði af þeim.  
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1 Inngangur  

Sjálfsmyndin leikur stórt hlutverk í lífi okkar, hún hefur til að mynda áhrif á líðan, 

árangur í lífinu, hamingju sem og samband okkar við aðra svo fátt eitt sé nefnt. Kenningar um 

hvernig sjálfsmynd einstaklinga verður til eru grundvallaðar á hugmyndum manna á borð við 

Sigmund Freud, Charles Horton Cooley, George Herbert Mead og Erving Goffman. Þær fjalla 

um hvernig sjálfið er í raun afsprengi samfélagsins. Áðurnefndir fræðimenn voru allir að 

mestu sammála um að sjálfsmynd og sjálfsskilningur okkar mótist, þroskist og breytist í 

samspili við samfélagið og formgerð þess, samhliða þeim forsendum sem samfélagið leggur 

til grunvallar hverjum og einum innan samfélagsins. Þannig getum við ekki búið til 

hugmyndina um okkur sjálf nema í samspili við aðra einstaklinga og þeirra hugmyndir um 

sjálfa sig. 

Tækninýjungar á borð við tölvur, Internetið og samfélagsmiðla hafa orðið til þess að 

samfélög manna og samskipmátar þeirra hafa tekið gífurlegum breytingum. Internetið býður 

nú hverjum þeim, sem hefur aðgang að því, kost á að taka þátt í flóknu og ört vaxandi 

samfélagi þar sem stundum getur verið erfitt að vita nákvæmlega hvern maður á í samskiptum 

við og á hvaða forsendum. Með aukinni Internetnotkun barna og unglinga fylgja einnig 

auknar áhyggjur foreldra og forráðamanna, sem mörg telja að Internetið sé enginn staður fyrir 

börn. Áhyggjur af ýmsum hættum sem kunni að valda börnum skaða, eða hafa áhrif á 

sjálfsmynd þeirra, hljóma víða. Á net- og fréttasíðum er algengt að sjá fyrirsagnir á borð við 

„Lestu þetta ef þú átt barn sem elskar að vera í tölvunni eða símanum“ (Elín Halldórsdóttir, 

2015) og „Facebook is bad for you. Get a life!“ (The Economist: Science and technology, 

2013). Í greinunum er svo oftar en ekki fjallað um hvernig samfélagsmiðlar eru slæmir fyrir 

okkur og börnin okkar; þeir geri okkur þunglynd, einangruð og hafi áhrif á eðlilegan þroska 

barna og unglinga. Þá er sagt að einelti hafi aukist með tilkomu Internetsins og fjallað er um 

hversu hrikalega ávanabindandi það er. 
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Í þessari ritgerð er skoðað hvernig sjálfið mótast í gegnum samskipti okkar við aðra í 

samfélaginu. Einnig er skoðað hvaða hlutverki samfélagsmiðlar gegna í lífi ungmenna, 

hverjar jákvæðu, og neikvæðu hliðar þeirra eru og hvers vegna þeir hafa orðið sífellt 

mikilvægari í samskiptum ungmenna. 
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2 Sjálfið 

Ýmsar hugmyndir eru uppi um hvernig best sé að skilgreina sjálfið, t.d væri hægt að 

skilgreina það sem meðvitaðan skilning á eigin persónu (sjálfsmeðvitund), sem þekkingu og 

reynslu, sem afstöðu einstaklings (sjálfskennd) eða sem hugmynd einstaklings um eigin 

persónu (sjálfsmynd). Hugtakið sjálf vísar þannig til reynslu okkar af okkur sjálfum og 

tilfinningum í eigin garð (Garðar Gíslason, 2007) og er vitund hvers og eins um hver og 

hvernig einstaklingur hann eða hún er.  

Áður var það viðtekin hugmynd að sjálfið mótaðist strax við fæðingu, fólk fæddist í 

ákveðna stéttarstöðu, starf og hlutverk í lífinu (Miller, 2013). En með tímanum breyttist þetta 

og áherslan fór að vera á að finna sitt sanna og raunverulega sjálf.   

Í dag er litið svo á að við fæðumst ekki með ákveðna sjálfsmynd heldur mótist hún af 

samskiptum okkar og samböndum við aðra einstaklinga samfélagsins. Sjálfsmynd okkar 

samanstendur þannig bæði af eiginleikum sem við höfum tileinkað okkur í gegnum tíðina af 

samskiptum við nákomna og svo mismunandi hegðun eftir því umhverfi sem við erum í 

hverju sinni.  

2.1 Freud og egóið 

Sigmund Freud taldi upphaflega að sjálfið skiptist í tvo hluta, meðvitaðan og 

ómeðvitaðan hluta. Hann líkti þeim við stóran borgarísjaka þar sem sá hluti sem er fyrir ofan 

sjávaryfirborð og er sjáanlegur er hinn meðvitaði hluti en stærri partur ísjakans, sá sem er 

undir yfirborðinu er sá ómeðvitaði. Líkt og að aðeins lítill hluti ísjakans er sýnilegur, þá er 

aðeins lítill hluti af persónuleika okkar sýnilegur hverju sinni en þar taldi Freud að eðlishvötin 

og drifkrafturinn byggi sem stýrði allri mannlegri hegðun (Schultz og Schultz, 2011).  

Seinna meir þróaði Freud þessa kenningu sína enn frekar og skipti mannshuganum þá í 

þrennt. Þessa þrjá hluta kallaði hann frumsjálfið (e. id), sjálfið (e. ego) og yfirsjálfið (e. 

superego). Freud taldi að það væru þessi þrír hlutar sem sköpuðu sjálfsmynd okkar.  
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Frumsjálfið stjórnast af frumhvötum mannsins, það er algjörlega ómeðvitað og krefst 

stöðugrar og tafarlausrar fullnægingar. Frumsjálfið stjórnar sálarlífi ungbarna fyrst um sinn en 

smám saman læra þau að aðlaga sig reglum og viðmiðum samfélagsins. Við það myndast 

sjálfið, sem er hinn meðvitaði hluti persónuleikans. Sjálfið notar skynsemi til þess að halda 

jafnvægi milli hvatana í frumsjálfinu og viðmiða samfélagsins. Yfirsjálfið stjórnast síðan af 

reglum samfélagsins sem einstaklingurinn hefur tekið upp og gert að sínum eigin og hefur því 

stundum verið kallað samviska einstaklingsins. Hlutverk sjálfsins er tvíþætt, í fyrsta lagi ber 

því að sannfæra frumsjálfið um að kröfum þess sé fullnægt og sannfæra yfirsjálfið um að farið 

sé að reglum samfélagsins og tryggja þannig að jafnvægi ríki í persónunni. Í öðru lagi er það 

hlutverk sjálfsins að miðla málum milli einstaklings og umhverfis og tryggja að jafnvægi ríki 

þar á milli. En takist sjálfinu að tryggja að jafnvægi ríki á öllum vígstöðum er niðurstaðan 

heilsteyptur einstaklingur, mistakist þetta er hætt við að persónuleikinn bíði tjón (Garðar 

Gíslason, 2007). Þær upplýsingar sem einstaklingurinn fær úr samfélagi sínu og þau viðhorf 

sem eru í gildi hverju sinni spila því stórt hlutverk í sjálfsmótun einstaklinga samkvæmt. 

Freud, þar sem yfirsjálfið stjórnast af lærðum reglum samfélagsins sem sjálfið sér um að sé 

framfylgt.  

2.2 Cooley og spegilsjálfið 

Charles Horton Cooley dró athyglina að mikilvægi samfélagsins og annarra einstaklinga 

með hugmynd sinni um spegilsjálfið (e. looking glass self) sem gengur út á að við byggjum 

sjálfsmynd okkar út frá öðrum ímyndum, þ.e. við speglum okkur í því hvernig við teljum að 

aðrir sjá okkur. Í bókinni Human nature and the social order skrifar Cooley um hvernig þetta 

samtal sjálfsmeðvitundarinnar við samfélagið fer fram:  

„A self-idea of this sort seems to have three principal elements: the imagination of our 

appearance to the other person; the imagination of his judgment of that appearance, and 

some sort of self-feeling, such as pride or mortification.“  (Cooley, 1922) 
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Hann taldi að það væri ekki aðeins tungumálið og þær bendingar og tákn sem því fylgja 

sem móta sjálfið heldur einnig hugmynd okkar um hvernig aðrir upplifa okkur. Það er þessi 

ímyndaða hugmynd um það hvernig aðrir upplifa okkur sem gerir okkur stolt eða lætur okkur 

skammast okkar. Við hegðum okkur mismunandi eftir því hverjir eru í kringum okkur, við 

reynum ávallt að spegla hegðun okkar eftir því hverja við erum að umgangast. Þannig reynum 

við að sýnast hugrökk í félagsskap hugrakkra manna eða snyrtileg í félagsskap snyrtilegra 

manna. Með þessari kenningu ýtir Cooley undir þær hugmyndir að samfélagið og formgerð 

þess sé mikilvægur þáttur í mótun sjálfsmyndar og sjálfskilnings einstaklingsins og hefur 

mikil áhrif á það hvernig við upplifum okkur sjálf.  Cooley taldi að ekkert „ég“ verði til án 

„þeirra“ sem eru í speglinum en var jafnframt sammála Freud um að sú sjálfsmynd sem börn 

mynda í barnæsku sé varanleg og því afdrifaríkari fyrir sjálfsmótun en það sem síðar verður. 

Cooley taldi þó jafnframt að í hvert skipti sem einstaklingurinn lendir í nýjum aðstæðum eða 

kynnist nýju fólki þá taki það sjálfsmynd sína til endurskoðunar og hún væri því í mótun alla 

ævi (Garðar Gíslason, 2007).   

2.3 Mead, ég og minn 

George Herbert Mead taldi að hugmyndir einstaklingsins um hver hann er verði til útfrá 

félagslegum samskiptum en væru ekki líffræðilegir eiginleikar sem væru til staðar strax frá 

fæðingu og að samskipti við aðra í samfélaginu væru lykilinn að félagsmótun einstaklinga. 

Mead bar saman mannskepnuna og önnur dýr og komst að því að í grunninn er maðurinn 

frábrugðin öðrum dýrum á þann hátt að hann bregst öðruvísi við áreiti. En með orðinu áreiti er 

átt við allt það sem örvar okkur á einn eða annan hátt og krefst viðbragðs (Mead, 1925). Við 

slíkt áreiti fer af stað ákveðið ferli sjálfsskoðunar og gagnrýnar ákvarðanatöku sem á sér ekki 

stað hjá öðrum dýrategundum (Mead, 1934).  

Mead vildi þannig meina að maðurinn búi yfir hæfileika til að vega og meta hvernig 

bregðast skuli við áreitinu. Það hvernig menn vega og meta þessa möguleika fer allt eftir 
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aðstæðum og afstöðu þess einstaklings sem á í hlut, í samræmi við áreitið og þá möguleika 

sem standa til boða hverju sinni. Til þess að meta þá möguleika sem okkur standa til boða  

notum við reynslu okkar og tökum síðan afstöðu út frá því sem við teljum að muni þjóna 

hagsmunum okkar sem best (Mead, 1934). Mead taldi að einstaklingurinn færi í gegnum þrjú 

stig félagsþroska sem hjálpa honum að móta sjálfskilning og sjálfsmynd sína. 

2.3.1 Eftirherma 

Fyrsta stig félagsþroska kallar Mead eftirhermu (e. imitation) en sá hluti felst í því að 

við hermum eftir því sem við sjáum í umhverfinu okkar, t.d. lærum við útfrá foreldrum okkar 

og öðrum sem eru í kringum okkur tungumálið og þau tákn sem við notum í samskiptum við 

aðra í samfélaginu. Þetta ferli samskipta skiptist s.s. í tvennt, annarsvegar samskipti með 

táknum eða bendingum (e. gestures), sem við leggjum ákveðna huglæga merkingu við og 

beitum í samskiptum okkar manna á milli í daglegu lífi. Hinsvegar er það samskipti 

merkingarbærra tákna (e. significant symbols), en merkingarbær tákn eru bendingar sem kalla 

fram sömu viðbrögð við áreitinu, bæði hjá þeim sem framkallar áreitið og þeim sem áreitinu 

er beint að (Mead, 1934). Manneskja getur auðveldlega gert sig skiljanlega og komið 

ákveðnum hlutum til skila með látbragði einu saman. Gallin við slíkar bendingar er að 

viðmælandinn túlkar þær huglægt og því ekki gefið að viðbrögð hans verði þau sömu og 

gerandinn vildi kalla fram. Mead telur því að tungumálið sé mikilvægasta merkingarbæra 

táknið sem mannskepnan getur beitt (Mead, 1934). Með tungumálinu tekst okkur að koma því 

til skila sem við viljum tjá. Svo lengi sem einstaklingar tilheyra sambærilegu félagslegu 

samfélagi er líklegt að það vekji upp sömu viðbrögð hjá viðmælendanum og þeim er ætlað að 

vekja, sem eru þá þau sömu og þau vekja upp hjá okkur sjálfum. Auk þess gefur tungumálið 

okkur innsýn inn í það samfélag sem tungumálið er sprottið af og gefur okkur góða hugmynd 

um mikilvæga þætti í menningu og skipulagi þess (Luckman og Berger, 1966).  



   13 

2.3.2 Táknræn samskipti og sjálfið 

Annað stig félagsþroska nefnir Mead leikstigið (e. play stage). Á þessu þroskastigi byrja 

börn að þróa með sér hæfileikann að tjá sig með þeim bendingum og táknum sem þau hafa 

lært af foreldrum sínum og samfélaginu á fyrsta stiginu. Á leikstiginu getur barnið ekki aðeins 

hermt eftir því sem það sér í kringum sig heldur er nú fært um að takast á við hlutverk ólíkra 

einstaklinga í samfélaginu. Þetta fer yfirleitt fram í gegnum hlutverkaleiki, þar sem ung börn 

ímynda sér að þau séu t.d. slökkviliðsmenn, ballettdansarar eða afgreiðslufólk. Börnin máta 

síðan þessi ólíku hlutverk í gegnum leik og læra þannig hvaða skilgreiningar samfélagið 

leggur í þessi ákveðnu hlutverk hverju sinni (Mead, 1934; Mead, 1925).  

Þriðja stig félagsþroska nefnir Mead síðan spilastigið (e. game stage). Eftir að hafa náð 

tökum á bendingum og táknum á eftirhermustiginu og hlutverkaleiknum á leikstiginu getur 

einstaklingurinn nú víkkað út og stækkað hugmyndir sínar um ólík hlutverk innan 

samfélagsins. Á þessu stigi getur barnið nú brugðið sér í nokkur ólík hlutverk innan 

samfélagsins og öðlast um leið dýpri skilning á hlutverki annarra og hvaða áhrif þessi ólíku 

hlutverk hafa hvert á annað. Á spilastiginu fara börn að gera sér grein fyrir að þau tilheyra 

stærri heild, samfélaginu, og þau læra að taka samspil ólíkra einstaklinga með í reikninginn 

þegar þau ákveða hvernig þau skuli hegða sér eða koma fram. Þau læra að taka tillit til annara 

og átta sig á því að gjörðir þeirra kunna að hafa áhrif á aðra einstaklinga samfélagsins. Á 

þessu stigi hefur einstaklingurinn náð tökum á hinum alhæfða mótleikara (e. generalized 

other). Það er með þessum alhæfða mótleikara  sem einstaklingurinn speglar sig í 

samfélaginu og þeirri formgerð sem hann tilheyrir og þegar hann hefur náð tökum á því telur 

Mead að mótun sjálfskilnings og sjálfsmyndar sé náð (Mead, 1925; Mead, 1934).  

Mead skipti sjálfinu í tvennt, „Ég“ (e. I) hluta og „Mig“ (e. Me) hluta. „Ég“ hlutinn 

samanstendur af óheftum, óyfirveguðum og sjálfselskufullum skynjunum sem snúast um eigin 

langanir án þess að tillit sé tekið til annarra (Garðar Gíslason, 2007). Hinn alhæfði mótleikari 
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tilheyrir síðan „Mig“ hluta sjálfsins sem þekkir vel helstu gildi og viðmið samfélagsins og 

stoppar þannig oft „ég“ hlutann af við að famkvæma eitthvað án þess að hugsa um 

afleiðangingarnar. „Mig“ hlutinn er gjarnan talinn tilheyra fortíðinni og hefur þróast með 

samfélaginu og þeirri þekkingu sem það býr og í gegnum samskipti við annað fólk. 

Grunnhugmynd Mead er því fólgin í þeirri hugmynd að sjálfið sé félagsleg afurð sem er í 

sífelldri þróun en sé um leið byggð á líffræðilegum grunni. „Ég“ hluti sjálfsins kemur með 

eigingjarnar og óheftar langanir hvers einstaklings en „Mig“ hluti sjálfsins, sem er byggður 

upp í samræmi við það samfélag sem einstaklingurinn elst upp í, stjórnar því hvaða 

hugmyndir eru framkvæmdar.  

2.4 Goffman og leikhús lífsins 

Leikhúslíkan Erving Goffman sýnir hvernig við reynum ávallt eftir bestu getu að koma 

vel fyrir í samskiptum okkar við aðrar manneskjur. Goffman taldi, líkt og Freud, Cooley og 

Mead að ekki sé hægt að skilja sjálfið að öllu leyti nema með tilliti til samspils þess við önnur 

sjálf og formgerð þess samfélags sem við tilheyrum (Goffman, 1956).  

Strax og við hittum fyrir og förum að eiga í samskiptum við annan einstakling hefjumst 

við handa við að móta með okkur ákveðnar hugmyndir um hvaða manneskju sá einstaklingur 

hefur að geyma. Við notum bæði reynslu og þekkingu til þess að geta okkur til um stöðu hans 

innan samfélagsins, sjálfsmynd hans, trúverðugleika hans o.s.frv. En þessar upplýsingar 

hjálpa okkur að meta þá aðstöðu sem við erum í og hvaða tákn og bendingar sé best að nota til 

að kalla fram rétt viðbrögð og hvernig best sé að hegða sér í samskiptum við þennan ákveðna 

einstakling. Því við viljum ávallt, að þeir einstaklingar sem við eigum í samskiptum við, 

upplifi okkur á jákvæðan hátt og því veljum við hvaða hluta af sjálfi okkar við birtum hverju 

sinni (Goffman, 1956).  

Þessum samskiptum manna líkti Goffman við hlutverk leikara í leiksýningu. Samkvæmt 

Goffman hefst þessi leiksýning strax við fæðingu, við byrjum strax að fylgjast með látbragði 
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þeirra einstaklinga sem eru í nánasta umhverfi okkar og lærum af þeim hverjar leikreglur 

samfélagsins eru. En þessar leikreglur eru félagsleg viðmið og siðareglur sem tíðkast í 

samfélaginu og nauðsynlegt er að kunna til þess að geta tekið þátt í leiknum. Þessar leikreglur 

sem við lærum af okkar nánasta umhverfi kallast félagsmótun og fela í sér boð og bönn sem 

styrkja ríkjandi siðferði (Goffman, 1956).  

Leikhúsilíkani Goffman má líkja við stórt box sem samanstendur af samfélaginu og 

innan þess eru minni box, sem eru þær félagslegu aðstæður sem einstaklingurinn er í hverju 

sinni, svo sem heimili, vinnustaður, bókasafn eða hver sá staður þar sem einstaklingar koma 

saman  (Goffman, 1956). Goffman bendir á að í leikhúsi hversdagsins, líkt og í venjulega 

leikhúsi, höfum við bæði framsvið og baksvið. Dags daglega eyðum við mestum tíma okkar á 

framsviðinu, þar hegðum við okkur samkvæmt því hlutverki sem við erum að sinna hverju 

sinni og reynum ávallt að koma sem best fyrir og notum til þess þá þekkingu og reynslu sem 

við höfum öðlast. Á framsviðinu eru ýmsir þættir sem hafa áhrif á hegðun okkar og fyrst ber 

að nefna umhverfið (e. setting) en skurðstofa fyrir skurðlækni og kennslustofa fyrir kennara 

eru dæmi um hvernig umhverfið hefur áhrif á hvernig leikarinn (einstaklingurinn) athafnar 

sig. Í öðru lagi talaði Goffman um persónulegu framhliðina (e. personal front) sem er það útlit 

(e. apperance) og háttarlag (e. manner) sem áhorfendur ætlast til af leikaranum til að leikritið 

gangi upp (Goffman, 1956). Þannig klæðum við okkur yfirleitt eftir aðstæðum, t.d. ganga 

lögreglumenn og læknar einkennisbúningum til þess að gefa skýr skilaboð um hvaða hlutverki 

þeir sinna. Eins skiptir háttarlag miklu máli, í báðum fyrrgreindum starfstéttum skiptir miklu 

máli að sá sem sinnir starfi læknis eða lögreglumanns sýnist öruggur og viss um hvað hann sé 

að gera til þess að vekja traust hjá þeim sem hann sinnir.   

Baksviðið er síðan sá staður sem við hverfum til einstaka sinnum, þar þurfum við ekki 

að vera með leiksýningu og getum hegðað okkur eins og við viljum. Baksviðinu deilum við 

iðulega með því fólki sem stendur okkur næst og hefur sameiginlegra hagsmuna að gæta 
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(Goffman, 1956). Dæmi um þetta eru fjölskyldur þar sem einstaklingurinn er á sameiginlegu 

baksviði fjölskyldunnar innan veggja heimilsins. Fjölskyldan sem heild hefur hagsmuna að 

gæta og vill að ímynd hennar útávið sé sem jákvæðust. Það er því best fyrir alla aðila að sú 

hegðun sem fer fram innan veggja heimilisins berist ekki útávið, fram á framsviðið. Á 

baksviðinu geta einstaklingar því sleppt af sér ýmsum höftum sem þeir myndu annars beita 

sig.  

Tilgangurinn með leiksýningum sem þessum er að öðlast samþykki áhorfenda og fá þá 

til þess að upplifa okkur á þann hátt sem við viljum að þeir sjái okkur. Og ef vel tekst til þá er 

tilganginum náð. En til þess að ná þessu takmarki þurfum við að beita okkur ákveðnum aga 

og ná þannig fram áhrifastjórnun (e. impression management) eins og Goffman kaus að kalla 

það. Áhrifastjórnun lýsir því ferli ritskoðunar sem við beitum okkur í leiksýningu lífsins. Til 

þess að koma vel fyrir þurfum við að hegða okkur í samræmi við aðstæður og í takt við þau 

skilaboð sem við viljum senda frá okkur í samskiptum okkar. Við beitum okkur aga til þess að 

vera viss um að það sem við gefum frá okkur sé það sem við viljum í raun koma til skila með 

samskiptum okkar og tjáningu merkingabærra tákna (Goffman, 1956). 

Samkvæmt Goffman er sjálfið því síbreytileg félagsleg afurð og ekkert til sem hægt er 

að kalla hið eina sanna sjálf, heldur eru á því margar hliðar sem skerast hárfínt og fara eftir 

aðstæðum hverju sinni.  

3 Samfélagsmiðlar 

Félagsfræðingurinn Marshall McLuhan taldi að líta mætti á alla nýja tækni (e. 

technology) eða miðla (e. media) sem framlengingu á mannslíkamanum og taugakerfinu sem 

síðan eru notaðar til þess að auka kraft og/eða hraða, en McLuhan talar jafnan um tækni og 

miðla sem samheitahugtök. Þannig getur miðill, eða ný tækni, verið viðbót við líkamlegar, 

félagslegar, sálfræðilegar og/eða vitsmunalegar athafnir manna. Til dæmis er hægt að líta á 
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skófluna sem framlengingu á höndunum og bílinn sem framlengingu á fótunum en báðar 

þessar nýjungar gjörbreyttu samfélagi manna þegar þær komu fyrst fram (McLuhan, 1964).  

Einn af þeim miðlum sem breytti samfélagi manna gífurlega að mati McLuhan var 

tungumálið. En hann taldi að hægt væri að flokka tungumálið sem framlenging á manninum, 

þrátt fyrir að það væri ekki bein framlenging af mannslíkamanum, því það væri framlenging á 

hugsunum okkar, tilfinningum og hugmyndum og væri þannig einn lykilþáttur í þróun 

mannlegrar vitundar og menningar og sá miðill sem aðrir miðlar byggja á (McLuhan, 1964).  

Samskiptamáti fólks hefur breyst gífurlega síðastliðna áratugi. Ritsíminn og talsíminn 

gjörbreyttu lífi fólks sem gat með tilkomu þeirra haft samskipti nánast, þrátt fyrir miklar 

fjarlægðir. Sjónvarpið og útvarpið bættust síðar við og þá gafst fólki kostur á að dreifa 

boðskap sínum með einfaldari hætti til fjölda fólks. Ekki þurfti lengur að sækja afþreyingu 

utan heimilisins heldur gat fjölskyldan nú safnast saman fyrir fram útvarpið eða sjónvarpið og 

notið afþreyingarinnar sem var í boði. Með öllum nýjungum sem koma fram á sjónarsviðið 

má alltaf búast við því að eitthvað annað þurfi frá að hverfa í staðinn, sem þá breytir 

samfélaginu.   

Sá miðill sem nýtur hvað mestrar vinsælda um þessari mundir þegar kemur að 

samskiptum við annað fólk eru svo kallaðir samfélagsmiðlar. danah m. boyd og Nicole B. 

Ellison skilgreina samfélagamiðla í ritgerð sinni Social Network Sites: Definition, History, 

and Scholarship árið 2007 en síðan þá þá hefur sú skilgreining verið uppfærð og hljómar nú 

svona:   

“A social network site is a networked communication platform in which participants 1) 

have uniquely identifiable profiles that consist of user-supplied content, content provided 

by other users, and/or system-level data; 2) can publicly articulate connections that can be 

viewed and traversed by others; and 3) can consume, produce, and/ or interact with 
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streams of user-generated content provided by their connections on the site” (Ellison, 

2013). 

Samfélagsmiðlar eru semsagt rafrænt tengslanet þar sem notendur búa sér til prófíl (e. 

profile), innan prófílsins er síðan samansafn efnis sem notandinn sjálfur setur inná prófílinn 

sinn ásamt efni frá fólki á vinalista hans og þjónustuaðilanum. Notendur samfélagsmiðla móta 

opinbera vinalista sem aðrir hafa aðgang að. Notandi samfélagsmiðla getur síðan neytt, 

framleitt, skoðað og deilt efni sem búið er til af honum sem og öðrum notendum miðilsins. En 

það efni sem er opið hverjum notanda fer allt eftir tenglaneti hans innan samfélagsmiðilsins 

(Ellison, 2013).  

3.1 Saga samfélagsmiðla í stuttu máli 

Allt frá upphafi Internetsins hafa ýmsar tegundir samfélagmiðla litið dagsins ljós. Svo 

kallaðar „social network sites“ (SNS) eða samskiptamiðlar bjóða notendum sínum uppá að 

búa til sinn eigin prófíl og tengjast þannig við aðra notendur, sem annaðhvort eru vinir úr hinu 

raunverulega heimi eða deila sama áhugamáli (boyd og Ellison, 2007). 

Fyrstu samfélagsmiðlarnir á Internetinu voru sennilega spjallborðin (e. bulletin boards) 

þar sem notendur geta spjallað um allt milli himins og jarðar undir 

dulnefnum/notendanöfnum. Á opnum spjallborðum getur notandinn stjórnað því vel hvaða 

upplýsingar hann gefur um sjálfan sig og auðvelt getur verið að þykjast vera annar en maður 

er í raun. Einnig geta nafnlaus spjallborð þar sem aðeins er notast við dulnefni auðveldað 

einstaklingum sem eiga erfitt með að tala um eitthvað undir eigin nafni að tala um hlutina og 

fá ráðleggingar (boyd og Ellison, 2007). 

Á árunum 1997-2001 komu fram fjöldinn allur af forritum og vefsíðum sem buðu 

notendum upp á að búa til sinn eigin prófíl og byggja upp tengslanet út frá því. Þessir fyrstu 

samfélagsmiðlar lögðu grunninn að því sem við þekkjum í dag og áttu þátt í að móta 

samfélagið og greiða leiðina fyrir því sem koma skyldi. Fyrsti samfélagsmiðilinn sem starfaði 
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á svipaðan hátt og Facebook starfar í dag var SixDegrees.com, en þar var hægt að búa til 

prófíl og tengjast vinum og fjölskyldu. Ári síðar bættist við sá möguleiki að hægt var að skoða 

vini vina sinna og byggja þannig upp stærra tengslanet. SixDegrees.com miðilinn varð þó 

ekki langlífur því árið 2000 var vefnum lokað eftir aðeins þriggja ára starfsemi. Stofnendur 

miðilsins telja líklegt að þeir hafi einfaldlega  verið á undan sinni samtíð og samfélagið hafi 

ekki verið tilbúið fyrir slíkan samfélagsmiðil. (boyd og Ellison, 2007).  

Árið 2001 var vefurinn Ryze.com opnaður með það að markmiði að auðvelda fólki í 

atvinnulífinu að tengjast. Á svipuðum tíma voru miðlarnir Tribe.net, LinkedIn og Friendster 

settir í loftið.  LinkedIn varð vinsælt sem einskonar netvæn ferilskrá þar sem fólk gat tengst 

öðrum úr atvinnulífinu. Friendster gekk út á að fólk vingaðist við vini vina sinna og þar fram 

eftir götunum, mjög svipað Facebook. Friendster fékk fljótt fjöldan allan af notendum en 

þurfti í kjölfarið að glíma við ýmsa tæknilega örðuleika, þar sem þeir voru ekki undir það 

búnir að vefurinn yrði jafn vinsæll og raun bar vitni. Með tímanum þótti ritskoðun Friendster 

svo ganga út í öfgar þegar þeir hófu herferð gegn óekta notendum og eyddu mörgum virkum 

notendum út af síðunni m.a. því þeir notuðu ekki mynd af sjálfum sér sem prófíl mynd. 

Reglur Friendster fældu þannig marga notendur frá miðlinum sem leituðu nú á önnur mið 

(boyd og Ellison, 2007). 

Á næstu árum var það MySpace, stofnað árið 2003, sem stóð uppúr og náði fljótt að 

verða einn vinsælasti samskiptamiðill þess tíma. Stjórnendur MySpace herjuðu á fyrrverandi 

notendur Friendster sem voru ósáttir við strangar reglur Friendster og þegar orðrómur fór á 

kreik um að þeir hugðust rukka fyrir þjónustu sína flykktist fólk yfir á MySpace með þeim 

afleiðingum að MySpace samfélagið stækkaði gífurlega á mjög stuttum tíma. Hljómsveitir og 

tónlistarmenn voru mjög áberandi hópur á MySpace og tóku stjórnendur MySpace þeim 

fagnandi og leituðu leiða til þess að nýta það til hagsbóta fyrir báða aðila. Fjölmargir notendur 

bjuggu sér til prófíl á MySpace til þess að eiga í samskiptum við uppáhalds hljómsveitina sína 
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og var það tiltölulega auðvelt fyrir tónlistarmenn að koma tónlist sinni á framfæri. Annað sem 

notendum MySpace bauðst einnig var nýjung, sem e.t.v. átti rætur sínar að rekja til blogg-

síðna og virtist falla í kramið hjá notendum MySpace. Notendur höfðu talsvert um það að 

segja hvernig prófílsíðan þeirra leit út, þeir gátu breytt um bakgrunn og valið liti á letri auk 

þess að geta sett inn ýmsa HTML-kóða. Þegar fjöldi unglinga og ólögráða einstaklinga fór að 

sækjast eftir að tengjast MySpace ákváðu stjórnendur miðilsins að breytta notendaskilmálum 

sínum þannig að ungir krakkar gátu og máttu einnig nota MySpace í staðin fyrir að útiloka þá 

frá notendahóp sínum. Vinsældir MySpace uxu jafnt og þétt en þó voru ákveðnir 

samfélagshópar einna mest áberandi og ekki allir sem vissu af tilvist miðilsins. 

Fjölmiðlaumfjöllum um MySpace var lítil sem engin fyrstu árin en árið 2005 var miðilinn 

aftur á móti keyptur af News Corporation og í kjölfarið fékk miðilinn mikla 

fjölmiðlaumfjöllun og enn fleiri notendur flykktust inná vefinn. Aukin umfjöllum kallaði þó 

ekki einungis á fleiri notendur heldur urðu vandamálin einnig fleiri og upp komu mál tengd 

kynferðislegu athæfi fullorðinna einstaklinga við ólögráða einstaklinga og mikil hræðsla tók 

að myndast í samfélaginu og vinsældið MySpace minnkuðu smám saman (boyd og Ellison, 

2007).   

Það var svo árið 2004 að Facebook var stofnað. Upphaflega var ætlunin að auðvelda 

gömlum skólafélögum úr Harvard að halda sambandi og skilyrði fyrir að fá inngöngu á vefinn 

var að hafa Harvard tölvupóstfang. Smám saman stækkaði notendahópurinn og í byrjun árs 

2006 var öðrum háskólanemendum boðinn aðgangur síðan framhaldsskólanemendum og á 

endanum gafst öllum sem vildu kostur á að gerast notendur á Facebook (boyd og Ellison, 

2007).  

Samfélagsmiðlar hafa þannig breyst frá því að snúast um að tengja fólk í gegnum 

sameiginleg áhugamál eins og gömlu spjallsvæðin voru eða að snúast um að lesa um einn 

ákveðinn einstakling á blogg-síðum yfir í að snúast um samansafn vina. Og þátttaka í 
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samfélagsmiðlum hefur færst frá því að vera eitthvað sem fáir „nördar“ stunduðu yfir í að vera 

almenn og viðurkennd hegðun innan samfélagsins. Samfélagsmiðlar líkjast að miklu leyti því 

alþjóðlega samfélagi sem Marshall McLuhan sá fyrir sér að myndi myndast með tilkomu 

sjónvarps og annara tækninýjunga í kjölfar þess, þ.e. Internetið og samfélagsmiðlar hafa 

myndað nokkurskonar alheimsþorp (e. global village) þar sem staðsetning fólks í heiminum 

skiptir sífellt minna máli. Einstaklingar geta haft samskipti sín á milli nánast samstundis þrátt 

fyrir að vera staðsettir sitthvorumegin á hnettinum (McLuhan, 1964).  

Í dag er Facebook vinsælasti samfélagsmiðillinn með yfir 1,4 milljarða skráða virka 

notendur í mars 2015 (Statista, 2015).  En samfélagsmiðlar eins og Facebook hafa bæði sína 

kosti og galla og hér á eftir verður lítillega fjallað það og hvernig samfélagsmiðlar hafa áhrif á 

líf okkar og samfélag.  

4 Jákvæðar og neikvæðar hliðar rafrænna samskipta 

Í árdaga Internetsins höfðu fjölskyldur yfirleitt aðeins eina heimilistölvu og einungis 

hægt að tengjast Internetinu í gegnum hana, tölvan var þá oft staðsett miðsvæðis þannig að 

auðvelt var að fylgjast með því sem börn og unglingr voru  að gera í tölvunni. En með 

tilkomu tækninýjunga á borð við snjallsíma og spjaldtölva hefur Internetnotkun færst yfir á 

einstaklingsbundin tæki og þar með gert foreldrum og forráðamönnum erfiðara að fylgjast 

með notkun barna og unglinga. Internetnotkun barna og unglinga fer sífellt vaxandi og í 

nýlegri könnunn EU Kids Online rannsóknarhópsins kom fram að árið 2010 fóru 93% 

Evrópskra barna á aldrinum 9-16 ára á Internetið að minnsta kosti einu sinni í viku og 60% 

fara á hverjum degi eða svo gott sem (Livingstone, Haddon, Görzig og Ólafsson, 2011). Með 

aukinni tölvunotkun hafa margir áhyggjur af að því að börn og unglingar séu berskjölduð fyrir 

ýmsum hættum sem leynast á Internetinu. Rannsóknir hafa þó sýnt að börn og unglingar nota 

Internetið á margvíslegan og hugsanlega gagnlegan hátt. Börn á aldrinum 9-16 ára segjast 

nota Internetið fyrst og fremst til þess að tengjast samskiptamiðlum, 58% sögðust tengja sig 
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inná samskiptamiðla sína að minnsta kosti daglega. Auk þess að nota Internetið til þess að 

tengjast samskiptamiðlum þá nota þau Internetið helst til þess að hlusta á tónlist, horfa á stutt 

myndbönd og senda skyndiskilaboð (e. instant messaging). Auk þessara hluta notar um 

þriðjungur barnanna Internetið daglega til þess að vinna skólaverkefni, svala forvitni sinni um 

ýmis málefni, spila tölvuleiki eða horfa á sjónvarpsefni og bíómyndir (Mascheroni og 

Ólafsson, 2013). Meðal neikvæðu hliða rafrænna samskipta má meðal annars nefna rafrænt 

einelti, (e. cyberbullying), kynferðislegt ofbeldi (e. sexual abuse) og tælingu (e. grooming) og 

þrátt fyrir að það sé ekki stór hluti barna og unglinga sem lendir í einhverju af þessu þá geta 

þessir hlutir haft áhrif á þau.   

4.1 Rafrænt einelti 

Rafrænt einelti hefur ýmsar birtingarmyndir en hægt er að skilgreina það sem 

árásagjarnan,  meðvitaðan endurtekin gjörning, sem framkvæmdur er af hópi eða einstaklingi 

með hjálp rafrænnar tækni, þar sem ásetningurinn er að særa og/eða lítillækka annan 

einstakling sem getur ekki varið sig með auðveldum hætti. Nafnleysi Internetsins gerir 

gerendum eineltis talsvert auðveldara fyrir þar sem þeir geta oft á tíðum falið sig bakvið 

dulnefni eða fölsuð notendanöfn. Af sömu ástæðum verður það oft erfiðara fyrir fórnarlömb 

eineltis að bregðast við eineltinu því erfitt getur verið að finna út hvern skuli bendla við 

gjörninginn. Dæmi um rafrænt einelti eru t.d. uppnefningar, meiðyrði, gróusögur, 

niðurlægingar, útilokanir, kynþáttahatur, ruddalegar og móðgandi kynferðislegar 

athugasemdir eða dreifing á persónulegu efni gegn vilja einstaklingsins (Livingstone og 

Smith, 2014;  SAFT, 2015). 

Þrátt fyrir að margir hafi áhyggjur af því að samfélagsmiðlar auki hættuna á rafrænu 

einelti þá sýna rannsóknir að það sé ekki endilega málið. Rannsóknir hafa sýnt að einelti hefur 

almennt farið minnkandi í samfélagin og í kjölfarið velta sumir því fyrir sér hvort eineltið hafi 

hreinlega breyst og fari nú að mestu fram á Internetinu. Einelti hefur aftur á mót farið 
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minnkandi allt frá árinu 1990, sem er talsvert á undan Internetsprengjunni miklu og því 

ólíklegt að Internetið hafi valdið allri þeirri minnkun á einelti í raunveruleikanum (Finkelhor, 

2013).  

Hinsvegar þrátt fyrir að einelti hafi minnkað talsvert er hlutfall þeirra sem lenda í 

einelti ennþá tiltölulega hátt og einelti því ennþá stórt samfélagslegt vandamál. Og eins og 

danah boyd bendir á í bók sinni It‘s Complicated þá er líklegt að Internetið virki aðeins eins 

og stækkunargler á vandamál samfélagsins og þau vandamál sem eigi sér stað utan 

Internetsins eigi sér jafnframt stað inná Internetinu (boyd, 2014). Rannsóknir hafa jafnframt 

sýnt fram á að rafrænt einelti á sér frekar stað í þeim löndum þar sem einelti, almennt, er 

algengara sem bendir til þess að einelti sé rótgróðir vandamál bernskuáranna og rafrænt einelti 

sé aðeins ný leið til þess en ekki afleiðing tækninýjunga (Livingstone, Haddon, Görzig og 

Ólafsson, 2011). 

Þó að einelti eigi sér vissulega stað á Internetinu er engin ástæða til þess að ætla að þar 

fari fram meira einelti en í utan þess. Í nýlegri samanburðarransókn þar sem niðurstöður 

tveggja kannana sem gerðar voru annarsvegar árið 2010 og hins vegar árið 2014 kom í ljós að 

rafrænt einelti hafði aukist úr 8% árið 2010 í 12% árið 2014 (Livingstone, Mascheroni, 

Ólafsson og Haddon, 2014). Þessa aukningu má þó sennilega rekja til aukinnar notkunar 

barna og unglinga á Internetinu sem og aukinnar notkunar á spjaldtölvum og snjallsímum, en 

með aukinni notkun og færni á Internetinu aukast einnig líkurnar á því að börn og unglingar 

lendi í einhverskonar hættum. Með aukinni notkun eru einnig góðar líkur á að færni barna og 

unglinga aukist sem auðveldi þeim að nota Internetið meira til góðs en slæmra hluta.  

4.2 Kynferðislegar hættur 

Þegar samfélagsmiðlar komu fyrst fram á sjónvarsviðið óttuðust margir að kynferðilegt 

áreiti gagnvart börnum á Internetinu myndi aukast. Dæmi eru til um herferðir þar sem 

skuldinni virðist vera skellt á tæknina, að það sé tæknin sem auki hættuna á kynferðisbrotum 
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gagnvart börnum. Í Bandaríkjunum var gerð könnun á vegum Crimes Agains Children 

Research Center (CCRC) árið 2000, sem síðar var notuð í auglýsingarherferðir, kom fram að 

eitt af hverjum fimm börnum verður fyrir kynferðislegu áreiti á Internetinu. Sérstök áherla var 

lögð á að tölvur og Internetið auki hættuna á slíku áreiti. Önnur könnun sem gerð var af 

CCRC árið 2006 leyddi aftur á móti í ljós að eitt af hverjum sjö börnum varð fyrir 

kynferðislegu áreiti á Internetinu. Tilfellum hefur því fækkað um 5% þrátt fyrir gífurlega 

aukningu á Internetnotkun barna og unglinga á þessum sex árum (Wolak, Mitchell og 

Finkelhor, 2006). Önnur rannsókn leyddi einnig í ljós að þau ungmenni sem áttu helst á hættu 

að verða fyrir kynferðislegu áreiti voru þau sem héldu til á síðum sem þóttu ekki lengur 

vinsælar meðal jafningja. Það voru s.s.ekki þeir sem sóttu í Internetið til þess að eiga í 

samskiptum við vini sem þeir þekktu augnliti til augnlitis eða sem tilheyrðu nú þegar 

tengslaneti þeirra sem áttu í mestri hættu, heldur þeir sem sóttu í félagsskap ókunnugra 

einstaklinga á Internetinu (boyd, 2014). 

Kynferðislegar hættur leynast þó vissulega víða á Internetinu en ein af þeim hættum er 

meðal annars kynferðislegt ofbeldi, en talið er að Internetið sé notað í auknum mæli til þess að 

beita börn og unglinga kynferðislegu ofbeldi með myndbirtingum eða kynferðislegum 

skrifum. Kynferðislegar hættur felast m.a. í klámfengnum myndbirtingum og öðru 

klámfengnu efni sem börn gætu óvart rekist á á internetinu í gegnum auglýsingar eða villandi 

netslóðir. T.d. kynferðislegar upplýingar og/eða auglýsingar sem læðast oft með öðrum 

niðurstöðum þegar leitarvélar eru notaðar. Fjöldi barna á aldrinum 9-16 ára sem hafa séð 

kynferðislegar myndir eða annað álíka efni á Internetinu jókst lítillega milli áranna 2010 og 

2014 eða frá 15% upp í 17% og varð mesta aukningin hjá stelpum. En kannanir hafa einnig 

sýnt að helmingur þess kynferðislega efnis sem börn og unglingar á aldrinum 9-16 ára komast 

í kynni við er ekki inná Internetinu (Livingstone, Mascheroni, Ólafsson og Haddon, 2014). 

Sem bendir til þess að Internetið sé e.t.v. ekki verri staður en aðrir í lífinu.  
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Kynferðisleg skilaboð (e. sexting) er annað dæmi um kynferðislegar hættur Internetsins 

og samfélagsmiðla, en ólíkt kynferðislegu fjöldaframleiddu efni er hér um að ræða skilaboð 

send milli tveggja einstaklinga sem oft á tíðum eru kynferðislegar myndir sem sendar eru 

milli tveggja símtækja eða sem skyndiskilaboð (Livingstone og Smith, 2014). Rannsóknir 

hafa þó sýnt að fjöldi þeirra sem hefur fengið slík skilaboð fer minnkandi, frá 14% árið 2010 í 

11% barna árið 2014 (Livingstone, Mascheroni, Ólafsson og Haddon, 2014).  

En það að verða vitni að eða komast í kynni við kynferðislegt efni á Internetinu, s.s. 

upplifa einhverjar af þeim kynferðislegu hættum sem leynast á Internetinu er ekki það sama 

og að bera skaða af þeim. Þannig eru t.d. ungir strákar líklegri til þess að komast í kynni við 

kynferðislegt efni á Internetinu, ung börn og stelpur sérstaklega komast í meira uppnám þegar 

þær verða vitni að slíku efni. Áhyggjur fólks af auknu aðgengi barna og unglinga í 

kynferðislegt efni á Internetinu eru vel skiljanlegar, þar sem Internetið auðveldar vissulega 

aðgang að því efni. En niðurstöður rannsókn á borð við EU Kids Online (2011) sýna að slíkar 

áhyggjur séu oft á tíðum ýktar og engin ástæða sé til þess að áætla að öll börn verði fyrir 

skaða eða komist í uppnám þó þau komist yfir kynferðislegt efni.  

4.3 Að komast í kynni við ókunnuga 

Tæling (e. grooming) er enn önnur hætta Internetsins og samfélagsmiðla, en með 

tælingu er átt við þegar fullorðinn einstaklingur setur sig í samband við barn/ungling á 

internetinu og reynir að byggja upp trúnaðarsamband við það með vináttu og trausti um leið 

og hann grefur undan trausti barnsins eða unglingsins til fjölskyldu sinnar. Oftar en ekki 

þykist hinn fullorðni vera annar en hann er og með tímanum fer hann að vera með 

kynferðislegar tilburði gagnvart barninu og sækir jafnvel í að fá að hitta barnið í eigin persónu 

(SAFT, 2015).  

Oft á tíðum er það sem fullorðnir sjá sem hættulega kynni við ókunnugan aðila á 

Internetinu það sem börn og unglingar sjá sem „að eignst nýjan vin“. Hér áður fyrr var það 



   26 

tiltölulega auðvelt fyrir foreldra og forráðamenn að fylgjast með því hverja börnin þeirra 

umgengust þar sem samskipti fóru að mestu fram augnliti til augnlitis og börn léku við vini 

sína inná heimilum eða úti þar sem hægt var að hafa auga með þeim. Þannig var líka erfitt að 

þykjast vera einhver annar en maður var og því minni líkur á því að börn færu óvart að mynda 

vináttusamband við fullorðin einstakling sem þau töldu að væri jafnaldri þeirra, líkt og má 

auðveldlega gera á Internetinu. Í könnun EU Kids Online kom fram að 87% barna og 

unglinga á aldrinum 11-16 ára er í samskiptum við fólk á Internetinu sem það hitti fyrst 

augnliti til augnlitið á meðan aðeins 25% eru í samskiptum á Internetinu við fólk sem tengist 

ekki raunverulega félagslífi þeirra (Livingstone, Haddon, Görzig og Ólafsson, 2011). Líkt og 

talað var um í kaflanum hér að ofan um kynferðislegar hættur þá benda niðurstöður rannsókna 

til þess að þeir einstaklingar sem sækja í félagsskap ókunnugra á Internetinu séu í áhættuhóp 

fyrir (sæki í áhættu og/eða eigi við geðræn vandamál að stríða) og eru þannig líklegri til þess 

að lenda í einhverskonar vandræðum eða verða fyrir barðinu á hættum Internetsins 

(Livingstone, Haddon, Görzig og Ólafsson, 2011).  

4.4 Netávani 

Netávani er einnig eitt af vandamálunum sem margir hafa áhyggjur af í tengslum við 

sífellt vaxandi internetnotkun barna og unglinga. „Netávani er skilgreindur sem 

hegðunarmynstur sem einkennist af stjórnlausri Internet notkun. Þess konar hegðun getur 

mögulega leitt til einangrunar og dregið úr félags- og námslegri virkni, áhuga á tómstundum 

og haft áhrif á heilsu“ (Tsitsika, Tzavela, Mavromati og EU NET ADB, 2012). Í 

samanburðarrannsókn á niðurstöðum tveggja kannana sem gerðar voru annars vegar árið 2010 

og hins vegar 2014 kom fram örlítil fjölgun á börnum á aldrinum 11-16 ára sem taldi 

Internetnotkun sína hafa haft áhrif á daglegt líf þeirra, t.d eyddu þau minni tíma með 

fjölskyldu og vinum og við að sinna heimanámi en áður (Livingstone, Mascheroni, Ólafsson 

og Haddon, 2014). Samkvæmt rannsókn um netávana ungmenna í Evrópu kemur í ljós að 
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strákar, unglingar og þeir einstaklingar sem eiga foreldra með litla menntun eru líklegri en 

aðrir til þess að þróa með sér óheilbrigða netnotkun. Unglingar eru einnig í sérstökum 

áhættuhóp hvað varðar netávana því á Internetinu upplifa þau ákveðna þáttöku og samþykki 

jafningja og erfitt getur reynst að fá þau til þess að draga úr notkun (Tsitsika, Tzavela, 

Mavromati og EU NET ADB). 

Í gegnum viðtöl sín við ungmenni víðsvegar um Bandaríkin telur danah boyd sig hafa 

komist að þeirri niðurstöðu að börn séu almennt ekki eins háð Internetinu og samfélagið vill 

vera að láta. Hún telur að oft á tíðum sé samfélagið einfaldlega að skella skuldini á tæknina og 

stimpla eðlilega þróun samfélagsins sem eitthvað slæmt. Hún telur að börn og unglingar sæki 

í samfélagsmiðla að mestu leiti til þess að hafa samskipti við vini sína og hún telur að þau 

myndu taka því alveg jafn fagnandi ef þau hefðu aðgang að opnu svæði þar sem þau mættu 

hittast og eiga í samskiptum sín á milli án stöðugs eftirlits fullorðinna. Um leið og sett voru 

lög og reglugerðir til þess að sporna við hópamyndum gengja, afbrotum og ofbeldi unglinga 

urðu þessi lög til þess að frelsi barna og unglinga varð einnig skert. Það sé því samfélagið og 

eldra fólk sem þekkir ekki þann heim sem börn nútímans alast upp í sem ákveði hvað sé of 

mikil notkun samfélagsmiðla og hvað ekki og ákvarði þannig hvenær og hvort einhver teljist 

eiga við netávana að stríða (boyd, 2014).  

Hvort heldur sem netávani sé vandamál sem börn og unglingar þurfi að glíma við eða 

hvort aðeins sé um mikla Internetnotkun að ræða þá má ekki horfa fram hjá því að netávani 

getur vissulega verið vandamál hjá ákveðnum einstaklingum, en líkurnar á að það eigi við um 

meirihluta Internetnotenda eða það ætti að vera ástæða til þess að banna börnum að nota 

Internetið virðast ekki nægilega góðar. 

4.5 Aðrar hættur 

Þær hættur sem taldar hafa verið upp hér að ofan eru þær hættur sem almenningur og 

fjölmiðlar fjalla hvað mest um. En til eru aðrar hættur sem kannanir hafa sýnt að börn og 
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unglingar hafa áhyggjur af en foreldrar og forráðamenn hafa ekki leitt svo mikið hugan að. 

Svo kallað notendaskapað efnið (e. user-generated content) er það efni sem veldur börnum og 

unglingum vaxandi áhyggjum og rannsóknir sína neikvætt notendaskapað efni fer vaxandi 

(Livingstone, Mascheroni, Ólafsson og Haddon, 2014). Undir það falla ýmsar síður sem ala á 

hatursskilaboðum og/eða hvetja til líkamsmeiðinga, svo sem síður sem hvetja til lystarstols, 

sjálfsvígs eða fíkniefnanotkunar. 21% 11-16 ára barna í Evrópu segist hafa séð að minnsta 

kosti eina tegund af slíkum síðum (Livingstone, Haddon, Görzig og Ólafsson, 2011). Undir 

notendaskapað efni fellur líka það efni þar sem persónulegar upplýsingar einstaklinga eru 

misnotaðar, t.d. þegar einhver brýst inn á samfélagssíður einstaklings og þykist vera sá aðili 

eða notar persónulegar upplýsingar um ákveðinn einstakling á einhvern hátt sem sá 

einstaklingur kærir sig ekki um. Að minnsta kosti 9% barna á aldrinum 11-16 ára í Evrópu 

telur sig hafa lent í allavega einu slíku atviki(Livingstone, Haddon, Görzig og Ólafsson, 

2011). Hættur sem þessar virðast oft gleymast þar sem þetta eru ekki þær hættur sem 

fullorðnir einstaklingar hugsa fyrst um, það er því nauðsynlegt að hlusta á og taka meira mark 

á því sem börn og unglingar hafa að segja um Internetnotkun sína. Svo hægt sé að meta og 

koma í veg fyrir að þau verði fyrir einhverjum skaða á Internetinu.  

4.6 Sjálfur 

Sjálfur (e. selfies) er eitt af því sem virðist trufla marga fullorðna en ungmenni eru oft á 

tíðum mjög dugleg við að birta sjálfsmyndir af sér á samfélagsmiðlum. Sumir telja að sjálfur 

ali á sjálfsdýrkun og oft á tíðum þykja myndirnar ekki við hæfi. Sjálfsmyndir sem slíkar eru 

þó ekki nýtt fyrirbrigði en tækninýjungar hafa aftur á móti fært sjálfsmyndina frá því að vera 

málverk uppi á vegg yfir í að vera eitthvað sem flestir geta tekið sjálfir og deilt með vinum 

sínum með hjálp nútíma tækni. Samkvæmt Charles Horton Cooley (Cooley, 1922) og Erving 

Goffman (Goffman, 1956) mótast sjálfið eftir þeim hugmyndum sem aðrir kunna að hafa um 

okkur, við reynum þannig ávallt að sína okkar sanna sjálf ásamt því að við speglum okkur í 



   29 

þeim hugmyndum sem aðrir í samfélaginu kunna að hafa um okkur. Og líkt og við  klæðum 

okkur á vissan hátt til þess að sýna persónuleika okkar þá eru sjálfsmyndir nú, þegar samskipti 

einstaklinga fara í auknum mæli fram á Internetinu, orðnar eitt af þeim tólum sem við notum 

til þess að sýna persónuleika okkar og spegla okkur í áliti samfélagsins. Það þykir því orðið 

sjálfsagt og eðlilegur hluti í hinu daglega lífi að smella af einni sjálfsmynd og deila með 

vinum á Internetinu.  

4.7  Aukið upplýsingaflæði 

Aukið aðgengi að fjölbreyttum upplýsingum hefur oft verið nefndur sem einn af kostum 

Internetsins en sumir hafa bent á að það geti einnig verið einn af ókostum Internetsins. Neil 

Postman var einn af þeim sem efaðist um að vaxandi aðgengi mannsins að hinum ýmsu 

upplýsingum væri til góðs. Hann óttaðist að allt það gífurlega flæði upplýsinga og frétta sem 

við búum við í dag væri búið að missa marks og fólk vissi ekki lengur hvað það ætti að gera 

við allar þær upplýsingar sem rignir yfir það. Í ræðu sinni sagði hann:  

"Information is now a commodity that can be bought and sold, or used as a form of 

entertainment, or worn like a garment to enhance one's status. It comes indiscriminately, 

directed at no one in particular, disconnected from usefulness; we are glutted with 

information, drowning in information, have no control over it, don't know what to do with 

it."  (Postman, 1990) 

Þannig er hætt við því að börn og unglingar leiti til Internetsins til þess að finna 

svör við hinum ýmsu spurningum sem brenna en þau þora ef til vill ekki að bera upp við 

aðra. Og þar sem Internetið er fullt af upplýsingum frá ýmsum áttum getur það reynst 

erfitt að finna áreiðanleg svör frá traustum aðilum og oft á tíðum eru þær myndir og 

upplýsingar sem fólk setur inn á Internetið ekki rétt mynd af raunverulegum aðstæðum.  

Ungt fólk notar fólk Internetið í auknum mæli til þess að fræðast um kynlíf og 

kynferðislega hegðun. Þar er hættan sú að sú mynd sem dregin er upp af kynlífi á 



   30 

Internetinu er ekki alltaf rétt. Þar er víða að finna fjöldaframleitt klámefni sem dregur 

ekki upp rétt mynd af því hvernig eðlilegt kynlíf milli einstaklinga í raunveruleikanum 

er. Í heimildarmyndinni InRealLife ræðir Beeban Kidron við Ryan, ungan strák sem 

eyddi miklum tíma í að horfa á klámmyndir og í kjölfarið bar hann saman allar þær 

stelpur sem hann sá í raunveruleikanum við konurnar í klámmyndunum og gerði þar 

með óraunhæfar kröfur til kvenfólks í raunveruleikanum. Hann lýsti því í myndinni að 

hann væri búin að sjá fyrir sér hina fullkomnu konu byggða á því sem hann hafði séð í 

klámmyndum, en ólíklegt er að slík kona fyrirfinnist í raunveruleikanum (Kidron, 

2013). En eftir því sem börn læra á og nota Internetið í meiri mæli öðlast þau meiri 

færni og þekkingu á því, þau læra e.t.v. að forðast hætturnar og nota það til góðs. En til 

þess að það takist er nauðsynlegt að foreldrar, forsjármenn, kennarar og aðrir sem koma 

að uppeldi og menntun barna og unglinga fræði þau um jákvæðu og neikvæðu hliðar 

Internetsins og upplýsi þau um hvernig best er að bregðast við ef þau lendi í einhverju 

óæskilegu á Internetinu. Rannsóknir þó að færni barna og unglinga á Internetinu færist 

smám saman í aukana, t.d. hefur fjöldi þeirra sem getur breytt friðhelgisstillingum 

sínum á samskiptasíðum aukist úr 57% árið 2010 í 67% árið 2014 (Livingstone, 

Mascheroni, Ólafsson, & Haddon, 2014). Ef horft er á þessar tölur samhliða því hversu 

mikil aukning hefur orðið á Internetnotkun mætti ætla að þær væru hærri, það er því 

greinilegt að úrbóta er þörf. Það vantar uppá kennslu fyrir yngri notendur Internetsins 

auk þess sem notkun á Internetinu og samfélagssíðum mætti e.t.v. vera einfaldari 

(Livingstone, Mascheroni, Ólafsson og Haddon, 2014). 

4.8 Aukin tenging 

Internetið og samfélagsmiðlar á borð við Facebook, Instagram, Twitter og Snapchat 

hafa auðveldað fólki að halda sambandi við fjölskyldu, vini og fjarskylda ættingja. 

Internetnotkun fer sífellt vaxandi og með tilkomu snjallsíma eru sífellt fleiri tengdir 
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samfélagsmiðlum allan sólarhringinn. Auðvelt er að deila myndum og senda skilaboð milli 

vina og fjölskyldu og þrátt fyrir að fólk búi í órafjarlægð frá hvort öðru er nú hægt að fylgjast 

með á rauntíma, eða ansi nálægt því.  

Í gegnum sameiginlega vettvanga eins og spjallborð, blogg-síður og samfélagsmiðla eru 

til dæmi um að innileg vináttusambönd hafi orðið til sem teygja anga sína síðan út fyrir 

netheima. Nici Holt Cline og Kelle Hampton eru bandarískar konur, eiginkonur, mæður og 

bloggarar. Þær hafa haldið úti sitthvorri bloggsíðunni á Internetinu í fjölda ára og skrifað um 

daglegt líf sitt, barnauppeldi og annað sem er þeim hugleikið. Eitt af því sem þær hafa einnig 

skrifað um opinberlega er það góða vináttusamband sem hefur þróast þeirra á milli eftir að 

þær kynntust í gegnum samfélagsmiðla fyrir sjö árum síðan. Núna nýlega (þegar þetta er 

skrifað) birtist viðtal sem Kelle Hampton tók við vinkonu sína Nici Holt Cline þar sem þær 

ræða meðal annars þessa góðu vináttu sem myndaðist hjá þeim og hversu mikilvægur partur 

af þeirra daglega lífið Internetið sé orðið og hvað það hafi fært þeim margt gott í gegnum 

tíðina (Hampton, 2015).  

Helmingur (50%)  ungmenna á aldrinum 11-16 ára í Evrópu finnst auðveldara að vera 

þau sjálf á Internetinu en í samskiptum augnliti til augnlitis. 45% ungmenna finnst jafnframt 

að þau geti talað um aðra hluti á Internetinu en augnliti til augnlitis og 32% ungmenna tala um 

persónulega hluti á Internetinu sem þeim finnst þau ekki geta rætt utan þess (Livingstone, 

Haddon, Görzig og Ólafsson, 2011). Samfélagsmiðlar geta auðveldað feimnum og 

ófélagslyndum einstaklingum að tengjast öðrum einstaklingum, t.d. í gegnum sameiginleg 

áhugamál, lífstíl eða lífsreynslu. Einstaklingar sem búa í litlum samfélögum og eiga erfitt með 

að finna sig innan þess geta leitað í félagsskap annara með sömu áhugamál eða lífsskoðanir á 

Internetinu og því ekki fundið þeir eins einangraðir fyrir vikið. Þeir fá þannig einnig 

staðfestingu á því að áhugasvið, kynferði eða annað álíka sé ekki óeðlilegt og fá staðfestingu á 

því að það eru fleiri í heiminum í sömu eða svipaðri stöðu og þau sjálf (boyd, 2014). Þetta 
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hjálpar þeim við að móta jákvæða sjálfsmynd sem bætir lífsgæði þeirra að öllum líkindum. En 

þó er ákveðinn minnihlutahópur sem e.t.v. er vert að skoða frekar, en það er sá hluti sem reiðir 

sig að miklu leiti á samskipti á Internetinu. En sá hluti sem telur mikið auðveldara að eiga í 

samskiptum við fólk á Internetinu en augnliti til augnlitis gæti átt í vandræðum með samskipti 

við jafnaldra utan Internetsins (Livingstone, Haddon, Görzig og Ólafsson, 2011).     

Aukin tenging við umheiminn hefur einnig opnað augu margra og auðveldað aðgengi að 

upplýsingum um það sem er að gerast í hinum stóra heimi. Með auðveldara aðgengi að 

upplýsingum geta einstaklingar fengið innsýn inn í líf annara, tekið þátt í hjálparsamtökum, 

auglýst ákveðin málefni sem þeim þykja mikilvæg og svo mætti lengi telja. Nýlegt dæmi um 

mátt samfélagsmiðla mátti sjá þegar ungar íslenskar menntaskólastelpur fóru á kreik með 

#freethenipple herferð á samfélagsmiðlinum Twitter í lok mars 2015 (Nútíminn, 2015). Málið 

vakt heimsathygli og þótti mörgum ungar íslenskar stelpur sína mikinn kjark. Markmiðið var 

að vekja athygli á þeim ójöfnuði sem ríkið milli karla og kvenna, þar sem almennt þykir það 

við hæfi að karlmenn gangi um berir að ofan en þegar konur ákveði að gera slíkt hið sama er 

það ekki samþykkt af samfélaginu. Ungu stúlkurnar sem beruðu brjóstin sín voru margar 

hverjar gagnrýndar og fólk óttaðist að þær myndu sjá eftir að hafa gert myndir af brjóstum 

sínum opinberar seinna meir. Aðrir óttuðust að myndir af berum brjóstum þeirra myndu nú 

enda í birtingu víðsvegar um Internetið þar sem þær yrðu teknar úr samhengi og notaðar í 

öðrum tilgangi. Sumar ungar stúlkur svöruðu á móti og sögðu að þvert á móti þá væru þær, 

með því að birta sjálfviljugar myndir af brjóstum sínum á Internetinu að taka völdin í sínar 

hendur, nú gæti enginn notað þessar myndir gegn þeim þar sem þær hefðu kosið það sjálfar að 

birta þær og gera opinberar.  

4.9 Óreyndir innfæddir 

Fjölmiðlar hafa mikla tilhneygingu til þess að draga upp dystópíska mynd af ástandinu 

eða fara algjörlega í hina áttina og horfa á Internetið og samfélagsmiðla sem útópískar 
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tækninýjungar sem muni hjálp komandi kynslóða að minnka ójöfnuð í heiminum. Árið 2010 

talaði Hillary Clinton um það í ræðu sem hún hélt að Internetið ætti eftir að minnka ójöfnuð í 

heimnum, hún sagði meðal annars að Internetið gæti hjálað til við að koma fólki uppúr fátækt 

með jöfnum aðgangi að upplýsingum, þekkingu og tengslanetum. En það eitt að hafa aðgang 

að upplýsingunum í gegnum Internetið gerir fólki ekki kleyft að nálgast þessar upplýsingar. 

Til þess að nálgast góðar upplýsingar á Internetinu þarf það að búa yfir þekkingu til þess, það 

þarf að vita hvar á leita, það þarf að kunna að flokka út það góða frá hinu slæma auk þess sem 

það þarf að geta sett allar þær upplýsingar sem það fær í samhengi (boyd, 2014). Margir bera 

þannig miklar vonir til barna og unglinga og þeirra tækifæra sem menn telja að Internetið 

muni færa þeim. En þrátt fyrir að börn og unglingar hafi aðgang að gríðarlegum upplýsingum 

er stanslaust verið að reyna að hindra þau í að nálgast þessar upplýsingar með ýmsum boðum 

og bönnum. Auk þess sem gott tengslanet getur verið mun áhrifaríkara til þess að ná fram 

breytingum en gott aðgengi að öllum upplýsingum heimsins (boyd, 2014).  

Þar sem börn nú til dags alast upp með nútíma tækni í höndunum frá fæðingu eru margir 

sem falla í þá gryfju að telja að börn og unglingar búi yfir haldagóðri þekkingu á því hvernig 

Internetið virkar og öll sú nútímatækni sem við lifum við í dag. Staðreyndin er hinsvegar sú 

að ungmenni þekkja aðeins takmarkaðan hluta af þeim möguleikum sem Internetið býður 

uppá og brota brot af þeim hættum sem þar leynast. Eszter Hargittai skrifaði um þetta í grein 

sinni Digital Na(t)ives? Variation in Internet Skills and Uses among Members of the ‘‘Net 

Generation’’ en þar fjallar hún um hættur þess að gera ráð fyrir að allir sem alast upp og 

fæðist á þeirri tækniöld, sem við lifum á núna, búi yfir góðri þekkingu á því hvernig best sé að 

nýta sér nýjustu tækin og tólin (Hargittai, 2010). Í könnun EU Kids Online kemur fram að 

þrátt fyrir möguleika Internetsins eru ekki mörg ungmenni sem tekst að klífa stiga 

tækifæranna (e. ladder of opportunities).Flestum tekst að ná tökum á helstu grunn aðgerðum á 
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Internetinu en eftir því sem þau eldast og tækifærunum fjölgar þá fækkar þeim börnum sem 

ná að nýta sér þau tækifæri (Livingstone, Haddon, Görzig og Ólafsson, 2011).  

Í daglegu lífi má sjá fjölda dæma um ungemnni sem gera sér oft á tíðum ekki grein fyrir 

hvar efnið sem það setur inn á Internetið endar eða hver á megnið af því efni sem það setur 

inn á samfélagssíður sínar eins og Facebook, Instagram, Twitter o.s.frv. Ungt fólk gerir sér að 

sama skapi ekki grein fyrir því hversu hratt og hversu langt ein saklaus skilaboð eða mynd í 

höndunum á röngum aðila eru fljót að berast manna á milli í gegnum Internetið.  

Kennarar hafa margir hverjir brugðið á það ráð að reyna að kenna nemendum sínum um 

hættur Internetsins og hversu hratt hlutirnir gerast þar með því að setja inn mynd á 

samskiptamiðla eins og Facebook og biðja fólk um að deila myndinni. Þannig vilja þeir sýna 

nemendum sínum fram á hversu margir geti séð myndina á stuttum tíma. Melissa Bour er ein 

af þeim kennurum sem hefur notað þessa aðferð og fékk í kjölfarið mikla umfjöllum um 

málið. Hún sagði í viðtali um málið að nemendur hennar hefðu ekki tekið hana trúanlega 

þegar hún var að reyna að segja þeim hversu langt skilaboð sem þau settu inná Facebook gætu 

farið en myndin sem hún setti inn sýndi þeim annað. Hún segir jafnframt að myndin hafi 

einnig sýnt fram á að þó að einstaklingur eyði mynd út af Facebook eru miklar líkur á að 

myndin lifi áfram á Internetinu líkt og myndin hennar gerði. Það þarf ekki annað en að leita 

eftir nafni kennarans með leitarvélum á borð við Google til þess að sjá myndina skjóta upp 

kollinum á fjöldamörgum vefsíðum þrátt fyrir að Bour sé sjálf búin að eyða myndinni út af 

Facebook hjá sér (Fox23.com: Local News, 2014). En með aukinni fræðslu og reynslu á 

Internetinu er líklegt að börn og unglingar læri að nota það á réttan hátt, læri að nota 

friðhelgisstillingar og önnur slík tól til þess að notfæra sér alla þá kosti sem Internetið hefur 

uppá að bjóða.  

boyd þykir þær hugmyndir að börn nútímans fæðist með yfirgripsmikla tækniþekkingu 

ákveðin þversögn við allar þær fjölmörgu fyrirsagnir í fjölmiðlum þar sem talað er um 
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hvernig halda eigi ungmennum frá Internetinu og öllum þeim vandamálum sem því fylgir. 

Litið sé á börn og unglinga bæði sem eitthvað sem mundi bjarga samfélaginu og eitthvað sem 

þurfi að vernda gegn samfélaginu.  

En þrátt fyrir að hætturnar á Internetinu leynist víða og stór hluti barna upplifi hættuna 

eru ekki margir þeirra sem upplifir skaða vegna efnis á netinu. Og ein besta forvörnin liggur 

sennilega í því að foreldrar, forsjármenn og samfélagið sem heild setji börnum og sér sjálfum 

skýrar umgengisreglur á Internetinu og upplýsi börnin sín um það hvernig best sé að forðast 

og takast á við hætturnar sem fylgja internetnotkun svo þær valdi ekki skaða. Einnig er 

varasamt að álykta sem svo að allir sem fæðist inná þessa tækniöld fæðist með tækniþekkingu 

og séu færir um að sigla þann valta sjó sem Internetið getur verið.  

5 Flókið samspil 

Það getur verið flókið að alast upp á upplýsingaöld þar sem samfélagslegar breytingar 

eru örar og mannleg samskipti fara í vaxandi mæli fram í gegnum tölvur og aðrar 

sambærilegar tækninýjungar. Fullorðnu fólki, sem man eftir því þegar samfélagið var öðruvísi 

og einfaldara, kann að þykja ungmenni nú til dags of opin í samskiptum sínum á Internetinu 

og ekki bera nógu mikla virðingu fyrir einkalífi sínu og annarra. Þeim finnst þau oft eyða of 

miklum tíma á samfélagssíðum og Internetinu í heild og hafa áhyggjur af öllum þeim hættum 

sem Internetið gerir þau berskjölduð fyrir.  

Í bókinni It‘s Complicated fjallar danah boyd um hvernig það liggur í eðli ungmenna að 

sækja í félagsskap jafnaldra sinna og það sem hefur helst breyst frá því sem áður var er að 

ungmenni nú til dags sækja í félagsskap jafnaldra sinna á Internetinu í sífellt auknum mæli. 

Hér áður fyrr var algengt að sjá hóp ungmenna samankomin í hverfissjoppunnar eða hangandi 

saman í verslunarmiðstöðum en með breyttum tímum fara þessi samskipti nú í auknum mæli 

fram á Internetinu. Í bókinni reynir hún að útskýra að samskipti ungmenna nú til dags og áður 

fyrr hafi í grunninn ekki breyst svo mikið heldur hafi þau aðeins færst úr stað. Og þar sem 
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samskipti ungmenna fari nú fram í auknum mæli á opnum almenningssvæðum á Internetinu 

sé það e.t.v. auðveldara fyrir foreldra og forráðamenn að fylgjast með því sem fram fer í 

samskiptum þeirra sem valdi þeim þá auknum áhyggjum. Samfélagið hafi einnig breyst og 

almennt sé nú alið á mikilli hræðslu þar sem foreldrum er gert að fylgjast náið með börnum 

sínum og vita ávallt hvað þau eru að athafnast (boyd, 2014).  

5.1 Félagsleg samskipti   

Að þróa vináttusambönd við aðra manneskju er, líkt og áður sagði, hluti af þroska 

ferlinu og er ungu fólki mjög mikilvægt. Vinir gefa góða ráð, veita stuðning og skemmtun 

ásamt því að veita félagsskap sem kemur oft á tíðum í veg fyrir einmannleika. Í gegnum 

vináttusambönd öðlast ungmenni einnig tengingu út fyrir nánustu fjölskyldu og heimsmynd 

þeirra stækkar og persónuleikar þeirra þroskast. Vináttusambönd eru einnig ólík 

fjölskyldutengslum að því leitinu til að við veljum okkur hverjir eru vinir okkar á meðan við 

fæðumst inn í fjölskyldur okkar, þannig að þó svo að fjölskyldan sé ennþá mikilvægur 

hlekkur í lífi einstaklinga taka ungmenni því fagnandi að geta valið hverja þau umgangast og 

hverja þau hafa samskipti við. Það er því, samkvæmt boyd, yfirleitt þessi þörf ungmenna fyrir 

að vera í samskiptum við jafnaldra og vini sína sem dregur þau af svo miklum krafti að 

snjalltækjum og samskiptasíðum nútímans (boyd, 2014).  

Samskipti einstaklinga innan sama samfélags hafa almennt farið að miklu leiti fram á 

svokölluðum almenningssvæðum, en boyd skilgreinir almenningssvæði (e. publics) sem 

ákveðinn vettvang þar sem fólki er frjálst að hópast saman eða það er hópur fólks sem telur 

sig vera hluta af ímynduðu samfélagi. Fólk tilheyrir oftast mörgum almenningssvæðum þar 

sem það tengist öðru fólki sem áhorfendur eða gegnum sameiginlega staðsetningu. Þau 

samskipti sem þar fara fram eru oftar en ekki tilsniðin að þeim áhorfandahópi sem er til staðar 

hverju sinni. Þessi almenningssvæði geta þó auðveldlega tvinnast saman sem gerir það oft á 

tíðum erfitt að sníða efnið að ákveðnum áhorfendahópi (boyd, 2014).  
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Í gegnum árin og með tilkomu nýrrar tækni fara samskipti einstaklinga nú í auknum 

mæli fram á Internetinu innan ákveðinna netvæddra almenningssvæða (e. networked publics). 

Netvædd almenningsvæði eru bæði staðbundin og ímynduð svæði búin til með hjálp 

tækninýjunga og samfélagsmiðla og gera fólki kleyft að eiga í samskiptum við og tengjast 

öðrum einstaklingum í gegnum Internetið. Almenningsvæði þar sem fullorðnir einstaklingar 

hópast gjarna saman á eru t.d. barir, skemmtistaðir, veitingarstaðir og aðrir sambærilegir 

staðir þar sem börnum er meinaður aðgangur. Eins og áður hefur komið fram var mjög 

algengt að ungmenni söfnuðust saman í sjoppum eða verslunarmiðstöðvum til þess að sækja í 

félagsskap annara jafningja án þess að vera undir stöðugu eftirliti foreldra eða forráðamanna 

sinna. boyd líkir netvæddum almenningssvæðum nútímans við verslunarmiðstöðvar og 

sjoppur „gömlu góðu dagana” en með nýjum lögum og reglugerðum sem banna t.d. 

hópmyndanir í verslunarmiðstöðvum til að sporna við ofebeldi og afbrotum hefur unglingum 

að miklu leiti verið meinaður aðgangur að þeim fáu opinberu almenningssvæðum sem þau 

gátu leitað til hér áður fyrr. Til þess að hafa ofan af fyrir börnum sínum og passa upp á að þau 

séu ekki í hættu úti í samfélaginu hafa foreldrar margir hverjir brugðið á það ráð að 

skipuleggja líf ungmenna með skipulagði tómstundastarfsemi eða íþróttaæfingum sem taka 

við eftir að skóla lýkur. Ungmenni eru því oft á tíðum með þéttsetna dagskrá flesta daga 

vikunnar og sú tíð er liðin þar sem börn fóru úr skólanum og léku sér útivið eða voru á flandri 

fram að kvöldmat. Þeim einstaklingum sem hafa einhvern frítíma eftir skóla er þó einnig 

bannað að fara mikið út fyrir lóðarmörkin vegna hræðslu foreldra sinna um þær hættur sem 

kunni að leynast úti í samfélaginu. Börn og unglingar reiða sig því í auknum mæli á tæknina 

til þess að eiga í samskiptum við jafningja sína sem einnig sitja heima í öryggi heimili síns 

(boyd, 2014). Þroskasálfræðingar halda því þó fram að til þess að þroskast eðlilega þurfi börn 

og unglingar að lenda í einhverjuskonar hættum til þess að þróa með sér þá tækni sem þarf til 

þess að höndla slíkar aðstæður seinna á lífsleiðinni. Þó auðvitað sé ekki æskilegt að hætturnar 
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séu meiri en börn og unglingar ráði við hverju sinni (Livingstone, Haddon, Görzig og 

Ólafsson, 2011). 

Þannig hjálpa netvædd almenningssvæði, líkt og önnur almenningssvæði, ungu fólki við 

að finnast þau vera hluti að stærra samfélagi. Þau hjálpa þeim við að víkka 

sjóndeildarhringinn í gegnum samskipti við fleira fólk en á almennt í samskiptum við innan 

síns nánasta tenglanets.  

5.2 Kynslóðaskipti   

Í gegnum rannsóknir sínar segist boyd þó hafa komist að þeirri niðurstöðu að börn og 

unglingar noti ekki samskiptamiðla og Internetið til þess að hafa samskipti við ókunnuga, þau 

noti það mestmegnis til þess að halda sambandi og styrkja þau vináttusambönd sem séu nú 

þegar til staðar í hinum raunverulega heimi. (boyd, 2014). Kannanir EU Kids Online styðja 

þessar hugmyndir, skv. þeim nota 87% barna og unglinga á aldrinum 11-16 ára Internetið til 

þess að hafa samskipti við vini sína sem þau þekkja augnliti til augnlitis og aðeins einn fjórði 

barana á aldrinum 11-16 ára er í samskiptum við einhvern sem þau þekkja ekki augnliti til 

augnlitis eða sem tilheyrir ekki tengslaneti þeirra (Livingstone, Haddon, Görzig og Ólafsson, 

2011). Fyrir mörg ungmenni eru samfélagsmiðlar ein af fáum leiðum sem standa þeim til 

boða til þess að hafa frjáls samskipti við jafnaldra sína. Með notkun samskiptamiðla hefur því 

ungmennum tekist að finna vettvang þar sem þau geta þroskað með sér hæfileika í 

mannlegum samskiptum, skapað sína eigin sjálfsmynd og dýpkað skilning sinn á heiminum í 

kringum sig.  

Samkvæmt boyd (2014) eru ungmenni nú til dags ekki mjög frábrugðin öðrum 

kynslóðum á undan þeim. Munurinn og ein af ástæðunum fyrir auknum áhyggjum af 

samskiptum unglina felst hinsvegar í því að almenningsvæðið sem þar sem þau hafa samskipti 

við vini sína og jafnaldra eru opnara en áður. Áður fyrr fengu ungmenni að ganga um götur 

bæjarins og spjalla við vini sína um allt sem þeim lysti en í nútímasamfélagi hafa þessi 
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samskipti að miklu leyti færst yfir á Internetið þar sem samskiptin eru oft á tíðum opin öllum. 

Þannig að þegar ungmenni taka ákvörðun um að setja eitthvað efni inn á samfélagsmiðla sína 

þá eru þau yfirleitt með ákveðinn áhorfendahóp í huga, og ofar en ekki eru það vinir þeirra, en 

þar sem samfélagsmiðlar sameina oft á tíðum marga áhorfaendahópa og mörg 

almenningssvæði getur verið erfitt að sníða það efni sem þau setja fram eftir ákveðnum 

áhorfendahópi. Ef við styðjumst við kenningu Goffman og líkjum lífinu við leiksýningu þar 

sem við beitum okkur áhrifastjórnun til þess að sína af okkur rétta mynd eftir aðstæðum 

aðstæðum hverju sinni (Goffman, 1956), þá getur verið ansi erfitt að meta aðstæður og sjá 

hverjir eru áhorfendurnir inná samfélagsmiðlum þar sem ólíkir aðilar frá ólíkum 

almenningsvæðum eru allir samankomnir undir einum hatti. Það sem við myndum ekki hika 

við að sýna einum vini þykir kannski ekki við hæfi að annar vinur okkar sjái. Eins og t.d. 

mynd úr samkvæmi þykir mögulega ekki boðlegt að sýna ömmu sinni eða eitthvað sem þú 

segir í ógáti við náinn vin viltu kannski ekki að yfirmaður þinn eða vinnufélagar heyri. Þannig 

eru ólík almenningssvæði oft á tíðum samtengt inná samfélagsmiðlum og áhorfandinn virðist 

vera ósýnilegur. Þetta gerir okkur oft á tíðum erfitt fyrir að setja upp þá leiksýningu sem þykir 

við hæfi fyrir alla.  

5.3 Við hræðumst hið óþekkta 

Áhyggjur útaf tænkinýjungum er ekki nýtt fyrirbrygði, í hvert skipti sem einhver 

tækninýjung hefur komið á fram, sem mögulega gæti breytt samfélagi okkar eins og við 

þekkjum það, heyrast oft háværar gagnrýnisraddir. Og þegar sjónvarpið var nýtt birtist 

fjöldinn allur af rannsóknum og könnunum þar sem fjallað var um hugsanleg skaðleg áhrif 

sjónvarp á börn og samfélagið (Schramm, Lyle og Parker, 1961; Himmelweit, Oppenheim og 

Vince, 1958). Útvarpið, bíómyndir og vasadiskóið eru einnig dæmi um tækninýjungar sem 

fólk óttaðist að myndu hafa slæm varanleg áhrif á fólk og samfélagið. Að auki óttuðust margir 

að teiknimyndablöð, rokktónlist og spilakassar myndu breyta ungu fólki í glæpamenn auk 
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þess sem skáldsögur voru eitt sitt taldar hafa slæm áhrif á siðferðiskennd kvenna (boyd, 

2014).  

Okkur kann að þykja þessar áhyggjur hlægilegar þegar við hugsum um þær í dag en á 

sínum tíma var hræðslan við allar þessar tækninýjungar mjög mikil. Hræðsla grípur oft um sig 

þegar nýjungar á borð við Internetið og samfélagsmiðla koma fram á sjónarsviðið og eru 

taldar líklegar til þess að breyta venjum og siðum samfélagsins. Það þarf því ekki að koma á 

óvart að þegar Internetið fór að vekja áhuga bara og unglinga þá fór fólk að hafa áhyggjur af 

þeim afleiðingum sem gætu fylgt í kjölfarið. Þannig telur boyd að mikið af þeirri hræðslu sem 

fólk hefur varðandi Internetnotkun ungmenna stafi af þekkingarleysi og hræðslu við það 

ókunna, líkt og ótti við tækninýjungar hér áður fyrr. Hætturnar og vandamálin eru vissulega til 

staðar á Internetinu en það mætti þó líkja Internetinu við stækkunargler sem oft á tíðum 

magnar upp og gerir vandamálin sýnilegri og meiri en þau eru oft á tíðum (boyd, 2014).   

Fólk sem telur að Internetið sé hætturlegur staður fyrir ungmenni getur yfirleitt talið upp 

ýmsar ástæður fyrir því, en ein sú ástæða sem kemur hvað oftast upp er hræðslan við að 

ungmenni hafi óheftan aðgang að almenningssvæðum þar sem þau eiga á hættu að eiga 

samskipti við ókunnuga aðila sem ætla sér eitthvað illt. Foreldrum kann þannig að finnast 

alemmingssvæði vera óöruggir staðir á meðan einkasvæði eins og heimili ungmenna eða 

heimili ættingja eða vina eru talin örugg þrátt fyrir að rannsóknir sýni að flest afbrot gagnvart 

börnum og unglingum gerist á einkasvæðum (e. private places) (Valentine, 2004). Í samfélagi 

þar sem fjölmiðlar og yfirvöld eru sífellt að minna fólk á allar þær ógnir sem mögulega gætu 

steðjað að samfélaginu og blása upp fréttir af slæmum og óheppilegum atvikum sem eiga sér 

stað á Internetinu getur það reynst erfitt fyrir foreldra og forráðamenn að horfa fram hjá 

mögulegum hættum Internetsins. David Finkelhor talar gjarnan um „Juvenoia“ sem hann 

skilgreinir sem „an exaggerated fear about the influence of social change on children and 

youth.“ Juvenoia er samsett úr orðunum juvenile og paranoia og lýsir þeim ýkta ótta sem 



   41 

margir foreldrar glíma við varðandi þau áhrif sem samfélagslegar breytingarm, eins og 

Internetið og samfélagsmiðlar, geti haft á börn og unglina (Finkelhor, 2011). Foreldrar og 

forráðamenn bregða því oft á það ráð að banna börnum sínum að nota Internetið, líkt og 

börnum er bannað að safnast saman í verslunarmiðstöðvum. Slík höft friða ef til vill samvisku 

foreldra en með því að banna börnum og unglingum að nota Internetið mætti segja að 

foreldrar og forráðamenn séu að útiloka þau frá almenningssvæðum og takmarka þannig 

möguleika þeirra til þess að læra félagsleg samskipti. Ungmenni eru þannig oft á tíðum álitin 

vandræðagemsar sem nauðsynlegt sé að útiloka frá almenningsvæðum um leið og litið er á 

þau sem börn sem þurfi að vernda (boyd, 2014; Valentine, 2004).  

Líkt og talið hefur verið upp hér á undan þá sýna rannsóknir ekki fram á að aukin 

Internetnotkun auki vandamál barna og unglinga. Vissulega eru meiri líkur á því að þau 

komist yfir kynferðilegt efni eða aðrar álíka hættur en skaðinn sem þau bera af því er ekki það 

mikill, ef yfir höfuð nokkur. Rannsóknir hafa einnig sínt fram á að þau vandamál sem eiga sér 

stað í raunveruleikanum færast yfir á internetið, þannig að ef einstaklingi líður illa í 

raunveruleikanum þá tjáir hann sig oft um vanlíðan sína á Internetinu og ef einstaklingur elst 

upp við fordómafullar hugmyndir, kynbundið ofbeldi er líklegt að hann tjái þessar hugmyndir 

á internetinu eða hegði sér í samræmi við þær. Þau ungmenni sem eiga mest á hættu að verða 

fyrir barðinu á slæmum hliðum Internetsins eru þau börn sem eigi einnig í einhverskonar 

vandræðum í raunveruleikanum (Livingstone, Haddon, Görzig og Ólafsson, 2011).  

6 Samfélagsmiðlar og sjálfið  

Nú þegar búið er að fjalla um hvernig sjálfsmótun einstaklinga fer fram og hvernig 

samfélagsmiðlar virka er rétt að velta því fyrir sér hvernig þessir tveir hlutir vinna saman og 

hvaða mögulegu áhrif samfélagsmiðlar geta haft á sjálfsmótun einstaklinga. Sigmund Freud, 

Charles Horton Cooley, George Herbert Mead og Erving Goffman voru allir sammála um að 
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þær upplýsingar sem einstaklingurinn fær úr samfélagi sínu og þau viðhorf og gildi sem 

viðurkennd eru í því samfélagi spili stórt hlutverk í sjálfsmótun einstaklinga.  

6.1 Sjálfstjórn 

Freud skipti sjálfinu í þrjá hluta þar sem yfirsjálfið er það sjálf sem stjórnast af lærðum 

reglum samfélagsins sem sjálfið sér síðan um að sé framfylgt. Mead var á svipuðum slóðum 

með sínar hugmyndir en hann ákvað að skipta sjálfinu í tvennt, ég- og mig-hluta. Hann taldi, 

líkt og Freud með yfirsjálfið, að mig-hluti sjálfsins væri byggður upp í samræmi við það 

samfélag sem einstaklingurinn elst upp í og stjórnar því hvaða hugmyndir og langanir eru 

framkvæmdar. Þau skilaboð sem börn fá frá umhverfi sínu og/eða samfélaginu spila þannig 

stórt hlutverk í sjálfsmótun þeirra. Það sem þau sjá og upplifa mótar þann hluta sjálfsins sem 

hefur stjórn á löngunum hvatvísa hluta sjálfsins. Þar sem Internetið er orðinn hluti af daglegu 

lífi margra ungmenna nú til dag sem og hluti af samfélagi þeirra þá mun það sem þau sjá og 

upplifa á Internetinu eiga einhvern þátt í að móta sjálfsmynd þeirra 

6.2 Árekstrar á samfélagsmiðlum 

Erving Goffman hélt því fram að sjálfið okkar væri síbreytilegt eftir aðstæðum en ekki 

aðeins eitthvað sem við þróast með okkur á lífsleiðinni. Og til þess að tryggja að þau tákn og 

bendingar sem við viljum koma frá okkur, komist til skila, þá hegðum við okkur á 

mismunandi hátt allt eftir aðstæðum og hverja við eigum í samskiptum við. 

Internetið færir samskipti okkar við aðra einstaklinga einnig yfir í stærra samhengi þar 

sem erfitt getur reynst að gera sér grein hvern við eigum í samskiptum við. Samskipti okkar 

einskorðast ekki við það félagslega samhengi sem við búum við heldur hafi þau tengingu út 

um allan heim og tilheyri þannig alheimsþorpi, líkt og McLuhan talaði um mörgum árum fyrir 

tíma Internetsins (McLuhan, 1964). En þar sem áhorfandinn er oft á tímum ósýnilegur inni á 

samfélagsmiðlum þá getur það reynst erfitt að móta það efni sem þar er birt eftir því hver 

áhorfandinn er. Árekstrar ólíkra leiksviða geta þannig valdið ungmennum erfiðleikum, þegar 
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þeir sem eru á vinalista einstaklinga gera ráð fyrir að upplifa samskipti við sama einstakling 

og þeir gera í raunveruleikanum verða þeir e.t.v. fyrir vonbrigðum þar sem það efni sem 

ungmenni setja inn á samfélagsmiðla sína er oftar en ekki sett inn með jafnaldra og vinahópa 

þeirra í huga en ekki foreldra, frændfólk eða kunningja.  

Ýmsar friðhelgisstillingar eru í boði á helstu samskiptamiðlunum en til þess að geta nýtt 

sér alla þá möguleika og þjónustu sem samfélagmiðlarnir bjóða uppá þarf fólk að búa yfir 

ákveðinni tækniþekkingu sem alls ekki allir búa yfir (Hargittai, 2010; Ellison, 2013). 

6.3 Nafnleynd á Internetinu 

Internetið getur verið góður vettvangur fyrir einstaklinga til að máta ólíka persónuleika 

við sjálfan sig. Síður sem ganga út á að einstaklingar búi til sinn eigin karakter, alveg óháð 

sínum raunverulega karakter getað hjálpað einstaklingum að kanna ókannaðar hliðar á 

sjálfinu. Þá lifa einstaklingar oft öðru, algjörlega aðskildu lífi í tilbúnum heimi á Internetinu, 

þar sem einstaklingur geta jafnvel verið andstæðan við þann karakter sem hann er í 

raunveruleikanum.  

Síðan eru til miðlar eins og spjallborð þar sem notendur koma fram undir dulnefni og 

hver einstaklingur fyrir sig ákveður hversu miklu af sínu raunverulega lífi hann kýs að deila. 

Margir tala um þetta sem annað sjálf sem er að miklu leiti óháð okkar raunverulega sjálfi og 

gerir okkur því kleyft að hegða okkur öðruvísi á Internetinu en við myndum gera augnliti til 

augnlitis. Sumir hafa áhyggjur af því að þetta annað sjálf rugli okkar sanna sjálf þannig að 

smám saman verðum við aðeins útþynnt útgáfa af okkur sjálfum, byggð því sjálfi sem við 

setjum fram á Internetinu. En ef við lítum aftur á kenningar Goffman þá er heðgun sem þessi 

fullkomnlega eðlileg, þar sem það er ekkert eitt sjálf sem er rétt, heldur hefur það margar 

mismunandi hliðar.  

Nafnleynd á Internetinu fylgir þó einnig sá ókostur að fólk á það til að fylgja ekki 

reglum samfélagsins þegar það kemur ekki fram undir eigin nafni. Þannig að um leið og fólk 
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verður oft opnara í samskiptum sínum þá á það einnig til að vera dónalegra í samskiptum 

sínum við annað fólk. Það virðist gleyma að hugsa um hvaða áhrif orð þeirra muni hafa á aðra 

(Ellison, 2013). Einnig má ekki gleyma að þrátt fyrir að nafnleysi Internetsins getur hjálað 

öllum minnihlutahópum samfélagsins, jafnvel þeim sem við viljum sem minnst vita af. 

6.4 Samanburður á Internetinu 

Ef við höfum í huga hugmyndir Cooley um spegilsjálfið má auðveldlega sjá hvernig 

Internetið og samfélagmiðlar geta haft áhrif á sjálfsmótun einstaklinga. Þar sem samskipti fara 

nú í vaxandi mæli fram á Internetinu er ekki úr vegi álykta sem svo að börn og unglingar sæki 

þangað í auknum mæli hugmyndir sínar um samþykkta hegðun, viðmið og gildi samfélagsins. 

Tölvusamskipti og samfélagsmiðlar hafa opnað nýjan heim í samskiptum og auðveldar 

áhrfastjórnun okkar til muna. Með tölvusamskiptum verður það talsvert auðveldara að skapa 

ákveðna ímynd á Internetinu þar sem ýmsar upplýsingar eins og um útlit, háttarlag og aldur er 

auðveldara að fela í samskiptum á Internetinu en utan þess. Í gegnum tölvusamskipti er einnig 

hægt að velja að deila aðeins brotum úr lífið okkar og velja þá brot sem ýta undir þá ímynd 

sem okkur þykir eftirsóknarverð. Ein af hættunum við samskipti sem þessi er þá að 

einstaklingar sjá aðeins brot af því besta sem gerist í lífi annars einstaklings og á það þá á 

hættu að byggja upp of jákvæða ímynd af lífi hans eða persónuleika (Ellison, 2013). Því velta 

margir því fyrir sér hvort sú mynd sem við kjósum að sýna á samfélagsmiðlum gefi raunsæja 

mynd af okkur sjálfum og lífi okkar eða hvort hún sé ofureinfölduð draumkennd sjálfsmynd. 

Þetta geti e.t.v. skapað vandræði þar sem samskipti milli einstaklinga fara í auknum mæli 

fram í gegnum tölvusamskipti og ef upplifum einstaklingur fær af öðrum einstaklingi er ekki 

sönn þá er óvíst að einstaklingar þrói með sér rétta mynd af samfélaginu og þetta gæti haft 

áhrif á sjálfsmótun þeirra.  

Önnur möguleg afleiðing þess að fólk kýs að deila aðeins eftirsóknarverðum brotum úr 

lífi sínu og sleppi öllu því neikvæða og hversdaglega er að sjálfsálit okkar getur minnkað. Við 
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förum ósjálfrátt að bera okkur saman við náungann og finnst við ekki standa okkur nógu vel í 

lífinu. Sem hefur aftur áhrif á sjálfsmótun einstaklinga. Það hefur aftur á móti komið í ljós að 

einstaklingar með gott sjálfsálit virðast græða meira af samskiptum sínum á samfélagsmiðlum 

en þeir sem eru með lítið sjálfsálit (Ellison, 2013). 

Vandamál sem þessi eru sérstaklega til staðar á samfélagsmiðlum þar sem ókunnugir 

einstaklingar koma saman vegna sameiginlegra áhugamála og/eða í leit að félagsskap. Á 

samfélagsmiðlum líkt og Facebook er líklegra að þeir aðilar sem einstaklingurinn hefur 

smaskipti við þar, þekki hann einnig í raunveruleikanum og myndu því fljótlega taka eftir því 

ef sú mynd sem einstaklingurinn kýs að draga upp, víkur of langt frá því sem við á í raun og 

veru (Ellison, 2013). Eins má velta því fyrir sér hvort aukin notkun vefmyndavéla í 

samskiptum á Internetinu og forrita á borð við Snapchat þar sem fáir möguleikar eru til staðar 

til þess að stílfæra og breyta myndum, komi til með að draga úr áhrifum af þessu tagi.  

En þar sem Internetið er orðinn jafn stór hluti af daglegu lífi barna og unglinga víða um 

heim og þar með hluti af þeirra samfélagi, er hæglega hægt að daga þá ályktun að 

samfélagmiðlar og Internetið hafi áhrif á sjálfsmótun þeirra. 

7 Umræður 

Engum blöðum er um það að fletta að tækni og samfélagsmiðlar hafa áhrif á og breyta 

því hvernig ungmenni hafa samskipti. Í gegnum samfélagsmiðla gefst börnum og unglingum 

færi á að hafa samskipti við aðra í samfélaginu sem þau hefðu annars ekki aðgang að, þar sem 

börn eru útilokuð frá almennum almenningssvæðum í sífellt vaxandi mæli. Í gegnum 

samfélagsmiðla tekst þeim að þróa félagsþroska sinn, þau læra að hafa samskipti við aðra 

ásamt því að máta sig við ólík hlutverk. Frumkvöðlar félagssálfræðinnar á borð við Cooley, 

Mead og Goffmann voru allir sammála um að ekki væri hægt að skoða sjálfið án þess að 

skoða samfélagið um leið, því samfélagið og þær aðstæður sem við ölumst upp við spila 

stóran þátt í sjálfsmótun okkar. Þær breytingar sem eru að eiga sér stað þurfa því ekki 
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endilega að vera slæmar þar sem börn eru í flestum tilfellum aðeins að notfæra sér nýjustu 

tækni til þess að læra á það samfélag sem þau búa í. Þetta nýja form samskipta gæti aftur á 

móti valdið fullorðnu fólki áhyggjum þar sem það vill halda í þau samskiptaform sem það 

þekkir af eigin raun. Fullorðnir hafa einnig áhyggjur af því að börn séu ekki orðin fullfær um 

að notfærar sér alla möguleika Internetsins en það er engin ástæða til að ætla að þau þrói ekki 

með sér þá færni samhliða notkun á samfélagsmiðlum. 

Rétt eins og á öðrum vettvöngum í lífinu búa Internetið og samfélagsmiðlar yfir 

ýmsum hliðum, bæði jákvæðum og neikvæðum. Jákvæðar hliðar lífsins eiga að öllum 

líkindum stóran þátt í að byggja upp sjálfsmynd okkar á meðan neikvæðar hliðar lífsins geta 

mögulega valdið okkur einhverskonar skaða. Á lífleiðinni göngum við þó í gegnum ýmis 

þroskaskeið og það að lenda í einhverskonar hættum er talið nauðsynlegt fyrir börn til þess að 

þróa með sér ákveðna sjálfsbjargarviðleitni. Hætturnar sem börn lenda í mega þó ekki vera 

það miklar að þau geti ekki höndlað þær eða beri af þeim varanlegan skaða, sem hugsanlega 

hefði neikvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra.  

Samkvæmt Freud eru það þær aðstæður sem við lendum í snemma á lífsleiðinni sem 

hafa mest mótandi áhrif á okkur. Og þar sem aldur þeirra sem nota Internetið fer sífellt 

lækkandi er hugsanlega viss ástæða til þess að bregðast við því. Til dæmis með því að breyta 

notendaskilmálum samskiptamiðla og auka forvarnir hjá yngri börnum. Því samhliða auknu 

aðgengi að Internetinu og þeim tækifærum sem það hefur uppá að bjóða þá aukast einnig 

líkurnar á því að lenda í einhverjum af þeim hættum sem þar leynast.  

Rannsóknir hafa þó sýnt að það eru þeir sem ná að klifra sem hæst í stiga tækifæranna 

og búa yfir meiri þekkingu en aðrir, eða eru ekki viðkvæmir fyrir á einn eða annan hátt, sem 

gengur betur að vinna úr þeim hættum sem þeir lenda í á Internetinu. Þetta minnkar líkurnar á 

því að afleiðingarnar komi til með að hafa varanleg, slæm áhrif á sjálfsmynd þeirra. Það 
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virðist því vera nauðsynlegt að passa uppá að takmarka ekki um of tækifæri barna og unglinga 

á Internetinu, þar sem þau eru að reyna að fóta sig í samfélagi nútímans.  

Að lokum er vert að hugsa um orð Marshall McLuhan sem benti á að oft á tíðum tekur 

fólk ekki eftir áhrifum nýrra miðla fyrr en að aðrir miðlar hafa tekið við. Þ.e. áhrif af 

formbreytingum taka oft langan tíma að koma fram. Það má vera að við sjáum skýrt ýmsar 

formbreytingar en viðmið og gildi samfélagsins hafa tilhneigingu til að breytast mjög hægt. 
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