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1. INNGANGUR 

1.1 Formáli 

Á fyrsta ári mínu í meistaranámi í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands haustið 

2010 sótti ég námskeiðið Munnleg miðlun og útvarp. Kennarar voru Kristín Einarsdóttir, 

aðjúnkt í þjóðfræði og Margrét Pálsdóttir, stundakennari á Hugvísindasviði. Nemendur 

útbjuggu hver fyrir sig einn útvarpsþátt sem fluttur var á Rás 1. Með námskeiðinu var fræjum 

að lokaverkefni mínu sáð. Það var eitthvað við miðilinn útvarp sem kveikti í mér þá og gerir 

enn. Mér finnst spennandi að hægt sé að ná til mikils fjölda með tiltölulega litlum tilkostnaði, 

sem felst einungis í útsendinga- og móttökutækjum. Yfirbygging útvarpssendinga þarf heldur 

ekki að vera flókin og svo virðist sem atburðarás í útvarpsmiðlun geti verið hröð miðað við til 

dæmis miðlun í gegnum sjónvarp. Viðmælendur þurfa ekki að sýna andlit sitt og líkama 

heldur einungis leyfa hlustendum að heyra raddir sínar. Miðillinn býður upp á að 

þáttastjórnendur leiki sér með raddir og ýmis hljóð - þekkt eða óþekkt. Útvarp er fjölmiðill í 

sinni hreinustu mynd. Ekkert tilstand, myndaval eða prjál, bara orð, tónlist, fréttir, 

tilkynningar og sögur frá manneskju til manneskju.  

Þegar miðillinn útvarp hafði verið ákveðinn sem miðlunarleið lokaverkefnisins míns hófst leit 

að hentugu viðfangsefni. Sjálf hef ég brennandi áhuga á Internetinu, rafrænum samskiptum 

og tækniþróun í tengslum við Netið. Ég skrifaði BA-ritgerð í stjórnmálafræðideild Háskóla 

Íslands haustið 2010 um rafræn samskipti og skoðanaskipti Íslendinga á Netinu. Auk þess 

starfaði ég á netmiðlinum Pressunni í tvö ár við fréttaskrif, hef haldið úti ýmsum bloggsíðum 

og skrifað greinar á íslenskar netsíður. Í ljósi þessa ákvað ég að kanna möguleikann á að fjalla 

um Internetið með einhverju móti í lokaverkefni mínu. Ég leitaði til Eggerts Þórs 

Bernharðssonar, prófessors í hagnýtri menningarmiðlun og Kristínar Einarsdóttur og greindi 

þeim frá áhuga mínum á lokaverkefni í formi útvarpsþátta um Internetið. Þau tóku vel í 

hugmyndina og sögðust myndu leiðbeina mér. Kristín yrði aðalleiðbeinandi og Eggert 

aðstoðarleiðbeinandi. Í framhaldi af því leitaði ég til Sigrúnar Stefánsdóttur, dagskrárstjóra 

RÚV og óskaði eftir samstarfi við stofnunina við tæknilega aðstoð og flutning 

lokaverkefnisins. Sigrún spurði hvort ég gæti hugsað mér að beina sjónum að yngstu 

kynslóðinni í tengslum við Netið, þar eð slíkur þáttur hefði ekki verið gerður áður. Ég játaði 

því enda hef ég gaman af ungu fólki og talsverða reynslu af því að vinna með 
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grunnskólabörnum og unglingum. Boltinn byrjaði að rúlla – í þríhyrning – þar sem ég, 

leiðbeinendur og Sigrún þurftum að vera upplýst og samstíga með framkvæmd verkefnisins. 

Ég útbjó verkáætlun sem allir aðilar samþykktu og vann eftir henni á haust- og vetrardögum 

2011. Nafn útvarpsþáttaraðarinnar, Eins og eldur (brennandi, skapandi, eyðandi, lífsnauðsyn) 

kom af sjálfu sér við heimildaöflun því eld má nota til góðs og ills. Hið sama gildir um 

Internetið. Með því, eins og eldi, er hægt að framkvæma hluti sem hafa bæði stórkostlegar 

og viðbjóðslegar afleiðingar – það fer allt eftir hugarfari, viðhorfum og gildum þess sem 

skrifar á lyklaborð.  

 

Björg Magnúsdóttir, janúar 2012 
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1.2 Grunnhugmynd 

Grunnhugmynd útvarpsþáttaraðarinnar Eins og eldur (brennandi, skapandi, eyðandi, 

lífsnauðsyn) var frá upphafi að afla heimilda og upplýsinga um internetnotkun ungs fólks. Í 

verkefninu er ungt fólk skilgreint út frá viðmælendum verkefnisins sem eru í 5. – 10. bekk í 

grunnskóla. Fanga var leitað innan fjögurra þema, sem tekin eru fyrir í hverjum þætti 

raðarinnar. Fyrsti þátturinn fjallar um netnotkun ungmenna á almennum nótum og annar um 

samskiptaleiðir á Netinu. Þriðji þáttur fjallar um skuggahliðar Netsins, sá fjórði um rafræna 

verslun og viðskipti á Internetinu og þær breytingar sem hafa orðið á viðskiptaháttum með 

tilkomu Netsins. Í samráði við leiðbeinendur var ákveðið að viðmælenda skyldi leitað úr 

ólíkum áttum til þess að varpa ljósi á viðfangsefnið, ekki síst með áherslu á þróun til 

framtíðar. Stundum er sagt að hægt sé að horfa til notkunar ungmenna á tækni til þess að 

átta sig á því hvað muni gerast á sviðinu á komandi árum. Það má segja að sú aðferð hafi 

verið nýtt við vinnslu verkefnisins. Svör viðmælenda úr hópi barna og unglinga gætu því verið 

vísbendingar um framtíðarþróun á Netinu.  

Frá upphafi var lögð rík áhersla á að stór hluti viðmælenda í útvarpsþáttunum væru börn og 

unglingar því þættirnir snúast um netnotkun yngstu kynslóðarinnar. Börn og unglingar fá oft 

ekki mikið rými í fjölmiðlum miðað við hlutfall þeirra af þjóðinni. Þeir sem þekkja ekki fulltrúa 

yngstu kynslóðarinnar fá því ekki endilega tækifæri til þess að ræða við Íslendinga á þessum 

aldri og því er spennandi að skyggnast inn í reynsluheim þeirra. Það kom ekki á óvart, að þau 

sem rætt var við, höfðu frá ótalmörgu að segja. Sögðu á tíðum frá á hispurslausan og 

skemmtilegan máta – öðruvísi en fullorðnir. Sá reynsluheimur sem þau lýstu finnst mér 

stórmerkilegur og ég lít á það sem heiður að fá að miðla honum áfram. Fyrstu viðtölin voru 

við grunnskólanemendur í 5. – 10. bekk. Tekið var mið af innihaldi viðtala við þá við val á 

öðrum viðmælendum þáttanna. Ég hafði útbúið lista yfir mögulega fullorðna viðmælendur 

en mótaði hann endanlega eftir að hafa tekið og hlustað á viðtölin við börnin og unglingana. 

Þannig reyndi ég eftir fremsta megni að fá álit sérfræðinga, kennara, starfsmanna í 

félagsmiðstöðvum og foreldra á því sem þau yngstu ræddu. Með því móti taldi ég að unnt 

yrði að skapa betra flæði í útvarpsþáttunum, búa til betra „samtal“ á milli viðmælenda 

þannig að þeir væru ekki hver á sínum forsendum að ræða ólíka hluti en aðrir. Þegar ég hafði 

til dæmis áttað mig á því hvað samskiptaforritið Facebook spilar stórt hlutverk í lífi 

grunnskólakrakkanna óskaði ég eftir viðtali við sérfræðing í öryggismálum og spurði hann um 

öryggismál rafrænna samskiptamiðla. Grunnskólanemendurnir ræddu einnig talsvert um 

ólöglegt niðurhal og því bókaði ég viðtal við starfsmann nýsköpunarfyrirtækis á Netinu, sem 
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hefur átt þátt í því að minnka ólöglegt niðurhal. Eldri hópur viðmælenda var beðinn að hafa í 

huga í svörum sínum að netnotkun ungs fólks væri útgangspunktur útvarpsþáttanna og þeir 

reyndu því að svara í takt við það eftir bestu getu.  

1.2.1 Eins og eldur 

Heiti útvarpsþáttaraðarinnar Eins og eldur (brennandi, skapandi, eyðandi, lífsnauðsyn) er 

vísun í eiginleika Internetsins sem og annarrar tækni. Hægt er að nota eld, tækni og 

Internetið bæði til góðs og ills. Það sama á við um kjarnorku, sem er bæði notuð til þess að 

búa til rafmagn en jafnframt sem gjöreyðingarvopn. Hægt er að nota sömu tölvu til þess að 

senda vinum eða fjölskyldu um víða veröld tölvupóst en jafnframt til þess að skipuleggja 

banvænar og nafnlausar árásir. Samhliða því að hafa upplýsingar um nánast allt og geta 

miðlað nánast öllu milli himins og jarðar, býður Netið notendum einnig upp á tækifæri til 

þess að stunda ritstuld. Hægt er að fremja glæpi og leysa glæpi með sams konar 

internettækni. Ekki er þó hægt að kenna upplýsingum eða Netinu sjálfu um það sem aflaga 

fer enda er hvort tveggja „verkfæri“ í höndum mannanna. Frekar ætti að líta svo á að aukin 

tækniþekking á Internetinu bjóði upp á fleiri tækifæri samhliða frekari áhættu.1 Tækifærin 

eru því margs konar. Netverjar hafa fengið tækifæri til þess að sjá hluti í víðara samhengi 

með þeim upplýsingum sem standa þeim til boða, tjá sig fyrir framan mjög stóran hóp 

áheyrenda, rökræða við fólk hvaðanæva að um hvað sem er, læra og kenna með leiðum sem 

ekki var hægt að nýta fyrir fáeinum árum. Á móti er líka hægt að nota Netið til þess að 

hræða, áreita og kanna nýjar leiðir til þess að koma höggi á aðra, koma fram nafnlaust, ræna 

fé eða verðmætum upplýsingum.2 Engan netverja þarf að undra að í stað þess að Internetið 

sé kallað World Wide Web hefur það stundum verið nefnt Wild Wild West (í. villta, tryllta 

vestrið) með vísun í stjórnlausan stað þar sem engin lög og reglur gilda. Því það er jú enginn 

einn sem á Internetið, það er sameign mannfólksins.3  

                                                           
1
 Harold Abelson, Ken Ledeen og Harry Lewis, Blown to Bits. Your Life, Liberty, and Happiness after the Digital 

Explosion, 14-15, 36.  
2
 Sama heimild, 295. 

3
 Shay Sayre og Cynthia King, Entertainment and Society. Influences, Impacts, and Innovations. Second edition, 

268-269.  
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1.3 Efnistök og uppbygging greinargerðar 

Í greinargerðinni er ferill og vinnsla útvarpsþáttanna útskýrð frá hugmynd til framkvæmdar. 

Auk þess verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum eftir viðtöl við 26 viðmælendur 

þáttanna. Greint verður frá ferli heimildaöflunar, tæknilegri hlið verkefnisins og viðtalstækni 

sem var nýtt. Einnig verða tillögur að framhaldsumfjöllunum í tengslum við efnið settar fram.  

1.4 Rannsóknarspurningar og markmið 

Útvarpsþáttunum er frekar ætlað að varpa ljósi á stöðu innan ákveðins málaflokks 

samtímans heldur en að búa til ný sannindi eða hrekja gömul. Sömu rannsóknarspurningar 

lúta að þáttunum fjórum.  

a) Hvað segja nýlegar heimildir um internetnotkun barna og unglinga? 

b) Hvað segja þau börn og unglingar, sem rætt var við, um netnotkun sína? 

c) Hvað segja sérfræðingar, foreldrar eða aðrir sem starfa með ungu fólki eða í tengslum 

við Internetið, um notkun yngstu kynslóðarinnar á því? 

Það skal tekið fram að heimildir um efnið koma ekki beint fram í þáttunum heldur var öflun 

þeirra liður í því að búa mig, sem rannsakanda, undir viðtölin. Í lok þessarar greinargerðar 

verður reynt að svara eftirtöldum spurningum með hjálp heimilda og viðtala við 

viðmælendur þáttanna:  

a) Hvernig ríma svör viðmælenda um hinar ýmsu hliðar Internetsins við heimildir um 

efnið? 

b) Hverjar eru meginniðurstöður viðtala rannsakanda við viðmælendur þáttanna? 

c) Hvernig á að færa niðurstöður rannsóknar í form útvarpsþátta? 

Fyrir utan rannsóknarspurningar var lagt upp með að útvarpsþættirnir hefðu upplýsingagildi 

fyrir hlustendur og væru útfærðir á skemmtilegan og áhugaverðan máta. Því var ákveðið að 

þættirnir ættu að snúast um þá list að miðla, ekki síst til unga fólksins. Í greinargerðinni er 

skýrt frá heimildavinnu og niðurstöðum.  
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1.5 Tímaáætlun 

Júní – ágúst 2011: Efnisval og hugmyndavinna. Samningaumleitun við Ríkisútvarpið, 

staðfesting á leiðbeinendum verkefnisins, framsetning tíma- og verkáætlunar. Fyrstu 

hugmyndir settar fram um val á viðmælendum. Óformleg heimildavinna fór til að byrja með 

fram í íslenskum og erlendum fjölmiðlum þar sem leitað var að fréttum, greinum og 

umfjöllunum um net- og tækninotkun með sérstöku tilliti til barna og unglinga. 

September 2011: Heimildavinna. Viðtöl, Internetið og bækur voru nýttar sem heimildir. Sá 

bókakostur sem ég sótti hvað mest í var að finna á Landsbókasafni Íslands – 

Háskólabókasafni og á bókasafni Háskólans í Reykjavík í Nauthólsvík en það síðarnefnda býr 

yfir nýrri heimildum um viðfangsefnið.  

Október 2011: Endanlegt val á viðmælendum, samskipti við þá, öflun leyfa, undirbúningur 

viðmælenda og undirbúningur fyrir viðtölin sjálf, framkvæmd viðtala og hlustun á viðtöl. 

Nóvember 2011: Síðustu viðtölin tekin, hlustun á viðtöl og ákvörðun tekin um hvaða 

viðtalsbúta skuli nota, klippivinnsla og hljóðvinnsla. Handritaskrif – handrit send til 

leiðbeinanda til yfirferðar.  

Desember 2011 – janúar 2012: Upptökur í hljóðveri RÚV: hljóðbútum úr viðtölum raðað 

saman við leiklestur og texta, val á hljóðum. Þættir tilbúnir til spilunar. Lokahönd lögð á 

greinargerð um lokaverkefni.  

Janúar 2012: Lok upptaka í hljóðveri RÚV. Verklok. Skil greinargerðar, fullbúinni þáttaröðinni 

og viðbótargögnum til leiðbeinanda. Afhending útvarpsþátta til RÚV. 

Febrúar 2012: Lok MA-náms í hagnýtri menningarmiðlun. 
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2. MUNNLEG SAGA OG MUNNLEGAR HEIMILDIR 

2.1 Kostir og gallar munnlegrar sögu  

Kostir útvarps sem miðils eru ótvíræðir. Með því gefst færi á að miðla á fáeinum sekúndum í 

gegnum gervihnattadiska. Útvarp er ekki bundið við landamæri því hægt er að útvarpa til 

allra þeirra sem hafa móttökubúnað. Útvarpsfólk í heiminum sendir út milljónir orða á hverri 

mínútu til þess að veita upplýsingar, kenna, skemmta eða sannfæra en á milli orðanna fylla 

tónar loftið. Útvarpið er þeim kostum búið að geta fært þeim sem ekki sjá eða geta ekki lesið 

orð, sögur og fréttir.4 Fyrir utan þessa kosti er útvarp ódýr miðill til dæmis í samanburði við 

sjónvarp. Það veldur því að bæði áhugamenn geta hrundið af stað sinni eigin útvarpsstöð en 

einnig að útvarpsstöðvar geta prófað nýtt efni á auðveldan og ódýran hátt. Einnig getur 

útvarp verið hentugt fyrir þá sem ekki hafa tök á að kaupa þjónustu annarra fjölmiðla. Útvarp 

er andlitslaust í þeim skilningi að hlustendur vita mögulega ekki hvernig manneskja, sem 

talar í miðlinum, lítur út. Þannig getur það aukið ímyndunarafl hlustenda sem ímynda sér 

hvernig manneskja miðlar til þeirra. Stundum er sagt að þær „myndir“, sem fylgja útvarpi, 

séu jafn stórar og dagskrárgerðarmaður kýs að þær séu. Endalaust er hægt að leika sér með 

hljóð, tónlist og raddir í útvarpi og búa til alls konar sviðsmyndir eða leikrit sem hlustendur 

geta gert sér í hugarlund.5 Fyrir utan að geta frjóvgað ímyndunarafl hlustenda getur útvarp 

fært þá úr amstri hversdagsins og inn í nýjan heim, fengið þá til þess að slaka á og uppfyllt 

þarfir þeirra sem vilja vita hvað gengur á umhverfis þá. Einnig getur útvarpsefni vakið 

hlustendur til vitundar um ýmis málefni auk þess að þjóna sem leið fyrir mikilvæg skilaboð. 

Miðillinn er persónulegur því hver hlustandi hlustar á sínum forsendum en þar að auki er mat 

margra að mennsk rödd í forgrunni fjölmiðils veiti miðlinum forskot á til dæmis prentað efni. 

Þessar mennsku raddir, dagskrárgerðarfólk í útvarpi, hafa ótvírætt vald yfir efnisvali – þau 

ráða hverju miðlað er. Með tækni Internetsins hefur miðlinum verið gert kleift að sækja í sig 

veðrið. Útvarpsefni á Netinu hefur ótvíræða kosti fyrir hlustendur sem geta valið hvað þeir 

hlusta á hverju sinni, eldri upptökur eða þætti. Fyrir tíð útvarps á Netinu þurftu hlustendur 

að vera við tækin þegar dagskrá fór í loftið og áttu jafnvel ekki kost á að hlusta á hana eftir 

tiltekinn tíma.6  

Í mínum huga eru kostir útvarps óumdeilanlegir. Ég er þeirrar skoðunar, ekki síst eftir að ég 

                                                           
4
 Robert McLeish, „Radio Production“ fifth edition í Munnleg miðlun og útvarp hefti I. haust 2010, 13 og 15. 

5
 Sama heimild, 13-14, 19-20. 

6
 Sama heimild, 16-18, 22-23. 
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hóf meistaranám í hagnýtri menningarmiðlun, að þeirri þekkingu sem nemendur afla í 

lokaverkefnum – sem og öðrum verkefnum – ætti að miðla víðar en oft er gert. Talsvert 

hefur verið gagnrýnt að rannsóknablaðamennska eftir hrun hafi beinlínis verið þurrkuð út úr 

íslensku fjölmiðlalandslagi. Að mínu mati eru vönduð lokaverkefni á háskólastigi það sem 

næst kemst rannsóknablaðamennsku. Í báðum tilvikum sökkvir höfundur sér ofan í ákveðið 

efni, gerir rannsókn, aflar heimilda, kemst að niðurstöðu og miðlar henni áfram. Þess vegna 

tel ég mikilvægt að þekkingu sem aflað er við vinnslu við lokaverkefnum háskólanema, sé 

dreift sem víðast. Þessi skoðun mín er ein ástæða þess að ég valdi útvarp sem miðlunarleið.  

2.2 Heimildavinna 

Eftir samþykki leiðbeinanda og fulltrúa RÚV á viðfangsefni lagðist ég í heimildavinnu um 

Internetið, tækniþróun og netnotkun ungs fólks. Heimildavinnan var sérstaklega mikilvæg í 

ljósi þess að nauðsynlegt var að ég „gerði mér grein fyrir því sem ég væri að tala um“ þegar 

að viðtölunum kæmi, eins og leiðbeinandi minn brýndi fyrir mér. Með því móti gæti ég spurt 

betri spurninga og þannig aukið líkur á betri svörum. Heimildavinna stóð yfir í rúmlega 

mánuð. Ég heimsótti Þjóðarbókhlöðu (Landsbókasafn) og bókasafn HR. Hið síðarnefnda 

varðveitir meiri og nýrri heimildir um efnið og úr varð að ég eyddi ófáum dögum þar haustið 

2011. Í ljósi viðfangsefnisins skipti það miklu máli að heimildirnar væru nýútgefnar. Ég held 

að óhætt sé að útskýra muninn á Þjóðarbókhlöðunni og bókasafni HR þannig að 

Bókhlöðunni, sem ríkisbókasafni, ber skylda til að bjóða upp á úrval bóka í flestum fögum. Á 

móti býður bókasafn HR takmarkaðra heildarframboð en fjölbreyttara efni um afmarkaðri 

fræðgreinar. Ég naut góðs af því að Internetið og nýjasta tækni er efni sem bókasafnið í HR 

leggur áherslu á. Fyrir utan að verja dögum á bókasöfnum eða fá lánaðar bækur las ég ótal 

fréttir um málið í fjölmiðlum. Þótt ótrúlegt megi virðast fann ég hverja fréttina á fætur 

annarri í reglulegri fjölmiðlanotkun minni um efni tengt verkefninu, án þess endilega að vera 

sérstaklega að leita að því. Það minnti mig óneitanlega á söguna af gula bílnum, sem enginn 

tekur eftir nema vera að leita að honum.  

2.3 Val viðmælenda  

Við gerð útvarpsþáttanna ræddi ég við 26 manneskjur úr ólíkum áttum og á misjöfnum aldri, 

þar af tólf nemendur úr 5. – 10. bekk í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Ég hafði samband 

við fleiri grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu í leit að viðmælendum á grunnskólaaldri en án 
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árangurs. Aðstoðarskólastjóri skólans sem samþykkti að útvega nemendur til þátttöku í 

verkefnið sagði mér að grunnskólar í dag fengju ótal fyrirspurnir um þátttöku í rannsóknum 

og verkefnum líkt og mínu. Væru fyrirspurnir nú miklu fleiri en áður. Hann greindi mér frá því 

að eftir efnahagshrun haustið 2008 væru skólar ekki eins burðugir og vel mannaðir til þess að 

geta lagt á sig aukavinnu sem óhjákvæmilega fylgir slíkum verkefnum. Ástæða þess að 

umræddur skóli tók mér opnum örmum og leyfði mér að tala við nemendur sína er sú að 

skólastjórnendur þar láta fyrrverandi nemendur skólans í slíkri vinnu ganga fyrir. Sjálf var ég 

nemandi í skólanum í 1. – 10. bekk sem og tvær systur mínar. Framan af hafði ég áhyggjur af 

því að svör krakkanna yrðu keimlík og ekki endilega í takt við sjónarmið annarra unglinga á 

höfuðborgarsvæðinu þar sem þau væru öll úr sama hverfinu. Í samræðum við kennara í 

öðrum skóla, sérfræðinga á víð og dreif, foreldra og frístundaleiðbeinendur úr öðrum 

félagsmiðstöðvum á höfuðborgarsvæðinu kom í ljós að þrátt fyrir að viðmælendur mínir 

væru allir í sama skóla rímuðu skoðanir þeirra algjörlega bæði við svör annarra viðmælenda 

og aðrar heimildir. Gerð verður grein fyrir þessu í öftustu köflum greinargerðarinnar. Hvorki 

er nafn grunnskólans, viðmælenda eða aldur tekinn fram í útvarpsþáttunum né í 

greinargerðinni. Ég samdi um nafnleynd við aðstoðarskólastjórann og kom þeim boðum 

áleiðis til forráðamanna, ásamt því að greina krökkunum frá því áður en viðtölin hófust. 

Ástæða nafnleyndarinnar er sú að við ræddum meðal annars um viðkvæm málefni í 

tengslum við Netið, persónulegar dæmisögur og reynslu. Augljósar málfar- eða 

stafsetningarvillur í viðtölunum hafa verið leiðréttar.  

2.3.1 Viðmælendur: 

- Tólf nemendur í 5. – 10. bekk í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. 

- Andrés Jónsson, eigandi fyrirtækisins Góðra samskipta. Áhugamaður um rafræn 

samskipti, almannatengill.  

- Elísa Snæbjörnsdóttir. Verkefnastjóri í félagsmiðstöðinni Punktur is í Hlíðaskóla.  

- Ellen Loftsdóttir, sjálfstætt starfandi stílisti og áhugamaður um tísku.  

- Guðberg K. Jónsson. Verkefnastjóri SAFT ( Samfélag, fjölskylda, tækni).  

- Gunnur Elísa Þórisdóttir. Dóttir Mjallar Flosasdóttur, ungur viðmælandi. 

- Gylfi Blöndal. Starfsmaður GogoYoko, starfsmaður nýsköpunarfyrirtækis.  
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- Heiða Kristín Helgadóttir, framkvæmdastjóri Besta flokksins. Móðir, netnotandi.  

- Hilmir Heiðar Lundevik. Grunnskólakennari í unglingadeild í Víðistaðaskóla.  

- Margrét Stefánsdóttir. Upplýsingafulltrúi Símans.  

- Mjöll Flosadóttir, bankastarfsmaður. Móðir Gunnar Elísu Þórisdóttur. 

- Petrína Ásgeirsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaheilla (Save the Children) á Íslandi.  

- Svavar Ottesen Berg, sérfræðingur netöryggismála Fiskistofu ásamt fleiri stöðum.  

- Þórarinn Hjálmarsson, háskólanemi og annar tveggja starfsmanna www.bland.is 

(sameinaður vefur Barnalands, blogglands og dýralands).  

- Þórunn Vignisdóttir. Verkefnastjóri í félagsmiðstöðinni 100og1 í Austurbæjarskóla.  

2.3.2 Dagbók um framkvæmd viðtala 

6. október 2011: grunnskóli á höfuðborgarsvæðinu 

Átti góðan fund með aðstoðarskólastjóra í gamla grunnskólanum mínum. Ræddi við hann um 

lokaverkefnið og samdi um að fá að ræða við tólf nemendur skólans, tvo úr hverjum árgangi 

frá 5. – 10. bekkjar. Samið var um að kennarar í hverjum árgangi bentu á nemendur sem að 

mínum óskum  væru til í að ræða hispurslaust um netnotkun og málefni tengd Internetinu. 

Ég sendi aðstoðarskólastjóranum í framhaldinu leyfisbréf sem foreldrar/ forráðamenn allra 

viðmælenda skrifuðu undir.  

19. október 2011: grunnskóli á höfuðborgarsvæðinu 

Var mætt í grunnskólann fyrir allar aldir, tilbúin í langan dag með fullhlaðna rafhlöðu í 

sendihljóðnema. Tók viðtöl við tólf nemendur skólans, tvo úr hverjum árgangi 5. – 10. 

bekkjar. Tveir og tveir nemendur, sem kennarar hvers árgangs völdu, komu saman í viðtal. 

Hugsunin með því að fá þau tvö og tvö var að fá þau til þess að ræða saman. Ég fann að þau 

voru ræðnari þegar vinur/vinkona þeirra var með þeim en ekki til dæmis einstaklingur af 

öðru kyni úr öðrum bekk. Mörg paranna voru mjög ræðin og virkilega góðir viðmælendur, 

önnur voru feimnari og svöruðu spurningum í fáum atkvæðum.  

20. október 2011: félagsmiðstöðin Kampur 

Hitti Elísu Snæbjörnsdóttur, verkefnastjóra í félagsmiðstöðinni Punktur is í Hlíðaskóla. Hún 

ræddi við mig um nethegðun unglinga í víðu samhengi, enda á hún í daglegum samskiptum 
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við unglinga á aldrinum 13 – 16 ára. Elísa vann lokaverkefni sitt í Kennaraháskólanum um 

nethegðun ungra stúlkna og hefur þróað leið í gegnum leiklist til þess að taka á ýmsum 

málum sem upp kunna að koma í tengslum við Internetið. 

21. október 2011: Hitt húsið Reykjavík 

Þórunn Vignisdóttir, verkefnastjóri í félagsmiðstöðinni 100og1 í Austurbæjarskóla tók á móti 

mér í Hinu húsinu í miðbæ Reykjavíkur. Þórunn er, rétt eins og Elísa í daglegum samskiptum 

við unglinga í 8. – 10. bekk og ræddi við mig um nethegðun unglinga, góðar og slæmar hliðar 

Internetsins, framtíðina, áhyggjur og ýmislegt annað.  

21. október 2011: Barnaheill 

Petrína Ásgeirsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaheilla á Íslandi, vinnur við að útrýma því sem 

margir myndu kalla skuggalegustu kima Netsins – kynferðislegu ofbeldi gegn börnum. Hún 

sagði að kynferðislegt ofbeldi gegn börnum væri orðinn stór og alþjóðlegur „bissness“ – 

þolendur ofbeldisins væru oftast úr fátækari löndum heimsins en neytendur efnisins oftast 

Vesturlandabúar. Ég hitti hana í húsakynnum Barnaheilla og spurði hana um starfið, 

mikilvægt samstarf við yfirvöld og samtök í öðrum löndum og mögulega þróun til framtíðar. 

Rafhlaðan kláraðist í miðju viðtali og því þurfti ég að bóka annan viðtalstíma með Petrínu.  

26. október 2011: Góð samskipti 

Sótti eiganda Góðra samskipta, almannatengilinn Andrés Jónsson, heim á Þóroddsstaði. 

Hann er landsþekktur áhugamaður um rafræn samskipti og samskiptamiðla á Netinu fyrir 

utan það að nýta sér tæknina mikið við vinnu sína. Við ræddum um tæknibyltinguna í 

tengslum við samskipti fólks, Facebook, Twitter, „arabíska vorið“ og þá staðreynd að Andrés 

telur að í dag, á tækniöld, sé mikilvægt að vera vel skrifandi.  

26. október 2011: Víðistaðaskóli 

Hilmir Heiðar Lundevik, grunnskólakennari í unglingadeild Víðistaðaskóla, tók vel á móti mér. 

Við fundum tómt fundarherbergi og ég spurði hann um upplifun hans af Netinu með hliðsjón 

af nemendum hans. Hilmir sagðist ræða reglulega við foreldra nemenda sinna um nethegðun 

og er iðinn að ræða tæknina við unglingana. Hann kunni góðar sögur af samskiptum foreldra 

og unglinga í tengslum við Netið og mælir ekki með því að fólk eigi „vini“ á Facebook sem það 

myndi til dæmis ekki heilsa í Kringlunni. 
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27. október 2011: Barnaheill 

Ég mætti í annað skipti á skrifstofu Petrínu Ásgeirsdóttur, framkvæmdastjóra Barnaheilla á 

Íslandi, með fullhlaðna rafhlöðu. Við héldum áfram þar sem frá var horfið. Ræddum m.a. um 

ábendingarhnapp á heimasíðu Barnaheilla en ábendingar um kynferðisofbeldi gegn börnum 

á Netinu í gegnum hnappinn fara til lögregluyfirvalda hérlendis. 

2. nóvember 2011: Lokastígur 7 (heimili mitt) 

Þó Heiða Kristín Helgadóttir, framkvæmdastjóri Besta flokksins og tveggja barna móðir, sé 

ekki nema 28 ára er hún af allt annarri kynslóð en svonefndri „tæknikynslóð“ sem er að alast 

upp í dag. Heiða Kristín ræddi um fyrstu upplifun sína af Netinu sem var þegar hún var komin 

í unglingadeild og notkun sína á því í dag. Ég spurði hana um tæknikennslu sona hennar og 

hún viðurkenndi að sex ára drengurinn hennar væri klárari en hún á Internetinu að sumu 

leyti.  

2. nóvember 2011: Mokka, Skólavörðustíg 

Gylfi Blöndal er starfsmaður GogoYoko, fyrirtækis sem er eingöngu á Netinu. Gylfi talaði um 

hvernig nýsköpun GogoYoko – vefstreymistónlistar – og hugmyndin um „beint frá býli“, eða í 

hans tilfelli „beint frá listamanni“, hefur slegið á ólöglegt niðurhal. Viðskiptavinir vilja frekar 

streyma tónlist frítt á Netinu en að ræna henni og hlaða niður úr ýmsum krókum og kimum 

Netsins. Einnig ræddi hann um það gríðarlega vald og tækifæri sem tæknin hefur veitt 

listamönnum – með Netið eru útgáfufélög ekki eins nauðsynleg og áður.  

2. nóvember 2011: skrifstofuhúsnæði, Laugavegi 66 

Stílistinn Ellen Loftsdóttir tók á móti mér á vinnustofu sinni á Laugaveginum. Hún fræddi mig 

um það hvernig bloggarar í tískugeiranum hafa orðið áhrifameiri með árunum og ógna 

jafnvel stöðu stórra tískufjölmiðla. Ellen ræddi líka um aukningu í netverslun og mikilvægi 

þess að „vera á tánum“ í sínum iðnaði.  

8. nóvember 2011: SAFT (Samfélag, fjölskylda, tækni) 

Guðberg K. Jónsson, verkefnastjóri SAFT, ræddi við mig um fræðsluefni sem SAFT gefur út 

um Internetið og er ætlað grunnskólabörnum. Efnið hefur vakið mikla athygli bæði hérlendis 

og fyrir utan landsteina en Guðberg segir að hann myndi vilja sjá það tekið inn sem beint 
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kennsluefni í grunnskólum. Guðberg greindi mér einnig frá þeirri skoðun sinni að hann teldi 

að löggjafinn yrði alltaf að elta þá sem vilja nýta tæknina til miður góðra verka.  

8. nóvember 2011: höfuðstöðvar Símans 

Margrét Stefánsdóttir, upplýsingafulltrúi Símans, leiddi mig í allan sannleika um netvarann 

sem fyrirtækið hefur auglýst undanfarna mánuði. Eins og nafnið gefur til kynna er um að 

ræða búnað sem síar út „sorasíður“ sem innihalda til dæmis ofbeldi, klám eða upplýsingar 

sem teljast hættulegar en notendur geta stillt hann á þrjú mishörð stig. Margrét telur að 

vitundarvakning hafi orðið í netöryggismálum á Íslandi og segir fólk farið að átta sig á því að 

það þurfi að loka fyrir margar ljótar hliðar Internetsins, sérstaklega í tölvum sem börn nota.  

8. nóvember 2011: Háskólatorg 

Háskólaneminn Þórarinn Hjálmarsson er „evangelist“ hjá vefnum www.bland.is sem 

samanstendur af Barnalandi, Dýralandi og Blogglandi. Evangelist þýðir einhvers konar 

„trúboði fagnaðarerindisins“. Þórarinn sagði mér frá netnotkun Íslendinga, a.m.k. eins og 

hún birtist í gegnum heimsóknartölur www.bland.is sem er íslenskur vefur í mikilli sókn. 

Hann ræddi meðal annars um gríðarlegan tækniáhuga Íslendinga sem héldist ekki endilega 

alltaf í hendur við örugga tækninotkun.  

9. nóvember 2011: Setbergshverfi, Hafnarfirði 

Mæðgurnar Mjöll Flosadóttir og Gunnur Elísa Þórisdóttir (11 ára) tóku á móti mér á heimili 

þeirra. Ég spurði þær um samskipti þeirra í tengslum við internetnotkun Gunnar Elísu og 

örugga netnotkun á heimilinu. Þær sögðu mér að mikilvægast væri að foreldrar og börn 

ræddu opinskátt saman um netnotkun þeirra yngstu. Mér sýndist eftir fundinn með þeim að 

þær væru mjög mikið með á nótunum.  

11. nóvember 2011: Fiskistofa 

Svavar Ottesen Berg kemst mjög nálægt því að vera tölvunörd að eigin sögn en hann vinnur 

að öryggismálum hjá íslenska ríkinu, nánar tiltekið á Fiskistofu. Hann svaraði spurningum um 

öryggi samskiptamiðla á borð við Facebook og MSN en staðhæfði jafnframt að netárásir 

væru raunveruleg ógn í hernaðarlegum tilgangi hvort heldur gegn fyrirtækjum eða ríkjum. 

Svavar segir að ekki sé hægt að treysta upplýsingum um tækni sem birtast í kvikmyndum og 

gaf góð ráð um örugga netnotkun.  
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2.4 Upptökutæki og upptökutækni 

Sigrún Stefánsdóttir, dagskrárstjóri RÚV, gaf leyfi fyrir því að ég nýtti mér upptökutæki 

Ríkisútvarpsins innan skynsamlegra marka. Með það í huga raðaði ég viðtölum við 

viðmælendur á sem fæsta daga þannig að ég þyrfti ekki að vera með upptökutæki í langan 

tíma í senn. Ég fékk upptökutæki RÚV (sendi-mic) lánaðan fjórum sinnum í 3-4 daga í senn 

yfir þriggja vikna tímabil (miðjan október – byrjun nóvember 2011). Tengiliður minn hjá RÚV, 

Þórir Steingrímsson, varadeildarstjóri, tók afskaplega vel á móti mér í öll skiptin. Þórir kenndi 

mér á hljóðnemann í fyrstu heimsókninni, gætti þess að ég væri með aukarafhlöðu (í eina 

skiptið sem ég varð rafhlöðulaus var það mér að kenna) og brenndi efni fyrir mig á geisladisk 

ef með þurfti. Einnig útskýrði hann hvernig best væri að beita upptökutækinu og hvernig 

hentugasta viðtalsstaðan væri. Þórir brýndi fyrir mér að ég mætti ekki sveifla tækinu í miðju 

viðtali og ætti helst að halda því fyrir neðan augnhæð viðmælenda svo það truflaði sem 

minnst. Eftir viðtölin hlóð ég þeim inn á fartölvu mína, hlustaði á þau eins oft og ég þurfti og 

hélt skipulagi yfir það hvenær viðmælendur væru að segja eitthvað sem ég gæti notað.  

2.5 Viðtöl og viðtalstækni  

Aðalleiðbeinandi minn, Kristín Einarsdóttir, brýndi það fyrir mér í upphafi vinnslu þáttanna 

að mestu máli skipti að fá viðmælendur til þess að tala, opna sig, segja frá á skemmtilegan og 

einlægan hátt, alveg frá hjartanu. En hvernig fær maður viðmælendur til þess að opna sig, 

sérstaklega þegar ég var flestum þeirra ókunnug? Til þess að svara þeirri spurningu sótti ég í 

glósubanka námskeiðisins, Munnleg miðlun og útvarp. Á námskeiðinu var rætt um 

viðtalstækni og samsetningu efnis en auk þess héldu valinkunnir útvarpsmenn fyrirlestra sem 

hluta af námskeiðinu. Leifur Hauksson, dagskrárgerðarmaður á RÚV var einn þeirra sem hélt 

fyrirlestur. Hann nefndi að mikilvægt væri að gera upptökutækin „hversdagsleg“ í hugum 

viðmælenda. Í ljósi þess þyrfti sá sem tæki viðtalið að kunna á tækin, eða að minnsta kosti 

láta eins og hann kunni á þau. Með því að eyða stressi sem kann að fylgja flóknum 

upptökutækjum og hugsanlegum bilunum væri möguleiki á því að fá viðmælendur til þess að 

slaka betur á. Leifur ræddi mikið um hlustun og mikilvægi þess að útvarpsmaður kunni að 

hlusta á viðmælendur, jafnvel þó hlustunin sem slík skili sér ekki í gegnum útvarpstæki til 

hlustenda. Hann ræddi um hlustun með augunum – það er gefa til kynna með sterku 

augnsambandi að verið væri að hlusta af ítrasta áhuga. Með því móti yrði viðmælandi 
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öruggari. Á móti talaði Leifur um að það væri þekkt bragð að láta ofurörugga viðmælendur, 

til dæmis stjórnmálamenn, ekki endilega vita að verið væri að hlusta á þá – til þess eins að 

taka þá á taugum. Þar sem tilgangur minn með viðtölunum var að ná í eins miklar og góðar 

upplýsingar og kostur var fylgdi ég leiðbeiningu Leifs um hlustun með augunum – „hanga í 

augunum á viðmælanda“ – eins og hann orðaði það. Leifur talaði um að sá sem tekur viðtal 

þurfi að fylgjast vel með viðmælanda í viðtali, því oft gefi sá síðarnefndi vísbendingar um 

hvaða spurningar megi elta. Í ljósi þess ráðlagði hann okkur að vera ekki of bundin af 

spurningalista þegar farið væri í viðtöl því þá væri meiri hætta á því að missa af einhverju 

alveg sérstöku eða óvæntu sem getur komið upp í óformlegri aðstæðum. Einnig benti hann á 

að ekki væri góður siður að tala um komandi viðtal við viðmælanda rétt fyrir hið eiginlega 

viðtal. Þá gæti viðmælanda liðið eins og hann hafi úttalað sig um efnið, vitnað óvart í fyrra 

samtal meðan á upptöku stæði og fyrir vikið gæti viðtalið mögulega ekki orðið eins „ferskt“.7 

Lana Kolbrún Eddudóttir, dagskrárgerðarmaður á RÚV, ræddi einnig við nemendur í 

umræddu námskeiði. Hún talaði um útvarpið sem félaga sem skapar nánd við hlustendur. 

Hún ráðlagði nemendum að ímynda sér einhvern „hinum megin“, það er ímynda sér 

einhvern tiltekinn hlustanda sem verið væri að miðla til. Gæti það til dæmis verið amma eða 

afi dagskrárgerðarmanns eða einmana manneskja í kjallaraíbúð sem kæmist ekki út og 

stólaði á gæði dagskrárgerðarefnis í útvarpi sínu. Að mati Lönu Kolbrúnar er útvarpið 

nútímaútgáfan af gömlu baðstofustemningunni, þar sem sagnaþulur situr við eld og miðlar 

orðum sínum áfram.8  

Í sama námskeiði tóku nemendur viðtöl við valinkunna útvarpsmenn á útvarpsstöðvum stór-

Reykjavíkursvæðisins. Nemendur og kennarar hlustuðu saman á viðtölin og ræddu um hvað 

hefði mátt betur fara. Í yfirferðinni kom í ljós hversu miklu skiptir hvernig tungutakið er 

notað – best væri að reyna að „sletta“ sem minnst og tala frekar aðeins hægar og skýrar. Ég 

reyndi að hafa þetta allt í huga þegar í viðtölin sjálf var komið. Það tókst misvel. Í 

upptökunum fann ég til dæmis að ég var í fyrstu gjörn á að segja „þúst“ sem hraðan 

framburð af „þú veist“. Það reyndist mér happadrjúgt að hlusta á öll viðtöl eftir að ég tók þau 

til þess að átta mig á veikleikum mínum sem spyrjanda og reyna í framhaldinu að bæta mig. 

                                                           
7
 Annað. Leifur Hauksson, 13. september 2010, kennslustund í Munnleg miðlun og útvarp, Háskóla Íslands. 

8
 Annað. Lana Kolbrún Eddudóttir, 1. nóvember 2010, kennslustund í Munnleg miðlun og útvarp, Háskóli 

Íslands.  
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Einnig komst ég fljótlega að því að nær ómögulegt yrði að tala kjarnyrt íslenskt tungumál í 

umræðum um Internetið, og sérstaklega að fá viðmælendur til þess að gera það. Internetið 

er yfirþjóðlegt svæði, sem heimsbúar nota í sameiningu, sem leiðir að því að tungutakið þar 

er að miklu leyti á ensku. Þó við Íslendingar höfum reynt að búa til ný orð yfir flestar aðgerðir 

tölva kom bersýnilega í ljós að ensku, alþjóðlegu orðin, eru ennþá mikið notuð. Ég reyndi 

einnig að hafa í huga að ég væri einhvers konar fulltrúi almennings í viðtölunum, það er ég 

lagði mig fram við að spyrja viðmælendur spurninga sem ég taldi að venjulegt fólk vildi vita 

svörin við. Eins er mikilvægt fyrir útvarpsmann að spyrja alltaf þegar færi gefst: hvers vegna? 

Jafnframt að fyrir viðtal, viti útvarpsmaður gróflega hvað hann ætlar að spyrja um en hafi 

það þó ekki of niðurneglt, finni hinn gullna meðalveg. Þó það hljómi sem almenn vitneskja er 

mikilvægt að spyrill viti hvern hann er að tala við og ekki skemmir fyrir að hafa aflað sér 

upplýsinga um viðmælanda, til dæmis með hjálp Internetsins. Slíkt gæti aukið á gildi viðtals.9 

2.6 Framkvæmd viðtala  

Í viðtölunum þurfti sérstaklega að gæta að tveimur tæknilegum atriðum. Annars vegar að 

rafhlaða í upptökutæki væri í lagi og að bakgrunnshljóð trufluðu ekki upptöku.10 Skemmst er 

frá því að segja að í einu viðtalinu varð rafhlaðan tóm eins og fram hefur komið og í eitt 

skiptið var ég hrædd um að bakgrunnshljóð viðtals eyðilegðu innihald þess. Umrætt viðtal 

var tekið á kaffihúsi. Umhverfishljóðin þar voru hávær miðað við viðtöl sem tekin voru á 

lokaðri skrifstofu en þó í lagi þar sem ég hélt upptökutækinu alveg að viðmælanda. Ég bauðst 

alltaf til þess að sækja viðmælendur heim, það er hitta þá á stað sem þeir væru öruggir á. 

Flesta hitti ég í skólum, heimilum eða vinnustöðum viðkomandi. Mér fannst ekki hægt að 

fara fram á að þau kæmu heim til mín, þar sem ég hef aðstöðu til viðtala, þar sem ég gat mér 

til um að slíkt gæti aukið á óöryggi einhverra. Í einu tilfelli var viðtal tekið heima hjá mér en 

þá við manneskju sem ég þekkti. Í nokkrum tilfellum urðu hlutlausir staðir fyrir valinu, 

kaffihúsið Mokka eða Háskólatorg. Viðmælendur voru beðnir um að reikna með klukkutíma 

fyrir viðtal. Mér fannst ómögulegt að sinna slíkri vinnu undir tímapressu þar sem þá væru 

meiri líkur á því að eitthvað færi fyrir ofan garð og neðan. Auk þess fannst mér mikilvægt að 

hafa tækifæri til þess að geta spurt nánar um atriði sem voru rædd og hafa nægan tíma. Í 

flestum tilfellum var tæpur klukkutími nýttur til upptöku en afgangstími fór þá oftar en ekki í 

það að ræða málin frekar, viðmælendur létu mig ítrekað fá aukaefni til aflestrar eða vildu 

                                                           
9
 Robert McLeish, „Radio Production“ fifth edition í Munnleg miðlun og útvarp hefti I. haust 2010, 38–39, 40-42. 

10
 Sama heimild, 49. 



23 

spyrja mig að einhverju. Oftast var ég spurð út í það hvenær þættirnir yrðu spilaðir og hversu 

mikið úr viðtali viðkomandi yrði notað. Sumir viðmælenda voru forvitnir um nám mitt og 

töldu það nýmæli að hægt væri að vinna útvarpsþáttaröð sem lokaverkefni í meistaranámi 

við Háskóla Íslands. Í afgangstíma eftir viðtöl leyfði ég viðmælendum hverju sinni að ráða för, 

ræddi við þá ef ég fann að þeir höfðu áhuga og þörf fyrir að koma einhverju á framfæri. Mér 

fannst það mikilvægt í fyrsta lagi vegna þess að þeir höfðu tekið sér frí til þess að hjálpa mér 

og í öðru lagi geta áhugaverðar upplýsingar kviknað í óformlegu spjalli eftir viðtöl eins og 

kom oftar en einu sinni í ljós. Í fáein skipti þurfti ég að byrja að taka upp á nýjan leik eða 

glósa þó formlegu viðtali væri lokið. Þessa tækni – að bíða og fylgjast með viðmælanda- hef 

ég tileinkað mér í gegnum störf mín í blaðamennsku. Gott er að halda viðmælanda á 

„óformlegu spjalli“ því ég hef ítrekað orðið vitni að því að eitthvað algjörlega frábært hrökkvi 

upp úr viðkomandi eftir að slökkt hefur verið á upptökutæki.  

Allir viðmælendur fengu senda punkta, grófan lista yfir umræðuefni áður en viðtölin fóru 

fram. Það var framkvæmt með orð Leifs í huga, að undirbúa viðmælendur ekki of vel – gefa 

þeim hugmynd um hvað ég vilji ræða en ekki senda þeim of ítarlegan lista þar sem slík 

sending gæti útilokað framhaldsspurningar og gert það að verkum að viðmælandi væri of 

einbeittur á nákvæman spurningalista.11 Í öllum viðtölunum nema einu gekk þessi tækni 

eftir, viðmælendur voru sáttir við að fá grófa hugmynd um umræðuefni og voru óhræddir við 

að tala vítt um þau. Einn viðmælandi taldi að punktar væru ekki nóg til þess að hann gæti 

undirbúið sig. Úr varð að ég sendi honum ítarlegri spurningalista en öðrum. Skemmst er frá 

því að segja að það viðtal gekk ekki betur en hin. Í því fannst mér óþægilegra að elta 

viðmælandann, það er spyrja nánar út í eitthvað sem hann nefndi, þar eð þær spurningar 

voru ekki gefnar upp á listanum sem hann fékk sendan. Auk þess neitaði hann í tvígang að 

svara spurningum, sem hann hafði ekki fengið uppgefnar áður en viðtalið fór fram og bar því 

við að hafa ekki getað undirbúið sig fyrir þær. Í þeim viðtölum þar sem viðmælendur höfðu 

einungis fengið hugmynd um málefni sem ég hygðist spyrja út í, var flæði almennt gott. Ég 

reyndi eftir fremsta megni að orða spurningar með þeim hætti að ég fengi ekki já/nei - svör 

við þeim. Ég spurði frekar opinna spurninga sem hófust á hvers vegna, hvernig, hvað myndir 

þú segja að… en þannig spurningar eru taldar mikilvægar fyrir flæði útvarpsviðtala. Eins gætti 

ég mín á því að reyna að hafa spurningar skýrar, einfaldar og ekki leiðandi eða hreinar 
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 Annað. Leifur Hauksson, 13. september 2010, kennslustund í Munnleg miðlun og útvarp, Háskóla Íslands. 
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staðhæfingar.12 Fyrir viðtölin reyndi ég að „hita“ viðmælendur upp, vinna traust þeirra og 

spyrja um daginn og veginn eða almennt um starfs- eða áhugasvið þeirra. Við hlustun á 

viðtöl við viðmælendur, sérstaklega þeirra yngri, fann ég bersýnilega að sumir komust 

algjörlega á flug þegar liðið var á viðtalið, aðrir ekki. Hjá þeim fyrrnefndu fann ég oft mikinn 

mun á byrjun viðtalsins og enda þess. Í byrjun var spurningum svarað með formlegri hætti en 

í lokin, þar sem ímyndunaraflinu var gefinn laus taumurinn, leikrænir tilburðir voru nýttir og 

stórkostlegar dæmisögur sagðar. Í þessum dæmum fannst mér takmarkinu náð. Nokkur 

viðtöl fóru á þessa leið mér til mikillar gleði. Mér finnst eftir á að hyggja að ég hafi fundið 

hvaða viðtöl þetta voru, meðan þau fóru fram. 

2.7 Úrvinnsla 

Mest krefjandi verkefnið í vinnslu þáttanna var að ákveða hvað ætti ekki að nota af uppteknu 

efni. Ég tók upp 516 mínútur af tali 26 viðmælenda eða tæplega 9 klukkustundir. Ég hafði 

sett mér það markmið að í þessum fjórum 50 mínútna þáttum yrði tal viðmælenda um 40 

mínútur í hverjum þætti. Tíu mínútur hvers þáttar myndi ég nýta til þess að búa til inngang 

og óbeinar ræður, tengja saman viðmælendur og nýta hljóð. Þetta þýddi að ég þurfti að 

skera niður um 70% þess efnis sem ég aflaði í viðtölunum. Við niðurskurð efnisins/viðtalanna 

hafði ég eftirfarandi að leiðarljósi:  

a) Að reyna eftir fremsta megni að halda sem mestu inni úr viðtölum við 

grunnskólanemendurna. Mér fannst einna mikilvægast að þeirra sjónarmið kæmu 

sem skýrast fram fram, því þættirnir eru um þá og þeirra reynsluheim. Auk þess voru 

þeir stórskemmtilegir viðmælendur sem sögðu frá með skemmtilegum hætti.  

b) Að leyfa því talaða efni, sem var best mælt, skemmtilegast eða fyndnast, að vera inni 

til þess að auka á skemmtanagildi þáttanna. Þetta gat ég leyft mér að því gefnu að 

fræðslu- og upplýsingagildi verkefnisins og heildarniðurstöður yrðu til staðar í 

greinargerðinni. 

c) Að halda því eftir sem veitti gagnlegastar, mestar og mikilvægastar upplýsingar að 

mínu mati hverju sinni.  

Eins og komið hefur fram hlustaði ég á öll viðtölin að þeim loknum. Í þeirri vinnu skrifaði ég 

jafnóðum upp í skjal hvað viðkomandi ræddi um.  
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3. VINNSLA ÞÁTTA 

3.1 Uppbygging þátta og handritagerð  

Eins og fram hefur komið reyndi ég að hafa handritin að þáttunum lífleg, áhugaverð og 

fræðandi. Sagt er að útvarpsmaður þurfi við þáttagerð að hafa hlustendur í huga. 

Nauðsynlegt sé að ákveða fyrir hvern dagskrá er því það skipti máli hvort verið er að tala við 

ungt eða eldra fólk. Með markhóp í huga sé nauðsynlegt að búa til réttu stemninguna í 

dagskrárgerðinni sjálfri. Þó er algilt að stuttar, hnitmiðaðar setningar henta vel í útvarp. 

Einnig að mikilvægt er að byrja hverja útsendingu af krafti til þess að ná athygli hlustenda á 

fyrstu sekúndu og halda henni.13  

3.2 Hljóðheimur þáttanna 

Snemma í ferlinu sá ég fyrir mér að hljóðheimur þáttaraðarinnar, sérstaklega útbúin stef, 

yrðu sem rauður þráður í gegnum hana, eins og oft er í sjónvarps- og útvarpsþáttum. Auk 

þess gerði ég ráð fyrir að ég þyrfti að nýta einhvers konar hljóðbúta sem „brýr“ á milli tals 

viðmælenda í þáttunum. Ég ræddi við tæknimann á RÚV um hugmyndir mínar eftir áeggjan 

Kristínar leiðbeinanda míns. Mér fannst tilvalið að nýta þekkt „nethljóð“ í stef þáttanna: 

MSN-hljóð, hraðan takt á lyklaborði, Facebook-hljóð, hljóð þegar verið er að ræsa tölvu, 

Skype-hljóð og hljóð þegar tölva er að slökkva á sér. Lydía Grétarsdóttir, tæknimaður á 

útvarpsdeildinni, tók vel í hugmyndir mínar og aðstoðaði mig. Í sameiningu þróuðum við 

hljóðbúta eða stef úr ofannefndum hljóðum og eru þeir einu hljóðbútarnir sem notaðir er í 

þáttunum fyrir utan talað mál.  

3.3 Klipping og stúdíóvinna 

Í upphafi verkefnisins óskaði ég eftir því við dagskrárstjóra RÚV að fá að nýta mér 

tækniaðstoð útvarpsins. Er það í anda þeirrar tæknihjálpar sem nemendur í 

útvarpsnámskeiði hagnýtrar menningarmiðlunar njóta. Klipparar og tæknimenn RÚV aðstoða 

við klippingu og samsetningu þátta. Þannig var það einnig í mínu tilfelli. Ég tók þættina upp 

um miðjan desember 2011 og í byrjun janúar 2012. Mest af handritinu las ég sjálf en í 

leiklestri á völdum stöðum í handritunum naut ég aðstoðar leikkonunnar Ólafíu Hrannar 

Jónsdóttur eins og fram kemur í handritunum að aftan.  
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 Robert McLeish, „Radio Production“ fifth edition í Munnleg miðlun og útvarp hefti I. haust 2010, 46-47. 
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3.4 Markhópar 

Þrátt fyrir að útvarpsþættirnir fjalli um yngstu kynslóðina og Internetið er ekki þar með sagt 

að einungis börn og unglingar geti notið þeirra. Ég tel að allir sem hafa áhuga á Internetinu, 

tækniþróun og því stóra samfélagsmáli sem netnotkun er, ættu að geta haft gagn og gaman 

af þáttunum. Eins og kemur skýrt fram í niðurstöðukaflanum að aftan nota Íslendingar Netið 

sífellt meira. Í ljósi þess tel ég mig vera að fjalla um málefni sem kemur mörgum við. Ég mun 

leggja mig fram við að miðla þáttunum, um leið og þeir verða til á aðgengilegu formi á 

Internetinu, til þeirra sem ég tel hafa sérstakt gagn og gaman af. Í þeim hópi eru allir 

viðmælendur sem og önnur grunnskólabörn og unglingar, starfsmenn félagsmiðstöðva, 

kennarar og grunnskólastjórnendur. Einnig má nefna samtök og stofnanir á borð við 

Kennarasamband Íslands, ÍTR, Heimili og skóla, SAFT, Barnaheill og fleiri.  
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4. UMRÆÐUR OG NIÐURSTÖÐUR  

Niðurstöður greinargerðarinnar eru byggðar á heimildavinnu og viðtölum við viðmælendur. 

Niðurstöður birtast með ólíkum hætti annars vegar í þáttunum og hins vegar í umræðu- og 

niðurstöðuköflum að aftan. Í köflum að aftan eru viðhorf og hugmyndir viðmælenda 

speglaðar í kenningum og heimildum um efnið. Ég horfði sérstaklega til þess hvort fleiri en 

einn viðmælandi ræddi tiltekið atriði. Ef upplýsingum viðmælenda bar saman fannst mér 

þær styrkjast og sérstaklega ef upplýsingum viðmælanda bar saman við heimildir sem ég 

aflaði. Umræðu- og niðurstöðukafli skiptist í tvennt; annars vegar í tilgátur og niðurstöður 

sem snúa að ungu fólki og internetnotkun þess og hins vegar tilgátur og niðurstöður um 

tækni og netnotkun Íslendinga almennt þó yngsta kynslóðin sé auðvitað einnig hluti af 

þjóðinni.  

4.1 Tæknikynslóðin – Internetið og ungt fólk 

„Þau eru klárlega í auknum mæli að verða meiri sérfræðingar og sérhæfðari í því hvernig 

þau nota Netið. Ungt fólk er að búa til efni og birta á Netinu og það á bara eftir að færast í 

aukana […] Leið til þess að koma sköpunargleði í einhvern farveg.“ 

Þetta sagði verkefnastjóri SAFT, Guðberg K. Jónsson14, um netnotkun barna og ungmenna 

um þessar mundir. Andrés Jónsson, almannatengill tók í sama streng:  

„Ég hef það á tilfinningunni að nú skipti meira máli að kunna að skrifa. Tæknin hefur ekki 

drepið ritlistina. Tjáningarþörf – og hæfileikar fá útrás. Auðveldara að koma henni á 

framfæri. Leikurinn hefur verið jafnaður.“  

Þeir grunnskólanemendur sem ég ræddi við virtust ágætlega meðvitaðir um að þeir væru 

hluti af hinni svonefndu „tæknikynslóð“. Þeir skilgreindu sig þannig sem hluta af kynslóð sem 

hefði alist upp fyrir framan tölvur frá barnsaldri og byggi yfir hæfileikum til þess að stjórna 

tækninni eftir því. Mörg þeirra ræddu um að þau væru klárari á tæknina en foreldrar þeirra 

og hjálpuðu stundum með eitthvað sem hinum eldri þætti erfitt.  

„Pabbi þarf mikla hjálp. Ég þurfti að hjálpa honum að setja á play, „downloada“ nýju drasli 

fyrir hann, laga myndavélina… þetta var rosalegt vesen fyrir hann en ég kunni þetta allt. 

Tók mig fimm mínútur. Þetta hefði tekið hann klukkutíma,“  

                                                           
14

 Ekki verður vísað í viðtöl við einstaka viðmælendur í neðanmálsgreinum. Listi yfir viðmælendur útvarpsþátta 
er í heimildaskrá.  
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sagði ungur viðmælandi um aðstæður þegar hann hjálpaði föður sínum að hringja í gegnum 

Skype. Annar nefndi að hann þyrfti að hjálpa móður sinni sem „kann ekki neitt á tölvuna“ að 

hans sögn. Þeim fannst báðum skrýtið að vera í kennarahlutverki gagnvart foreldrum sínum 

þegar kemur að tækni og sögðu að hlutverkin væru oftast hinsegin – það væru foreldrarnir 

sem kenndu þeim. Það lögmál á ekki við þegar kemur að tölvum og tækni þar sem hinir 

yngstu geta verið í kennarahlutverki. Framkvæmdastjóri og móðirin Heiða Kristín Helgadóttir, 

sagði að sex ára sonur hennar væri ófeimnari við að prófa sig áfram á tölvunni og hefði í 

þeirri viðleitni áttað sig á ýmsum flýtileiðum sem hún sjálf hefði ekki áttað sig á. Í sama 

streng tók Þórunn Vignisdóttir, verkefnastjóri félagsmiðstöðvar. „Unglingar eru að læra með 

því að prófa sig áfram. Það er ekki gott að prófa sig áfram á Internetinu.“ Heimildir greina 

ekki eingöngu frá því að netkynslóðin þori að prófa sig áfram í meira mæli en fyrri kynslóðir 

heldur líka hversu mörgum verkefnum ungir netnotendur sinna í einu (e. multitasking) fyrir 

framan skjáinn. Tvær stelpur í grunnskóla lýstu því að þeim fyndist auðvelt að vera með 

Facebook opið, spjalla við einhvern á MSN, hlusta á tónlist og vera með niðurhal í gangi – allt 

á sama tíma. Lýsingar þeirra ríma við lýsingar á hegðun ungmenna á Netinu þar sem þeir eru 

duglegri en þeir sem eldri eru að gera fjölmarga hluti í einu í tölvunni.15  

4.2 Tilgangur netnotkunar 

Þó margar ástæður séu fyrir netnotkun ungmenna hafa nokkrir þættir sérstaklega verið 

dregnir út: Spenningur, það að efla vináttu við aðra einstaklinga á spjallsíðum, að flýja 

raunveruleikann, vani, lærdómur, tímaeyðsla og afslöppun.16 Athygli vekur að ástæður sem 

nefndar eru í heimildum hafa langflestar skemmtana- eða afþreyingargildi. Þær eru liður í því 

að skoða eitthvað spennandi, spjalla eða eyða tíma. Flótti frá raunveruleika er einnig ástæða 

netnotkunar en raunveruleiki gæti til dæmis verið sú staðreynd að þurfa að klára heimanám 

eða eiga við „pirrandi“ systkini eða aðra fjölskyldumeðlimi. Slík hegðun getur auðveldlega 

breyst í vana. Ungt fólk (og auðvitað þeir eldri) geta vanið sig á að kíkja daglega eða jafnvel 

oftar á tölvupóst, skrá sig inn á samskiptaforrit eða spila tölvuleiki. En Netið býður einnig upp 

á fjölmarga afþreyingarkosti sem eru lærdómsríkir. Í þeim flokki má nefna margs konar 

fræðslu og kennslu í gegnum ólíkar leiðir; myndbönd, sýnidæmi og skemmtilegt og gagnvirkt 
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 Steven J. Kirsh, Media and Youth. A Developmental Perspective, 1-2. 
16

 Sama heimild, 15. 
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kennsluefni framsett á rafrænan hátt.17 Sex af grunnskólanemendunum svöruðu því hvers 

vegna þeir nota Netið. Í svörum var áberandi að ungviðið nýtti það til þess að viðhalda 

sambandi við vini og fjölskyldumeðlimi með rafrænum samskiptaleiðum, sérstaklega þá sem 

búa í öðru landi. Sumir nefndu að þeir skoðuðu fyndnar myndir og fyndnar fréttir og nánast 

allir töluðu um leikjasíður. Aðspurð um upplýsingaöflun voru þeir fljótir að nefna 

leitarvélarisann Google sem mörg þeirra nota. Eru þessi svör mjög í anda lýsinga á Netinu 

sem skemmtana- og afþreyingartóli. Engan þarf að undra það enda hefur tæknin fært fram 

ótal leiðir fyrir notendur til þess að skemmta sér.18 Þó er ekki hægt að útiloka að skemmti- og 

afþreyingarefni hafi verið viðmælendum mínum efst í huga og að þeir noti Netið einnig til 

þess að leita sér að upplýsingum eða læra á fjölbreyttan hátt. Gunnur Elísa Þórisdóttir, sem 

var í viðtali ásamt móður sinni, Mjöll Flosadóttur, talaði um Netið sem lærdómstæki í 

framhaldi þess að móðirin minntist á það. Þeir ungu viðmælendur, sem æfa íþróttir, töluðu 

um að Internetið væri ómissandi liður í því að kanna hvort, hvar og hvenær æfingar hvers 

dags færu fram. Facebook virðist gríðarlega vinsælt meðal ungu kynslóðarinnar. Í forritinu 

eiga „vinir“ í samskiptum, einstaklingar geta bloggað, hægt er að deila tenglum á fréttir, 

myndbönd eða annað ásamt því að geta hlaðið inn ljósmyndum á sitt eigið svæði þannig að 

allir vinir viðkomandi sjái. Facebook sameinar því ljósmyndasíður, síður á borð við MSN, 

bloggsíður og fréttaveitur en forritið er venjulega notað sem afþreyingartæki þó það bjóði 

upp á fleiri möguleika. Allir viðmælendur mínir sögðust vera með síðu á Facebook. Líka þeir 

sem höfðu ekki náð aldri til þess að mega það en samkvæmt reglum samskiptaforritsins 

verða notendur hans að hafa náð 13 ára aldri.19 Þær reglur virðast duga skammt. „Ég segi 

bara að ég sé fæddur 1981,“ sagði 11 ára viðmælandi og annar 11 ára í sama viðtali spurði 

„en hver getur eiginlega bannað manni það?“ Það er einmitt málið – það getur enginn 

bannað þeim að stofna Facebook-síðu þrátt fyrir að það sé ólöglegt en auðvelt er að segja 

ósatt um fæðingarár sitt á Netinu. Þegar ég spurði hvað þau mættu ekki gera á Facebook 

nefndu þau öll að ekki mætti samþykkja vini sem þau þekkja ekki. Það kom mér á óvart hvað 

þau voru meðvituð um það en nokkur þeirra nefndu að fullorðinn aðili hefði rætt 

netöryggismál við þau og sérstaklega varað þau við að eiga í samskiptum við ókunnuga á 
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 Steven J. Kirsh, Media and Youth. A Developmental Perspective, 16–17.  
18

 Shay Sayre og Cynthia King, Entertainment and Society. Influences, Impacts, and Innovations. Second edition, 
13. 
19

 Vefur. Facebook, www.facebook.com > Skilmálar (e. Statement of Rights and Responsibilities). 

http://www.facebook.com/
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Netinu. Þegar ég spurði þau um skuggalegustu hliðar Internetsins var áberandi að þau 

nefndu að verst fyndist þeim þegar ókunnugur og fullorðinn einstaklingur reyndi að hafa 

samskipti við þau á Netinu. Er það nokkuð sem flest höfðu lent í sjálf eða vissu um einhvern 

sem hafði lent í því. Elísa Snæbjörnsdóttir, verkefnastjóri í félagsmiðstöð, sagðist vita til þess 

að margir íslenskir unglingar fái vinabeiðnir frá miklu eldra fólki. „Unglingar eiga í miklum 

samskiptum við fólk sem þeir hafa ekki hitt. Það er nóg að þau eigi einn sameiginlegan vin. 

Þau trúa því að allir séu góðir,“ sagði hún. Þá töluðu grunnskólanemendurnir um að jafnvel 

þætti þeim betra að segja „nei“ á Netinu en í raunveruleikanum. „Maður getur alltaf x-að 

þetta. Þú getur alltaf lokað, bara bomb!“ sagði einn. Nokkrir töluðu um að foreldrar hefðu 

aðgang að reikningi þeirra á samskiptamiðlinum og færu reglulega inn á í þeirra nafni. 

Foreldrarnir ættu það til að spyrja börn sín hvernig þau þekktu valda einstaklinga af 

vinalistanum. Ef krakkarnir gátu ekki svarað hvernig þau þekktu viðkomandi lokuðu foreldrar 

á samskipti við viðkomandi. Einhverjir ungu viðmælendanna töluðu um að betra væri að gefa 

upp minni upplýsingar en meiri á samskiptasíðum. Í því samhengi var til dæmis nefnt að ekki 

teldist góður siður að segja öllum Facebook-vinum frá því að viðkomandi væri á leið til 

útlanda. Slíkt byði hættunni á þjófnaði heim – í orðsins fyllstu merkingu. Frekar mætti 

tilkynna um heimkomu erlendis frá á samskiptaforritinu. Mjöll, ein mæðranna sem ég ræddi 

við, nefndi að hún brýndi fyrir dætrum sínum að gefa ekki upplýsingar á samskiptamiðlum 

um tómstundastarf eftir skóla. Sem rök fyrir því nefndi hún að auðvelt væri að fylgjast með 

slíkum ferðum barna ef vilji væri fyrir hendi. Rannsóknir sýna að krakkar á aldrinum 12 – 17 

ára (ég ræddi við 10 – 15 ára) eru meðvitaðir um mögulegar hættur á Internetinu, nokkuð 

sem mér fannst koma fram í viðtölunum. Þrátt fyrir að vera meðvituð um hætturnar þýðir 

það þó ekki að yngstu notendurnir láti af netnotkun sinni. Svo virðist sem þau meti kostina 

við að vera á Netinu meira en gallana sem því fylgja.20 Þessar niðurstöður eru ágætlega í takt 

við svör yngstu viðmælendanna, eða eins og einn orðaði það:  

„Ég hef aldrei verið hræddur við neitt á Netinu. Þetta er ekki alvöruheimurinn heldur allt á 

bakvið þennan skjá. Mér finnst þetta svo skemmtilegt að mér er alveg sama [um 

hætturnar sem leynast á Netinu].“  
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 Divina Frau-Meigs, Media Matters in the Cultural Contradictions of the "Information Society": towards a 
Human Rights-Based Governance, 299. 
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Starfsmenn félagsmiðstöðva, Elísa og Þórunn, ræddu einnig um Facebook og sögðust nýta 

það mikið til þess að ná sambandi við unglinga í grunnskólum. Með því væri hægt að koma 

skilaboðum til allra en einnig væri hægt að nota forritið til þess að eiga í samskiptum við 

feimna eða óörugga krakka sem mæta ekki í félagsmiðstöðvar af einhverjum ástæðum. 

Einnig sögðust þeir fylgjast með því hvað unglingarnir í félagsmiðstöðinni nýttu forritið í. Þær 

sögðust stundum geta sjá rafrænt einelti í uppsiglingu og jafnvel geta stöðvað það en eins 

sæju þeir ef einhver unglinganna hefði farið í mat til ömmu sinnar og sagt frá því. Við slík 

tilefni sögðust þær gera í því að ræða heimsóknina við unglingana til þess að vekja athygli 

þeirra á því að það sem væri skrifað á Netið væri ekki þeirra einkamál. Starfsmennirnir voru 

sammála því að umræður um þessi mál við unglingana gerði mikið gagn. Samtöl hjálpuðu 

hinum yngri að átta sig á því að það sé það sama og tala í gjallarhorn á Austurvelli og að segja 

eitthvað á Internetinu. Í framhaldi af miklum umræðum við marga viðmælendur um 

Facebook var Svavar Ottesen Berg, sérfræðingur í netöryggi beðinn um góð ráð. Hann 

ítrekaði að hver notandi bæri ábyrgð á sér, hvað viðkomandi setti inn og hverju hann væri að 

hlaða niður. „Ég myndi aldrei geyma neitt inni á þessum miðlum, aldrei setja kortanúmerið 

mitt inn. Aldrei nota þetta sem geymsluaðferð,“ sagði Svavar. Jafnframt ræddi hann um 

hvernig skuli forðast vírusa á samskiptamiðlum á Netinu:  

„Ef það er eitthvað vafamál, spurðu. Ef einhver sendir þér „link“, þá er betra að spyrja 

viðkomandi en lenda í veseni eftir á… bara varst þú örugglega að senda mér þennan 

„link“? Það eru engar heimskulegar spurningar. Fólk verður að vera meðvitað þegar það 

„loggar“ sig inn. Ef fólk myndi passa þetta gætum við útrýmt stórum hluta af þessu.“ 

Facebook kom ekki bara upp í viðtölum við og um krakkana. Flestir af þeim sem eldri voru 

ræddu um samskiptatólið, sem virðist vinsælt meðal Íslendinga á öllum aldri. Sömu lögmál 

gilda um það og Netið – Facebook er eins og eldur. Það hefur, ásamt því að hafa gert 

stofnendur og eigendur moldríka, alið af sér ótal vinasambönd, ástarsambönd, hjónabönd og 

aðra stórviðburði þvert á landamæri. Í gegnum samskiptamiðlana hafa týndar fjölskyldur 

sameinast og feður barna verið leitaðir uppi. Sömu miðlar hafa gert óprúttnum aðilum kleift 

að vera í óeðlilegum samskiptum við barnalega, einmana og unga notendur.21  
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 Harold Abelson, Ken Ledeen og Harry Lewis, Blown to Bits. Your Life, Liberty, and Happiness after the Digital 
Explosion, 16, 103. 
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4.3 Rafrænt einelti  

Rafrænt einelti er skilgreint sem sá gjörningur að nota Internetið eða farsíma til þess að 

skaða aðra manneskju með sálrænum hætti.22 Það birtist oft með þeim hætti að hópur fólks 

gerir árás á eina manneskju, fórnarlambið. Dæmi um rafrænt einelti eru til dæmis það að 

senda fórnarlambi í hvívetna skilaboð, að dreifa lygum, narra einhvern til þess að gefa upp 

persónulegar upplýsingar, dreifa slæmum eða fölsuðum myndum af einhverjum án leyfis og 

hræða einhvern verulega. Talið er að rafrænt einelti sé algengt meðal unglinga.23 Þessar 

lýsingar á rafrænu einelti eru í anda þess sem viðmælendur mínir lýstu en nokkrar 

reynslusögur þeirra heyrast í útvarpsþáttunum. Þegar grunnskólanemendurnir voru spurðir 

hvort þeir hefðu orðið vitni að rafrænu einelti sögðu þeir allir nei. Við nánari eftirgrennslan 

kom oft í ljós að þeir höfðu orðið vitni að slíku og gátu lýst mjög nákvæmum dæmum um 

rafrænt einelti. Ung stúlka lýsti því til dæmis hvernig „feimnasta stelpan í bekknum“ hlóð 

niður forritunum Justin Bieber‘s voice og Old man‘s voice og gerði símaat með þeim. Fyrir þá 

sem ekki vita er Justin Bieber stórstjarna meðal unglinga í dag. Sú sem gerði atið var með 

forritin í spjaldtölvu, iPad, sem hún hélt uppi við símann og talaði í gegnum. Viðmælandi 

minn, sem lenti í atinu, sagði frá því þegar hún hélt að annars vegar að Bieber hefði hringt í 

sig og hins vegar að gamall karl hefði hringt í sig. Stúlkan lýsti því að sér hefði fundist þetta 

mjög „creepy“ og verið verulega skelkuð, þar til hún frétti í skólanum að bekkjarsystir hennar 

hefði staðið á bakvið símaötin. Annar ungur viðmælandi neitaði í fyrstu að hafa orðið vitni að 

rafrænu einelti en eftir umhugsunarfrest sagðist hann hafa orðið vitni að rafrænu rifrildi:  

„Til dæmis á YouTube er lag sem einhver fílar og skrifar undir: „ég elska þetta lag.“ Þá 

skrifar einhver annar: „ég hata þetta lag.“ Þeir byrja síðan að blóta og kalla hvorn annan 

hálfvita. Jájá og „capslock“ (í. hástafir) er aðalvopnið“. 

Nokkrir nefndu netsíðuna Formspring þar sem rafrænt einelti þrífst í stórum stíl. Síðan er 

þannig byggð upp að hægt er að spyrja notendur hennar spurninga, allar undir dulnefni eða 

nafnleynd. „Mjög margir notfæra sér það, ég hef heyrt að þar sé bókstaflega hægt að drulla 

yfir fólkið og segja ömurlega hluti,“ sagði einn grunnskólanemandi um Formspring. 

Fyrrnefndur starfsmaður félagsmiðstöðvar, Þórunn, sagðist helst vilja loka síðunni, því þar 

grasseraði rafrænt einelti, klám og viðbjóður. „Ég hef áhyggjur af Formspring. Krakkar hafa 
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lent í miklu einelti þar. Það virðist sem flestar spurningarnar hafi bullandi kynferðislegan 

undirtón, mjög svæsnar spurningar…“, sagði hún. Í umræðum um rafrænt einelti sagði 

Þórunn að slíkt birtist líka á Facebook, þar sem hópur unglinga tæki sig saman og deildi miklu 

efni á vegg fórnarlambs, svo miklu að fórnarlambið gæti ekkert aðhafst á samskiptaforritinu. 

Í slíkum tilfellum færi ekki á milli mála hvern væri verið að ráðast á. Hún hélt því fram að 

rafrænt einelti væri enn ein birtingarmynd eineltis gagnvart einhverjum, sem ætti sér yfirleitt 

alltaf líka stað á öðrum vettvangi. Sjaldnast væri einstaklingur lagður í einelti bara á Netinu.  

4.4 Mikilvægi internetkennslu 

Allir foreldrar, kennarar eða sérfræðingar sem rætt var við voru sammála um mikilvægi þess 

að hefja umræðu og kennslu um öryggismál og skuggahliðar Internetsins um leið og börn 

væru að stíga sín fyrstu skref í netnotkun. Hætturnar væru sannarlega til staðar og þess 

vegna væri mikilvægt að kenna börnum strax að vara sig á þeim. „Það er eins og að kenna 

barni að hjóla en segja því ekki að það gæti dottið,“ eins og Elísa, starfsmaður í félagsmiðstöð 

lýsti ástandinu eins og það hefur birst henni, þegar börn læra á Netið án þess að vera 

meðvituð um hætturnar.  

Algengt er að áður en börn geta lesið, hafi þau þegar tekið ástfóstri við farsíma, spjaldtölvur 

eða fartölvur foreldra eða forráðamanna.24 Guðberg, verkefnastjóri SAFT, sem hefur 

framleitt lesefni um netöryggi og góða nethegðun fyrir börn í formi lestrarbóka, var á þeirri 

skoðun að grunnskólar mættu í enn meiri mæli taka upp kennsluefni SAFT sem beinan hluta 

af náminu. Enn sem komið er, er fræðsluefni SAFT tekið fyrir í tímum eins og lífsleikni en er 

ekki beinlínis inni í námskrá. Guðberg sagði: 

„Við erum ekki síst að útbúa efni sem þar sem við leggjum áherslu á góða siði, hvar er 

hægt að misstíga sig og gæta þess hvaða stillingar maður hefur á félagsnetsíðunum, 

hvaða efni maður birtir, hvað maður gerir aðgengilegt. Vekja athygli á heilbrigðri skynsemi 

því daglega detta inn nýir notendur.“  

Í viðtölunum við grunnskólanemendurna var rætt um netkennslu. Í nokkrum tilfellum nefndu 

þau að eldri systkini eða foreldrar hefðu leiðbeint þeim. Mörg þeirra vissu um „einhverjar 

ógeðslegar síður“ og vissu jafnframt að þau gætu komist að þeim í gegnum Google, þó 

einhverjir þeirra væru með netsíur sem loka á slíkt. Þegar spurt var um kennslu á vegum 
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skólans vísuðu þau á námsráðgjafa og „einhverja konu“ sem hefur líklegast rætt við þau á 

vegum SAFT eða Heimilis og skóla. Krakkarnir nefndu ekki kennara sína í þessu samhengi né 

skipulagða tölvukennslu innan skóla. Hilmir Heiðar Lundevik, unglingadeildarkennari sem 

rætt var við, nefndi að hann talaði reglulega um netnotkun við nemendur sína, meira á 

óformlegum nótum en í beinu kennsluefni. Hans skoðun er að bæði í tengslum við Internetið 

og farsíma væri lykilatriði að setja skýrar reglur um notkun frá byrjun. Hilmir segir að 

unglingar vilji hafa mörk því þá viti þeir hvað má og hvað ekki. Ef reglur eru á reiki verði 

erfiðara að taka á málum sem upp kunna að koma. Elísa, starfsmaður félagsmiðstöðvar, 

útskýrði að tölvu- og netþekking unglinga væri miklu meiri en þau læra nokkru sinni í skóla. 

Jafnframt að unglingar hneyksluðust oft á því sem þeim hafi verið kennt í tölvutíma vegna 

þess að það væri eitthvað sem þau hefðu mörg kunnað í fjölda ára. Heiða Kristín, móðir og 

framkvæmdastjóri, tók í sama streng og lýsti því að skólakerfið í Reykjavík væri ekki 

undirbúið fyrir jafn netvædd börn og alast upp um þessar mundir. Tölvustofur væru illa 

búnar að mati nemenda og stæðu engan veginn undir væntingum þeirra í heimi þar sem allt í 

tengslum við Netið á helst að gerast á nanósekúndu.  

Það er hægt að fræðast um ótal aðrar hliðar tækni og Internets eins og Guðberg, 

verkefnastjóri SAFT, lýsti fyrir mér. Ein hliðin er græn tækninotkun, það er hvernig megi 

endurnýta tæki og tól á umhverfisvænan hátt án þess að þau endi á ruslahaugum. Í 

framhaldi af pælingum um græna netnotkun og hvað gert er við gömul tæki og tól eru 

áhugaverðar ábendingar sérfræðinga um geymslu gagna í tölvum sem fyrri eigendur hafa 

hent. Áður vistuð gögn eru samkvæmt þeim alltaf til á einhverjum hörðum diski, þrátt fyrir 

að fyrri notendur telji að þeim hafi verið eytt. Sama á við til dæmis um upplýsingar í gömlum 

farsímum. Þó manneskja telji sig hafa eytt upplýsingum út, gömlum hringiskrám eða sms-

skeytum, er ekki endilega víst að svo sé. Þeir sem hafa tækniþekkingu til, hafa stundað það 

að kaupa gamla farsíma til þess að kanna hvort fyrri notendur hafi eytt viðkvæmum 

upplýsingum áður en þeir seldu eða gáfu síma sinn. Dæmi eru um að bankanúmer hafi 

fundist í slíkum tækjum, lykilorð, aðgerðaáætlanir fyrirtækja og jafnvel tölvupóstar á milli 

giftrar konu og ungs kærasta hennar.25 Margir nemendanna nefndu þetta í sambandi við 

Netið, að allt sem sett væri inn á Netið, ætti Netið og erfitt gæti reynst að ná því aftur út af 
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því til einkanota. Í framhaldinu drógu þau flest þá ályktun að notendur yrðu að gæta sín á því 

hverju þeir væru að hlaða inn á Netið. „Þú ert það sem þú borðar“ er löngu orðið frægt 

slagorð þegar kemur að heilbrigðu mataræði. Slagorðið „Þú ert það sem þú skrifar á 

lyklaborðið“ á einnig við, sérstaklega þegar verið er að færa upplýsingar inn á Internetið. Þar 

með er efnið orðið öllum aðgengilegt og ekki endilega víst að viðkomandi geti strokað það 

út. Töluð orð verða ekki aftur tekin og skrifuð orð á Internetið verða heldur ekki endilega 

aftur tekin. „Ég passa mig alltaf að segja ekki eitthvað sem ég vildi ekki að allir heyri,“ sagði 

ungur grunnskólanemi um MSN-notkun sína og lýsti því hvernig aldrei er hægt að vita 

fullkomlega hvaða manneskja sé á hinum enda samtalsins og hvort aðrir séu viðstaddir. 

4.5 Persónustuldur 

Persónustuldur á Netinu á sannarlega ekki bara við um yngstu kynslóð netnotenda þó allir 

viðmælendur úr þeim hópi hafi lýst því hversu auðvelt væri að villa á sér heimildir á Netinu. 

Algengast var að þau lýstu því hversu auðvelt það væri að þykjast vera einhver annar, til 

dæmis á rafrænum samskiptamiðlum – búa til síðu í nafni Paris Hilton, Justin Bieber eða 

eldra systkinis. Grunnskólanemendurnir voru sammála um að slíkt væri oftast gert í gríni og 

að það væri ekki siðferðilega rétt að villa á sér heimildir. En heimsbúar eru ekki allir sammála 

krökkunum. Fjölmörg dæmi er um einstaklinga sem villa á sér heimildir á spjallrásum eða 

samskiptamiðlum í ýmsum tilgangi. Sumir fullorðnir villa á sér heimildir og reyna að lokka 

ólögráða einstaklinga til þess að hitta sig. Aðrir fullorðnir reyna að góma þá sem hafa óeðlileg 

samskipti við ólögráða einstaklinga á Netinu, með því að þykjast sjálfir vera börn undir 

lögaldri. Þessir í síðarnefnda hópnum hafa verið nefndir rafrænir englar (e. Cyber Angels). 

Forsprakki rafrænu englanna, Parry Aftab, hefur lýst því að hún geti farið inn á hvaða 

rafrænu spjallrás sem er sem 12 ára stúlka og lent bæði í daðri og staðið frammi fyrir 

óviðeigandi, kynferðislegu spurningaflóði innan tveggja mínútna.26 Er dæmið um Aftab í anda 

þess sem Elísa, starfsmaður félagsmiðstöðvar, lýsti. Sem hluta af rannsóknarverkefni sínu í 

háskóla þóttist hún vera unglingsstúlka á samskiptavefnum www.einkamal.is. „Á hálftíma 

vorum við með yfir 20 pósta. Allt frá mönnum sem vildu spjalla, upp í virkilega grófar lýsingar 

á því hvað þrír karlmenn vildu gera við þessa stelpu.“ Ég spurði Elísu hvort ekki væri líklegt að 

þessir „þrír karlmenn“ gætu einmitt líka verið að þykjast. Hún játaði því en sagði í 
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framhaldinu frá sama verkefni, þegar karlmaður, sem vissi ekki að kveikt væri á vefmyndavél 

á tölvu sinni, talaði við þessa ungu stelpu sem var ekki til. Í gegnum vefmyndavélina sá Elísa 

að hann var með giftingarhring og heyrði hann jafnframt tala við eiginkonu sína í símann 

meðan hann reyndi á grófan hátt við þessa unglingsstelpu sem var önnur en hún sagðist 

vera. Fyrrnefnd Formspring síða var einnig nefnd í samhengi við persónustuld og nafnleynd, 

þar sem enginn veit hver spyr notendur spurninga en slíkt fannst Þórunni, starfsmanni 

félagsmiðstöðvar, auka á viðbjóð sem fyrirfinnst á slíkum síðum. „Maður veit ekkert frá 

hverjum þetta er. Þetta gæti verið frá 14 ára gömlum krökkum eða fimmtugum kalli í 

Vesturbænum, maður hefur ekki hugmynd,“ sagði hún.  

 

Fyrir tilkomu Netsins var erfiðara að villa á sér heimildir. Sá sem afgreiðir í bókabúð getur séð 

hvort 12 ára krakki eða fullorðin manneskja fjárfestir til dæmis í klámblaði. Slíkt er hins vegar 

erfiðara á Netinu. Þessi gryfja Internetsins, hversu auðvelt er að villa á sér heimildir og 

þykjast vera einhver annar, hefur orðið til þess að harkalega hefur verið tekist á um hvort og 

hvernig sé hægt að hafa stjórn á upplýsingum sem flæða um Netið.27 Í þeirri umræðu má þó 

ekki gleyma kostum nafnleyndar í sumum tilfellum. Með því móti hefur almenningur 

tækifæri til þess að koma á framfæri nafnlausum ábendingum um viðkvæm málefni sem þeir 

hefðu mögulega ekki gert að öðrum kosti. 

4.6 Almenn internet- og tækninotkun 

Heimurinn hefur breyst mikið á skömmum tíma. Í dag eru flestar upplýsingar sem snerta 

fyrirtæki, stofnanir og persónulegar minningar geymdar á rafrænu formi í tölvum eða á 

hörðum diskum. Um leið og upplýsingar, á hvaða formi sem er, hafa verið vistaðar á tölvu 

einhvers staðar í heiminum, geta þær ferðast um jörðina á örfáum sekúndum. Bæði skjöl 

sem allir „ættu að sjá“ og skjöl eða efni sem „enginn ætti að sjá“. Stafræna byltingin hefur 

breytt og mun halda áfram að breyta mannlegu lífi á jörðinni.28 Á síðustu tveimur áratugum 

hefur tækninni fleygt fram með óútreiknanlegum hætti. Farsímar, MP3 - spilarar, stafrænar 

myndavélar, tölvupóstur og Internetið er einungis lítill hluti þeirrar tækni sem fundin hefur 

verið upp. Fjölmargar heimildir eru til um hina svonefndu upplýsingaöld, þegar aldrei fleiri 
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manneskjur hafa haft aðgang að jafnmiklum upplýsingum og nú. Jafnan er talið að 

internetbyltingin sé ódýrum tölvum og háhraða Interneti að þakka. Sagt er að mannfólkið 

eigi í flóknu sambandi við tækni: við sem heild sköpum hana en um leið og hún er orðin til 

gæti hún breytt lífi okkar um alla framtíð. Hún getur gjörbylt því hvernig við eigum í 

samskiptum, hvernig við lítum á umhverfi okkar, hvernig við störfum eða nýtum frítíma 

okkar. Sumar breytingarnar eru vafalítið til hins betra en aðrar ekki.29 Til marks um hversu 

hraðar breytingar hafa orðið varð tölvupóstur ekki útbreiddur meðal almennings fyrr en seint 

á 20. öld og það voru Internet og tölvur ekki heldur. Íslendingar tengdust Netinu í júlí 1989 

þó netvæðing landsins hafi hafist nokkrum árum fyrr.30 Miklu meiri hraði hefur einkennt net- 

og tækniþróun í tengslum við Internetið á allra síðustu árum. „Möguleikum hefur fjölgað 

gríðarlega… fjölmiðlar eru ekki lengur spegillinn sem við speglum okkur í. Við erum eiginlega 

öll orðin að fjölmiðlum,“ sagði Andrés almannatengill um aukna möguleika í rafrænum 

samskiptum nútímafólks. Nokkrir viðmælendur töluðu um hraðar breytingar á síðustu árum. 

Ellen Loftsdóttir, stílisti, ræddi um gjörbreytt landslag sérstaklega með tilliti til þess valds sem 

tískubloggarar hafa öðlast á kostnað stórra tískutímarita. Heiða Kristín, framkvæmdastjóri, 

ræddi þá staðreynd að þó hún sé ekki orðin þrítug eru ekki nema fáein ár síðan hún fór að 

nota Netið í jafnmiklu magni og í dag. Í viðtali lýsti hún fyrstu netnotkun sinni sem fór fram 

árið 1998 þegar hún var 15 ára. Heiða Kristín tilheyrir ekki internetkynslóðinni, sem elst upp í 

dag, en elur upp tvo drengi sem tilheyra henni. Hún segir mikinn mun á netnotkun sinni á 

yngri árum og netnotkun drengjanna sem eru þriggja og sex ára. Þeir alast upp við tæknina, 

þora að fikta endalaust og finnst hún sjálfsagður hluti tilveru sinnar enda hafa þeir „engan 

annan heim en þennan til þess að bera saman við“ eins og móðir þeirra orðaði það. Þrír 

viðmælenda nefndu sérstaklega hversu krefjandi væri að starfa í netmálum, þar sem heilu 

stýrikerfin umbyltast með reglulegu millibili, nýjar vefsíður eru stofnaðar daglega og 

óprúttnir aðilar reyna í sífellu að finna fleiri leiðir til þess að svíkja og stela. Starfsmaður 

nýsköpunarfyrirtækis talaði um mikilvægi þess að vera á tánum og fylgjast vel með. Svavar, 

sérfræðingur í netöryggismálum sagði það algjört púl að vera „tölvunörd“ á tækniöld. Varla 

væri hægt að taka nokkurra daga frí án þess að eiga á hættu á því að allt umhverfi sé 

gjörbreytt. Svavar sagði: 
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„Maður þarf stanslaust að fylgjast með. Það er alltaf eitthvað nýtt, það þarf stanslaust að 

fylla upp í öryggisholur. Ef maður ætlar að vinna í þessum geira verður maður að vera í 

vinnunni. Þeir sem útskrifuðust úr tölvunarfræði fyrir 5 árum eru úreltir í dag hafi þeir ekki 

fylgst með og unnið í geiranum. Ef þú lærir endurskoðun breytist hún lítið á fimm árum. Í 

tæknigeiranum kemur alltaf eitthvað nýtt.“ 

4.7 Eins og eldur: Hægt að nota til góðs og ills 

Þó það komi ekki fram í öllum viðtölunum í þáttunum voru flestir viðmælendur sammála því 

að Internetið og tækni sem fylgir því hefðu sömu eiginleika og eldur. Hægt væri að nota 

hvort tveggja til góðs og ills. Sú staðreynd endurspeglar marga þætti mannlegrar tilveru – 

baráttu góðs og ills í trúarbrögðum, bókmenntum, kvikmyndum, stjórnmálum, íþróttum. Hún 

rennir stoðum undir þá hugmynd að í manneskjum búi himinn og hel eins og ótal höfundar 

og listamenn hafa lýst. Við vitum þetta sjálf, að í flóru fólks á jörðinni fyrirfinnast bæði góðar 

og vondar manneskjur. Þær andstæður birtast með skýrum hætti á Internetinu, þeim 

yfirþjóðlega stað sem heimsbúar eiga og nota í sameiningu. Flestir viðmælendanna voru 

sammála um að Internetið væri tól á stórum skala, hægt væri að búa til, fræðast um, taka 

þátt í einhverri mestu snilld í heimi með því en jafnframt væri hægt að skoða, búa til og 

verða þar vitni að einhverjum ömurlegustu hlutum í heimi. Þeir sem rætt var við komust 

flestir að þeirri niðurstöðu að mestu máli skipti hvaða og hvers konar manneskja notaði 

Internetið og í hvaða tilgangi. Einnig að samhliða aukinni tækni væri sífellt opnað á nýjar 

hættur. Við slíkt tilefni sagði Guðberg verkefnastjóri SAFT að löggjafi yrði alltaf á eftir 

tækniþróun.  

„Í samfélagi eru alltaf einhverjir sem misstíga sig og nota illa verkfærin. Ég held að við 

breytum því aldrei. Það er bæði tilfinning mín og staðreynd að löggjafinn verði alltaf að 

elta tækniþróun. Það á ekki bara við hér á landi,“  

sagði hann. Engan þarf að undra að löggjöf þurfi í sífellu að elta, enda gefur það augaleið að 

erfitt er fyrir einstök ríki að setja lög um alþjóðlegt og yfirþjóðlegt svæði. Í ljósi umfangsins 

starfar alþjóðalögreglan Interpol með ríkjum í heiminum meðal annars við að uppræta 

rafrænt kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. Sum ríki fara þá leið að loka fyrir efni á landsvísu 

en í þeim flokki má nefna Kína og stóran eldvegg ríkisins sem hindrar að ótal 

leitarniðurstöður birtist kínverskum netverjum. Önnur ríki meta kosti Internetsins meira en 
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gallana en hafa þó, ásamt einstaklingum og fjölskyldum, í auknum mæli reynt að „sía mesta 

viðbjóðinn út.“  

„Við erum að vinna að því að koma inn síun á landsvísu. Allt efni sem sýnir börn í þessum 

aðstæðum [beitt kynferðislegu ofbeldi] verði merkt með STOP - merki. Við viljum stöðva 

útbreiðsluna, vernda börn hér að þau rekist ekki á þetta. Líka vernda börnin sem hafa 

orðið fyrir ofbeldi. Þetta er gífurlegur iðnaður. Netið og tækni tengd Netinu, myndavélar og 

allir þessir símar sem hægt er að nota hvar og hvenær sem er – það hefur aukið 

dreifinguna sem eykur eftirspurn og framleiðslu. Ekki lengur er hægt að tala eingöngu um 

þetta sem „pedófíla“. Þetta er orðin söluvara. Bara „bissness“,“  

sagði Petrína Ásgeirsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaheilla. Hún telur raunhæft að slíkt STOP-

merki á landsvísu verði tekið í notkun innan fárra ára. Jafnframt útskýrði hún að þolendur 

kynferðisofbeldis á Netinu gætu verið hvaðan sem er úr heiminum en í hinum vestræna 

heimi, þar sem mest tækni er til staðar, væri stærsti hópur notenda. Rætt hefur verið um 

enn frekari löggjöf og reglur í tengslum við Internetið. Víðast hvar er til löggjöf um fjölmiðla 

og prentað efni en á mörgum stöðum á eftir að skilgreina Netið og koma einhverjum 

böndum yfir starfsemi sem þar fer fram.31 Eitt er að tala um að löggjöf í tengslum við 

einstaka mál á Internetinu sé nauðsyn, annað er að koma slíkum lögum í gegnum þjóðþing. 

Eins og Guðberg, framkvæmdastjóri SAFT, sagði hefur löggjafinn hingað til verið að elta 

tækniþróun. Löggjöf tekur tíma og þegar hún er loks tilbúin í kringum tiltekin atriði er ekki 

ólíklegt að ný tækni hafi skotið rótum og gert annað og eldra úrelt. Auk þess má ekki 

vanmeta þann hóp fólks um allan heim sem vinnur dag og nótt við að finna nýjar leiðir til 

þess að komast framhjá löggjöf og lögreglu. Elísa, starfsmaður í félagsmiðstöð, lýsti 

ástandinu þannig að „það þyrfti alltaf eitthvað slæmt að gerast til þess að lög væru sett.“ 

Nokkrir viðmælendur töluðu um að brýn þörf væri á frekari löggjöf í tengslum við Internetið 

og nethegðun hér á landi. Petrína, framkvæmdastjóri Barnaheilla, kallaði eftir því að setja 

þyrfti lög um nettælingu barna og ungmenna undir lögaldri. Elísa ræddi um að fyrst af öllu 

þyrfti „að taka miklu, miklu harðar á þeim málum sem koma upp“ en einnig þyrfti að skylda 

foreldra til þess að fræðast um möguleika Internetsins. 

„Foreldrarnir verða að hafa lykilorð barna á tölvunni þangað til þau eru orðin 18 ára. Þó 

foreldri sé vinur barns síns á Facebook er auðvelt að stilla hvað foreldrarnir sjá og sjá 
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ekki. Það þarf líka að vera meðvitaður um friðhelgisstillingar, hugsa vel um myndir sem 

eru settar inn á Facebook ef þær eru ekki þess eðlis að allur heimurinn sjái myndirnar. 

Vera með lista, vini á sérstökum lista, fólk sem þú þekkir „prívat“ og persónulega sem fær 

að sjá meira en aðrir,“  

sagði Þórunn, starfsmaður félagsmiðstöðvar. Í framhaldinu þyrftu þau bæði að vera 

meðvituð um hvað börn þeirra aðhafast á Netinu en einnig hafa lykilorð þeirra að 

samskiptamiðlum til 18 ára aldurs. Guðberg, verkefnastjóri SAFT, ræddi um nýlega löggjöf frá 

Bretlandi, sem hann sér fyrir sér að gæti átt upp á pallborðið á Íslandi. „Í staðinn fyrir að 

byrja með allt opið byrjar notandi með allt lokað“. Þannig segja lögin til um þær fyrirfram 

ákveðnu stillingar sem fylgja bæði farsímum og tölvum séu alltaf þær hörðustu sem eru í 

boði. Í þessu dæmi þyrftu notendur sjálfir að opna fyrir ákveðna þætti sem þeir vildu nota. 

Guðberg sagði einnig: 

„Fyrir þá sem virkilega ætla sér eitthvað stoppar svona sía þá ekki. En hér er allavega 

verið að vernda yngstu notendurna sem eru að fara óvart inn á óæskilegar síður, það er 

alltaf mjög stór hluti sem lendir óvart í því.“  

En hafa foreldrar tæknina til þess að vakta börnin sín? Petrína, framkvæmdastjóri 

Barnaheilla, kallaði börn og unglinga innfædda netverja en foreldra aðflutta netverja en 

líkingin er til marks um hversu mikill munur er á þekkingu hópanna, hin yngri væru alltaf 

nokkrum skrefum á undan. Hún sagði að þegar netkynslóðin eignist börn muni munur á 

netþekkingu minnka og erfiðara verði fyrir börn og ungmenni að komast upp með hluti á 

Netinu, sem krakkar í dag komast upp með. Tekist hefur verið verið á í fjölmörgum dóms- og 

lögreglumálum tengdum kynferðislegum sms-sendingum (e. sexting) og myndskilaboðum í 

gegnum farsíma sem innihalda meðal annars nekt ólögráða einstaklinga. Bandarískar 

kannanir benda til þess að unglingar þar í landi þekki vel til málaflokksins og hafi mörg fengið 

slík skilaboð send.32 

Margrét Stefánsdóttir, upplýsingafulltrúi Símans telur að viðhorfsbreyting til Internetsins hafi 

orðið á allra síðustu árum í hugum Íslendinga Hún líkti viðhorfsbreytingu til Netsins við 

viðhorfsbreytingu til notkunar öryggisbelta og útbreiddari notkun þeirra sem átti sér stað 

fyrir fáum áratugum. Margrét sagði: 
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„Á árum áður þótti ekkert tiltökumál að börn notuðu ekki öryggisbelti. Internetið til þessa 

hefur verið galopið en nú hefur orðið vitundarvakning. Nú er verið í auknum mæli að loka 

efni sem getur verið börnum skaðlegt.“ 

Margrét ræddi einnig um netvara Símans, sem 13% heimilda nota í dag vegna ótal hætta 

þegar Internetið er annars vegar. „Ung stúlka leitar að Barbie á Netinu og getur fengið alls 

konar viðbjóð. Eitt músarklikk og hún er komin inn í einhvern ógeðslegan heim.“ Að hennar 

sögn merkja forsvarsmenn Símans aukningu í áhuga, fyrirspurna og notkun netvarans.  

Eins og flestir vita er Internetið – sem heild – hvorki staður fyrir börn né unglinga undir 

lögaldri og heldur ekki þá viðkvæmu. Varla nokkuð foreldri myndi leyfa 13 ára dóttur sinni að 

tala við ókunnugan mann um kynlíf eða leyfa afkvæmi sínu að skoða ljósmyndir tengdar 

efninu einu síns liðs. Þaðan af síður leyfa fjögurra ára barni að skoða raunverulegar ljós- eða 

hreyfimyndir af stríði, ofbeldi og dauða. En nákvæmlega þessar aðstæður er auðveldlega 

hægt að koma sér í á Netinu.33 „Klukkan er ellefu að kvöldi til. Veist þú hvar barnið þitt er á 

Netinu?“ spurði USA Today í umfjöllun um „rafræn rándýr“ (e. cyber predators) eins og 

margir fjölmiðlar hafa velt fyrir sér á síðustu árum.34 Sama var uppi á teningnum árið 1995, 

þegar tölvur og Netið voru í mikilli sókn hjá almenningi. Þann 3. júlí það ár var skrifað stórum 

stöfum yfir forsíðu tímaritsins Time Magazine: TÖLVUKLÁM (e. CYBERPORN). Rannsókn 

blaðamanna tímaritsins 18 mánuði aftur í tímann leiddi í ljós að klám og klámfengnar 

ljósmyndir fundust í gríðarlegu magni á Netinu.35 Í aðeins nokkurra „smella“ fjarlægð frá 

notendum - ef þeir vilja.36 Þessi umfjöllun fjölmiðla sýnir að fyrir síðustu aldamót voru 

vandamál tengd Netinu til staðar – og einhverjar dekkstu hliðanna komnar í ljós - en 

jafnframt að árið 2011 er enn verið að berjast við þær. Að því sögðu skal ekki dregið úr því að 

vitundarvakning hafi orðið. Í samræðum við ungmennin kom í ljós að þau vita bæði hvernig á 

að komast inn á slíkar síður en einnig hvernig á að leyna því fyrir foreldrum eða 

forráðamönnum. „Mamma setur stundum reglur á Netinu. Hún getur séð allt sem ég hef 

verið að nota. En þú getur líka eytt öllu, getur farið í „clear history“,“ sagði ungur 

grunnskólanemi. Þó engan veginn sé hægt að spyrna því saman – að fara á óviðeigandi síður 
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og eyða gögnum um það er tæknin sannarlega til staðar og hana þekkir unga fólkið. En 

ýmislegt er hægt að gera til þess að fyrirbyggja að börn þvælist ein um Internetið á síður sem 

þau hafa ekkert erindi á. Á heimili Mjallar og Gunnar Elísu, mæðgnanna sem ég ræddi við, 

sýndu þær mér hvar heimilistölvan stendur í opnu rými, mitt á milli stofu og eldhúss. 

Staðsetning tölvunnar er ekki tilviljun heldur er hún í opnu rými til þess að yngstu 

fjölskyldumeðlimirnir hafi ekki kost á því að loka sig af – ein með Internetinu. Mjöll og 

Gunnur Elísa sögðust ræða mikið um Netið og voru sammála um að hreinskiptnar samræður 

um það og allt sem því fylgir væri lykillinn að öryggi yngri kynslóðarinnar á Netinu. Netfang 

Mjallar er skráð inn á allar síður sem dóttirin notar og hún reynir eftir fremsta megni að 

kynna sér möguleika samskiptamiðla til þess að vera betur upplýst um tækifæri og hættur 

þess. Þær telja að öryggi beggja sé meira þegar foreldrarnir fylgjast vel með. Mjöll sagði: 

„Rauði þráðurinn í gegnum allt er trúnaður og traust. Hún gerir ekkert nema hafa mig með 

í ráðum. Ef hún er að fara inn á einhverjar nýjar síður er ég með. Hún sýnir mér og ég 

skoða og les yfir.“  

Ég spurði Gunni Elísu hvort henni fyndist þetta gott fyrirkomulag. „Auðvitað. Mér finnst 

skipta máli að mamma og pabbi fylgist með.“ Þrátt fyrir það getur verið freistandi að nota 

Netið sem barnapíu eftir erfiða daga eins og móðirin Heiða Kristín talaði um þó slíkt væri 

verulega óábyrgt.  

4.8 „Vandi er um slíkt að spá“ 

Tveir viðmælendur mínir vildu ekki tjá sig um hvað þeir teldu að myndi gerast þegar kæmi að 

tækniþróun á Internetinu í náinni framtíð. Báðir báru þeir því við að það væri ekki möguleiki 

að vita hvað gerðist næst, tækninni fleygði það ört fram að erfitt væri að sjá fyrir hvað 

gerðist innan fáeinna vikna. Annar þeirra er sérfræðingur í netöryggi og hinn starfar á 

netmiðli. Það að þessir tveir væru ekki tilbúnir að rýna til framtíðar í netmálum fannst mér 

sýna ágætlega hversu erfitt það er. Svavar netöryggissérfræðingur sagði: 

„Ég hef reynt þetta… það er allt svo óráðið og ekkert hægt að segja til um hvað gerist. Í 

fyrra, ef þú hefðir sagt mér að SAMSUNG væri með besta símann í ár, hefði ég sagt 

glætan!“  

Þrátt fyrir að þessir tveir hafi ekki þorað að spá neinu voru þeir, sem og nokkrir aðrir 

viðmælendur, sammála um að farsímar – svokallaðir 3G eða 4G – myndu leika stórt hlutverk 
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í náinni framtíð. Í því samhengi ræddu margir sérstaklega um smáforrit, svokölluð „öpp“ (e. 

apps) sem fyrirtæki, tónlistarmenn, fjölmiðlar og fjöldi annarra aðila nýta sér. Fyrir fáum 

árum var aðaláhyggjuefni foreldra hvers konar efni börnin þeirra gætu rekist á á Netinu. Með 

tilkomu síma af þriðju og fjórðu kynslóð hafa áhyggjur af símanotkun til framtíðar bæst á 

herðar forráðamanna.37 Petrína, framkvæmdastjóri Barnaheilla, sagði að aðgangur að 

Internetinu í farsímum gerði það að verkum að aðgangur sé til staðar hvar og hvenær sem er 

og að foreldrar hafi áhyggjur af þeim takmarkalausa aðgangi sem slíkt þýðir. Mæðgurnar 

Gunnur Elísa og Mjöll töluðu um að markaður fyrir snjallsíma væri vaxandi, a.m.k. til náinnar 

framtíðar litið. Mjöll nefndi að miklu máli skipti að þrátt fyrir að börn og ungmenni séu alltaf 

með búnað á sér sem gerir þeim kleift að tengjast Netinu, hegði þau sér ekki öðruvísi en ef 

þau væru í borðtölvu með foreldrum sínum. Í því samhengi lagði hún áherslu á að börn og 

unglingar sem hefðu fengið góða grunnkennslu í raf- og stafrænum samskiptum og væru 

heiðarleg við foreldra og forráðamenn þó þau gætu komist upp með að vera það ekki. 

Þórunn, starfsmaður félagsmiðstöðvar, sagði að það eitt væri öruggt að það kæmi alltaf 

eitthvað nýtt. Ný tækni, nýjar vefsíður og svo framvegis. 

„Þegar eitt er búið kemur annað. Við þurfum að vera vakandi þegar það kemur eitthvað 

nýtt. Við sem vinnum með þeim [börnum og unglingum] þurfum að kynna okkur það strax 

og þurfum að vera jafngóð í því og þau,“  

sagði hún. Upplýsingafulltrúi Símans ræddi um þróun farsíma og þá staðreynd að netvari er 

enn ekki fáanlegur fyrir þá, heldur eingöngu fyrir tölvur með fasta ip-tölu. Þó tók hún fram að 

verið væri að þróa netvara fyrir farsíma. Enn á ný má ekki gleyma ótvíræðum kostum einmitt 

þess að hafa bæði Internet og myndavél við höndina í farsímum hvenær sem er eins og 

Þórarinn Hjálmarsson, starfsmaður vefja www.bland.is benti á.  

„Fólk er farið að sækja vefinn okkar, ekki bara frá tölvunni sinni heldur í símanum, í 

gegnum smáforrit. Það sem smáforritin hafa gert okkur kleift er að þú getur núna verið 

heima hjá þér og tekið mynd af skrifborðinu sem þú ætlar að selja [á Barnalandi] og sent 

það inn á vefinn sem auglýsingu í gegnum símann þinn. Síðan getur þú séð um söluferlið 

allt í gegnum símann.“  
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4.9 Netið veitir vald 

Í samtölum við 26 viðmælendur mína nefndu þeir, á einn eða annan hátt, hvernig Internetið 

hefði fært almenningi aukið vald. Stílistinn sagði að bloggarar hefðu tekið sér áður óþekkt 

völd innan tískugeirans og ógnuðu stöðu stórra tískufjölmiðla með því að höfða til 

almennings, vera ókeypis, tala mannamál og vera eldfljótir að koma skrifum sínum frá sér. 

Þórarinn, starfsmaður www.bland.is, lýsti því að vefnum væri að mestu leyti haldið uppi af 

notendum sjálfum sem sjá að mestu leyti um ritstjórn. Með því móti væri milligöngumaður, 

miðlari, að miklu leyti gerður óþarfur. Andrés almannatengill lýsti þeirri skoðun sinni að 

Netið hefði gert öllum kleift að verða sínir eigin fjölmiðlar. Hann útskýrði að með Netinu 

hefði „venjulegt fólk“ farið úr því hlutverki að neyta einungis upplýsinga sem „aðrir“, í 

merkingunni stórir fjölmiðlar, „mötuðu“ ofan í það, yfir í það að vera meri gerendur og eigin 

miðlar. Í framhaldinu ræddi hann um „arabíska vorið“ þegar venjulegt fólk – bloggarar – 

undirbjuggu byltingu í bæði Túnis og Egyptalandi árið 2011 með hjálp rafrænu 

félagsmiðlanna Facebook ogTwitter en einnig í gegnum sms-sendingar. Margir bíða eftir 

byltingu almennings víðar í heiminum. Kínverjar hafa margir fundið leiðir framhjá 

ritskoðunarstefnu yfirvalda sem miðar að því að hindra upplýsingaflæði frá Vesturlöndum á 

rafrænu formi. Ef kínverskur almenningur vill getur hann komist framhjá þessum síum, 

jafnvel á alþjóðlegum kaffihúsum, og til dæmis lesið skrif bloggara um kosti lýðræðis, sem 

stjórnvöld hafa viljandi lokað fyrir.38 Einnig má nefna ýmiss konar netsamfélög um víða 

veröld – fólk með sameiginlega hagsmuni eða áhugamál - sem hafa fengið bæði styrk, athygli 

og aukinn kraft frá einstaklingum sem eiga við sams konar vandamál eða hindranir að etja. 

Nefna má fólk sem þjáist af sjaldgæfum sjúkdómum, sem hefur komist í tengingu við aðra í 

sömu stöðu. Bloggarar, rithöfundar og alls konar „pennar“ geta náð augum og eyrum 

milljóna með hjálp Internetsins og samskiptamiðla án þess nokkru sinni að semja við 

útgáfufyrirtæki. Sama á við um grínista, stjórnmálaleiðtoga, leikara eða aðra sem vilja koma 

skoðunum sínum eða hæfileikum á framfæri.39 Það sama gildir um tónlistarmenn og annað 

listafólk eins og Gylfi Blöndal, starfsmaður nýsköpunarfyrirtækis á Netinu, ræddi:  
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„Helstu breytingarnar [á síðustu árum] eru að nú eru listamenn ekki jafnháðir því að vera 

bundnir útgáfum. Þeir hafa öll tól í höndunum til að kynna sig og því hefur hlutverk útgáfa 

orðið veigaminna […] Netið hefur fært tónlistarmönnum vald, er algjör vendipunktur […] 

og mun halda áfram að vera það.“  

Í dag er nóg að eiga forrit á borð við Garage Band í eigin tölvu og nota samfélagsmiðla í alls 

konar „plögg“. Hljóð- eða myndupptökumöguleikar eru orðnir staðalbúnaður í farsímum og 

fartölvum og þess vegna geta orð eða upplýsingar ferðast þvert á landamæri á ógnarhraða. 

Það þarf ekki lengur að fara með slíkt efni í gegnum þröngar síur útvarps- og sjónvarpsstöðva 

eða annarra miðla. Kirkjan ræður ekki lengur hvað er sagt um hana eða í nafni hennar og ekki 

heldur stjórnvöld ólíkra landa. Þegnarnir hafa tæknina í höndum sér og geta nýtt hana eins 

og þeim er tamast.40 Nú geta notendur fjölmiðla, almenningur eða viðskiptavinir fyrirtækis 

átt í meiri og nánari samskiptum með hjálp Netsins.41 Nægir í þeim flokki að nefna nærtæk 

dæmi frá Íslandi eins og vefsíðurnar www.betrireykjavik.is og www.betraisland.is. Þar eiga 

höfuðborgarbúar og Íslendingar kost á því að leggja inn hugmyndir um nærumhverfi til 

stjórnvalda og ræða hugmyndir annarra, fá tækifæri til þess að hafa eitthvað um málin að 

segja.42 Fyrirtæki nýta sér einnig gagnvirk samskipti við viðskiptavini. Bæði í gegnum 

samskiptaforrit eins og Facebook, þar sem hægt er að svara fyrirspurnum eða taka við 

ábendingum neytenda á mjög einfaldan máta, en einnig í gegnum sérhannað netspjall. Með 

aukinni tækni hafa hlutverk og völd einstaklinga, fyrirtækja og annarra aðila riðlast. Áður 

skrifuðu blaðamenn fréttir, fyrirtæki framleiddu vörur og einstaklingar í 

skemmtanaiðnaðinum skemmtu fólki á þar til gerðum skemmtunum. Í dag er öldin önnur. 

Fólk um víða veröld kynnist ekki lengur málum einungis í gegnum fréttatíma heldur getur 

sjálft lesið sér til í frumgögnum, hlustað á grínista flytja uppistand um málefni líðandi stundar 

og lesið skoðanir fjölda bloggara eða pistlahöfunda. Fjölmiðlar eru hættir að miðla einungis 

staðreyndum og fréttum og hafa í síauknum mæli blandað skemmtiefni við fréttir, 

sérstaklega þeir miðlar sem blómstra á Internetinu. Í þessu samhengi hefur enska orðið 

„infotainment“ (sambland af orðunum information, í. upplýsingar og entertainment, í. 

skemmtun) orðið til. Hugtakið infotainment vísar til þess hrærigrauts netmiðla þar sem öllu 

ægir saman: fréttum, skemmtiefni, fyndnum myndböndum og alvarlegum viðtölum. Í 
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þessum tilfellum geta mörk á milli frétta/ upplýsinga og skemmtiefnis orðið óskýr, jafnvel 

ósýnileg. Talið er að þessi óskýra blanda hafi orðið til vegna mikillar samkeppni á 

fjölmiðlamarkaði á undanförnum árum. Miðlar reyna eftir fremsta megni að setja 

umfjöllunarefni sín fram á sem skemmtilegastan eða „sjokkerandi“ máta til þess að fanga 

athygli lesenda. Vandamálið er hins vegar að fréttir eiga ekkert alltaf nokkuð skylt við 

skemmtun. Fréttir eru staðreyndir um samfélag manna, það samfélag sem við búum í. 

Fjölmiðlar búa þannig við þrýsting um að vera frekar skemmtilegir en nákvæmir, ellegar 

missa áhorfendur eða lestur. Kannski hafa neytendur fjölmiðla í gegnum tíðina orðið svo 

leiðir á fyrirsjáanlegum umfjöllunarefnum og sögum að þeir þrá í sífellu eitthvað nýtt, 

spennandi, eitthvað sem kemur þeim á óvart.43 Í umræðum um hvaða efni börn og unglingar 

skoða og nýta sér á Internetinu kom sterklega í ljós að grunnskólanemar sem ég talaði við 

skoða mikið af því sem að ofan er kallað blanda upplýsinga- og skemmtanaefnis. Rímar það 

við notkun þeirra á Internetinu í afþreyingar- og skemmtanaskyni eins og fjallað var um að 

framan. Einnig var eins og þau gerðu ekki endilega greinarmun á fréttum af til dæmis 

innlendum stjórnmálum og fréttum um söng- eða leikfólk úti í heimi. Þegar ég spurði hvaða 

fréttamiðla þau skoðuðu helst nefndu þau meðal annars www.mbl.is, www.visir.is og 

www.bleikt.is. Í framhaldi af því spurði ég hvað gæti valdið því að þau smelltu á fyrirsögn. 

„Það stendur kannski hvað gerist næst?“, sagði einn 12 ára viðmælandi og vísaði þannig í 

fyrirsagnir netmiðla sem hafa það markmið að lokka lesendur til þess að smella á fréttina 

með óræðri fyrirsögn sem gefur til kynna um að eitthvað spennandi bíði þeirra sem smella. 

Fleiri svör ungu viðmælendanna voru í þessum anda aðspurðir hvernig þeir velja fyrirsagnir.  

Það hefur reynst erfitt að setja netmiðlum einhvers konar siðferðisviðmið þegar kemur að 

þessari blöndu umfjöllunarefna á vefjum í bland við lokkandi fyrirsagnir. Einnig hefur það 

reynst mikil þraut bæði forráðamanna netmiðla og ekki síður lesenda þeirra að vita hvað er 

satt, rétt og ekki síst viðeigandi. Fjöldi fyrirtækja hefur með auglýsingaherferðum sínum 

einmitt nýtt sér umhverfið á vefnum, þar sem allt virðist vera hægt og vera leyfilegt. Til 

dæmis hafa sum fyrirtæki farið þá leið að kaupa bloggara.44 Ellen stílisti ræddi um þetta í 

samhengi við tískuhús sem geta samið á bakvið tjöldin við vinsælan tískubloggara, sem nær 

til fjöldans, að tala ætíð vel um föt frá viðkomandi merki. Umræddur tískubloggari gæti í 

staðinn fengið mikið magn fatabirgða eða fjárupphæð. Önnur fyrirtæki hafa brugðið á það 

ráð að borga leikkonu fyrir að „vídjóblogga“ sem væri hún 16 ára venjuleg stúlka. 
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Viðkomandi leikkona gæti haft falinn boðskap í skilaboðum sínum um tiltekna vöru eða 

hugmynd sem viðkomandi fyrirtæki greiddi henni fyrir. Meðan umhverfið er þannig getur 

almenningi reynst erfitt að átta sig á því hvenær um er að ræða faldar auglýsingar, keyptar 

auglýsingar eða ekki. Leiðir til þess að blekkja og svíkja neytendur eða halda frá þeim 

upplýsingum eða staðreyndum eru fjölmargar, sérstaklega þegar kemur að miðlun á 

Internetinu.45 Eina ráðið við óheiðarleika eins og dæmin að ofan rekja virðist vera sterk 

siðferðiskennd. Meðan erfitt er að setja lög og sanna að um svik sé að ræða er því miður 

líklegt að margir telji meiri ávinning af því að hegða sér óheiðarlega.  

Það gefur augaleið að dagblöð hafa þurft að bregðast við opnun mikilla tækifæra sem hafa 

opnast í netmiðlun. Dagblöð á heimsvísu hafa á síðasta áratug fjölgað umfjöllunarefnum 

sínum til þess að reyna að halda í lesendur. Það skýrir hvers vegna efnisflokkar eins og 

innlendar fréttir, erlendar fréttir, íþróttir, menning, tímamót, fólk, tónlist og fjöldi annarra 

efnisflokka finnast í sama blaðinu. Stóra breytingin, þegar kemur að dagblöðum, er að 

lesendur, sérstaklega á Vesturlöndum, virðast frekar vilja lesa um stórstjörnur í Bretlandi og 

Bandaríkjunum en hungursneyð í Afríku. Í ljósi þess vilja neytenda hafa áherslur í 

fréttaflutningi dagblaða breyst. Í dag eru dagblöð ekki lengur í sókn þó efnisflokkar eins og 

poppmenning, skemmtun og lífsstíll séu í sókn. Markhópur dagblaðanna er talinn eldast með 

hverju ári og talið er að yngsta kynslóðin leiti á önnur mið en í dagblöð til þess að fá sinn 

fjölmiðlaskammt. Þannig eigi dagblaðaútgefendur í nokkru basli með það að finna leiðir til 

þess að höfða til yngstu kynslóðarinnar.46 Ungu viðmælendur mínir höfðu skiptar skoðanir á 

því hvort dagblöð myndu deyja út. Nokkrir töluðu um að meðan dagblöð prentuðu 

teiknimyndasögur og segðu frá bíómyndum á öftustu síðunum myndu þau lifa. Aðrir töldu að 

fjölmiðlun myndi halda áfram að færast í meira mæli inn á Netið. 
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4.10 Málfar á tækniöld 

Þó enginn viðmælandi hafi sagt það er ljóst með hliðsjón af viðtölunum að með þeirri tölvu- 

og nettækni sem Íslendingar hafa tileinkað sér á síðustu árum hafa ýmis erlend orð, aðallega 

ensk, ratað inn í íslenskt tungumál. Allt í senn slettur, beinþýdd ensk orð og útlend orð. Einn 

viðmælandi baðst afsökunar á lélegri íslensku þegar hann ræddi um tæknimál og annar lýsti 

því yfir um leið og viðtalið var búið hversu erfitt hefði verið að þurfa að þýða öll orðin 

eldsnöggt í huganum, sem hann notar venjulega á ensku, yfir á íslensku. Þó auðvitað sé 

ákjósanlegast að tala og miðla á kjarnyrtri íslensku var einfaldlega ekki kostur á því í ljósi 

viðfangsefnisins. Á Íslandi er tækni-tungutakið það enskuskotið að ómögulegt var að fara 

fram á að viðmælendur notuðu einungis íslensk orð yfir hluti sem um var rætt. Þetta á til 

dæmis við orð eins og „app“ eða smásímaforrit, „download“ eða niðurhal sem er borið fram 

að „dánlóda“, „gúggla“ sem flestir eru farnir að þekkja, „adda“ eða biðja einhvern að verða 

vinur sinn á Facebook eða „delete“, „dílíta“, eyða, í framburði viðmælenda. Væntanlega er 

slík aukning á enskum orðum eðlileg þar sem það hlýtur að teljast hentugra að margir 

tölvuiðkendur í heiminum notist við sömu grunnorð í samskiptum. Með því móti verður 

auðveldara að skilja hvert annað, þvert á uppruna eða landamæri. Gera má ráð fyrir að þessi 

ensku tækniorð festist enn frekar í sessi eftir því sem fleiri tileinka sér ólíkar hliðar sem 

tæknin hefur upp á að bjóða. Á hinn bóginn hafa eflaust einhverjir áhyggjur af því að 21. 

öldin komi til með að veikja tungumál þjóðar sinnar bæði á Íslandi og annars staðar í 

heiminum.  

4.11 Netnotkun og netöryggi  

Sú öld sem við lifum á er oft kennd við tækni. Þó hafa ýmis önnur hugtök um hana sprottið 

upp. Þekkingarefnahagurinn, þekkingarþjóðfélagið eða upplýsingaþjóðfélagið með vísun í 

þær upplýsingar sem standa heimsbúum til boða á Internetinu. Önnur nöfn eru bein vísun í 

stafræna tækni 21. aldar; stafræna eða rafræna öldin. Tillögur að nafni aldarinnar eru sumar 

í takt við síaukin samskipti manna á milli: „network“-samfélagið, nýi efnahagurinn eða 

einfaldlega Dauði fjarlægðar.47 Samkvæmt tölum á vegum Hagstofunnar um nettengdar 

tölvur á Íslandi kemur í ljós að ríflega 93% íslenskra heimila hafa nettengdar tölvur og sama 

hlutfall landsmanna frá 16 – 74 notar netið daglega. Á síðustu árum hefur fjölgun nettengdra 
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heimila verið um 2% þó hægt hafi á fjölguninni á síðustu tveimur árum.48 Þeir einstaklingar 

sem rætt var við og starfa hjá netsíðum töluðu báðir um sífellda aukningu í heimsóknafjölda 

með vísun í það hversu margir sækja heimasíður í gegnum farsíma. Þórarinn, starfsmaður 

www.bland.is, fylgist vel með netnotkun Íslendinga í gegnum Google Analytics og útskýrði 

háannatíma í netnotkun. „Helgar eru rólegastar á vefnum. Mánudagar, þriðjudagar og 

miðvikudagar eru okkar stærstu dagar. Umferðin er oft meiri á morgnana, örlítil í hádeginu 

en síðan kemur aukning upp úr klukkan 17, hæg og sígandi. Nær ákveðinni hæð milli níu og 

tíu á morgnana.“ „Íslendingar eru sérstakir,“ sagði Þórarinn og bætti við:  

„Við erum rosalega nýjungagjörn, viljum alltaf fá það nýjasta. Stór hluti þjóðarinnar er á 

Facebook og við erum rosalega framarlega í þessu [...] Það sem er sérstakt er að hér er 

ekki ríkjandi amerísk menning og ekki evrópsk. Menningin hér er sambland af báðu. 

Aðlögunarhæfni okkar er rosalega mikil.“  

Guðberg, verkefnastjóri SAFT, ræddi um það að Íslendingar standi einna fremst þjóða heims 

þegar kemur að netnotkun og netöryggi en nánast öll íslensk börn hafa aðgang að 

Internetinu. Í sama streng tók Svavar, sérfræðingur í netöryggi ríkisins, en aðgengi hér er það 

allra mesta í Evrópu. Margrét, upplýsingafulltrúi Símans, sagði að Íslendingar gætu nánast 

engu bætt við sig þegar kæmi að netnotkun, því nánast allir landsmenn nýttu sér það eins og 

kemur einnig fram í upplýsingum frá Hagstofunni. Hún telur að þróunin verði frekar í þá átt 

að notendur læri betur á tækin, sýni meiri ábyrgð og girði fyrir vafasamt efni. 

Grunnskólanemarnir sem rætt var við við töluðu sumir um að það væri ekki möguleiki að 

tölvur yrðu stærri hluti af lífi okkar einfaldlega af þeirri ástæðu að maður  

„má ekki tileinka tölvum lífi Internetinu. Þú verður að gera eitthvað í alvörunni, fara út og 

nota heilann, röddina og svoleiðis. Tölvurnar taka aldrei, aldrei yfir… nema vélarnar muni 

taka yfir heiminn, það er líklegast. Ég fer alltaf að sofa tilbúinn hjá Playstation 3 tölvunni 

minni með baseball kylfu […] ekki tileinka Internetinu líf þitt – vertu ennþá í alvöru 

heiminum,“  

sagði ungur viðmælandi. Hilmir unglingadeildarkennari sagði að Internetið væri ekki bóla 

sem ætti eftir að springa. „Tölvur og Internet er orðinn stór hluti af okkar daglega lífi. Sífellt 

yngri börn eru orðin fær á tölvur. Þetta er engin bóla sem springur,“ sagði hann. 

Viðmælendur virtust sammála um að við værum orðin mjög vön, eiginlega allt of vön, Netinu 

og kostum þess til þess að geta farið til baka og hætt að nota það.  
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5. EFTIRFYLGNI 

5.1 Hugmyndir um framhald 

Eins og ég hef greint frá fannst mér erfiðast að sjá á eftir hlutum viðtala viðmælenda sem var 

ekki pláss fyrir í þáttunum. Sumt var ekki nógu gott fyrir útvarpsmiðilinn að mínu mati en 

annað var um atriði sem ekki er fjallað um í þáttunum með beinum hætti. Þar sem ég þurfti 

að takmarka mig við fjóra útvarpsþætti og eitt þema í hverjum þeirra var margt sem 

viðmælendur sögðu sem átti ekki við. Í viðtölunum var nokkuð ljóst að Internetið er 

ótæmandi umræðuefni sem flestir eiga sínar persónulegu sögur og reynslu af. Einmitt þess 

vegna var nauðsynlegt að halda skýrum fókus þannig að umfjöllun þáttanna væri ekki of víð. 

Af því efni sem ekki gafst færi á að fjalla nægilega um má nefna mismunandi áhugamál 

stelpna og stráka sem birtist í notkun þeirra á Internetinu. Í viðtölunum kom í ljós að strákar 

á unglingsaldri spila tölvuleiki í miklu meira mæli en stelpur. Oft eru þetta ofbeldisfullir leikir. 

Stelpur eru heldur til þess fallnar að eyða löngum stundum inni á samskiptamiðlum þar sem 

sumar krefjast mikillar athygli fyrir útlit sitt eins og starfsmenn félagsmiðstöðva ræddu. 

Hilmir unglingadeildarkennari nefndi að margt í tengslum við Internetið hefði mjög sterka 

skírskotun í útlit. Til dæmis síður eins og „Hot or Not“ og „Compare Hotness“. Til þess að 

ofureinfalda flókið mál virðist sem strákar sækist í að vera sterkir, berjast og svo framvegis á 

meðan stelpur sæki frekar í að eiga í samskiptum og fá viðurkenningu fyrir ytri fegurð. Í 

framhaldi af því má velta fyrir sér hvort stelpum og strákum sé beinlínis beint inn á ólíkar 

brautir staðalímynda þegar kemur að netnotkun eða hvort þau kjósi þessar brautir sjálfar. 

Sköpun og viðhald staðalímynda er nefnt sem einn helsti ókostur Netsins þar sem það sjái 

um að viðhalda „hefðbundnum“ staðalímyndum kynja, þjóða og minnihlutahópa. Í framhaldi 

af því má færa rök fyrir því að netblaðamenn, bloggarar og aðrir netverjar eigi þátt í því að 

viðhalda ákveðnum staðalímyndum, bæði karla og kvenna, en það getur reynst skaðlegt að 

„mata“ aðra notendur, sérstaklega þá ungu og ómótuðu. Annar stór ókostur Netsins er 

hversu erfitt er að forðast efni á því sem á skylt við ofbeldi eða klám. Það hefur sýnt sig að 

ungt fólk sem horfir á eða notar slíkt efni í meira mæli er líklegra til þess að viðhafa þá 

hegðun sem þeim birtist. Það sama á við um þá óhörðnuðu einstaklinga sem hlusta á tónlist 

með tilvísanir í kynlíf í lagatextum. Í framhaldi af því væri freistandi að innihaldsgreina það 
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efni sem unglingar nota og horfa á á Netinu, sérstaklega með tilliti til kynja.49 Staðalímyndir 

minnihluta, samkynhneigðra, ofbeldi, endalaust tal um hver sé sætust og klám er nokkuð 

sem líklegt er að ungir netnotendur rekist reglulega á á Internetinu, jafnvel á íslenskum 

fréttamiðlum sem þau skoða. Það er vitað að þetta efni getur haft varanleg áhrif á unga 

notendur. Eftir á að hyggja hefði mér þótt áhugavert að spyrja yngstu viðmælendurna út í 

staðalmyndir sem birtast þeim á Netinu. Að mínu mati væri bæði þarft og áhugavert að fjalla 

nánar um og innihaldsgreina íslenska netmiðla, kanna hvers konar efni er framreitt fyrir 

netþyrsta Íslendinga. Í framhaldi af því væri áhugavert að kanna meðal eigenda og 

stjórnenda netmiðla á Íslandi hvort og hvaða siðareglur þeir hafi sett sér, opinberar eður ei, 

um umfjöllunarefni sín á Netinu og áhrif þeirra á almenning með sérstaka áherslu á yngstu 

kynslóðina.  

Annað sem væri áhugavert að kanna er hvort sú tæknisprengja sem átt hefur sér stað á 

Íslandi hafi orðið til þess að fleiri ungmenni hafi greinst með tölvufíkn. Nokkrir ungu 

viðmælendanna sögðu mér að þeir væru alveg „hooked“ á Facebook og þyrftu helst að kíkja 

margoft þangað inn á hverjum degi. Aðrir viðmælendur, eins og kennari og starfsmenn 

félagsmiðstöðva, ýjuðu að því að tölvufíkn hefði gert vart sig meðal unglinga í miklum mæli, 

sérstaklega hjá strákum sem ættu erfitt með að slíta sig frá tölvuleikjum. Í framhaldi af því 

hefði verið áhugavert að kanna málið hjá til dæmis sálfræðingum eða öðru starfsfólki í 

heilbrigðisgeiranum sem hefur þekkingu á því hvaða áhrif óhófleg tölvunotkun getur haft á 

líkamann.  

5.2 Samskipti við viðmælendur 

Ég bauð öllum viðmælendum að hafa skoðanir á því hvaða hlutar úr viðtölum yrðu notaðir 

eða ekki notaðir í útvarpsþáttaröðinni. Allir viðmælendur nema einn sögðust treysta mér 

fyrir því að velja góða hluta. Ég var í samskiptum við þennan eina áður en upptökur fóru fram 

þannig að hann gæti samþykkt þá hluta sem ég valdi úr hans viðtali. Eftir viðtöl við 

viðmælendur tók ég niður netföng þeirra. Flestir krakkanna gáfu mér upp netföng foreldra 

sinna. Þegar ákveðið hefur verið hvenær þáttunum verður útvarpað kem ég til með að senda 

öllum sem ég tók viðtöl við póst og láta þá vita um það. Ég reikna með að ég muni einnig 
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senda viðmælendunum slóð á þættina þegar þeir eru komnir í sarpinn á heimasíðu RÚV. 

Slóðina fá einnig aðrir markhópar sem ég hef nefnt að framan, þeir aðilar sem starfa með 

einhverjum hætti með börnum eða unglingum eða innan stofnana, fyrirtækja eða hópa sem 

hafa eitthvað með Internet og netöryggismál að gera.  

5.3 Frekari kynning 

Ég hélt stuttan fyrirlestur um lokaverkefni mitt á degi framhaldsnema á Hugvísindasviði 

Háskóla Íslands í nóvember 2011. Þar greindi ég stuttlega frá ferli verkefnisins og helstu 

niðurstöðum úr viðtölum sem þá lágu fyrir. Ég útiloka ekki að ég muni kynna verkefni mitt 

frekar á öðrum vettvangi þó slíkt eigi eftir að koma í ljós.  
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6. LOKAORÐ 

Eins og áður hefur komið fram reyndi ég eftir fremsta megni að draga saman ummæli 

viðmælenda í umræðu- og niðurstöðuköflum aftast í greinargerðinni. Eins og sést ágætlega 

er mikilvægasti punkturinn í umræðum um Netið líklegast siðferði notenda og siðferði 

ábyrgðarmanna efnis á netinu – fjölmiðla, fyrirtækja, hópa og stofnana. Siðferði allra sem 

nýta sér netið endurspeglast í því hvernig einstaklingar nota þessa „undratækni“. Með netinu 

hafa fjölmargir möguleikar opnast, bæði góðir og slæmir og það fer eftir siðferði, ásetningi 

og „prinsippum“ notenda hvernig þessir möguleikar eru nýttir, hvort rafrænum skilríkjum er 

stolið, hvort farið er inn á síður sem búið er að banna notkun á og hvort tæknin er nýtt til 

þess að auðga, eyðileggja eða stela. 

Hafi það ekki komið fram fannst mér vinnsla við lokaverkefni mitt með eindæmum 

skemmtileg og öðruvísi en ég hef vanist á mínum námsferli hingað til. Með verkefninu gafst 

mér tækifæri til þess að upplifa nýja aðferð við að kynnast tilteknu viðfangsefni. Í stað þess 

að lesa mér eingöngu til um efni gafst kostur á því að, samhliða lestri, að tala við sérfræðinga 

í málefnum sem um er fjallað. Það, að hlusta á sérfræðinga ræða um efni sem verið er að 

vinna að, er allt önnur leið til þess að læra heldur en eingöngu með því að lesa. Ég lít á það 

sem forréttindi að fá að miðla lokaverkefni í gegnum útvarp. Ég vissi það ekki áður en veit 

það nú, að útvarpsþáttur er eins og krefjandi púsluspil. Bæði þarf að velja rétta hljóðbúta úr 

viðtölum, blanda þeim saman við hljóðheim sem passar og skrifa góðan texta sem ramma í 

kringum umfjöllunina.  

Eins og ég hef komið að áður finnst mér viðtölin misgóð og gengu þau misvel. Bestu viðtölin 

fannst mér vera viðtölin við ungmennin tólf. Mér fannst ómetanlegt að fá að setjast niður 

með þeim og spyrja þau út í netnotkun þeirra. Að mínu mati eru viðtölin við þau, ummæli 

þeirra og lýsingar burðarliðurinn í þáttunum og greinargerðinni. Ég er þeim, skólanum þeirra 

sem og auðvitað öðrum viðmælendum og þeim sem aðstoðuðu mig, einlæglega þakklát.  
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FYLGISKJÖL 

Kynningarbréf til viðmælenda 

Verkefnalýsing á útvarpsþáttaröð um ungt fólk og Internetið 

Undirrituð vinnur lokaverkefni í formi útvarpsþáttaraðar í hagnýtri menningarmiðlun í 

Háskóla Íslands. Vinnuheiti útvarpsþáttaraðarinnar er: Ungt fólk og Internetið og er hún 

sérstaklega miðuð að krökkum á aldrinum 10 – 15 ára. Leiðbeinandi minn er Kristín 

Einarsdóttir, aðjúnkt í þjóðfræði. Lokaverkefnið er unnið í samstarfi við Ríkisútvarpið og 

verða þættirnir spilaðir þar þegar þeim er lokið. Áætluð verklok eru í janúar 2012.  

Þættirnir verða fjórir. Eins og vinnuheitið gefur til kynna tel ég mikilvægt að tala við ungt fólk 

um efnið og tryggja að þeirra raddir fái að heyrast í öllum þáttunum. Ég leitaði til míns gamla 

og frábæra grunnskóla, þegar kom að því að finna viðmælendur á fyrrnefndum aldri en ég 

var í skólanum frá 1991 – 2001. Í framhaldi af því hafa skólastjórnendur bent mér á álitlega 

viðmælendur úr skólanum. Þar sem um er að ræða ólögráða einstaklinga er mikilvægt að 

foreldrar veiti leyfi (sjá leyfisbréf) fyrir því að rætt verði við afkvæmi þeirra og legg ég mikið 

upp úr því að vinna verkefnið í góðu samstarfi við alla aðila.  

Í þáttunum verða krakkarnir hvorki kynntir inn með fullu nafni né greint frá því í hvaða skóla 

þeir eru. Þau verða kynnt inn á sérnöfnum sínum auk þess sem greint verður frá aldri þeirra. 

Með því verður ekki hægt að rekja nákvæmlega hver sagði hvað. Að neðan hef ég sett niður 

spurningar (þó viðtölin verði meira á „spjallformi“) fyrir komandi viðmælendur en ég legg 

áherslu á að listinn er ekki tæmandi.  

-Hefur þú aðgang að tölvu heima hjá þér? Hvar er hún staðsett?  

-Gilda einhverjar reglur innan heimilisins um netnotkun þína? Hverjar?  

-Hvaða heimasíður heimsækir þú oftast og af hverju?  

-Skoðar þú fjölmiðla á Netinu? Hvaða fjölmiðla? 

-Hversu miklum tíma eyðir þú í tölvu?  

-Átt þú fartölvu?  

-Notar þú Facebook? Hvað áttu marga vini þar? Hvernig eru vinir á Netinu ólíkir vinum í 

raunveruleikanum? 
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-Hefur þú orðið vitni að rafrænu einelti eða jafnvel stundað slíkt sjálf/ur? Geturðu lýst því?  

-Hefur þú keypt þér eitthvað í gegnum Netið? Hvað? Sérðu fyrir þér að stunda netverslun í 

framtíðinni?  

-Hefur þér verið kennt hvernig þú átt að nota tölvu, hverjar hættur Internetsins eru o.s.frv.? 

Sjálfsagt er að foreldrar fái að heyra viðtöl við afkvæmi sín áður en þau fara í spilun ef þess er 

óskað. Að lokum hvet ég ykkur foreldra til þess að hafa samband við undirritaða ef 

spurningar vakna eða óskað er eftir frekari upplýsingum.  

Með kærri kveðju og fyrirfram þökkum,  

Björg Magnúsdóttir, meistaranemi í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands 
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Leyfisbréf 

 

 

 

Reykjavík, nóvember 2011 

 

Ég samþykki hér með að afkvæmi mitt/ barn sem ég fer með forráð yfir, 

____________________________________________, megi veita viðtal um internetnotkun 

sína (sjá nánar um umfjöllunarefni í verkefnalýsingu) sem hluta af meistaraverkefni Bjargar 

Magnúsdóttur, meistaranema í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands. Jafnframt 

samþykki ég að viðtalið, í fullri lengd eða hlutar úr því, megi nota í útvarpsþáttaröð um 

Internetið og ungt fólk sem verður flutt á RÚV.  

 

____________________________________ 

Undirritun foreldris/forráðamanns 
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Tillaga að þáttaröð  

(sent leiðbeinendum, dagskrárstjóra RÚV, grunnskóla, foreldrum viðmælenda) 

Útvarpsþáttasería um Internetið fyrir ungt fólk  

EINS OG ELDUR 

Internetið hefur og mun halda áfram að breyta neyslu, samskiptum og lífsstíl fólks um víða 

veröld.  

Umsjónarmaður: Björg Magnúsdóttir, stjórnmálafræðingur og meistaranemi í hagnýtri 

menningarmiðlun við Háskóla Íslands. Lagt er upp með fjóra útvarpsþætti með sérstökum 

þemum þar sem heimilda er aflað og rætt við ólíka viðmælendur sem tengjast efnistökum á 

einn eða annan hátt. 

Internetnotkun ungs fólks á Íslandi. Hversu stórt hlutfall ungs fólks á Íslandi notar Internetið 

daglega? Hversu mikil er notkunin? Hvaða síður fer unga fólkið helst á og hvers vegna? Á 

unga fólkið yfirleitt sína eigin tölvu?  

Viðmælendur: Sérfræðingar um netnotkun, grunnskólakennarar ræða um netnotkun 

nemenda sinna eins og hún birtist þeim, einstaklingar á aldrinum 10 – 15 ára tala um 

uppáhalds netsíður, viðmælandi á þrítugsaldri ræðir tölvulausa æsku.  

 

Samskiptasíður á Internetinu. MSN, Facebook, Twitter, LinkedIn, kommentakerfi blogg- eða 

fréttasíðna og þar fram eftir götum. Hverjir eru „vinir“ og viðmælendur unga fólksins á 

Internetinu og við hverja eru þau helst að tala? Ætti fólk að tala um hvað sem er, hvar sem er 

á Internetinu – erum við viss hver situr við skjáinn hinum megin samtalsins? 

Viðmælendur: Sérfræðingar í rafrænum samskiptasíðum, fulltrúi SAFT um netöryggi, 

einstaklingar frá 10-15 ára tala um mismun „vina“ á Netinu og í raunheimi og öruggt/óöruggt 

netumhverfi, foreldri/ar og barn sem hafa útbúið „öruggt“ umhverfi á rafrænum 

samskiptasíðum barnsins.  
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Skuggahliðar Internetsins. Rafrænt einelti nafnlaus ummæli – frelsi og ábyrgð. Hvernig er 

hægt að villa á sér heimildir í netheimi? Er „nethegðun“ kennd í skólum einhvers staðar – 

þyrfti hún að vera það?  

Viðmælendur: Fórnarlömb/ gerendur rafræns eineltis. Dæmi um einstaklinga sem hafa 

viðhaft uppi rök á Internetinu en ekki reiknað með því að vera látnir svara til saka fyrir þau í 

raunheimi, einstaklingar frá 10-15 ára spurðir um rafrænt einelti og skuggahliðar Netsins, 

sérfræðingur SAFT ræðir um hættur í netheimi sem steðja sérstaklega að ungu fólki, kennari 

ræðir um nethegðun til framtíðar og hvort þyrfti að innleiða sérstaka internetkennslu. 

 

Viðskipti á Netinu. Ungir Íslendingar eru ólíklegri en kynslóðirnar á undan til þess að kaupa 

sér geisladiska og vera í áskrift að prentuðu dagblaði. Hvað kaupir unga fólkið á etinu? 

Hvernig bregðast markaðir við aukinni, rafrænni sölu? 

Viðmælendur: Rætt við forsvarsmenn verkefnisins GogoYogo (íslenskt nýsköpunarfyrirtæki – 

tónlist til sölu á Netinu). Hvað um fjölmiðlanotkun yngstu kynslóðarinnar, er hún yfir höfuð 

könnuð sérstaklega? Einstaklingar á aldrinum 10-15 spurðir út í fjölmiðlanotkun sína á 

Netinu vs. aðra fjölmiðlanotkun, viðskipti á Netinu og „download“.  
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Handrit (upptökuskýrslur) 

Eins og eldur  

Fyrsti þáttur: Internetnotkun ungs fólks á Íslandi.  

Stef01_lengra 00:00 – 00:30 

Björg les frekar hratt og af innlifun: 

Faxtæki eru búin að vera og löngu komin á haugana, vídjóspólur einnig, floppy-diskar eru í 

bráðri útrýmingarhættu, borðsímar líka sem og irkið… man einhver eftir því? Væntanlega 

ekki þar sem það er dautt. Í staðinn hafa ólíkindatæki- og tól rutt sér rúms. Farsímar, stundum 

kallaðir gemsar, dvd, MSN, iPod, iPad, iPhone, tölvupóstar, 3-g-símar, 4-g símar, Internetið, 

Skype, fartölvur, „Gúggl“, stafrænar myndavélar, stafrænar ljósritunarvélar, stafrænir 

bankareikningar… stafrænir Íslendingar.  

Stef02_lengra 00:00 – 00:03  

Björg les áfram í sama takti – aðeins hægar: 

Heimurinn hefur breyst á síðustu árum og óhætt er að segja að Íslendingar hafi tekið tækni- og 

upplýsingaöldinni fagnandi. Aldrei áður hefur verið jafnauðveldur aðgangur að upplýsingum 

um málefni líðandi stundar, stjórnmálaflokka, garðrækt, náungann, dýravernd, … en líka um 

hvernig búa megi til banvæna sprengju, selja ránsfeng til annars eða hala niður ólöglegu efni 

af ævintýralegum gerðum. Þrátt fyrir tæknibyltingu, úrbætur og tíma- og peningasparnað á 

nánast öllum sviðum mannlífsins eigum við í flóknu sambandi við tæknina. Aukin tækni getur 

bæði gert okkur öruggari en líka berskjaldaðri. Aukin tækni getur hjálpað okkur í daglegu lífi, 

gert okkur háð sér, stolið frá okkur tíma. Hún getur líka gert okkur kleift að vinna hraðar, 

skapa meira, stunda rökræður, læra, dreifa skjali um víða veröld á sekúndubroti, hafa daglegt 

samband við ástvini víða um heim eða komið okkur í samband við einstaklinga sem hafa 

einungis illt í hyggju, gerir okkur kleift að eyða peningum án þess að fara út úr húsi, stela 

peningum, leysa glæpi og fremja glæpi. Tæknin er sverð í höndum stríðsmanns, leir í höndum 

listamanns eða eldur í höndum hvernig manneskju sem er. Tækni getur í senn verið 

stórkostleg og viðbjóðsleg, hægt er að nota hana til góðs og ills. Mestu máli skiptir hver situr 

fyrir framan tölvuskjáinn og hvernig sú manneskja notar tæknina.  

 

Jafnan er talið að tvennt hafi haft megináhrif á þróun rafrænna samfélaga og breytt lífi okkar 

til ókominnar framtíðar: ódýrar tölvur og háhraða nettenging – sem er það sem hér verður 
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fjallað um með sérstaka áherslu á unga fólkið. En hvað er internetið? Í hugum ungra 

Íslendinga er það samnefnari fyrir ýmislegt…  

S-A 

0:50 Sagt manni allt bara, leitað að öllu. 0:54 

1:11 Bara forrit, tala við fólk. 1:18 

1:34 Leikir, skoða myndbönd, hlusta á tónlist. 1:43 

S-B 

0:40 Síða sem þú getur leikið þér og haft samtal við fólk, margar síður til þess að skoða 

myndir, ein síða með mörgum litlum. 0:55 

1:06 Maður getur búið til síðu, farið inn á síðu hjá öðrum, fundið hvað sem er. 1:11  

Björg les áfram: 

En það er ekki nóg að spyrja ungviðið hvað Internetið er – mér fannst ég líka þurfa að vita til 

hvers þau notuðu það... og hvernig.  

S-A  

6:14 Facebook. Mest í leikjum. Tala við bróður minn sem býr úti í Þýskalandi. 6:28.  

6:49 Og hvað eruð þið að gera á Facebook? Er það ekki bannað? Ég segi að ég sé fæddur 

1981. Falsað fæðingarár. En hver getur eiginlega bannað manni það? 7:11 

5:50 Ekki heima hjá mér. Pabbi segir mér stundum að hætta og fara að sofa. 6:07. 

11:21 Ee…Má ekki fara inn á síður. Eitthvað svona kjaftæði. Eitthvað dæmi ég veit ekki, 

ógeðslegar síður. Kunnið þið að fara á ógeðslegar síður? Maður fer inn á Google. 11:48 

S-B 

5:12 Hvernig veljið þið fyrirsagnir sem þið smellið á? Er það eitthvað lokkandi eða spennandi? 

Stendur kannski hvað gerist næst? Leikir. Fyndið sem manni gæti fundist áhugavert. 5:40 

5:53 Eruð þið frekar þá að leita ykkur að skemmtilegu efni en upplýsingum tengdum fréttum? 

Upplýsingar ef maður er að fara eitthvert en oftast er ég að tala við einhvern og leikjasíðum. 

6:17  

6:30 Hvað notið þið netið mikið daglega? Einn, einn og hálfan. Tuttugu tímar á viku. Komin í 

stórt magn.Gætir nýtt tímann betur. „Hooked“ á Facebook, verður að kíkja, verður að kíkja. En 

ég er alltaf að reyna að minnka það skilurðu? 7:17 

Björg les: 

Til þess að átta mig á öðrum hópum samfélagsins og nethegðun þeirra ræddi ég við Þórarinn 

Hjálmarsson, starfsmann www.bland.is, sem er sameinaður vefur Barnalands, blogglands og 

dýralands.  
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ÞorarinnHjálmarsson 

2:02 Við erum að sjá aukningu í dvalartíma, heimsóknir eru að aukast, fjöldi fólks er að aukast. 

Árstíðabundið. Almenna, þegar kemur sumar er fólk lítið við tölvur í þessu. Haustið – þá fer allt 

á fullt, sækja í vefi eins og okkar.. aðra samfélagsvefi yfir höfuð. 2:54  

6:26 Ákveðnir dagar og tímar sterkari. Helgar eru rólegastar á vefnum. Mánu, þri, mið sem eru 

okkar stærstu dagar. Varðandi tíma þá er þetta oft fylgjandi morgnum – mjög mikil umferð á 

morgnana, örlítið í hádeginu en síðan kemur aukningin uppúr 17, hægt og sígandi. Nær 

ákveðinni hæð milli níu og tíu. 7:25 

Björg les: 

Þá vitum við það: Íslendingar eru mest inni á síðum www.bland.is á kvöldin… En hvað með 

reglur um netnotkun? Ætli það skipti foreldra krakkanna einhverju máli hvað þau eru að gera 

og skoða á netinu?  

S-B  

7:28 Mamma setur reglur stundum á netinu. Hún getur séð allt sem ég hef verið að nota. En 

þú getur líka eytt öllu, getur farið í „clear history“. Gerir þú það? Nei, nei, nei. En maður gerir 

það ef maður mátti ekki fara – ekki af því maður er að skoða eitthvað sem maður má ekki 

skoða. 8:23 

K-S  

8:42 Eru einhverjar reglur sem gilda um internetnotkun hjá ykkur? Já. Að sækja ekkert án þess 

að foreldrar viti, ekki „downloada“. Máttu vera eins lengi og þú vilt? Nei, sumir sem mega það 

en ég er eiginlega aldrei í tölvunni. Já, sumir mega vera eins mikið og maður vilja. Er það 

betra eða verra? Verra. Óvart eytt miklum tíma. Hvernig líður manni þegar maður hefur verið 

lengi fyrir framan tölvuna? Mér líður skringilega – úr öllu jafnvægi, eftir að hafa starað svona 

lengi á skjáinn. 10:05 

D-VI 

1:28 Hverjir eru helstu gallarnir við Netið? Allt of mikið af síðum. Ef þú setur eitthvað inná er 

það alltaf til. Þú getur líka lagt einhvern í einelti og enginn veit hver er að segja það. Getur 

klikkað óvart á vírus. Getur ekki lagað. Stundum er hægt að hreinsa það. 2:06 

Stef01_lengra: 00:30 – 00:40 

Björg les: 

Er það ekki stundum þannig að krakkar segja eitt og fullorðna fólkið annað? Ríma skoðanir 

unglinga og starfsmanna félagsmiðstöðva og kennara í unglingadeild saman? Ég talaði við 

Hilmi Heiðar Lundevik, unglingadeildarkennara um það hvernig netnotkun nemenda hans 
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birtiast honum. Hann sagði strax að það væri munur á aldursstigum. 8. bekkingar noti netið 

öðruvísi en 10. bekkingar…  

HilmirHeidarLundevik 

0:48 Munurinn er helst að 10. bekkingar eru færari í að nota netið í upplýsingaöflun, hafa 

fengið þjálfun. Við vinnum markvisst með að kenna þeim. Þau eru mestmegnis á Facebook, 

Twitter. Minna á formspring… YouTube… allt undir sólinni. 3:13 

ThorunnVignisdottirI  

0:32 Þau eru rosalega mikið á Facebook – það er helsta notkun þeirra. Flest samskipti í 

gegnum Facebook. 0:49 

Björg les: 

Hilmir sagði mér að í unglingadeild sé nemendum meðal annars kennt að ekki megi treysta 

öllum síðum eða heimildum á netinu. Farið er í gegnum ábyggilegar síður og þeim kennt að 

vitna einungis í greinar þar sem skýrt er tekið fram hver sé höfundur. Ég spurði hann að því 

hvort hann ræði netnotkun unglinga við foreldra.  

HilmirHeidarLundavik 

10:31 Jájá, nefnum þetta alltaf. Þetta getur verið ljótur heimur, Netið. Það hafa komið upp 

eineltismál. Þokkalega tekið á þessu innan skóla. Foreldrar virðast vera ágætlega með puttana 

á púlsinum. Meira og meira í umræðunni. Flestir séu þokkalega meðvitaðir um það, slökkva á 

routerum á kvöldin þegar fara á í háttinn. Nú er Netið auðvitað komið í símana… æ erfiðara að 

stoppa þetta og fylgjast með, hvar sem er með það. 12:52  

Björg les: 

Hilmir sagði mér sögur af slagsmálum foreldra og unglinga um netnotkun. Ein móðirin sem 

hann þekkir sefur með netsnúru heimilisins undir koddanum til þess að krakkarnir stelist ekki 

í tölvuna eftir að háttatími hefur verið boðaður…. Ég velti því fyrir mér hvort það sé eðlilegt 

ástand og hvort ástæða sé til þess að óttast eitthvað í tengslum við netið til framtíðar. Þessa 

vangaveltu bar ég undir Þórunni Vignisdóttur, verkefnastjóra félagsmiðstöðvar. 

ThorunnVignisdottirII 

7:47 Já það er… höfum lent í slæmum málum með síður eins og Formspring, hægt að búa til 

aðgang með nafni og hver sem er spyr spurninga nafnlaust. Ofsalega miklar áhyggjur af 

Formspring. Krakkar hafa lent í miklu einelti þar. Virðist sem flestar spurningarnar hafi bullandi 

kynferðislegan undirtón, mjög svæsnar spurningar. Verið er að spyrja krakkana, spurningar 

sem eru engan veginn við hæfi … engan veginn við hæfi. 8:52 
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10:59 Þetta eru mjög svæsnar spurningar sem við höfum heyrt [Formspring]. Hvort hún vilji 

prufa hitt, hvort hún æsist við þetta? Maður veit ekkert frá hverjum þetta er. Einhverjum 

unglingi eða fimmtugum kalli í Vesturbænum. Fullkomin nafnleynd. 11:30 

Stef02_lengra 00:05 – 00:20 

Björg les: 

Ég held að það sé alveg á hreinu að á Íslandi í dag alast upp börn og unglingar sem hafa alla 

tíð búið við háhraðanet og mikla tækni í sínu nánasta umhverfi… þau eru tæknisnillingar! En 

hvað þýðir að vera hluti af tæknikynslóð? 

D-VI 

8:59 Við kunnum svo mikið á tölvur, lærðum sjálf. Kann alltaf á hana, veit allt. Ég lærði 

eiginlega á tölvuna mína sjálf… og svoleiðis. 9:10  

D-VII 

0:09 Við ólumst bara upp við að tölvurnar voru rosalega góðar. Mamma er hræðileg á tölvur, 

kann ekki leitt. Pabbi þarf líka mikla hjálp. Ég þurfti að hjálpa honum að setja á „play“, 

„downloada“ nýju drasli fyrir hann, laga myndavélina. Rosalegt vesen en kunni þetta allt. Tók 

fimm mínútur. Mamma hans ekki góð á tölvur – prenta út ýmislegt, á Facebook mikið, bara 

svona allt um tölvuna eiginlega. 1:16 

Björg les: 

Þessir ungu tölvusnillingar eru áhugaverðir… og svakalega ungir. Ég hitti einmitt konu – 

eiginlega stelpu – sem er ekkert svakalega mikið eldri en þessir ungu tölvugúrúar… en samt 

er hún nógu gömul til þess að eiga allt aðrar minningar um tækni á unglingsárum. Hún heitir 

Heiða Kristín Helgadóttir og er framkvæmdastjóri Besta flokksins 

HeidaKristinHelgadottir 

0:13 Ég man fyrst eftir því að hafa farið á internetið í tölvustofu í Hlíðaskóla. Ég heyrði að 

Frank Sinatra væri dáinn – ætlaði að tékka á því hvort það væri rétt. Svo man ég eftir irkinu… 

man ég var að tala við einhvern frá Írlandi. Mér fannst þetta ógeðslega merkilegt. Bláir og gulir 

litir tengdir þessu. Ég man ég prófaði þetta irk, alltaf að detta út, alltaf að reyna að finna þá 

sem maður talaði við. Þeir hurfu…  ég bara kunni ekki á þetta. 1:25 

2:37 Mér finnst þetta. Netnotkun mín, þörfin hefur dælst inn síðastliðin 4 ár. Í gamla daga var 

þetta bara bundið við fólk sem var í útlöndum maður var ekki að tjatta við fólk sem býr í næsta 

húsi. Í dag nota ég Netið rosalega mikið – fartölvan mín í dag er Internet og ritvinnsla… eina 

sem ég þarf til að vinna mína vinnu. Mikið af samskiptum fer fram í gegnum Netið. Þægilegra 

að nota Netið. Ég nenni ekki að hringja í stofnanir lengur. Risastór þáttur og kannski ekki verið 
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án þess? Það væri mjög mikið átak. Óþreyjufull ef það er langt síðan komst á netið. Flugvellir 

ekki með „wi-fi“ .. mér finnst það óþolandi. 4:38 

Björg les: 

Heiða á tvo drengi, 6 og 3 ára. Hún segir að það sé magnað að fylgjast með þeim, sérstaklega 

þeim eldri, sem er eldfljótur að ná í upplýsingar. Heiðu finnst jafnframt að 6 ára drengurinn 

kjósi að eyða allt of löngum tíma fyrir framan tölvuskjá… þrátt fyrir að tæknin sé góð og 

gagnleg hefur hún ýmsar neikvæðar afleiðingar í för með sér.  

10:45 En er þessi eldri til dæmis klárari en þú á tæknina? Hann kann „shortcuts“ sem ég kann 

ekki á. Hann fylgist með því sem ég geri. Þetta er allt öðruvísi læsi, óhræddur líka… þegar 

maður var fyrst að umgangast tölvur… ég þorði ekki, ég skildi þetta ekki, fannst þetta 

óþægilegt. Hann veður í tölvuna og heldur að það sé hægt að gera eitthvað – prófa sig áfram. 

Til framtíðar litið? Tækni verði fyrir þeim aðgengilegur hlutur sem þeir vaða í, tileinka sér nýtt 

og nýtt? Býrð til ákveðnar væntingar um að tæknistig sé alltaf á ákveðnum mælikvarða – 

skólakerfið er engan veginn tilbúin að mæta þessum krökkum. Breikkar kynslóðabilið líka á 

milli. 12:57 

Björg les: 

Ég held að óhætt sé að fullyrða að allur þessi tækniaðgangur hefur gert það að verkum að upp 

er að alast kynslóð sem er óhrædd við að prófa sig áfram og getur sinnt fleiri en einu verkefni 

og fleiri en tveimur í tölvunni. Þau tala, hlusta, hlaða niður, kaupa, selja, skrifa... 

D-VI 

4:12 Þú getur haft svo marga glugga opna í einu, Facebook, YouTube, „download“ í gangi, 

allan sólarhringinn… Bara endalaust. 4:32 

Stef03:_lengra 00:00 – 00:20 

Björg les: 

Ein mesta snilldin við internetið er að það „á“ það enginn og allir sem vilja geta notað það. 

Hver sem er getur „smellt“ sér inn á það nánast hvar sem er í heiminum. Ég taldi hvað ég 

þyrfti að „smella“ oft til þess að komast í netið í minni fartölvu… viljiði geta? Ég þurfti að 

smella einu sinni… með því skilyrði að kveikt væri á vélinni. Einn smellur á vafrann og: 

búmm – ég hef heiminn fyrir framan mig. Ég get skrifað hvað sem er, millifært á hvern sem 

er, leitað að hverju sem er, talað við hvern sem er, verslað við hverja sem er, búið til hvað sem 

er, spilað hvaða leiki sem er og logið til um hvað sem er ef mér sýnist svo. Það er fullkomlega 

undir mér komið hvernig ég nota þetta tól. Og ég veit sem er að ég get notað það til góðs eða 
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ills… það er eiginlega undir mínum lífsskoðunum, áhugamálum og siðferði komið. Það eitt 

og sér telja margir næga ástæðu þess að nauðsynlegt sé að kenna ungum Íslendingum á netið 

snemma á lífsleiðinni.  

HilmirHeidarLundevik 

16:32 Já, hiklaust. Kenna börnum strax á þetta, þau verða sífellt færari. Tölvur í leikskólum 

jafnvel. Hvað má og hvað ekki. Sérstaklega í sambandi við einelti, nafnleyndina. Það verður 

eitthvað slíkt í gangi, passa sig á gylliboðum. Hvað er í lagi og hvað ekki. Tölvur og Net stór 

hluti af okkar daglega lífi. Þetta er engin bóla sem springur. 18:01.  

HeidaKristinHelgadottir 

14:54 En maður þarf að vera vakandi. Hann dettur algjörlega út og inn í tölvheim. Í daglegu 

amstri getur það verið mjög „næs“ að hafa tölvuna sem barnapíu en ábyrgðarleysi. Fylgjast 

með – hann „klikkar“ sig bara eitthvert áfram og ég veit ekkert hvað hann er að fara.15:21 

 

15:47 Ég held það sé mjög mikilvægt að byrja þetta samtal. Krakkar geta ekki leikið sér með 

Netið eins og lego. „Díalógur“ um þetta. Er ekki að leika við Playmokassa – hann með allan 

heiminn liggur við og það er varasamt. Börn ekki tilbúin að takast á við það, það er bara mjög 

langt í það. 16:16.  

ThorunnVignisdottirII 

0:03 Ég held líka að við þurfum að byrja mjög snemma. Unglingar eru miklu framar en þeir 

eldri. Fullorðna fólkið er alltaf að elta. 10 ára kunna miklu meira en nokkru sinni kennarar. En 

hafa samt ekki skilning og ekki þroska til að átta sig á hvað Internetið getur gert. Unglingar og 

krakkar eru að læra með því að prófa sig áfram. Internetið er.. ekki gott að þau séu að prófa 

sig áfram þar. 1:30 

ElisaSnaebjornsdottirII 

5:27 Já… mun fyrr, um það leyti sem krakkar byrja að nota Netið sem er um 4-5 ára í dag. Um 

leið og krakkar eru byrjaðir að nota Netið verður að koma inn fræðsla um hættur og kosti. 

Kennir að hjóla en segir ekki að barnið geti dottið, það er óeðlilegt. Netið þróast svo hratt, er 

alltaf skrefi á undan löggjöf, lögreglu. Við erum alltaf skrefi á eftir. Það þarf alltaf eitthvað 

slæmt að gerast til þess að það komi lög um það sem gerðist. 6:33 

Mjoll-Elisa  

0:49 Það sem er rauði þráðurinn í gegnum allt er trúnaður og traust. Hún gerir ekkert nema 

hafa mig með í ráðum. Ef hún er að fara inn á eitthvað nýtt er ég með. Hún sýnir mér, ég 

skoða og les yfir. Oft eru þetta leikir – tengt við netfang og þá notum við netfangið mitt. Við 

höfum farið í þetta saman, gef samþykki fyrir því. Mér finnst skipta máli að mamma og pabbi 

fylgist með. Ekkert vírusa, hættulegt. 2:43 
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Björg les: 

Síðast heyrðuð þið í Elísu Snæbjörnsdóttur, verkefnastjóra í félagsmiðstöð og mæðgunum 

Mjöll Flosadóttur og dóttur hennar, Gunni Elísu Þórisdóttur. Samhliða kennslu vilja margir 

meina að það þurfi að setja lög um internetið, reyna að koma yfir það einhverjum böndum. En 

hvað á að setja lög um í tengslum við netið? Ég spurði Elísu nánar út í það. 

ElisaSnaebjornsdottirII 

7:13 Fyrir það fyrsta taka harðar á þeim málum sem koma upp. Taka miklu, miklu miklu harðar 

á þeim málum sem koma upp. Fræða foreldra, foreldrar vita oft ekkert. Rannsókn SAFT bendir 

á að 70% foreldra setja reglur um Netið – oftast reglur um tímalengd en ekki um efni sem er 

skoðað. Held það sé 5% sem banna börnum að horfa á klám. Þau kunna að hreinsa út 

„history“, eru klár. Þau eru svo óhrædd við netið. Sem dæmi er vefsíðan Chatroulette, rúletta 

út um allan heim. Þú lendir einhvers staðar þar sem er kveikt á vefmyndavél. Menn sem eru 

að rúnka sér. Þetta finnst krökkum eðlilegt, ýta á næsta glugga. Ótrúlega skemmtilegt. 9:17 

ThorunnVignisdottirII 

3:15 Þú getur þóst vera einhver annar á Netinu. Það þyrfti að vera manneskja sem er klárari 

en þau til að sýna hversu auðvelt er að nálgast allar upplýsingar um þau og þykjast vera 

einhver annar og verða vinur. Þau læra meira með því að sjá. Læra meira á því en fyrirlestri 

um netöryggi. 3:50 

4:21 Ef maður fer inn á síður eins og www.dv.is þar sem eru kommentakerfi í gegnum Facebook…  

þá er ógeðslega ljót umræða, illindi, persónulegar árásir. Þetta skoða krakkarnir. Oft verið 

umræða um „kommentakerfi“ og helstu „kommentarar“ segja, „já.. þetta er í raun ekki ég. Þetta 

er bara mín skoðun en ekki ég, ekki eins og ég myndi segja þetta venjulega.“ Það er bara ekki 

rétt. Þegar þú kemur fram undir nafni – þá ert þú sama manneskjan bakvið tölvuna og á 

Austurvelli með gjallarhorn. 5:29  

7:26 Þú hefur vissa ábyrgð þegar þú ert fullorðinn… gagnvart unga fólkinu í samfélaginu. 7:31 

16:54 Ég held reyndar að það muni alltaf eitthvað svona vera til staðar. Þegar eitt er búið 

kemur annað. Við þurfum að vera vakandi þegar það kemur eitthvað nýtt. Þá þurfum við, sem 

vinnu með þeim, að kynna okkur það strax og vera jafngóð í því. Þurfum að vera meðvituð og 

skoða, fara í „history“, foreldrar verða að kynna sér það ógeðslega vel. Dæmi um ofbeldi eru til 

staðar, þess vegna er verið að impra á þessu. Dæmdur maður lokkaði 2-3 stelpur til sín og 

nauðgaði þeim. Þetta er ekkert eitthvað sem gerist ekki á litla Íslandi. Dæmisaga af lítilli stelpu 

og eldgömlum kalli. Þetta er ekkI bara að gerast úti í heimi, er að gerast á litla Íslandi. 

Barnaperrar eru að nota Facebook grimmt. Verðum að skoða prófílinn hjá krökkunum, viss um 

hver einn og einasti á Facebook-vinalistanum er. Á Facebook og hananú 20:26  

Stef03_lengra: 00:30 – 00:40 
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Eins og eldur 

Annar þáttur: Samskiptasíður á Internetinu  

Stef01_lengra 00:00 – 00:30 

Ólafía Hrönn Jónsdóttir les með „fréttamannarödd“: 

„11 ára drengur slapp með naumindum frá fimmtugum karlmanni í gærkvöld. Sá eldri hafði 

lokkað þann yngri upp í gráan sendibíl til sín. Drengurinn og maðurinn höfðu átt í miklum 

samskiptum síðustu mánuði í gegnum samskiptasíðuna Facebook. Karlmaðurinn villti á sér 

heimildir og þóttist vera 10 ára stúlka sem mælti sér mót við drenginn. Drengurinn stóð í 

þeirri trú að karlmaðurinn væri faðir stúlkunnar sem hann hélt að hann hefði verið að tala við 

á Internetinu.“  

 

Björg les: 

Það er miðnætti. Veist þú hvað barnið þitt er að gera á Netinu? Á þessa leið spurði USA 

Today í umfjöllun sinni um rafræn rándýr. Við búum í samfélagi örra breytinga, ótal rafrænna 

spjallrása og mikillar netnotkunar. Flestir Íslendingar nota Facebook, margir eru teknir til við 

að tvíta, aðrir blogga, eiga í samræðum í athugasemdakerfum neðan við fréttir á netmiðlum og 

svona mætti lengi telja. Rafrænir þræðir samskipta skipta milljörðum og þú ert það sem þú 

skrifar á lyklaborðið.  

Börn og unglingar í dag eru upptekin af Facebook. Það virðast allir vera á Fésinu, Fasbókinn, 

Feisinu…. Og vegna þess að allir eru að nota það heyrast líka ótrúlegar sögur um það, góðar 

og slæmar. Börn finna löngu týndar feður með hjálp samskiptaforritsins, aðrir finna þar vini, 

kærasta, maka. Facebook er foreldri ótal stórviðburða, til dæmis hjónabanda, en það er líka 

tæki sem óprúttnir aðilar nýta sér í miklum mæli til þess að þefa uppi einmana einstaklinga, 

börn eða unglinga.  

S-A 

8:26 Eigið þið marga vini á Facebook? Já. 150-160. Fólk sem þið þekkið? Já. Amma og afi og 

þannig. Myndu ekki samþykkja ókunnuga. Getur verið hættulegur. 9:07 

12:06 Og svo á ég MSN – ég líka. Alltaf einhver úti í útlöndum að reyna að „adda“ mér. Hvar í 

útlöndum? Veistu hvað þessi manneskja vill þér? Nei. 12:23 

S-B 

10:32 En ég meina voruð þið komnar með Facebook áður en þið voruð 14? Voruð þið að 
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svindla? Það ljúga eiginlega allir aldrinum sínum. Það er ekkert mál, ferð inn í stillingar. Er það 

meira í lagi ef það er stelpa í Asíu sem mun ekki fatta það? Þú mátt ekki skrifa eitthvað sem 

þú ert ekki 100% viss. Oft kemur eitthvað í fréttum sem er ekki satt. Þú skrifar og fólk sér ekki 

hvort þú ert að ljúga. 12:16 

18:14 Hvað gerið þið til dæmis þegar einhver ókunnugur „addar“ ykkur á Facebook? Hunsa. 

Hafið þið lent í þessu? Já. Krúsídúllur spurðu mig, ég veit ekki hver það er. Varð að eyða þeim 

– en það hefur sem betur fer ekki gerst. 19:08 

20:11 Við höfum stundum ekki gott af því að vita sem við þurfum ekki að vita, þá þurfum við 

ekki að hafa áhyggjur –maður er svo ungur. Er munur á vinum ykkar á Netinu og í 

raunveruleikanum? Já. Ég segi ekki eitthvað um Söru inni á Facebook. Þú veist aldrei 

nákvæmlega hver er hinum megin við. Alveg eins með „webcam“, einhver gæti verið undir 

borði þess vegna. 21:11 

HilmirHeidarLundevik 

28:45 Þessi vinatengsl á Facebook, ég fór að spyrja nemendur út í fjölda vina. Frá 100 og upp 

í yfir 1.000. Ég setti þau í ímyndaðan stað í Kringlunni og spurði hvort þeir myndu heilsa öllum 

Facebook-vinum sínum. Ég mæli með því að þeir hafi ekki þá inn á sem þeir heilsa ekki. Vinir 

á Facebook og vinir úti á götu er ekki það sama. Facebook er hálfgerð njósnastarfsemi… 

sínum nánustu vinum og annað. 29:46 

ThorunnVignisdottirI  

6:08 Það er þetta rafræna eineltið sem maður sér mjög oft. Hvernig sérðu það? Birtist kannski 

mest í því að þetta byrjar lítið, smá rifrildi milli tveggja sem vindur upp á sig og verður að 

risastórum snjóbolta og allir taka þátt í skítkasti á eina manneskju. Aðgangur viðkomandi er 

„spammaður“ og endalausar tilkynningar settar á vegginn. Gamla „góða“ snjókastið hefur færst 

inn í tölvuna. í rauninni hefur það svolítið gerst þannig. Síðan er líka hægt að búa til falskan 

aðgang – þá er manneskja búin til upp á nýtt. Nafnið er næstum því eins en kannski með 

millinafni sem greinir að. Þessi platmanneskja er látin gera mjög ljóta hluti. Orðanotkun getur 

oft verið mjög slæm. Þeim finnst stundum eins og þau séu að spjalla við vini í stofu. Ljót orð 

sem misskiljast og það verður að meira drama. Nota sterk uppnefni. 9:16 

D-A 

13:48 Ég passa mig alltaf að segja ekki eitthvað sem ég vil ekki að allir heyri. Ef einhver 

„addar“ mér á Facebook skoða ég myndir. Ef ég veit ekki hver þetta er þá geymi ég samþykkja 

og sendi „message“ og spyr „hvernig þekki ég þig?“ Byrjendavillur ef maður býður einhverjum 

að vera vinur sinn og það eru síðan vírusar. Maður bara á að vita þetta. 14:53 

14:57 Hvað segið þið með skólafélaga ykkar og annað. Vita þeir hvað þeir eiga að gera og 

hvað ekki? Sumir tala um allt lífið sitt skilurðu á msn. Það er ekkert sniðugt, veist aldrei akkúrat 

hvern þú ert að tala við. Kæruleysi? Vinir mínir eru allavega mjög varkárir. 15:38 
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16:16 Ég var alveg rosalega hrædd þegar ég var lítil. Þá var Kompás í gangi og fjallaði um 

barnaníðinga sem töluðu við ungar stelpur. Ég ákvað að verða ekki vinur neins á MSN. Ég hef 

aldrei verið hræddur við neitt á Netinu. Ekki alvöruheimurinn. Allt bakvið skjá, mér finnst þetta 

svo skemmtilegt að mér er alveg sama. Miklu auðveldara að segja „nei“ á Netinu. Ég væri 

miklu hræddari ef einhver talaði við mig úti á götu. Hvað ef einhver eltir þig? Öruggari á 

Netinu. Getur „x-að“ og farið. Sumir eru búnir að festa sig inni í Netinu, taka öllu svo alvarlega. 

Eru bara guð minn góður. Þú getur alltaf lokað. Bara bomb. 18:18  

Björg les: 

Fyrir utan krakkana heyrðuð þið í Þórunni Vignisdóttur, verkefnastjóra í félagsmiðstöð og 

Hilmi Heiðari Lundevik, kennara í unglingadeild. Þótt krakkar geti alltaf lokað gluggum á 

Netinu getur verið þægilegt fyrir þá að hafa einhverja fullorðna með sér. Það skapar öryggi 

bæði foreldra og barna… það sögðu að minnsta kosti mæðgur sem ég talaði við, þær Mjöll 

Flosadóttir og dóttir hennar, Gunnur Elísa Þórisdóttir. Þær töluðu mikið um mikilvægi þess að 

krakkar og foreldrar eigi að geta viðhaldið heilbrigðum og hreinskiptnum samræðum um 

netnotkun þeirra yngri. 

Mjoll-Elisa 

7:07 Þetta er spurning um að fara ekki inn á síður þar sem krakkar gefa upplýsingar um sjálf 

sig. Ekki segja hvar þeir eru í tómstundum, auðvelt að pikka það upp ef ásetningur er fyrir 

hendi. Auðkenna sjálfan sig ekki. Segja ekkert of mikið. Ekki gefa upp hvert maður er að fara, 

það er eins og að bjóða þjófi heim til mín. Get frekar sagt „var að koma heim“. Ég má ekki gefa 

upp nafn og heimilisfang. Passa mig á því. 8:29 

16:40 Það er hægt að fara á Netið í hverjum einasta síma. Ég get til dæmis farið á Netið í 

mínum síma en það kostar mikið. Gerir það enginn sem ég veit um. 17:00 

Stef03:_lengra 00:00 – 00:20 

Björg les: 

Þó að Facebook sé það samskiptaforrit sem flestir nota og sé mest áberandi eru aðrir miðlar 

sem bíða eflaust eftir að taka yfir! Twitter, Google+, LinkedIn, MSN, Skype… bloggið. 

Andrés Jónsson, almannatengill ræddi málin við mig.  

AndresJonsson  

0:31 Möguleikum hefur fjölgað gríðarlega. Fjölmiðlar eru ekki lengur spegill sem við speglum 

okkur í. Við erum öll orðin fjölmiðlar. Samfélagsmiðlar þar sem allir miðla, allir móttaka. 0:57  

2:37 Við erum líka að uppgötva nýjar leiðir. Nokkurs konar bylting sem jafnast á við 

iðnbyltinguna, stórfelldar breytingar sem búa til nýja möguleika sem eru misjafnlega notaðar. 
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SMS in í Afríku, míkrólán og fólk er að finna leiðir til þess að nota þessa samskiptamöguleika 

enn í dag. Fyrst var fókusinn á tæknilegu hliðina og forritarar voru álitnir snillingar. Við erum að 

hverfa frá áherslu á tækni yfir á innihaldið og hvernig þetta er notað. 4:16 

4:51 Ég hef það á tilfinningunni að nú skipti meira máli að kunna að skrifa. Tækni hefur ekki 

drepið ritlist. Tjáningarþörf- og hæfileikar fá útrás. Auðveldara að koma henni á framfæri. 

Lýðræðisvæðing er þetta líka kallað. Arabíska vorið hefði ekki átt sér stað án tækninnar. 

Lýðræðisvæðing í listum, álitsgjafar í pólitík, jafnaður leikurinn. 5:51.  

Björg les: 

En þó Facebook sé vinsælasti samskiptamiðillinn í dag eru ekki allir sammála því hvort 

samskiptamiðillinn lifi.. sumir spá beinlínis dauða Facebook.  

E-SII 

1:32 Maður fær leið á því að vera inn á því. Fólk er að segja tilgangslausa hluti sem maður 

nennir ekki að lesa. Athyglissjúka fólkið mun eyðileggja Facebook. Vírus eða athyglissýki. 2:22  

Björg les: 

Andrés var ekki alveg á sama máli og sagði ótímabært að boða dauða Facebook. Munurinn á 

Facebook og öðrum miðlum sé sá stóri áfangi að Facebook hefur bókstaflega náð 

einstaklingum „inn til sín“ þar sem þeir sinna lífi sínu á rafrænan máta.  

AndresJonsson 

13:35 Ég er þeirrar skoðunar að FB hafi fært okkur.. nánar saman. 13:46  

17:56 Maður sér til dæmis að yngsti hópurinn notar Facebook öðruvísi. Tengir vini sem 

fjölskyldur, aðrir vinir sem börnin sín. Táknar ákveðin tengsl sem eru á milli ungra krakka, mjög 

skemmtilegt. Yngsta fólkið finnur skemmtilegar leiðir til að nota þessi tól. 19:14 

Björg les: 

Já, samskiptamiðlarnir eru vissulega skemmtilegir… en eru þeir öruggir? Svavar Ottesen 

Berg, sérfræðingur í netöryggismálum hjá íslenska ríkinu svaraði því. 

SvavarOttesenBergIII 

1:38 Ég náttúrulega heyri um MSN-vírusa sem fólk er að fá. Notandi fær kannski „linkinn“: 

„sjáðu myndirnar mínar!“ nema á ensku. Þá fær viðkomandi innskráningarsíðu sem lítur mjög 

svipað út og raunveruleg. Þá eru þeir komnir með lykilorðið þitt, „logga“ sig inn og senda 

þennan „link“ áfram. Þetta snýst allt um auglýsingar. 100.000 notendur munu pottþétt sjá 

þessa auglýsingu! Þetta er orðinn „megabisness“ í stað þess að verið sé að skrifa svaka 

vírusa. Skrifstofur í Rússlandi þar sem fólk vinnur við þetta allan daginn. Fyrir Facebook, 

Twitter, mikill „business“. Ef þú færð „link“ sendan frá mömmu, ertu mjög líklegur til þess að 
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smella á hann. Ruslpóstkóngurinn átti fyrirtæki í Rússlandi. Einn daginn fannst hann hauslaus. 

Einhver mafíuforingi varð leiður á því að fá endalausan ruslpóst og hann var bara tekinn út. 

4:36 

SvavarOttesenBergIII 

9:27 Þannig að þeir koma líka í þessum „linkum“, „hei, tékkaðu á þessu vídjói“. „Hei, þú getur 

ekki séð þetta vídjó, þarf að „downloada“ þessu“. Færð að sjá „vídjóið“. Tekur aldrei eftir því að 

vírusinn hafi farið inn. Þú hefur ekki hugmynd… þýskum veðursíðum og veit ekkert. 10:06 

12:31 Ég hef einmitt séð þetta á Facebook. „Hey, check out…“ Glætan að hann myndi skrifa á 

ensku. Þó meirihluti tölvunotenda skrifi ensku er ólíklegt að hún hafi skrifað það. Besta leiðin til 

þess er að vírusskanna og breyta lykilorðinu fyrir Facebook. 13:13  

Björg les: 

Já, það getur verið hægt að hakka síður í drasl, koma vírusum fyrir í tölvum annarra eða senda 

svo mikinn ruslpóst að þú látir lífið. Það er líka hægt að fara óvarlega á ýmsa lund á 

samskiptamiðlum á Netinu. Elísa Snæbjörnsdóttir, verkefnastjóri í félagsmiðstöð, þróaði – í 

lokaverkefni sínu frá Háskóla Íslands - nýstárlega aðferð til þess að sýna fram á að það sé 

ekki sniðugt að hitta ókunnuga eftir að hafa átt í rafrænum samskipti við þá. 

ElisaSnaebjornsdottirI 

3:08 Ég meina hvað gerðir þú í lokaverkefninu? Ég samdi klípusögu. Stelpa sem kynntist strák 

í gegnum MSN og Facebook. Hún er orðin skotin. Í tengslum við þetta stoppa ég söguna og 

stelpurnar eiga að vinna verkefni. Segir hún foreldrum sínum? Hann vill hitta hana, hvað gerir 

hún? Ég læt þær leika. Ef þau leika ofsafengin viðbrögð er hægt að leiðrétta það. Foreldrarnir 

eru alveg að bregðast eðlilega við. 4:32  

 

5:01 Og sagan sem ég í raun skrifa endar ekki. Hún endar á því stelpan hittir þennan strák í 

Kringlunni nema að hann mætir á bíl fyrir utan og biður hana að koma út. Strákurinn segir bara 

„hæ“. 5:26  

 

5:54 Sögurnar sem ég hef fengið… það hálfa væri hellingur. Ein eða tvær enda vel en kannski 

48 illa. Hvað gæti gerst? Ég hef fengið marga „enda“. Þau vita alveg hvað gæti gerst. 

Strákurinn læsir hurðinni, keyrir með hana upp í Heiðmörk, nauðgar henni, skilur hana eftir og 

hún deyr. 6:26 . 

ElisaSnaebjornsdottirI 

8:41 Mér finnst í rauninni… það fróðlegasta er að stelpur og strákar… eiga í rosalega miklum 

samskiptum við fólk sem þau hafa ekki hitt. Nóg að þau eigi einn sameiginlegan vin. Trúa að 

allir séu góðir. Allir krakkarnir hafa fengið vinabeiðnir frá fólki sem er miklu eldra. Það á við um 

stelpur og stráka. 9:32 



75 

9:43 Mig náttúrulega langar að breyta heiminum en vegna reynslu minnar með 

unglingsstelpum þurfti ég að njörva þetta niður. Hinn póllinn er alveg jafnáhugaverður. Er 

munur á kynjunum? Stelpur virðast vera háðari athygli, það virðist vera samræmi á milli 

sjálfsmyndar og athygli. Þær spegla það sem umhverfið segir. Þær nota Facebook og aðrar 

síður til þess að kalla eftir athygli. Þær þrífast á þessari athygli. Þessi vettvangur gerir þetta 

rosalega auðvelt. Aðgengi frá óprúttnum aðilum er miklu auðveldara og það er varasamt. Þær 

þrífast á athyglinni í okkar samfélagi. Hætt við því að einhver notfæri sér það, litlar stelpur með 

brotna sjálfsmynd sem vita ekki hvernig þær eiga að haga sér. 12:21  

Björg les: 

En er það til dæmis eins að fá hrós á Facebook og í raunveruleikanum? Er einhver munur á 

því að tala við fólk í lifanda lífi eða inni í tölvunni? 

D-A 

18:29 Finnst ykkur öðruvísi að tala við hvort annað hérna inni eða í gegnum tölvuna 

Auðveldara að tala á Facebook. Erfiðara að tala við suma þegar maður hittir þá. Þetta er 

öðruvísi á Netinu. Vandræðalegt þegar ég hitti þá, mjög skrýtið. Fer eftir því hvern þú ert að 

tala við. Í alvörunni getur þú gert fyndnu röddina og svipina og allt það. Erfiðara að tjá það með 

brosköllum. Maður gæti alltaf misskilið ef maður gerir ekki broskall. Kaldhæðni skilst illa. 

Vinkona mín er vön að gera broskalla. Hún hélt ég væri reið af því að ég setti ekki broskall. 

Fólk sem þið þekkið vel, það er auðveldara í eigin persónu en öfugt með þá sem þið þekkið 

illa? Auðveldara að ljúga í gegnum tölvuna, segja til dæmis „ég þarf að fara að borða“. 21:51 

22:42 Ég var líka að tala við systur mína á Ítalíu. Ég skrifaði „ertu í skólanum?“ með stórum 

stöfum. Hún spurði „ertu að öskra á mig?“ Sumir misskilja. Hreimurinn í röddinni er ekki á 

Netinu. Ég breytir alltaf röddinni og gerir alltaf „body language“. 23:26 

Stef02_lengra 00:05 – 00:20 

Björg les: 

Upplýsingar á rafrænum samskiptaforritum – hvernig eigum við að hegða okkur í tengslum 

við þær? 

SvavarOttesenBergIII 

15:59 Ég myndi frekar setja inn minna en meira. Með notendaskilmálum ert þú „basically“ að 

afsala þér öllum réttindum. Facebook á allt sem er þarna inni. Þeir selja markaðsfyrirtækjum 

þínar upplýsingar. 16:27  

Björg les: 

Hvernig markaðsupplýsingar eru verðmætastar á Facebook að selja áfram?  
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18:33 Segjum að þú sért tölvunörd, þú ert að „spamma“ linka með tölvum og tækni. Þeir selja 

þær upplýsingar, búa til fallegt graf. Hvað er heimurinn að tala um? Þetta mál er að skora mjög 

hátt, fyrirtæki sem þróa og framleiða geta gert eitthvað við þetta. 19:17 

25:12 Upplýsingar á Internetinu, það eru engin alheimslög fyrir Internetið. Ef ég yrði alveg 

brjálaður, MSN er ekki að standa sig, við hvern á ég að tala? „Hello Mr. Bill...?“ Það er ekki að 

fara að gerast. Öll fyrirtæki fela sig bakvið notendaskilmála, sem sagt eru í „bissness“, það er 

ekkert frítt. Það kostar að reka Facebook, hvar ætla þeir að fá peningana? MySpace var 

orðinn auglýsingaherferðarmiðill. Síðan kom Google með sitt eigið Google+. Þegar notendur 

eru gerðir ábyrgir… þeir nenna því ekki. Þú þarft að lenda í stöðu eins og Facebook og 

MySpace. MySpace var orðið auglýsingadrasl eins og Facebook er að verða núna. Þarft 

eginlega að búa til eitthvað sem þú getur ekki grætt á. 27:15 

21:58 Ég myndi aldrei geyma neitt inni á þessum miðlum, aldrei setja kortanúmerið mitt inn. 

Aldrei nota þetta sem geymsluaðferð. Allt msn-tal er sent í „clear text“. Tölvugæinn í skólanum 

getur tekið öll msn-samtöl og „loggað“ þau. Skólayfirvöld sem hafa áhuga á því hvað 

nemendur segja, þá geta þau tæknilega stolið öllum MSN-samtölum. Skólar í USA hafa 

gengið lengra, sköffuðu nemendum ferðatölvum og kveiktu á „webcams“. Það var kært og 

bíður málaferla. Bara að þeim hafi dottið þetta í hug er svolítið „scary“. Tæknin er til – fer allt 

eftir því hverjir stjórna. Ég hefði lítinn áhuga á því hvað nemendur segja. Fer eftir því hver 

horfir á málið. Síðan er spurning hvernig vinnusamning þú skrifar undir. 24:32  

34:42 Ef það er eitthvað vafamál, spurðu. Ef einhver sendir þér „link“, betra að spyrja en lenda 

í veseni eftir á. Það eru engar heimskulegar spurningar. Fólk verður að vera meðvitað þegar 

það „loggar“ sig inn. Ef fólk myndi passa þetta betur gætum við útrýmt rosalega stórum hluta 

af þessu. Á YouTube geturðu séð Bandaríkjamann sem gaf „Benjamín prins“ allan peninginn 

sinn. Það þarf enginn að vera þessi gaur. 35:39  

Stef03_lengra: 00:30 – 00:40 
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Eins og eldur 

Þriðji þáttur: Skuggahliðar Internetsins 

Stef01_lengra 00:00 – 00:30 

Ólafía Hrönn Jónsdóttir leikles og breytir oft um rödd: 

Vírusar sem rústa tölvunni. Njósnir. Síður vistaðar í Einskismannslandi sem halda úti níð og 

viðbjóði oft um ólögráða einstaklinga. Tímaþjófur. Þegar einhver ókunnugur addar mér á 

Facebook. Hvað ég verð skrýtin í augunum eftir að hafa verið lengi fyrir framan skjáinn. 

Nettæling ólögráða barna. Kynferðisleg misnotkun barna sem söluvara. Rán. Þegar fyrirtæki 

selur upplýsingar um mig. Hvernig staðalmyndum kynjanna, þjóðlanda og minnihlutahópa er 

haldið á lofti. Rafrænt einelti. Ógnin um rafrænt stríð sem vofir yfir. Rafræn rándýr. 

Persónuþjófnaður... Og auðvitað þetta klám sem er í nokkurra „smella“ fjarlægð. Hér hafa 

aðeins nokkrir gallar Internetsins verið taldir upp. Flestir netnotendur eru þó enn sem komið 

er, til í að sætta sig við þessa galla, svo framarlega sem þeir fái notið kosta Internetsins sem 

eru eins og netverjar vita: ótvíræðir.  

Björg les: 

Vesturlandaþjóðir hafa tekið þá stefnu að hafa aðgang að Internetinu frekar opinn enda virðist 

erfitt að reyna að setja lög um allt sem má ekki á Netinu… þar sem slík lagasetning brýtur 

eiginlega í bága við Netið sem sameign heimsbúa. Af því leiðir að notkun hvers og eins er að 

miklu leyti komin undir einstaklingnum sem situr á bak við skjáinn. Fyrir utan það gæti „allt 

það sem er bannað á Netinu“ brotið gegn almennri reglu um óheft tjáningarfrelsi fólks og 

einkaathafnir. Óprúttnir aðilar finna sífellt nýjar leiðir til þess að komast hjá boðum og 

bönnum í netheimum. En meðan svo gott sem „allt má“ á Netinu halda áfram að koma upp 

alvarleg dæmi þar sem brotið er á einstaklingum.  

Ég spurði krakka í 5. – 10. bekk hvaða hliðar Internetsins þeir teldu skuggalegastar.   

E-SI 

0:33 Tímaþjófur, einelti, klám. Dagurinn fer bara í tölvuna, klukkutímarnir spænast upp. Finnst 

þér þessum tíma illa varið? Stundum, stundum ekki. Neteinelti birtist á samskiptasíðum. Það 

er verið að dæma mikið af fólki, leggja í einelti. Hvernig það lítur út, hvað það er að segja. 

Aðrir fela sig á bakvið tölvuna, geta ekki sagt það „Face to face“. Útlit mitt, hvernig ég er klædd 

og svona,.. já. 1:52 
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S-B 

9:06 Það voru líka bekkjarsystur okkar sem voru alltaf inni á einhverjumm svona síðum. Þú 

getur alltaf bara „gúgglað“. Vá hvað ég væri til í að vera gaurinn sem fann upp Google. Hann 

er örugglega með fimm milljarða á klukkutíma. 9:37 

21:42 Ég lenti í því, ég og vinkonur mínar, við vorum einar heima, svo hringir sími vinkonu 

minnar. „Unknown“ number. Þá var sagt: „Hey, this is Justin Bieber, whats up?“ Þetta var ekki 

hann og við urðum ógeðslega hræddar. Svo var aftur hringt, ógeðslega „creepy“ gaur. Hann 

skellti á. Svo fattaði ég að þetta var stelpa í bekknum að gera at – dálítið feimin en greinilega 

ekki þarna. Hún hræddi okkur svoleiðis, ég fór að sofa en mér leið ekki eins og venjulega. Hélt 

að hann myndi ná að rekja mig og finna mig þegar ég var ein heima. 23:21 

24:14 Þetta getur auðveldlega gerst á Netinu, tölvupóst frá Justin Bieber. Hann er á Twitter. 

Maður veit „hotmailið“ hans sem er satt. 24:45 

26:58 Hafið þið orðið vitni að rafrænu einelti? Mynd af einhverjum og annar sagði: „þú átt enga 

vini“. Ég hef lent í því að vera fúl í gegnum Facebook, upphrópunarmerki og þannig. Getið þið 

ímyndað aðstæður þar sem einelti gegnum Net getur orðið að veruleika? Þú gætir alltaf 

„fótósjoppað“ – tekið mynd af vinkonu minni í bikini, sett spik framan á hana og skrifað fyrir 

neðan „feit“ og þá myndu allir kommenta. 28:12  

D-A 

0:38 Einhver sem er að „adda“ manni á Facebook og er ekki með forsíðumynd. Það hefur 

komið tvisvar sinnum fyrir mig. Sammála, dálítið skuggalegt. Líka verið að leita að au-pair og 

þær fóru út í vændi. Ég er kannski ekki með alveg eins djúpt en þvottavél fyrir jólin – 

gervivinningar. Ég hef ekki ýtt á það, sé muninn á alvöru dóti og þessum vírus – þeir eru svo 

illa gerðir. Þetta poppar upp og blikkar. Mjög auðvelt að blekkja á Netinu. Gerviheimur. 2:20 

2:49 Það er bara svo brjálæðislega ólíklegt að maður sé númer milljón. Ég vann ekki í 

spænska lottóinu. Glatað og óvandað – nei nei láttu þig dreyma. 3:15  

5:27 Hafið þið orðið vitni að neteinelti? Ekki með vinum en ég hef séð mjög mikið af neteinelti 

hjá einhverjum sem ég þekki ekki neitt. Til dæmis á YouTube, lag sem einhver fílar og skrifar 

„elska þetta lag“ og annar skrifar „hata þetta lag“. Þeir byrja að blóta, kalla hvorn annan 

hálfvita. Ef einhver annar fer inn á Facebook-síðuna þeirra, inn á spjallið og eyðileggur þar. 

Stundum er hægt að hakka sig inn á Facebook. Stundum stríðni ef maður skreppur á klósettið. 

Er rafrænt einelti vandamál? Það sem maður gerir og einhver sér það. Ef ég kalla Dönu 

hálfvita á Netinu, mun það augljóslega hafa áhrif þegar við hittumst næst. Ég veit um stelpu 

sem var að tala við strák sem spurði hvort hún væri hrifin af X og X var með. Það var 

náttúrulega alveg rosalega ljótt af stráknum. 7:46 

D-VII 

11:09 Það eru mjög margir sem notfæra sér það, ég hef heyrt bókstaflega drullað yfir fólk. 
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Krakkar á okkar aldri á fullu þarna inni [Formspring]. Þetta var hæst uppi í fyrra. Ég hætti 

þessu, nennti þessu ekki af því ég fékk leiðindapósta, fannst þetta leiðinlegt. Býður upp á ansi 

mikla vitleysu, enginn ber ábyrgð. Mjög óviðeigandi hluti er hægt að rekja ef þetta er 

lögreglumál eða svoleiðis. Getið þið ímyndað ykkur hvaða hvatir liggja að baki? Hvernig nennir 

fólk að svara þessu? Ef þetta eru óvinir þínir og þú vilt svara fyrir þig, þorir ekki að gera það í 

persónu en gerir það á Netinu. 12:29 

Stef01_lengra: 00:30 – 00:40 

Björg les: 

Það er nokkuð ljóst, að margt er að varast á Internetinu. Mig langaði að vita hvernig 

Íslendingar standa sig í netöryggismálum og leitaði til Guðbergs K. Jónssonar, verkefnastjóra 

SAFT sem er skammstöfun fyrir Samfélag, fjölskylda og tækni. SAFT er vakningarátak um 

örugga tækninotkun barna og unglinga á Íslandi.   

GudbergKJonssonI 

3:12 Við stöndum okkur mjög vel, í fræðslu, búa til efni og koma því í réttan farveg. Hluta til 

vegna Heimilis og skóla sem hefur mjög gott tengslanet, gegnum skóla og foreldra. Auðvelt að 

koma okkar efni í réttan farveg. Höfum við haft góðan stuðning til dæmis frá 

netþjónustuaðilum. Hvernig? Að kosta útgáfu á efni, taka þátt í hugbúnaði. Verð að hrósa þeim 

fyrir að taka þátt. Eins ráðuneytum sem hafa sinnt þessu myndarlega. 4:29 

Björg les: 

Hann segir að Íslendingar séu mjög, MJÖG duglegir á Facebook en ýmis mál tengd 

samskiptaforritinu eiga það til að rata inn á borð SAFT.  

12:37 Facebook tilheyrir og er í samstarfi við okkar netverk. Höfum þurft að láta taka niður 

síður. SAFT beitir sér, hefur „kontaktaðila“ hjá Facebook til að bregðast við þegar upp koma 

alvarleg tilvik. 13:14 

Björg les: 

Ég ræddi einnig við Svavar Ottesen Berg, sérfræðing í netöryggismálum hjá íslenska ríkinu. 

Ég spurði hann um netöryggi og rafrænar skuggahliðar. Fyrst af öllu spurði ég hann þó að því 

hvort netárásir, í hernaðarskyni, væri raunveruleg ógn. 

SvavarOttesenBergI  

4:25 Það er raunveruleg ógn. Dæmi um Playstation sem hætti að styðja linux, fullt af fólki úti í 

heimi gerði árás á fyrirtækið og náði kreditkortaupplýsingum. Tóku niður Playstation-

„networkið“ í margar, margar vikur. Hættan er fyrir hendi en hvert er henni beint? Ef þeir hafa 

þekkinguna geta þeir gert ansi mikið, sérstaklega í krafti hópsins. 5:11  
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SvavarOttesenBergII 

2:05 Við búum í heimi þar sem tölvuógnin er raunveruleg. Bandaríski herinn er með spes 

tölvudeild hjá sér. Þeim er sama hvað kemur fyrir Playstation. Er þetta dæmi um að hægt sé 

að ráðast á hvaða fyrirtæki sem er? Þeir voru ofarlega þegar kemur að vernduðum kerfum. 

Féllu í þá gryfju að halda að þeir væru ósigrandi. Það er ekkert öruggt á Internetinu. Fyrirtæki 

geta lent í óhöppum ef þau eru „targetuð“ af svona hópum. 3:40 

SvavarOttesenBergIII 

4:57 Þegar ég var yngri var ásættanlegt að fá 100 ruslpósta á dag. Í dag getur það orðið 

rosalegt mál ef fólk fær einn. Þá fæ ég sendan „link“.. ég skal sjá hvað ég get gert. 5:24 

5:47 Þú þarft að komast að því hvaða netföng eru virk, hvar notendur eru á bakvið. Getur 

fundið endalaus netföng. Ef 500 svara þá eru þau seld til einhvers fyrirtækis. Nú vita flestir að 

þetta er ruslpóstur. Það mun alltaf einhver hluti „klikka“ á „linkinn“. Mamma hringdi og sagðist 

hafa fengið póst frá Bill Gates þar sem hann bað um kortanúmerið sitt. Hún „actually“ svaraði. 

Ódýr leið til að ná til fjöldans, það mun borga sig. Meðan það mun borga sig mun fólk gera 

þetta endalaust. Síðan eru það markaðsupplýsingar. „Hijacker“ fer inn í tölvuna án þess að 

það viti neitt. Eina sem það gerir er að safna upplýsingum um það sem þú gerir. Sá „bissness“ 

er miklu stærri. Tekur ekki eftir þessum „hijackers“. Hann er bara að njósna. 9:12 

Stef03:_lengra 00:00 – 00:20 

D-VII 

8:33 Hafið þið villt á ykkur heimildir á Netinu? Ég bjó einu sinni til „fake“ síðu, var bara að 

djóka, Paris Hilton eða eitthvað kjaftæði. Þetta var ekkert mál. Búa til e-mail og skrá sig inn. 

Þá var ég að flippa í vini mínum, bjó til Facebook og var að rugla í þeim. Maður er ekkert að 

segja neitt við fólk sem maður þekkir ekki. Aldrei við ókunnugt fólk, mig langar það ekkert. En 

þið gætuð gert það ef þið vilduð. 9:43 

S-A 

18:50 Það er alveg hægt. Mjög auðvelt… Dæmi um Cristiano Ronaldo eða Brynjar 

bróðir.Ekkert mál? Nei. Kannski smá. Hafa ekki gert sjálf, þeta er hættulegt. Það er enginn 

svona vörður. Alltaf hægt að plata um aldur.. af því það er ekki hægt að láta árið okkar. 20:12  

S-B 

2:54 Það sér þig enginn, getur sagst vera 12 ára stelpa en ert þrítugur kall. Alltaf að taka með 

fullorðinn ef þú ætar að hitta einhvern af Netinu. Blekkingareiginleiki það versta. Ef þú setur 

mynd getur fólk gert eitthvað við myndina. Myndbirtingu sem þú stjórnar ekkert endilega. 3:52 

Björg les: 

Myndbirting, sem eigandi hefur ekki stjórn á er ein birtingarmynd rafræns eineltis, sem er 
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orðið áberandi í því tölvu- og tækniþjóðfélagi sem við búum í. Ég spurði Elísu 

Snæbjörnsdóttur, verkefnastjóra í félagsmiðstöð nánar út í rafrænt einelti.  

ElisaSnaebjornsdottirII 

9:56 Já, rafrænt einelti er önnur hlið á einelti sem á sér pottþétt stað í skólanum. Gott fyrir 

félagsmiðstöðvar að fylgjast með inn á til dæmis Formspring þar sem þetta kemur í ljós. Þetta 

er grasserandi oft á tíðum. Hann var að gera lítið úr henni.10:54  

11:39 Formspring ætti að banna PurpleRabbit sem er bara grasserandi klámsíða á Íslandi, 

Ringulreið – mjög grófar myndir af íslenskum unglingum. Þær eru vistaðar úti um allan heim. 

Erfitt fyrir lögguna að loka þessu. www.einkamal.is… við prófuðum að setja inn tálbeitu, 

bjuggum til aðgang fyrir 14 ára stelpu. Settum nánast engar upplýsingar og spurðum hvort 

einhver vildi spjalla. Á hálftíma vorum við með yfir 20 pósta. Allt frá mönnum sem vildu spjalla 

upp í virkilega grófar lýsingar í hvað þrír karlmenn vildu gera við þessa stelpu. Dæmisaga um 

mann sem þær sáu sem var óvart með opna vefmyndavél. Þar sást í giftingarhring. Eðlilegur 

fjölskyldufaðir inn á www.einkamal.is að reyna að táldraga 14 ára gömlu stelpu. Algjörlega. 

14:50  

HilmirHeidarLundevik 

18:24 Búið að breytast, fyrst með bloggsíðum – nafnlaus ummæli. Það var verra. Fáir með 

bloggsíðu. Nú er þetta á Facebook, krakkar að tala um þriðja aðila. „Hot or not“, „Compare 

Hotness“, stíla inn á útlitið. Svo getur líka verið þessi er svo leiðinlegur, segir lélega brandara. 

Fatnaður, hvað sem er. 19:29 

Björg les: 

Þetta sagði Hilmir Heiðar Lundevik, kennari í unglingadeild. 

HilmirHeidarLundevik 

20:45 Hætturnar eru náttúrulega fíkn. Það eru strákar sem eru bara fíklar í tölvur, spila leiki – 

„Call of Duty“, mikið spilaður af strákum. Þeir týna sér í þessu, fara jafnvel heim í 

hádegishléinu í 40 mínútur. Stríðsleikur, held þetta snúist um hernað. 21:29  

Björg les: 

Netfíkn er klárlega eitthvað til þess að hafa í huga þegar ungmenni og hinn heillandi 

tölvuheimur eru annars vegar. Þó er margt, jafnvel verra en netfíkn sem hefur færst í aukana í 

rafrænni veröld samhliða aukinni tækni. Því komst ég að þegar ég ræddi við Petrínu 

Ásgeirsdóttur, framkvæmdastjóra Barnaheilla. Samtökin vinna að því að stöðva framleiðslu 

og útbreiðslu efnis þar sem börn eru beitt kynferðisofbeldi. Barnaheill á í samstarfi við 

lögregluna á Íslandi, Interpol og fleiri aðila á alþjóðavísu enda fer vinna þeirra fram á 

mörgum vígstöðvum.  
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PetrinaAsgeirsdottirI 

7:35 Erum við að vinna að því að komast inn á síu á landsvísu. Allt efni sem sýnir börn í 

þessum aðstæðum verði merkt STOP merki. Stöðva útbreiðslu, vernda börn hér að þau rekist 

ekki á þetta. Líka vernda börnin sem hafa orðið fyrir ofbeldi. Börn sem hafa orðið fyrir 

kynferðisofbeldi, þau vita að þetta fer á Netið og upplifa það sem meira ofbeldi. Sá sem horfir 

verður gerandi, á þátt í því að þetta viðgengst. Þetta er gífurlegur iðnaður. Netið og tækni 

tengd Netinu, myndavélar og allir þessir símar, hvar sem er og hvenær sem er – það hefur 

aukið dreifinguna sem eykur eftirspurn, framleiðsluna líka. Ekki lengur hægt að tala um þetta 

sem „pedófíla“. Líta á þetta sem söluvöru. Bara „bissness“… mansal, kynlífsþrælkun. 09:59 

10:18 Fórnarlömbin, börnin, þolendurnir geta verið hvaðan sem er úr heiminum en þeir sem 

eru gerendur, eru að nýta sér þjáningar barna eru þar sem mikill aðgangur að Interneti – það 

er hinn vestræni heimur. 10:33 

11:20 Það hafa komið upp mál hér á landi þar sem verið er að tæla börn, vinna traust 

barnsins, gera þetta á lúmskan hátt. Þegar þau ná barninu þá reyna þau að fá það til þess að 

gera alls konar hluti. Barnið verður berskjaldað. Vilja skýrari ákvæði í lögum um nettælingu, 

vantar líka um síun á þessu efni. 12:06 

PetrinaAsgeirsdóttir II 

9:21 Þarf eitthvað annað að gerast til þess að bæta stöðuna í þessum málaflokki til framtíðar 

litið? Netnotkun er útbreidd á Íslandi. Beinn aðgangur hvar sem er, hvenær sem er. Farsímar – 

mikil aukning. Fólk og foreldrar hafa kannski haft áhyggjur af takmarkalausum aðgangi að 

Netinu. Sá aðgangur hafi beinist að ólöglegu efni, kynlífsvæðingu og einelti og að unglingar 

setji sig í samband við þá sem þau þekkja ekki. Foreldrar og fræðsla skiptir miklu, viðhorf. Þarf 

skýrt lagaumhverfi í nettælingu. Innfluttir netverjar og foreldrarnir aðfluttir netverjar. 12:47 

Stef02_lengra 00:05 – 00:20 

MargretStefansdóttir 

0:10 Við lítum á að Netið sé stórkostlegt fyrirbæri. Börn geta í sakleysi sínu verið að „gúggla“ 

upplýsingar en komist inn á óæskilegar síður sem eiga ekkert erindi við börn. Á árum áður 

þótti ekki tiltökumál að börn væru án örygisbelta. Til þessa hefur það verið galopið en nú er 

vitundarvakning. Nú er verið að loka því sem getur verið börnum skaðlegt. 1:15 

Björg les: 

Þetta sagði Margrét Stefánsdóttir, upplýsingafulltrúi Símans. Samkvæmt henni nota nú 

tæplega 13% heimili netvara fyrirtækisins. Flestir nota síur 1 og 2.  

9:28 Við höfum séð það í aukinni notkun á netvara. Foreldrar eru að kveikja á því, gera meira 

en að tala. Aukinn áhugi á erindum inn í skóla og fleira. Áhugi, þörf og eftirspurn. SAFT hefur 

raunverulega ekki annað eftirspurn. Það þarf að setja öryggisbeltin á. 10:16 
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11:29 Ung stúlka leitar að Barbie, getur fengið alls konar viðbjóð upp. Eitt músa“klikk“ og hún 

er komin inn í einhvern ógeðslegan heim. 11:40  

Björg les: 

Þó að vitundarvakningar gæti er ekki þar með sagt að nú sé hægt að hunsa allar dökku hliðar 

Internetsins. Sífellt ný mál koma upp í tengslum við Netið og tæknina og hingað til hefur 

löggjafinn átt í erfiðleikum með að fylgja hraðri þróun eftir. Löggjafinn er alltaf að elta, eins 

og verkefnastjóri SAFT orðaði það. Hann fræddi mig líka um löggjöf, sem nýverið var tekin í 

notkun í Bretlandi, og segir til um að í staðinn fyrir að byrja með „allt opið“ kaupi notandi 

tækni eins og farsíma og tölvur harðlæstar. Notendur þurfi sjálfir að aflæsa og virkja þann 

búnað í tækjunum sem þeir falast eftir. Hann segir að með þessu sé hægt að minnka þau 

tilfelli þegar fólk fer óvart inn á síður sem innihalda óæskilegt efni. Þessi löggjöf stöðvi þó 

ekki þá sem hafa einbeittan brotavilja.  

GudbergKJonssonI 

23:04 Í okkar netverki höfum við þurft að glíma við íslenskar síður sem eru hýstar í „no man‘s 

land“. Þar á sér stað mjög gróft einelti, myndir af ungu fólki, íslensku, þar sem bæði þolendur 

og foreldrar hafa hringt grátandi, algjörlega varnarlaus. Höfum óskað eftir því við 

netþjónustuaðila að loka sjálfir fyrir umferð. Flestir, ekki allir, hafa orðið við því. Póst- og 

fjarskiptastofnun hefur úrskurðað að sú lokun, á ólöglegt efni, standist skoðun. Þarna er hlutur 

sem til dæmis mætti uppfæra í þessum reglugerðum, gefa netþjónustuaðilum skýrt grænt ljós 

á að þeir megi loka efni af þessu tagi. Það er áhugi en langar leiðslur og of tímafrekt. Nýir 

vinklar á tækni. Eltingarleikur. Já, ég hugsa að það verði þannig alltaf. 25:29 

Stef03_lengra: 00:30 – 00:40 
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Eins og eldur 

Fjórði þáttur: Viðskipti á Netinu  

Stef01_lengra 00:00 – 00:30 

Ólafía Hrönn Jónsdóttir les með „gamallar-konu-rödd“.. : 

Fyrir langa löngu, áður en Internetið var fundið upp sögðu við hvort öðrum sögur og ævintýri, 

lásum fyrir hvort annað og „chilluðum“ saman í baðstofum. Allir fengu að fara í bað á 

sunnudögum – voru skrúbbaðir hátt og lágt - en á þeim dögum var hlustað af athygli á 

messuna á Rás 1, einu útvarpsstöð landsins. Einu sinni í viku hittust þorpsbúar í 

félagsheimilinu þar sem kvæði voru lesin og farið var með gamanmál. Hvað segirðu, var 

ekkert sjónvarp? Ertu eitthvað biluð? Nei, sá fjandi kom ekki fyrr en miklu seinna… Internet? 

Ertu algjörlega gengin af göflunum? Nei, við höfðum ekki tækifæri til þess að vingast við 

einhverja skjái… klappa þeim og berja á þeim á víxl til þess að skrifa eitthvað inn á þá. Nú á 

dögum sé ég varla barnabörnin lengur, þau eru svo upptekin af þessari skjávináttu, hver í sínu 

horni að lesa skjá, horfa á sinn einkaskjá og hamast á tökkunum fyrir framan hann… Eða 

veist þú kannski um eitthvert íslenskt heimili í dag þar sem engin nettenging er til staðar, 

engin heimilistölva, fjölskyldumeðlimir eiga engar fartölvur, ekkert af þessu „dvd“ fyrirfinnst 

í húsinu? Hvað segirðu, netmiðill? Íbei, haaa? Netverslun? Dánló? D…? Ha, dánló-d? Nú 

bara skil ég ekki neitt…. 

Ólafía Hrönn Jónsdóttir les með mismunandi röddum:  

„Ég hef bara gert það einu sinni…“… „Ég hef gert það í mesta lagi fimm sinnum… en ég 

borga líka fyrir allt hitt. “ Ég geri það á hverjum degi.“ „Ég á enn eftir að gera það.“ „Bíddu, 

er það ekki ólöglegt?“  

Björg les: 

Lögin eru til staðar, reglurnar líka. Það er ólöglegt að hlaða niður efni af Internetinu án þess 

að greiða fyrir það eða kaupa af viðurkenndum söluaðila. Gylfi Blöndal er starfsmaður 

nýsköpunarfyrirtækisins GogoYoko, sem er vefur þar sem ntoendur geta bæði streymt tónlist 

af Netinu og verslað tónlist af listafólki. Gylfi sagði mér af hverju tónlistarstreymivefur eins 

og GogoYoko er „betri“ aðferð en ólöglegt niðurhal og hvernig vöxturinn er hjá íslenskum 

fyrirtækjum á vefnum. 

GylfiBlondal 

3:18 Breyting sem hefur verið að eiga sér stað með tækninýjungum, hraðara Net, erum að sjá 
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þessa hugmynd rætast meira og meira. Fólk er komið með leið á því að halda utan um söfn af 

MP3 á hörðum diskum, vill nálgast strax og ýta á „play“. Margir vilja eiga tónlistina. Hegðun 

notenda: fólk hlustar á plötu 5-10 sinnum og kaupir svo… að kaupa það líka. 4:20 

Björg les: 

Er GogoYoko svar við ólöglegu niðurhali?  

4:51 Já, í rauninni. Þetta er miklu auðveldara. Því sem er stolið ólöglega getur dreifst um allt. 

Aldrei sér listamaður eða útgefandi krónu. Fólk fer inn á stað þar sem listamenn fá greitt. 

40.000 notendur um allan heim, nokkuð gott, yfir 100.000 heimsóknir á mánuði. 5:58  

8:34 Mjög mikið af ungu fólki. Það sem hefur verið vandamál við stuld á tónlist á Netinu er að 

mikið af ungu fólki sem er kannski ekki orðið 18, er ekki með kreditkort og hefur ekki tök á að 

kaupa. Hópur úti í kuldanum sem skipar að stóru leyti þann hóp sem stelur tónlist. Rannsóknir 

hafa sýnt að þeir sem stela hvað mest eru líka að kaupa hvað mest. Það má leiða líkur að því 

að fólk noti ólöglega leið til þess að hlusta og kynna sér tónlist og kaupi síðan það sem það 

fílar. Okkar módel – þessar rannsóknir styðja okkar módel myndi ég segja. 9:45 

Björg les: 

Ég spurði Gylfa líka hvort þessi sanngjarni boðskapur virkaði á viðskiptavini. Hans skoðun er 

að eftir efnahagsþrengingar hafi Íslendingar velt því meira fyrir sér hvert peningarnir þeirra 

fari – og frekar lagt aðeins meira á sig til þess að listamaður eða lítill framleiðandi fái greitt 

heldur en stórir milliliðir. Þetta er „Beint frá býli“ - hugsunin… 

10:45 Við höfum markvisst farið og rætt við grunnskólakrakka. Þær samræður staðfesta að 

þetta er vettvangur sem þau kunna vel við – margir tala um að þeir hafi hætt að stela tónlist af 

því að þarna var komin betri lausn sem fólki líður betur með. Ég trúi því að enginn vilji stela. 

Handhægari miðill en að vera í skúmaskotum Internets að ná í „dúbíus“ skjöl.11:36 

14:57 En við vitum það alveg og erum fullkomlega meðvitaðir um að við erum ekki með lausnir 

á öllu, erum stanslaust að þróa breytingar. Erum ekkert með hinn fullkomna heilaga kaleik en 

við vitum að við erum komnir á sporið. Aðstæður eru stanslaust að breytast. Öðruvísi munum 

við aldrei lifa af, það á við um alla aðila á þessum markaði. 15:43 

Björg les: 

Annars konar iðnaður en tónlistarstreymissíður blómstra á Netinu í dag. Fjölmiðlar leggja 

síaukna áherslu á sterka ásýnd á vefnum, samið hefur verið um útgáfu íslenskra rafbóka og 

fyrirtæki hist og her um landið stofna Facebook-síður til þess að geta verið í nánari tengslum 

við viðskiptavini sína. Ég forvitnaðist um það hjá unga fólkinu hvort þau telji að dagblaðið 

standi tækninýjungar af sér. 
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D-A  

30:10 Hvað segið þið með fjölmiðlanotkun? Nú veit ég að það er mikið af ungu fólki sem les 

minna af dagblöðum og skoðar allt á Netinu, www.mbl.is og svoleiðis– hvernig metið þið 

stöðuna? Munu dagblöðin deyja út? Alls ekki. Ég held að dagblöð séu rosalega mikilvæg, fólk 

kemst ekkert alltaf í tölvuna. Ekki það sama að sitja með tölvu og blað. Nú hafa fjölmiðlar tjáð 

sig um það að með ykkar kynslóð muni dagblaðalestur minnka. Þeir mega alveg hætta að 

hafa áhyggjur. Ég tek alltaf Fréttablaðið og fletti því. Sjónvarpsdagskráin er ekki á www.mbl.is. 

Brandarasíðan. Hún er mikilvægust. Rafbækur. Þess vegna væri fínt að setja eitthvað á Netið, 

keypt á Netinu bækur og sett inn á iPadinn og svoleiðis. 32:44 

33:05 Reyndar væri það miklu meira kúl að vera með iPad. Hraunvallaskóli er með kerfi þar 

sem maður fær vikuplan og aukaverkefni. Allir með fartölvur. Sjúklega nett. Nýja fyrir 

„hundurinn át fartölvuna mína“. Ég held að hundar séu ekkert mikið í því. 34:12  

Björg les: 

Fjölmiðlarnir eru eitt, og kennslutæki annað sem geta breyst mjög með tilliti til tækninýjunga. 

Tískuiðnaðurinn er líka dæmi um iðnað sem hefur ekki farið varhluta af tækninýjungum að 

sögn stílistans Ellenar Loftsdóttur. 

EllenLoftsdottir  

1:11 Tölvur hafa breytt tísku gríðarlega síðastliðin ár, tíska er orðin algengari fyrir alla –stærri 

hópur sem pælir í tísku, útbreiddara „konsept“. Hraði orðinn miklu meiri í tískutrendum. 1:38 

1:58 Síðastliðin 5 ár hefur verið mjög hröð breyting á tísku. Þvílíkar breytingar síðastliðin 3 ár. 

Það sem ég tek mest eftir eru bloggarar, þeir eru í raun og veru raddir almennings. 2:27 

4:15 Hvernig eru þessir bloggarar að hafa áhrif? Þeir tala fyrir hönd almennings, mannamál. 

Taka myndir af sér í fötum sem þeir keyptu þarna og þarna. Meirihluti fólks hefur ekki efni á 

rándýrum fötum á sýningarpöllum. Jákvæð áhrif fyrir hina almennu neytendur – 

tískubloggararnir brúa bilið á milli „high fashion“, hátísku og kaupandans í rauninni. 6:04 

6:23 Það er orðið miklu algengara að fólk kaupi á Netinu, netverslanir öflugri en þær voru. Fólk 

kaupir á Netinu það sem það þekkir og treystir. Vörumerki sem það hefur keypt mikið af í 

gegnum árin. Það er aðallega í netkaupum… er ekki mikið að taka áhættur. 7:02 

10:54 Ég held að það að versla, það er svo mikil félagsleg upplifun, held hún detti seint út. 

Fólki finnist gaman að versla, kíkja, máta og eyða peningum. Félagsleg upplifun, hittir vinkonur 

þínar, eitthvað gert úr deginum. Það sterkt allaveg í kvenfólki. Auðvitað er þægilegt að sitja í 

tölvunni en ég held það komi ekki alveg í staðinn fyrir hitt. 11:38.  

18:39 Það er endalaust verið að múta bloggurum. Þeirra gagnrýni er mjög hávær. Margir lesa 

bloggin. Erfitt að taka mark á einhverjum sem er raunverulega búið að múta. 19:14  
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20:18 Þú getur gert það sem þú vilt á þínu bloggi, bloggarar eru orðnir miklu áhrifameiri en 

stærstu tískutímaritin – út á við. Þröngur markhópur sem les og kaupir blöðin. Bloggararnir ná 

til fólksins sem lifir ekki og hrærist í þessu. Eru ekkert mikið að lesa neitt annað. 20:54 

21:42 Bloggarar eru yfirleitt mjög sjálfsmiðaðir. Eru komnir í góðar stöður sem „brandið“ sjálft. 

Elin Kling – vinsælasti bloggari í heimi. Risavörumerki – blöðin vita hvað þau þurfa að gera til 

þess að halda áfram samkeppni við þá. Öflugara blað á Netinu, nýta blogg, „tvitta“. 

Tímaritasala hefur dregist saman. Fólk kaupir samt ennþá blöð erlendis. Ekki hér á Íslandi þar 

sem verðið á tískutímaritum er fáránlegt. Kaupir þér ekki Vogue á 3.900 kall. 24:00  

26:18 Er þetta eitthvað svona stríð? Nei, ég held ekki. Nú getur maður ímyndað sér að 

„amatörar“ í geiranum sem hafa lært, unnið, lifað og hrærst. Ég hef alveg bölvað nokkrum 

bloggurum. Fyrir mér er „stílisti“ ekki nafn sem þú tekur þér bara eftir viku. Hef lifað og hrærst í 

þessu síðastliðin 6 ár. Margir erlendis hafa verið í bransanum í 15-20 ár. Síðan kemur bloggari 

á sjónarsviðið sem hefur fylgst með í 3 ár og er farinn að vera „creative director“ fyrir eitthvað 

„brand“, stærri blöð. Þetta er pínu ósanngjarnt… harður heimur. 27:28 

Stef01_lengra: 00:30 – 00:40 

Björg les: 

Það tekur 7 mínútur að fá sjúkrabíl heim til þín, 6 mínútur að fá löggubíl og 5 mínútur að fá 

kínverskan mat heim til þín. Þetta segja New York búar í gríni, til marks um það hversu öflug 

fyrirtæki eru orðin í heimsendingu. Sömu fyrirtæki eru einnig orðin gríðarlega öflug í 

netverslun og þjónustu við kúnna í gegnum heimasíður, því tíminn er jú peningar og í 

stórborg sem New York getur ein, saklaus verslunarferð tekið marga klukkutíma. Eins 

þægileg og netverslun getur verið eins og unga fólkið fræddi mig um eru einnig ókostir við 

hana eins og Hilmir Heiðar Lundevik, kennari í unglingadeild nefndi. 

HilmirHeidarLundevik 

21:42 Og líka þá verslun á Netinu, „dúddamía“, hugsa að það gæti líka orðið vandamál. Þetta 

er svo auðvelt. Kort og getur verslað hvað sem er. 21:52 

D-VII 

14:21 Já, keypti mér hjól inn á www.bland.is. Hægt að kaupa endalausa hluti inn á 

www.barnaland.is. Aldrei neitt mál. Við seldum fellihýsið okkar, fengum slatta af pening fyrir 

það. Keyptum tjaldvagn, hjól, bíl… Það er hægt að kaupa hvað sem er þarna inn á. Eruð þið 

með kreditkort? Hafa afnot af. Já bara svona „account“. 15:10  

E-SI 

6:37 Já… föt, bækur, síma. Örugg leið? Já. Búið að samþykkja þær. Ég veit hvaða búðir þetta 

eru, þá eru þetta í lagi. Þá er þetta nokkuð öruggt… já. 7:19 

http://www.bland.is/
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D-A 

23:51 Hafið þið keypt ykkur eitthvað í gegnum Netið? Já! Síminn minn er að koma í kvöld – frá 

USA, til UK. H&M, Victoria Secret. Minnsta mál í heimi. Líka til þessar síður eBay, Amazon, 

DumbleDoresprota  -sprota í jólagjöf á eBay. 24:36 

25:01 Ég til dæmis greip nögl og trommukjuða hjá bassaleikaranum í Eagles. Pabbi sagði að 

ég gæti selt hana á nokkrar milljóni á eBay. Það er plan „æ“ að selja gítarnöglina. 25:40 

Björg les: 

Og talandi um hvað er hægt að kaupa á Netinu eða fá upplýsingar um áður en maður kaupir 

eitthvað… Þórarinn Hjálmarsson, starfsmaður www.bland.is vissi sitthvað um málið. 

ThorarinnHjalmarsson  

10:29 Við erum með mjög góðan lista yfir dagmömmur, dagforeldra. Alltaf sótt mikið í það. 

Listanum yfir dagforeldra er viðhaldið af þeim sjálfum. Þau halda upplýsingum nýlegum. Að 

okkar mati sterkasti listi yfir dagforeldra á Íslandi. 11:12 

11:45 Það er að baki öllum samskiptavefjum, þar eru það notendur sem skapa vefinn. 

Vefurinn er vettvangurinn, notendurnir skapa efnið sjálfir. 11:57 

15:37 En þú hefur áður talað um fyrstu Barnalandsbörnin… hvar eru þau í dag? Maður myndi 

ætla að þau væru… eru þau fermd? Þau eru ekki fermd. Ég myndi ætla að þau voru 10-11 ára 

gömul. Maður ætti hreinlega að óska eftir því að fá að hitta þessu fyrstu börn. 16:19 

Björg les: 

Spurning hvort þeir krakkar sem ég ræddi við séu ef til vill einhver fyrstu 

Barnalandsbarnanna? Ég spurði þau hvort þau héldu að í framtíðinni yrði fólk eingöngu inni á 

Netinu, þar sem það gæti stjórnað lífi sínu, keypt í matinn og verslað á sig föt.  

D-A 

34:37 Það er miklu skemmtilegra að fara með stelpunum í „mallið“ og tékka á fötunum. 

Stemning að fara í búðir, hitta fullt af fólki. Ömurlegt þegar mamma er að draga mig í 

Kringluna. Miklu betra á Netinu. Væri hægt að gera strákasíðu. Stelpur lifa þetta ekki af. „Old 

fashion malls“ munu alltaf vera vinsæl. „Girls just wanna have fun“. 36:08 

36:28 Önnur þjónusta eins og… heimabanki, ýmsa aðra þjónustu á Netinu. Heimabanki er 

rosalega sniðugur. Aldrei séð stelpur hoppandi og skoppandi inni í banka, engin stemning í 

því. Drepleiðinlegt að fara í bankann. Heimabankinn er nauðsynlegur, ekki hægt að taka hann 

niður. Hefðu þessir bankar verið á Netinu þá væri engin kreppa í dag. 38:09 

Björg les: 

Þetta var greiningardeild unga fólksins, takk fyrir – ef öll bankastarfsemi hefði verið á Netinu 
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væri engin kreppa! En hvað, verður öll bankastarfsemi á Netinu eftir örfá ár? Hvað mun 

gerast?  

GylfiBlondal 

17:57 Helstu breytingarnar eru að nú eru listamenn ekki jafnháðir því að vera bundnir útgáfum, 

þeir hafa öll tól í höndunum til að kynna sig. Hlutverk útgáfa er orðið veigaminna – enn eru til 

góð og sterk félög en önnur hafa helst úr lestinni. Netið hefur fært tónlistarmönnum vald, er 

vendipunktur. Mun halda áfram að vera það. 18:50 

20:38 Margir tónlistarmenn búnir að ná völdum á því að nota þessa tækni og leiðir. 

Listamannalíf í dag er ekki bara að drekka kaffi og spila á gítar, nú fer stór partur í að hlaða 

niður myndböndum, nota þessar leiðir og beita þessum brögðum til þess að fá að „vera 

heyrður“. Þetta hefur sína kosti og galla. Er tíma listamanna best eytt í þetta eða eiga aðrir að 

sjá um þetta. 21:22 

EllenLoftsdottir 

30:42 Sama hvað tækinni líður munu tískutrend halda áfram að fara í hringi… það er það eina 

sem mun haldast óbreytt. Stutt pils fara aldrei úr tísku, koma alltaf aftur. 31:11.  

ThorarinnHjalmarsson  

17:05 Annað sem hefur verið ánægjulegt er farsímaútgáfa af vefnum sem er í stöðugri sókn. 

Sífellt fleiri að fara þangað inn. Fólk er farið að sækja vefinn ekki bara frá tölvunni heldur í 

gegnum símann, gegnum smáforrit. Það sem smáforritin hafa gert okkur kleift er að þú tekur 

mynd af sófanum sem þú ætlar að selja… í gegnum símann. 18:00 

Mjoll-Elisa  

13:43 Ég veit það ekki alveg, fleiri leikjasíður, spjallsíður. Tækninni fleytir ört fram. Símarnir 

eru í raun lítil tölva, þeir koma til með að þróast. Með því missir maður yfirsýn, þau eru hvar 

sem er. Skiptir rosalegu máli þetta traust og trúnaður á milli foreldri og barns – að það haldi 

þegar barnið fer með tölvuna útaf heimilinu. Þar mun þetta vaxa. 15:35  

GudbergKJonsson 

7:35 Og svo eru snjallsímarnir í auknum mæli að detta inn. Eitt af því sem við horfum til – 

hvaða breytingar mun sú þróun hafa í för með sér? Óttumst hana ekki. Ég man þegar 

verkefnið byrjaði, heilræði: hafa tölvuna í opnu rými. Það er farið sko, fartölvurnar komnar. 

Langflest börn nota Netið á ábyrgan og uppbyggilegan hátt. Í samfélagi eru alltaf einhverjir 

sem misstíga sig og nota illa verkfærin. Ég held að við breytum því aldrei. 9:11 

Björg les: 

Að fram heyrðum við líka í mæðgunum Mjöll Flosadóttur og dóttur hennar Gunni Elísu 

Þórisdóttur sem og Guðbergi K. Jónssyni, verkefnisstjóra SAFT – Samfélag, fjölskylda og 
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tækni. Í framhaldi af þessari umræðu um tækni og framtíðina gat ég ekki stillt mig um að fá 

álit sérfræðings í netöryggi á málinu. Sá heitir Svavar Ottesen Berg og er að eigin sögn mjög 

nálægt því að vera tölvunörd. 

SvavarOttesenBergIII 

28:07 Ef þú horfir fram um 5-10 ár. Ég hef reynt þetta. Það er allt svo óráðið og ekkert hægt að 

segja. Í fyrra, ef þú hefðir sagt mér að SAMSUNG væri með besta símann í ár, hefði ég sagt 

glætan. Mjög erfitt. Ekkert sem er „solid“. Þegar eitthvað verður vinsælt reyna margir að gefa 

út sömu vöruna. Af hverju viltu skipta þegar eitthvað virkar? 29:13 

SvavarOttesenBergIII 

31:31 Maður þarf stanslaust að fylgjast með. Alltaf eitthvað nýtt, líka í öryggismálum – fylla 

upp í öryggisholur. Ef maður ætlar að vinna í þessum geira verður maður að vera í vinnu. Þeir 

sem útskrifuðust úr tölvunarfræði fyrir 5 árum eru úreltir í dag hafi þeir ekki fylgst með. Ef þú 

lærir endurskoðun breytist það lítið. Í tæknigeiranum kemur alltaf eitthvað nýtt. 32:37 

Björg les: 

Hvað sem öðru líður hefur verið sagt að Íslendingar séu sérstakir þegar kemur að nethegðun.  

ThorarinnHjalmarsson  

21:37 Við erum rosalega nýjungagjörn, viljum alltaf fá það nýjasta. Stór hluti þjóðarinnar er á 

Facebook. Við erum mjög nýjungagjörn og fljót að aðlagast nýjum hlutum. Hér er ekki ríkjandi 

amerískur kúltúr, ekki evrópskur. Erum sambland. Aðlögunarhæfnin er mikil. Tækniglögg? 

Klárlega málið. Það er bara spurning hvernig við erum að nýta hlutina. 22:53  

24:02 Við erum rosalega snögg að hlaupa til, kannski ekki alveg að lesa leiðbeiningarnar, 

frekar það sem vantar hjá okkur. 24:11  

Björg les: 

Og ungir Íslendingar eru sannarlega ekki undanskildir þó þeir hafi einnig sín séreinkenni á 

Netinu.  

GudbergKJonsson 

13:52 Þau eru klárlega í auknum mæli að verða meiri sérfræðingar og sérhæfðari í því hvernig 

þau nota Netið. Ungt fólk er að búa til efni og birta á Netinu, það á eftir að færast í aukana. 

Leið til þess að koma sköpunargleði í farveg. Einelti mikið í umræðunni. Í kjölfarið eru 

þónokkur dæmi á YouTube þar sem ungt fólk er að tala á móti einelti og birta á Netinu. 15:10 

Björg les: 

En þó íslensk börn og unglingar nýti sér tæknina í sífellt meira mæli eru ekki allir úr yngsta 

hópnum sem vilja að sú þróun haldi áfram til allrar framtíðar… 
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D-A 

39:18 En já svo verður maður að passa sig með að kaupa föt á Netinu. Það má ekki tileinka lífi 

sínu Netinu. Þú verður að gera eitthvað, fara út og nota heilann, röddina. Aldrei… nema 

vélarnar taki yfir heiminn, það er líklegast. Ég fer alltaf að sofa tilbúinn hjá Playstation 3 

tölvunni minni með baseball kylfu. 40:20  

40:33 Passið ykkur því tölvurnar gætu lifnað við og drepið ykkur. Terminator gæti komið og 

labbað nakinn inn á móthjólabar og við munum öll deyja. Ekki tileinka líf þitt að Internetinu – 

vertu ennþá í alvöru heiminum 41:00  

Stef03_lengra: 00:30 – 00:40 


