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Ágrip 

Stór hluti landsmanna eru reglulegir notendur netsins og hæsta hlutfall 

notenda í Evrópu er á Íslandi. Íslensk ungmenni eru engir eftirbátar annarra 

aldurshópa og hlutfall þeirra og tíminn sem þau verja á netinu eykst með ári 
hverju. Netið býður upp á mikla möguleika í námi, starfi eða áhugamálum 

hvers og eins notanda. Því miður er ekki öllum gefið að nýta sér það til 

framdráttar og ánægju og getur netnotkunin haft neikvæð áhrif á daglegt líf 

þeirra. Þessi neikvæðu áhrif eru tilefni rannsóknar minnar á netnotkun og 

netfíkn ungmenna í Fjarðabyggð. Rannsóknin var tvíþætt. Annars vegar var 

netnotkun 269 ungmenna (125 drengja og 144 stúlkna)  í 6.–10. bekk grunn-

skólanna skoðuð og netfíknarkvarði Young nýttur til að meta netnotkun 

þeirra. Hins vegar voru sendar spurningar til einstaklinga sem starfa á 

heilbrigðis-, menntunar- og félagssviði og hafa ólíkan bakgrunn í störfum 
sínum tengdum ungmennum. Samkvæmt netfíknarkvarða Young mældust 

218 (81%) þátttakenda með enga netfíkn. Með væga netfíkn mældust 40 

(15%) og með meðal mikla netfíkn mældust 11 (4%). Ekkert ungmennanna 

mældist með netfíkn á háu stigi. Hæsta gildi á netfíknarkvarðanum var 75 

stig og meðaltalið 20,1 stig. Ekki reyndist marktækur munur á netfíkn 

drengja og stúlkna en hins vegar var munur eftir skólastigi. Nemendur 

unglingastigsins (M=23,1) mældust með marktækt hærri netfíkn en 

nemendur miðstigsins (M=15,4). Með væga netfíkn mældust 8 (8%) 

nemendur á miðstigi og 32 (19%) á unglingastigi en með meðal mikla 
netfíkn 1 (1%) miðstigsnemandi og 10 (6%) unglingastigsnemendur. 

Viðmælendur mínir voru sammála um að það er alltaf eða nánast alltaf 

hægt að aðstoða ungmenni sem glíma við netfíkn og er það jákvætt fyrir 

þau ungmenni sem þurfa á aðstoð að halda. Fyrst og fremst töldu þeir 

mikivægt að það væri góð samvinna milli heimila og skóla og að reglur væru 

settar um netnotkun ungmennanna og þeim leiðbeint svo þau lærðu að 

virða þær reglur. Með vitneskju um að tæp 20% ungmenna í Fjarðabyggð 

gætu átt í erfiðleikum með netnotkun sína er þörf á að skoða hvað hægt er 

að gera þeim til aðstoðar og rannsaka hvaða ástæður liggja að baki. 
Viðmælendur mínir telja fræðslu um netfíkn, fyrir ungmenni og foreldra 

þeirra, lykilatriði í forvörnum og  að tómstundastarf ungmenna sé bæði gott 

og fjölbreytt. 
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Abstract 

Internet use and internet addiction among adolescents 

 in 6th–10th grade in Fjarðabyggð 

A large number of Icelanders have become regular users of the Internet 

with the highest usage ratio in Europe being in Iceland. Icelandic youths are 

not lagging behind other age groups in the country, and they spend more 

time each year using the Internet. The Internet offers each and every user 

plenty of opportunities when it comes to education, career or hobbies. 

Unfortunately, not everyone is able to use it to their advantage or pleasure 

and Internet usage can have a significantly negative impact on daily lives of 
many Internet users. These negative impacts are the subject of research 

study  of Internet use and Internet addiction of young people in East 

Iceland. Adolescents in grades 6–10 in Fjarðabyggð’s Primary Schools 

(N=269, 125 boys and 144 girls) participated in a survey. Young’s Internet 

addiction scale was utilized to evaluate their Internet use. Additionally, 

questions were sent to individuals working with adolescents in the 

healthcare, education and sociology sectors. Based on Young’s scale, 218 

(81%) of the participants would not be classified with Internet addiction. 40 

(15%) would be considered having mild addiction and 11 (4%) considered 
with moderate addictions. None would be considered serious addicts. The 

highest value on the scale measured 75 points and the average measured 

20.1 points. There was no significant gender difference regarding Internet 

addiction. However, Internet addiction was significantly higher among 

students in grades 8–10 (M=23.1) than students in grades 6–7 (M=15.4). 

There were 8 (8%) cases of minor addiction and 1 (1%) case of moderate 

addiction in grades 6–7, 32 (19%) cases in grades 8–10 and 10 (6%) cases of 

moderate addiction in grades 8–10. All staff members who were 

interviewed agreed that those who are dealing with Internet addiction 
could be helped. First and foremost, they said a good cooperation between 

student´s families and schools was an important factor and clear rules 

about the kid´s Internet access and usage and they had to be shown how to 

follow the rules in order to respect them. Knowing that roughly 20% of 

Fjarðabyggð's youth might have difficulty handling their Internet usage 

there is clearly a need to study this problem further and find out what 

reasons lie behind it and develop and test ways to prevent and treat such 
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problems. My reasearch subjects thind that educating young people and 

their parents about Internet addiction would be a key factor in preventive 

measures and they also belive that hobbies and social activities should be 

good and diverse. 





 

9 

Efnisyfirlit 

Formáli ..................................................................................................... 3 

Ágrip ......................................................................................................... 5 

Abstract .................................................................................................... 6 

Efnisyfirlit.................................................................................................. 9 

Myndaskrá .............................................................................................. 11 

Töfluskrá ................................................................................................. 11 

1 Inngangur .......................................................................................... 15 

1.1 Hvatinn að vali á verkefni ............................................................ 16 

1.2 Stefna Fjarðabyggðar í málefnum barna og ungmenna ............... 17 

1.3 Markmið rannsóknarinnar .......................................................... 18 

1.4 Uppbygging verkefnisins ............................................................. 19 

2 Fræðilegur bakgrunnur ...................................................................... 21 

2.1 Hugtakið netfíkn ......................................................................... 21 

2.2 Skilgreining á netfíkn .................................................................. 22 

2.3 Algengi netfíknar ........................................................................ 24 

2.4 Áhrifavaldar og afleiðingar netfíknar ........................................... 27 

2.5 Hvað er til ráða? ......................................................................... 29 

2.5.1 Forvarnir ............................................................................. 30 

2.5.2 Aðstoð við netfíkla .............................................................. 33 

2.6 Samantekt .................................................................................. 34 

3 Aðferð................................................................................................ 37 

3.1 Forkönnun .................................................................................. 37 

3.1.1 Þátttakendur ....................................................................... 37 

3.1.2 Framkvæmd ........................................................................ 37 

3.1.3 Niðurstöður......................................................................... 38 

3.1.4 Umræða .............................................................................. 39 

3.2 Hönnun ...................................................................................... 40 

3.3 Þátttakendur .............................................................................. 40 

3.4 Mælitæki .................................................................................... 42 

3.5 Framkvæmd ............................................................................... 44 



 

10 

3.6 Gagnagreining ............................................................................ 44 

3.7 Réttmæti og áreiðanleiki ............................................................ 45 

3.8 Siðferðileg álitamál ..................................................................... 45 

4 Niðurstöður ....................................................................................... 47 

4.1 Netfíkn ....................................................................................... 47 

4.2 Aðstæður ungmennanna ............................................................ 50 

4.3 Reglur foreldra ........................................................................... 52 

4.4 Líkamleg einkenni ....................................................................... 54 

4.5 Önnur vandamál ......................................................................... 60 

4.6 Viðvera á netinu ......................................................................... 64 

4.7 Sjónarhorn viðmælenda ............................................................. 71 

5 Samantekt og umræða ....................................................................... 79 

6 Lokaorð.............................................................................................. 87 

Heimildaskrá ........................................................................................... 89 

Viðauki 1 ................................................................................................. 99 

Viðauki 2 ............................................................................................... 109 

Viðauki 3 ............................................................................................... 111 

Viðauki 4 ............................................................................................... 113 

Viðauki 5 ............................................................................................... 115 

Viðauki 6 ............................................................................................... 117 

 



 

11 

Myndaskrá 

Mynd 1. Meðaltal á netfíknarkvarða og reglur foreldra um 

netnotkun. ................................................................................... 53 

Mynd 2. Líkamleg vandamál, meðaltöl eftir kyni........................................ 56 

Mynd 3. Líkamleg vandamál, meðaltöl eftir skólastigi................................ 57 

Mynd 4. Vandamál tengd netnotkun, önnur en líkamleg. Meðaltöl 

eftr kyni. ...................................................................................... 61 

Mynd 5. Vandamál tengd netnotkun, önnur en líkamleg. Meðaltöl 

eftir skólastigi. .............................................................................. 62 

Mynd 6. Meðaltal eftir kyni á netathöfnum ungmennanna á virkum 

dögum. ........................................................................................ 66 

Mynd 7. Meðaltal eftir skólastigum á netathöfnum á virkum dögum. ........ 67 

Mynd 8. Fjöldi tíma sem varið er á samskiptamiðlum. ............................... 70 

Mynd 9. Viðvera á samskiptamiðlum eftir kyni. ......................................... 70 

Mynd 10. Viðvera á samskiptamiðlum eftir skólastigi. ............................... 71 

 

Töfluskrá 

Tafla 1.Tíðni netfíknar meðal nemenda 6.–10. bekkjar í grunnskóla í 

Fjarðabyggð. ................................................................................ 38 

Tafla 2. Netfíkn og bakgrunnsþættir. ......................................................... 38 

Tafla 3. Meðaltal netfíknar. ....................................................................... 39 

Tafla 4. Reglur foreldra um netnotkun. Hlutfall þeirra sem svara 

játandi.......................................................................................... 39 

Tafla 5. Skipting nemenda eftir bekkjadeild. .............................................. 41 

Tafla 6. Skipting þátttakenda eftir bekkjadeild. .......................................... 41 

Tafla 7. Tíðni netfíknar meðal ungmenna í 6.–10. bekk í grunnskólum 

Fjarðabyggðar. ............................................................................. 47 

Tafla 8. Netfíkn tengd kyni og grunnskólastigi. .......................................... 48 



 

12 

Tafla 9. Svör við spurningum Young. ......................................................... 49 

Tafla 10. Netaðgangur ungmennanna. Hlutfall þeirra sem svara 

játandi. ........................................................................................ 51 

Tafla 11. Tengsl netfíknar og aðstæðna ungmennanna. ............................. 51 

Tafla 12. Nýta netið annarsstaðar en heima hjá sér. Hlutfall þeirra 

sem svara játandi. ........................................................................ 52 

Tafla 13. Reglur foreldra um netnotkun. Hlutfall þeirra sem svara 

játandi. ........................................................................................ 52 

Tafla 14. Tengsl netfíknar og reglna foreldra. ............................................ 53 

Tafla 15. Svör ungmenna tengd reglum foreldra un netnotkun. 

Hlutfall þeirra sem svarar játandi. ................................................ 54 

Tafla 16. Líkamleg einkenni tengd tölvu- eða netnotkun............................ 55 

Tafla 17. Tengsl netfíknar og líkamlegra einkenna. .................................... 56 

Tafla 18. Líkamlegum vandamál, meðaltöl. ............................................... 57 

Tafla 19. Önnur vandamál en líkamleg tengd tölvu- og/eða 

netnotkun. ................................................................................... 60 

Tafla 20. Tengsl netfíknar og annarra vandamála en líkamlegra. ................ 61 

Tafla 21. Vandamál tengd netnotkun, önnur en líkamleg. Meðaltöl 

eftir kyni og skólastigi. .................................................................. 62 

Tafla 22. Viðvera á netinu á virkum dögum. .............................................. 64 

Tafla 23. Viðvera á netinu um helgar. ........................................................ 65 

Tafla 24. Tengsl netfíknar og þess sem gert er á netinu. ............................ 66 

Tafla 25. Meðaltal eftir kyni og skólastigi á netathöfnum 

ungmennanna á virkum dögum. ................................................... 67 

Tafla 26. Einkenni þeirra sem ofnota netið. ............................................... 72 

Tafla 27. Kynjamunur á netnotkun. ........................................................... 72 

Tafla 28. Aldursmunur á netnotkun. .......................................................... 73 

Tafla 29. Hvað vekur grunsemdir um netvanda. ........................................ 73 

Tafla 30. Líkamlegar umkvartanir ungmenna. ............................................ 74 

Tafla 31. Andlegar umkvartanir ungmenna................................................ 74 

Tafla 32. Áhrif netnotkunar á nám............................................................. 75 

Tafla 33. Leiðir til aðstoðar ungmennum með netfíkn. .............................. 75 

Tafla 34. Aðstoð við netfíkla. ..................................................................... 76 

Tafla 35. Áhrif uppeldisaðferða foreldra. ................................................... 76 



 

13 

Tafla 36. Aðstoð skólafólks við ungmenni með netfíkn. ............................. 76 

Tafla 37. Forvarnarstarf í grunnskólum. ..................................................... 77 





 

15 

1 Inngangur 

Frá því að Ísland tengdist umheiminum, um mitt árið 1989, (Maríus Ólafs-

son, 2006) með netsambandi og nokkrum árum síðar með tilkomu veraldar-

vefsins, hefur netnotkunin aukist mjög mikið. Sífellt fleiri einstaklingar hafa 
aðgang að netinu og jafnt ungir sem aldnir nýta sér aðgengið og efni sem 

þar er að finna.  

Árið 2003 voru tæp 91% grunnskólanemenda (6–16 ára) með aðgang að 
netinu á sínu heimili og sex árum síðar, eða 2009, voru tæp 99% þessa sama 
aldurshóps með aðgang að netinu (Heimili og skóli, 2009). Í skýrslu Heimilis 
og skóla (2013), um netnotkun barna og unglinga, kom fram að einungis 
einn einstaklingur af 954 eða 0,1% svaraði því til að hann tengdist aldrei 
netinu. 

Samkvæmt Hagstofu Íslands (e.d.) hefur netaðgengi á heimilum barna 
yngri en 16 ára aukist úr 94% árið 2005, í rúm 99,5% árið 2013. Á síðasta ári  
var netaðgengi barna á höfuðborgarsvæðinu tæpum 3% meira en þeirra 
sem bjuggu á landsbyggðinni. Árið 2011 var þessi munur tæp 9%. 
Netaðgengi allra landsmanna hefur aukist um 12,7% frá árinu 2007 og var 
við lok ársins 2013 tæp 97%.  

Netaðgengi er ekki það sama og netnotkun. Dagleg netnotkun lands-
manna hefur aukist um tæp 12% frá 2007 til 2013 og árið 2013 voru 95% 
allra landsmanna reglulegir netnotendur og er engin þjóð í Evrópu með jafn 
hátt hlutfall netnotenda (Hagstofa Íslands, 2014). Í rannsókn frá 2001 til 
2005 (Sólveig Jakobsdóttir, 2005; Sólveig Jakobsdóttir, Hrund Gautadóttir 
og Sigurbjörg Jóhannesdóttir, 2005) á netnotkun barna og unglinga kom t.d. 
fram að 7% þátttakenda á aldrinum 13–19 ára vörðu meira en 9 tímum á 
netinu í hverri viku árið 2001. Fjórum árum síðar vörðu 40% þátttakenda á 
sama aldri meira en 9 tímum á netinu í viku hverri.  

Í íslenskri rannsókn kom fram að 97% nemenda á grunnskólastigi notuðu 
tölvu heima hjá sér. Þegar skoðaður var munur á netnotkun eftir aldri 
notuðu 23% nemenda á yngsta stigi netið daglega, 43% miðstigsnemenda 
og 70% nemenda á unglingastigi (Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, Sóley 
Valdimarsdóttir og Matthías Þorvaldsson, 2005). Í nýlegri Evrópskri 
rannsókn kom fram að á skóladegi nýttu tæp 50% þátttakenda netið a.m.k. 
tvær klukkustundir á dag en um helgar hækkaði hlutfallið í 73% (Tsitsika 
o.fl., 2013).  Það virðist því vera tilhneiging í þá átt að því eldri sem 
grunnskólanemendur eru því meiri netnotkun. 
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Í rannsókn Sólveigar Jakobsdóttur (1999) kom fram að 48% stúlkna í 8.–
10. bekk sögðust nota tölvur í meira en tvo tíma á viku á meðan hlutfall 
drengja var 74%. Íslensk ungmenni sem tóku þátt í Evrópskri könnun notuðu 
netið flesta eða alla daga vikunnar og strákar voru lengur á netinu en 
stelpur (Tsitsika o.fl., 2013). Eins og fram kemur í rannsóknunum hér að 
framan hefur þróunin undanfarin ár verið sú að ungmennum, sem nota 
netið, fjölgar og tíminn sem þau eru á netinu eykst. Samkvæmt rannsókn 
Sólveigar Jakobsdóttur (1999) mældust drengir með meiri netnotkun en 
stúlkur og fjórtán árum síðar, samkvæmt rannsókn Tsitsika o.fl. (2013) var 
netnotkun drengja meiri en stúlkna. Aftur á móti kom fram hjá Grétu Björk 
Guðmundsdóttur og Sólveigu Jakobsdóttur (2009) að árið 1998 notuðu 
stúlkur tölvur minna en drengir og auk þess höfðu þær minni trú á getu 
sinni hvað við kemur tölvuvinnu en þessi munur var ekki til staðar 2008. 

Netið er ein af merkilegri uppfinningum seinni ára. Það opnar dyr að 
stórum heimi, gerir einstaklingum mögulegt að afla sér upplýsinga og eiga í 
samskiptum, jafnt tengt námi, starfi og áhugamálum á auðveldan og fljót-
virkan hátt. Auk þess er þar að finna hafsjó af efni til afþreyingar. Kostir þess 
eru margir en því miður fylgja netinu einnig gallar. Margt sem er í boði á 
netinu tengist áhuga ungmenna og óttast margir að það ýti undir ofnotkun 
þeirra og að fleiri ungir notendur verði netfíkninni að bráð (Lin og Tsai, 
2002; Morahan-Martin og Schumacher, 2000). Áhugasvið notandans hefur 
sem sagt mikil áhrif á það hvernig hann nýtir netið (Sinkkonen, Puhakka og 
Meriläinen, 2014).  

1.1 Hvatinn að vali á verkefni 

Ég hef starfað við Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar frá haustinu 1996, í upphafi 

sem leiðbeinandi. Ég hóf nám við Kennaraháskóla Íslands haustið 2004 og 

útskrifaðist með B.Ed. gráðu í Grunnskólakennarafræðum vorið 2008. Árið 

2011 hóf ég framhaldsnám á Menntavísindasviði við Háskóla Íslands. Allan 
starfsferilinn, við Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar, hef ég verið umsjónarkennari. 

Ástæða fyrir vali mínu á þátttakendum og þessu verkefni er að í starfi mínu 

finnst mér margir nemendur nýta netið eingöngu til skemmtunar og eiga 

erfitt með að slíta sig frá því. Eru vansvefta, sem bitnar á námi þeirra og 

samskiptum og pirrast auðveldlega við minnsta áreiti. Auk þess langar mig 

að vinna verkefni sem kemur sér vel fyrir það samfélag þar sem ég bý og 

starfa, ekki síst vegna þeirrar velvildar sem mér hefur verið sýnd í mínu 

námi jafnt af nemendum, samstarfsfólki og vinnuveitenda. Ég vonast til að 

hægt verði að nýta verkefnið og niðurstöður rannsóknar minnar til að 
aðstoða, með markvissari hætti, ungmenni sem greinast með netfíkn og 

gera foreldra, alla sem vinna með börnum og unglingum og ekki síður 

stjórnendum sveitarfélagsins grein fyrir hvað góðar aðstæður barna og 
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unglinga eru mikilvægar fyrir þroska þeirra og heilbrigða netnotkun sem 

hefur jákvæð áhrif á þeirra daglega lífi.  

1.2 Stefna Fjarðabyggðar í málefnum barna og ungmenna 

„Fjarðabyggð, góður staður fyrir börn og ungmenni að njóta fræðslu og 

frístunda“. Þessi framtíðarsýn kemur fram í fræðslu og frístundastefnu 

Fjarðabyggðar. Fjarðabyggð lítur á að það sé hlutverk sitt að vera í fremstu 
röð þegar kemur að fræðslu- og frístundamálum barna og ungmenna 

sveitarfélagsins. Þar er lögð áhersla á að nám sé miðað við þarfir hvers og 

eins og börn og ungmenni hafi aðgang að fjölbreyttum frístundum. Náminu 

og frístundunum er ætlað að stuðla að alhliða þroska þeirra, vellíðan og að 

þau öðlist færni í að taka samfélagslega ábyrgð. Einnig er lögð áhersla á 

sérfræðiþjónustu og að til staðar sé stuðningur við börn, ungmenni, foreldra 

og starfsfólk sveitarfélagsins (Fjarðabyggð, e.d.-a). Í formála Forvarnar-

áætlunar Fjarðabyggðar er lögð áhersla á að vinna markvisst að forvörnum í 

sveitarfélaginu (Fjarðabyggð, e.d.-b). Hún fjallar þó nær eingöngu um 
forvarnir tengt vímuefnum og tóbaki. Forvarnir gegn öðrum þáttum eins og 

netfíkn er ekki fjallað um í forvarnaráætluninni. 

Í öllum grunnskólum Fjarðabyggðar er unnið eftir aðferðum Dan Olweus 
gegn einelti og andfélagslegu atferli. Helsta markmið verkefnisins er að 

draga úr tækifærum til eineltis og byggja upp afstöðu nemenda, foreldra og 

alls starfsfólks skólanna, gegn einelti (Olweus, 2005). Það er m.a. gert með 

jákvæðni og ákveðnum ramma sem nemendur og starfsfólk er vel meðvitað 

um. Reglulega eru kannanir lagðar fyrir nemendur og niðurstöður þeirra 

kynntar fyrir starfsfólki, nemendum, foreldrum og nærsamfélaginu. Unnið 

er að úrbótum í samræmi við niðurstöður kannananna, bæði hvað við 

kemur samskiptum og umhverfi jafnt innan sem utan skólans.  

Árið 2010 hófst skólaárið á innleiðingu á sameiginlegri uppeldisstefnu í 

öllum leik- og grunnskólum Fjarðabyggðar. Það er uppeldi til ábyrgðar, 

uppbygging sjálfsaga. Þar eru nemendur þjálfaðir til að bera ábyrgð á lífi 

sínu og hegðun t.d. með ákveðinni samtalstækni og jákvæðum samskiptum. 
Skoðaður munur á einstaklingum og hver og einn fær tækifæri til að átta sig 

á sínum hæfileikum og hverjar helstu þarfir hans eru og hvernig hann getur 

uppfyllt þær (Gossen, 2004).  

Í grunnskólum Fjarðabyggðar hafa kennarar farið á réttindanámskeið til 

að kenna ART (Aggression Replacement Training) og hafa nýtt það síðustu 

ár. Unnið er með félagsfærni, sjálfsstjórn og siðferðisvitund. Í upphafi var 

þetta líkan búið til í tengslum við hegðun unglinga sem höfðu leiðst út í 

afbrot og var ætlað að draga úr og helst koma í veg fyrir ofbeldishegðun 
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þeirra. Þetta er uppeldisfræðilegt þjálfunarlíkan sem hefur það að markmiði 

að þjálfa einstaklinga til að leysa samskipta-, tilfinninga- og hegðunarvanda 

og er ætlað að fyrirbyggja ofbeldi (Bjarni Bjarnason, Sigríður Þorsteinsdóttir 

og Kolbrún Sigþórsdóttir, e.d.).  

Öll þessi verkefni, Olweus gegn einelti, Uppeldi til ábyrgðar og ART, 

stuðla að því að styrkja nemendur, auka vellíðan þeirra, efla félagslegan 

þroska og gera þau færari um að taka ábyrgð á gjörðum sínum. Auk þess 
standa nú fyrir dyrum breytingar á skólastarfi í samræmi við aðalnámskrá 

grunnskóla þar sem m.a. er lögð mikil áhersla á grunnþætti menntunar sem 

eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti 

og sköpun. Grunnþáttunum er ætlað að styrkja nemendur andlega og líkam-

lega og gera þá hæfari til að leggja sitt að mörkum, í samvinnu við 

samferðafólk sitt, samfélaginu til framdráttar (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011). Með sterkari einstaklingum, sem taka ábyrgð á lífi sínu, er von til að 

þeir geti valið netefni með gagnrýnum hætti og haft jafnvægi á viðveru á 

netinu við aðra þætti daglegs lífs. 

1.3 Markmið rannsóknarinnar 

Markmið þessarar rannsóknar er tvíþætt: 

 að skoða netnotkun ungmenna í 6.–10. bekk grunnskólanna í 
Fjarðabyggð og hvort eða hve stór hluti hópsins eigi við vanda að 
stríða hvað viðkemur netnotkun og greinist með netfíkn. Sjónum 
verður beint að muninum á netnotkun kynjanna og eftir aldri, 
vandamálum sem upp koma vegna mikillar netnotkunar og hvaða 
reglum ungmennin hafa þurft að fara eftir í uppvexti sínum hvað við 
kemur tölvum og netnotkun.  

 að finna hvaða leiðir eru færar til að aðstoða ungmennin, sem 
mælast með netfíkn og skoða hugmyndir um fyrirbyggjandi 
aðgerðir. 
 

Ég leitast við að svara spurningunum: 
1. Hve stór hluti ungmenna Fjarðabyggðar greinist með netfíkn? 
2. Er munur á  netnotkun eftir kyni og skólastigi? 
3. Hvaða vandamál tengjast mikilli netnotkun ungmennanna? 
4. Hvaða fyrirbyggjandi aðgerðir er hægt að nýta ungmennunum til 

aðstoðar og hvað er til ráða fyrir þá sem greinast með netfíkn? 
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1.4 Uppbygging verkefnisins 

Verkið er í 6 aðalköflum auk formála, ágrips, heimildarskrár og viðauka. Á 

eftir þessum inngangskafla er fræðilegur bakgrunnur verkefnisins.  

Aðferðarkaflinn (kafli þrjú) hefst á kynningu á forkönnun á rannsókninni. 

Einnig er greint frá þeim aðferðum sem notaðar voru til að  skipuleggja 

rannsóknina, afla gagna og vinna úr gögnum. Þá er fjallað um siðferðileg 

álitamál. 

Í kafla fjögur eru niðurstöður settar fram og í kafla fimm og sex umræða 

og lokaorð. 

Í viðauka eru spurningalistar og bréf sem notuð voru til að afla upp-

lýsinga og fá þau leyfi sem til þurfti. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Störf fræðimanna og rannsóknir eru forsendur fyrir þekkingu á netfíkn og 

þar sem fræðasviðið er tiltölulega nýtt er ekki hægt að byggja á langtíma-

rannsóknum. Einnig hafa orðið stórstígar breytingar á tölvueign og notkun 

síðustu ár. 

Í kaflanum er fyrst fjallað um hugtakið netfíkn og önnur hugtök sem 

notuð eru yfir einstaklinga sem hafa misst tökin á netnotkun sinni og hún er 
farin að trufla þeirra daglega líf. Fjallað er um nokkrar skilgreiningar á 

netfíkn og einkenni sem lýsa einstaklingum sem haldnir eru netfíkn. 

Umfjöllun um netfíkn og hversu algeng hún er, með tilliti til kyns og aldurs 

einstaklinga. Fjallað er um þætti sem geta haft áhrif á að einstaklingar verði 

netfíklar, þætti sem búa innra með einstaklingnum eins og þunglyndi og 

kvíði eða aðstæðubundnir þættir svo sem bág félagsleg staða. Að lokum er 

fjallað um hugsanlegar afleiðngar netfíknar á líf einstaklinga og umhverfi 

þeirra. Fjallað er um uppeldisaðferðir foreldra og sjálfsmynd ungmenna. Að 

lokum eru hugmyndir um forvarnir og aðstoð við ungmenni með netfíkn.  

2.1 Hugtakið netfíkn 

Ýmis hugtök eru notuð þegar rætt er um þann sem ekki hefur stjórn á 

netnotkun sinni og hún er farin að trufla daglegt líf. Má þar nefna sjúklega 

netnotkun (pathological internet use) (Davis, 2001; Morahan-Martin og 

Schumacher, 2000), erfiða netnotkun (problematic internet use) (Davis, 

Flett og Besser, 2002), vera háður netinu (internet dependency) (Scherer, 

1997) og netfíkn (internet addiction) (Young, 1998; Chou og Hsiao, 2000). 

Önnur þýðing á internet addiction er netávani og er sú þýðing notuð í 

nýlegri evrópskri rannsókn (Rannsóknar- og þróunarmiðstöð háskólans á 

Akureyri, 2013). 

Í rannsókn minni nota ég netfíknarkvarða Young (1996, 1998) og þar sem 
hún notar hugtakið internet addiction sem oftast hefur verið þýtt sem 
netfíkn hef ég valið að nota það. 

Þessi hugtök, vísa til hegðunar einstaklings sem vanrækir mikilvæga 
þætti í sínu lífi vegna netnotkunar. Hegðun einstaklingsins minnir að mörgu 
leiti á hegðun annarra fíkla og það er ástæða þess að fíknarhugtakið er 
mikið notað þegar fjallað er um þá sem ofnota netið (Sigríður Huld 
Konráðsdóttir, 2007). 
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2.2 Skilgreining á netfíkn 

Fyrir síðustu aldamót setti Goldberg (1995) fram fyrstu skilgreininguna á 

netfíkn (Internet addiction disorder - IAD) og síðan hafa nokkrar skilgrein-

ingar litið dagsins ljós. 

Ein af skilgreiningum netfíknar er vanhæfni einstaklingsins til að stjórna 
eigin netnotkun sem leiðir til vanda tengdum daglegum athöfnum (Shapira, 
Goldsmith, Keck, Khosla, og McElroy, 2000). Cao, Su, Liu og Gao (2007) 
skilgreina netfíkn sem vangetu einstaklings til að hafa stjórn á netnotkun 
sinni sem að endingu veldur sálrænum- og félagslegum vandamálum, auk 
erfiðleika tengdum námi og eða starfi. Enn önnur skilgreining hljómar 
svona: „netávani er skilgreindur sem hegðunarmynstur sem einkennist af 
stjórnleysi á internet notkun. Þess konar hegðun getur mögulega leitt til 
einangrunar og dregið úr félags- og námslegri virkni, áhuga á tómstundum 
og haft áhrif á heilsu“ (Rannsóknar- og þróunarmiðstöð háskólans á 
Akureyri, 2013). 

Ýmsir hafa einnig sett fram þætti sem eiga að lýsa einstaklingum sem 
haldnir eru netfíkn. Þar á meðal Griffiths (2000) sem hefur sett fram sex 
þætti sem lýsa einstaklingum með netfíkn. 

1. Hversu mikið hugsanir um netið ráða lífi einstaklingsins 
2. Skapbreytingar 
3. Þol, þurfa meiri tíma á netinu til að fá sömu áhrif og áður 
4. Fráhvarfseinkenni þegar ekki er verið á netinu 
5. Átök eða erfiðleikar jafnt í samskiptum og innra með einstakling-

num 
6. Bakslag þegar mistekst að hætta á netinu 

Block (2008) tilgreinir 4 þætti sem helst einkenna einstaklinga með netfíkn. 

1. Óhófleg notkun netsins, vanræksla á grunnþörfum sínum eins og að 
þrífa sig og matast. Gerir sér ekki grein fyrir hve miklum tíma er eytt 
á netinu 

2. Félagsfælni, þegar ekki er verið á netinu er einstaklingurinn 
órólegur, reiður eða þunglyndur sem bitnar á tengslum hans við 
fjölskyldu og vini 

3. Meiri kröfur um öflugri tölvur, hugbúnað og aukinn tíma á netinu 
4. Neikvæðar afleiðingar eins og að standa sig illa í námi eða vinnu, 

rífst við aðra og segja ósatt 

Samkvæmt Young (1996) er hægt að tala um netfíkn ef einstaklingar 
hafa áráttuhegðun sem tengist netinu og eru það oftast þeir sem spila net-
leiki og taka þátt í spjalli á netinu. Hún tiltekur þrjá þætti sem útskýra hvers 
vegna einstaklingar verða hugfangnir af netinu. 
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1. Þægindi – samskipti við aðra geta farið fram hvenær sem er sólar-
hringsins og ekki þarf að hafa sig til fyrir þessi samskipi 

2. Flótti – einstaklingar flýja raunveruleikann 
3. Leynd – einstaklingar geta gert nær hvað sem er án þess að aðrir viti 

og án þess að koma fram undir nafni 

Síðan Young benti á þessi atriði hefur ýmislegt breyst. Vefmyndavélar 

kalla á að einstaklingum finnst þeir þurfa að hafa sig til fyrir samskipti og 

leyndin er ekki eins örugg og margir gerðu ráð fyrir, þar sem ýmsar 

upplýsingar um einstaklinga og samskipti þeirra rata fyrir augu almennings. 

Samkvæmt Young (1996, 1998, 2004) hefur netfíkn neikvæð áhrif á 
daglegt líf þess sem er haldinn henni, jafnt í tengslum við vini og fjölskyldu 
ásamt erfiðleikum með nám og starf. Hún setur fram átta þætti til að greina 
hvort einstaklingur er netfíkill og þarf hann að greinast með fimm eða fleiri 
eftirtalda þætti. 

1. Sjúklega hugfanginn af netinu, hugsar jafnt um það sem hann hefur 
gert á netinu og það sem hann ætlar að gera 

2. Til að verða ánægður eykst tíminn sem hann er á netinu 
3. Hefur mistekist að stjórna, minnka eða hætta netnotkun sinni 
4. Er skapillur, órólegur, pirraður eða þunglyndur þegar hann reynir að 

hafa stjórn á netnotkuninni 
5. Er oft lengur á netinu en hann ætlar sér í upphafi 
6. Hefur átt á hættu að missa vinnu, vini og maka vegna netnotkunar 

sinnar 
7. Segir ósatt um netnotkun sína 
8. Nýtir netið til að losna við neikvæða þætti í raunveruleikanum og 

upplifa eitthvað jákvætt í netheimum 

Þeir einstaklingar sem haldnir eru netfíkn virðast ekki gera sér grein fyrir 

þeim tíma sem þeir eyða á netinu. Útiloka að þeir eigi við vanda að stríða og 

upplifa vellíðan þegar þeir eru á netinu. Segja jafnvel ósatt um netnotkun 

sína, koma með ýmsar afsakanir fyrir netnotkuninni og gera lítið úr 

afleiðingum hennar. Minnkandi samskipti eru við fjölskyldmeðlimi og vini 

ásamt því að þeir vanrækja nám eða starf. Við breytingar á svefnvenjum 

koma fram líkamleg einkenni. Síðar ef einstaklingurinn gerir sér grein fyrir 

vandanum og mistekst að ná tökum á netnotkuninni, fylgir vanlíðan og 

skömm ásamt pirringi og óróleika. Að lokum dregur hann sig í hlé bæði hvað 
varðar félagsleg samskipti og önnur áhugamál. Eftir því sem tíminn líður 

aukast einkenni netfíkilsins, mismikið þó hjá hverjum og einum (Young, 

1998, 2004). 

Samkvæmt Young (1998, 2004) eru einkenni, sem hún notar til að greina 
hvort einstaklingur er netfíkill, sammerkt þeim sem ánetjast netinu, eru 
netfíklar, og afleiðingarnar þær sömu burt séð frá því hvað verið er að gera 
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á netinu. Hún tiltekur fimm þætti netnotkunar sem hún telur algengt að 
leiði til netfíknar. 

1. Netleikir/fjárhættuspil 
2. Spjallrásir/samskiptamiðlar 
3. Klám/kynlífsrásir 
4. Upplýsingar/uppboð 
5. Tölvufíkn 

Eyjólfur Örn Jónsson (2010) flokkar netfíkn í átta flokka, eftir því hvað 

einstaklingar sækjast eftir að skoða eða gera á netinu: 

1. Kynlífsfíkn – netkynlíf og netklámfíkn 

2. Sambandsfíkn 

3. Tölvupóstfíkn 

4. Verðbréfafíkn 

5. Netspilafíkn 

6. Netuppboðsfíkn 

7. Upplýsingafíkn 

8. Leikjafíkn 

Flokkun Eyjólfs er nokkuð ýtarleg og það má velta því fyrir sér hvort það 

hafi tilgang að flokka netfíkn svo nákvæmlega. Tilgangurinn gæti þó verið að 

ná utan um ólíka þætti sem geta leitt til netfíknar. Samkvæmt rannsókn 

Sinkkonen o.fl. (2014) á finnskum ungmennum (15–19 ára) segja þau flest 

eða 300 (63%) að þau noti netið til skemmtunar. Þar á eftir koma 116 (24%) 

sem segjast nota netið vegna vina sinna eða af félagslegum ástæðum. Enn 

færri nefna skólann, nám eða upplýsingaleit. Trúlega eru þættir í flokkun 

Eyjólfs Arnar Jónssonar (2010) sem ungmennin meta sem skemmtun. 

2.3 Algengi netfíknar 

Hér verða skoðaðar nokkrar rannsóknir, erlendar og íslenskar, þar sem 
skoðað er hlutfall þeirra sem eiga í erfiðleikum með netnotkun sína og hvort 

annað kynið eigi í meiri erfiðleikum en hitt. 

Samkvæmt norskri rannsókn frá 1999 (N=3237), sem byggði á netfíknar-
kvarða Young, á meðal ungmenna á aldrinum 12–18 ára, mældust 343 
(10,6%) með netfíkn eða í áhættuhópi fyrir netfíkn. Þar af voru drengir 
11,6% og stúlkur 9,7% og reyndist munurinn marktækur (Johansson og 
Götestam, 2004). 

Finnsk rannsókn (N=7292), sem einnig byggði á netfíknarkvarða Young, á 
meðal 12–18 ára ungmenna sýndi hins vegar ekki marktækan mun á 
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stúlkum og drengjum. Í þeirri rannsókn mældust 4,7% stúlkna með netfíkn 
en 4,6% drengja (Kaltiala-Heino, Lintonen og Rimpelä, 2004). 

Meistaraverkefni Sigríðar Huldar Konráðsdóttur (2007), sem var 
rannsókn um netnotkun íslenskra ungmenna í 6.–10. bekk í sjö grunnskólum 

og byggði á netfíknarkvarða Young, leiddi í ljós að 48 (10,5%) flokkuðust 

með væga netfíkn og 12 (2,6%) með meðalmikla netfíkn. Eingöngu munaði 

0,1% á stúlkum og drengjum hvað varðaði væga netfíkn en drengir voru 

nokkuð fleiri þegar horft var á einstaklinga sem voru haldnir meðalmikilli 

netfíkn, drengir 10 (4,0%) og stúlkur 2 (0,9%). Ekki reyndist marktækur 

munur á netnotkun kynjanna. Enginn mældist með netfíkn á háu stigi. 

Í íslenskri rannsókn (N=380) á meðal framhaldsskólanema frá 16–20 ára 

reyndust 53 (13,9%) þátttakenda eiga við tölvuleikjavanda, þar af 47 (24%) 

drengir og 6 (3,3%) stúlkur. Munur á spilun kynjanna reyndist marktækur 

(Guðmundur Skarphéðinsson, Soffía Elísabet Pálsdóttir og Daníel Þór 

Ólason, 2008). 

Sinkkonen o.fl. (2014) nýttu sér netfíknarkvarða Young við rannsókn á 

netnotkun finnskra ungmenna á aldrinum 15–19 ára (N=475). Með engin 

vandamál tengd netnotkun mældust 68 (14,3%) og með væga netfíkn 
mældust 292 (61,5%). Með meðal mikla netfíkn mældust 109 (22,9%) og í 

þessari rannsókn mældust 6 (1,3%) einstaklinga með netfíkn á háu stigi. 

Marktækur munur reyndist á netfíkn stúlkna og drengja. Stúlkur voru fleiri í 

hópi netnotenda með væga netfíkn á meðan drengir voru fleiri í hópi þeirra 

sem voru með mikla netfíkn.  

Í nýrri Evrópskri rannsókn Tsitsika o.fl. (2013) var netnotkun ungmenna á 

aldrinum 14–17 ár skoðuð og fór fram í sjö löndum, þar á meðal á Íslandi. 

Þátttakendur voru 13.284 talsins og mældust 159 (1,2%) með netfíkn á háu 

stigi og 1687 (12,7%) voru mæld í áhættuhópi fyrir netfíkn. Í þessum hópum 

samtals 1846 (13,9%) var hlutfall drengja 15,2% og stúlkna 12,7%. Í þessari 

rannsókn eins og flestum sem ég hef fjallað um er netfíknarkvarði Young 

nýttur til að mæla netfíkn ungmennanna. 

Allar rannsóknirnar, hér að framan, nema ein sýndu að 10–15% þátt-

takenda voru greindir með netfíkn, þó misalvarlega. Nýjasta rannsóknin 

sýndi aftur á móti að með meðal mikla og mikla netfíkn mældust 115 
(24,2%) (Sinkkonen o.fl., 2014). Oftast var tiltölulega lítill munur á kynjunum 

en drengir oftar stærri hluti þeirra sem mældust með netfíkn og einnig á 

alvarlegra stigi.    

Vísbendingar eru um að karlar séu líklegri en konur til að ánetjast netinu 

(Chou og Hsiao, 2000; Morahan-Martin og Schumacher, 2000; Chou, 

Condron og Belland, 2005) og sjúkleg netnotkun eða netfíkn á háu stigi er 
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algengari hjá körlum en konum (Carli o.fl., 2013). Auk þess telja Durkee o.fl. 

(2012) leiki meira ávanabindandi en notkun samskiptamiðla. Samkvæmt 

Weiser (2000) tengist netfíkn karla tölvu- og netleikjum en netfíkn kvenna 

samskiptamiðlum og bloggi. 

Samkvæmt Hagstofu Íslands (2010) höfðu 70% netnotenda á aldrinum 

16–74 ára nýtt samskiptamiðla eins og Facebook og Twitter. Fyrir síðustu 

aldamót töldu margir netsamskipti, ásamt netleikjum stærsta áhættuþátt 
fyrir netfíkn (Young, 1996, 1998; Chou, Chou og Tyan, 1998; Chou og Hsiao, 

2000). Í rannsókn Guðmundar Skarphéðinssonar, Daníels Þórs Ólasonar, 

Soffíu Elísabetu Pálsdóttur og Sigurgríms Skúlasonar (2007) kom fram að 

drengir spila tölvuleiki meira en stúlkur. Á degi hverjum spiluðu drengir að 

meðaltali í 98 mínútur á móti 28 mínútum stúlkna. Drengirnir spiluðu 

rúmlega þrisvar sinnum lengur en stúlkurnar og miðað við þá þróun sem 

hefur orðið á tækninni og leikjunum má gera ráð fyrir að þessi mínútu fjöldi 

hafi aukist hjá báðum kynjum. Ásamt því að enn fleiri virðast bætast í hóp 

þeirra sem nýta sér samskiptamiðla. 

Einn liður í netfíknarprófi Young er hve mörgum stundum er varið á 

netinu. Þetta er sá þáttur sem flestir forráðamenn taka fyrst eftir, en það 

eitt og sér er alls ekki nægilegt til að einstaklingur sé haldinn netfíkn heldur 
þarf að skoða tilgang netnotkunarinnar (Sinkkonen o.fl., 2014 ). Mikil 

notkun þeirra sem vinna við tölvur eða eru í námi sem krefst mikillar vinnu 

við tölvur eða á netinu er vart hægt að tala um sem fíkn heldur þarf að 

horfa til þess sem gert er á netinu og hvaða tilgang notkunin hefur. Charlton 

og Danforth (2007) telja að þeir einstaklingar sem spila tölvuleiki í lengri 

tíma, án þess að það hafi áhrif á þeirra daglega líf, séu ekki netfíklar.  

Israelashvili, Kim og Bukobza (2012) flokka þá sem nota netið óhóflega í 

þrjá flokka. Miklir notendur, mjög miklir notendur og notendur sem haldnir 

eru fíkn. Í tveim fyrri flokkunum geta verið einstaklingar sem nýta netið 

tímabundið mikið t.d. vegna starfs. Síðasti flokkurinn eru einstaklingar sem 

eru háðir netinu og hvorki nýta það tímabundið né tengt starfi, heldur á 

óviðeigandi hátt. Þriðji flokkur Israelashvili o.fl. (2012), óviðeigandi notkun, 
vilja Weinstein og Lejoyeux (2010) flokka í þrjá flokka eftir því hvað er gert á 

netinu, er verið í leikjum – á klámsíðum – eða að senda skilaboð og spjalla. 

Niðurstöður Evrópskrar rannsóknar sýndi að fjárhættuspil, samskiptamiðlar 

og tölvuleikjanotkun hefur sterka fylgni við mögulega óheilbrigða net-

notkun. Engin tengsl fundust milli kvikmynda og myndbandaáhorfs og 

mögulegrar óheilbrigðrar netnotkunar. Aftur á móti voru neikvæð tengsl 

milli heimavinnu eða heimildaöflunar og mögulegrar óheilbrigðrar net-

notkunar (Rannsóknar- og þróunarmiðstöð háskólans á Akureyri, 2013). 
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Samkvæmt Sinkkonen o.fl. (2014) geta ungmenni, sem spila leiki og 

sækjast eftir skemmtiefni á netinu, sýnt minni framfarir í námi og félags-

færni en önnur ungmenni. 

2.4 Áhrifavaldar og afleiðingar netfíknar 

Skiptar skoðanir eru á því hvaða þættir það eru sem geta valdið því að 

einstaklingar verði netfíklar. Annars vegar telja margir að rót netfíknar sé 
tengd netinu sjálfu eða ákveðnum athöfnum sem framkvæmdar eru á 

netinu (Davis, 2001; Davis o.fl. 2002; Tsai og Lin, 2003). Enn aðrir og þar á 

meðal Young (1996, 1998) telja ástæðuna, fyrir netfíkn, vera að finna innra 

með netfíklunum sjálfum. 

Þó ekki sé eingöngu hægt að telja stundirnar sem verið er á netinu, til að 

sjá hvort vandi er yfirvofandi eða þegar til staðar, er það samt eitt af 

einkennum netfíknar eða þess að einstaklingur á í einhverjum erfiðleikum 

með netnotkunina. Sýnt hefur verið fram á að því fleiri stundum sem eytt er 

á netinu því meiri líkur eru á því að þróa með sér netfíkn (Chou og Hsiao, 

2000). Samkvæmt Young og Abreu (2010) er það áhyggjuefni hvað of mikill 

tími á netinu getur haft neikvæð áhrif á nám og jafnvel aukið brottfall úr 

námi og meiri líkur á að áhugamálin séu lögð á hilluna. Áhyggjuefnin eru 
einnig samskiptaerfiðleikar við fjölskyldu og sálfræðileg vandamál eins og 

kvíði, þunglyndi og lítið sjálfsálit, auk líkamlegs heilsufarsvanda vegna 

hreyfingaleysis og of lítils svefns. Í rannsókn á 10–12 ára íslenskum börnum 

(N=10.829) kom greinilega fram að því lengri tíma sem þau voru fyrir 

framan skjá (sjónvarp eða tölvu) á degi hverjum fundu þau fyrir auknu 

áhugaleysi, leiða, áhyggjum af framtíðinni og áttu erfitt með að sofna eða 

halda sér sofandi (Yang, Ásgeir R. Helgason, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Álfgeir 

Logi Kristjánsson, 2012). Smahel o.fl. (2012) halda því fram að löng viðvera á 

netinu ein og sér geri netnotkunina ekki að vandamáli heldur hvort net-

notandinn geti haft jafnvægi á sínu daglega lífi. 

Við skoðun á 20 greinum, um netfíkn, sýndu Carli o.fl. (2013) fram á að 
netfíkn hefur veruleg tengsl við þunglyndi eða í 75% greinanna, kvíða (57%), 
ADHD (100%), áráttuhegðun (66%) og árásargirni (66%). Sterkasta fylgnin 
mældist við kvíða og veikasta fylgnin við árásargirni. Samkvæmt þessu hefur 
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder eða athyglisbrestur með 
ofvirkni) skýr tengsl við netfíkn.  Einstaklingar, með ADHD, segjast eiga 
auðvelt með að einbeita sér að áhugaverðum og skemmtilegum viðfangs-
efnum (Brown, e.d.). Á netinu er hafsjór áhugavekjandi efnis sem 
einstaklingar með ADHD geta því sökkt sér í. Kínversk rannsókn, á 13–18 ára 
ungmennum, sýndi að ungmenni sem nýttu netið mikið voru mun líklegri en 
jafnaldrar þeirra, sem nýttu netið minna, til að þjást af þunglyndi og jafnvel 
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einstaklingar sem ekki voru þunglyndir gátu þróað það með sér við aukna 
net- eða tölvunotkun (Lam og Peng, 2010). Í suður-kóreskri rannsókn kom 
fram marktæk jákvæð fylgni milli annars vegar netleikjafíknar og hins vegar 
þess að vera sjálfselskur, hafa litla sjálfsstjórn, vera árásargjarn og eiga í 
erfiðleikum með samskipti (Kim o.fl., 2008). 

Aðrir þættir sem líklegir eru til að ýta undir netfíkn eru bág félagsleg 
staða, einmannaleiki, einangrun og möguleiki einstaklingsins til að bæta 
sjálfsmynd sína á netinu (Douglas o.fl., 2008). Kóresk rannsókn (N=1136) á 
meðal 15–19 ára ungmenna sýndi að þegar raunveruleikinn stóðst ekki 
kröfur ungmennanna og sjálfsmynd þeirra beið hnekki leituðu þau í tölvu-
leiki þar sem þau höfðu meiri völd og borin var virðing fyrir þeim (Kwon, 
Chung, og Lee, 2011). Einnig hafa rannsóknir bent til þess að leikir séu 
missterkir áhrifavaldar hvað netfíkn varðar. Leikir þar sem nettenging er 
nauðsynleg og einstaklingurinn spilar við fjöldann allan af öðrum spilurum 
eru taldir ýta undir mikla spilun og tölvuvanda (Choi o.fl., 2007; Lee o.fl., 
2007). Þetta eru fjölnotendaspunaleikir (Massively Multiplayer Online Role-
Playing Game=MMORPG). Í rannsókn Guðmundar Skarphéðinssonar (2005) 
kom fram að fyrrnefndir leikir, fjölnotendaspunaleikir, ásamt skotleikjum 
hefðu háa fylgni við vanda tengdan tölvum. Að auki virtist vera að því yngri 
sem börn byrjuðu að spila tölvuleiki því líklegra var að þau ættu við 
tölvuleikjavanda að stríða síðar (Griffiths og Hunt, 1998).  

Afleiðingar netfíknar geta verið af ýmsum toga og fer eftir því hversu 

lengi ástandið hefur varað og hvernig aðstæður hvers og eins eru. Í finnsku 

rannsókninni (N=194), sem áður hefur verið nefnd, þar sem einstaklingar á 

aldrinum 15–19 ára svöruðu spurningunni um hvaða skaða þeir teldu sig 

hafa orðið fyrir vegna netnotkunar sinnar töldu flestir eða 57 (29,4%) að 

netið væri tímafrekt. Viðvera á netinu yrði meðal annars til þess að þau  

hittu vinina sjaldnar, stunduðu minni hreyfingu, ásamt því að eiga færri 
samverustundir með foreldrum og fengu ekki nægilega hvíld. Einungis 11 

(5,7%) minntust á ósamkomulag við foreldra, neikvæð áhrif á félagsleg 

tengsl og það að eiga eingöngu vini á netinu sem neikvæða þætti tengda 

þeirra netnotkun. Skortur á einbeitingu í námi og að mæta of seint í skólann 

var einnig neikvæður þáttur sem 49 (25,3%) þátttakendur nefndu. Margir 

nemendur tiltóku einbeitingarskort, pirring, þreytu og vandamál tengd 

svefni en einungis 9 (4,6%) fundu fyrir vandamálum tengdum augum eða 

öðrum líkamlegum einkennum eins og verkjum (Sinkkonen o.fl., 2014). 

Weinstein og Lejoyeux (2010) telja að ef aðgengi að netinu er ekki til 
staðar fyrir netfíkla geti það leitt til reiði þeirra og pirrings ásamt því að hafa 
áhrif á hvort einstaklingurinn geti sýnt öðrum umburðarlyndi. Í rannsókn, 
sem ber heitið Ungt fólk 2013, kemur fram að ungmenni (5.–7. bekkur) sem 
segjast spila tölvuleiki í 2 tíma eða meira á hverjum degi eru hlutfallslega 
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fleiri sem segjast oft eða mjög oft hafa langað til að skemma hluti (Hrefna 
Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Sigfússon og Álfgeir Logi Kristjánsson, 
2013). 

Mikill tími við tölvur hefur ekki eingöngu slæm áhrif á andlega heilsu 
heldur einnig líkamann sjálfan. Fyrir liðlega tíu árum töldu finnskir læknar 
að aukning á bakverkjum meðal ungmenna mætti rekja til fjölda stunda sem 
þeir sitja við tölvur (Fraser, 2002). Önnur finnsk rannsókn, sýndi að ef 
ungmenni sitja í tvær til þrjár klukkustundir á dag fyrir framan tölvuna auki 
það verulega einkenni frá hálsi og öxlum. Bakverkir bætast síðan við ef setið 
er yfir fimm klukkustundir við tölvuna á degi hverjum (Hakala o.fl., 2006). 
Því meiri tíma sem varið er við tölvuna er líklegt að svefntíminn styttist. 
Svefn er mjög mikilvægur fyrir ungmenni og þurfa þau allt að 10 tíma svefn 
vegna þess álags sem gelgjuskeiðið hefur á líkamann. Auk þess hefur lengd 
og gæði svefnsins áhrif á hvernig gengur að muna og læra (Sveinbjörn 
Kristjánsson, 2006).  

Með aukinni netnotkun má gera ráð fyrir að fleiri einstaklingar þurfi að 
glíma við ýmsa fylgikvilla sem tengjast ofnotkun netsins á komandi árum og 
þar sem sýnt hefur verið fram á að óhófleg netnotkun geti haft neikvæð 
áhrif á þroska ungmenna (Tahiroglu, Celik, Uzel, Ozcan og Avic, 2008) er 
mjög mikilvægt að sofa ekki á verðinum hvort sem það eru foreldrar, 
kennarar, vinir eða aðrir sem umgangast ungmennin.  

2.5 Hvað er til ráða? 

Á árum áður voru ekki margar tölvur á hverju heimili og því auðveldara að 

stýra því hve langan tíma hver og einn heimilismaður var í tölvunni. Nú í dag 

eru ýmis tæki og tól þar sem ungmenni komast á netið og vart möguleiki að 

einskorða netaðgengið við eina tölvu. Ungmenni, eins og aðrir, geta verið í 

netsambandi nær hvenær sem þeim dettur í hug og hvar sem er. Þetta er 

mjög jákvæð þróun fyrir þá sem geta nýtt sér hana á skynsamlegan máta og 

orðið þeim til framdráttar. Árið 2001 töldu Hall og Parsons að hluti 

ungmenna þrói með sér netfíkn með auknu aðgengi að netinu, ásamt minna 
eftirliti foreldra. Þær miklu breytingar á tækninni sem orðið hafa síðan þá 

gera foreldrum enn erfiðara um vik að uppfylla skyldur sínar samkvæmt 

lögum, það er að segja vernda börn sín gegn ofeldis- og klámefni eða öðru 

álíka efni, meðal annars með því að koma í veg fyrir að þau hafi aðgang að 

slíku efni (Barnaverndarlög 80/2002). Það er sem sagt mjög erfitt fyrir 

foreldra að hafa eftirlit með netnotkuninni og trúlega farsælla að reyna að 

hafa áhrif á börn sín með fræðslu og að hafa þau með í ráðum þegar 

ákvarðanir eru teknar um net- eða tölvunotkun. Tölvu- og netnotkun fylgja 

ekki eingöngu neikvæðir þættir, heldur má gera ráð fyrir að aukin tölvu- og 
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netnotkun leiði til þess að ungmenni safnist minna saman úti á kvöldin og 

um helgar og í ný útkominni skýrslu kemur fram að hlutfall nemenda, í þrem 

efstu bekkjum grunnskóla landsins, sem ekki nota áfengi, tóbak eða önnur 

vímuefni, eykst ásamt því að samskipti þeirra við foreldra aukast og batna 

með hverju ári (Rannsóknir og greining, 2014).  

2.5.1 Forvarnir 

Í gegnum tíðina hefur töluvert verið ritað um uppeldisaðferðir foreldra og 

áhrif þeirra á viðhorf og stöðu barna, hversu mikil áhrif ólíkar uppeldis-

aðferðir geta haft til jákvæðra eða neikvæðra afleiðinga fyrir börn og 

ungmenni. Smahel o.fl. (2012) skipta foreldrum í þrjá flokka og skoða hver 

áhrif ólíkar uppeldisaðferðir hafa á ungmenni hvað viðkemur netfíkn. 

1. Foreldrar sem virkir þátttakendur (active involvement). 

2. Foreldrar sem setja reglur og takmarkanir (restrictions). 

3. Foreldrar sem hafa eftirlit og nýta tæknilegar lausnir (monitoring 

and technical solutions). 

Foreldrar sem settu reglur um netnotkun barna sinna höfðu þau áhrif að 

það minnkaði netnotkunina. Veik tengsl mældust milli uppeldisaðferða 

foreldra sem einkenndust af virkri þátttöku og ungmenna með lítil 

vandamál tengd netnotkun. En þegar horft er til fleiri þátta en netfíknar 

telja þau að virk þátttaka foreldra, þar sem þeir t.d. fræða börn sín um netið 

og hættur þess, komi á trausti á milli foreldra og barna eða ungmenna og 

heimilislífið einkennist af jákvæðu andrúmslofti. Þeir einstaklingar sem búa 

við þannig uppeldisskilyrði séu betur í stakk búnir til að takast á við neikvæð 

áhrif netnotkunar. Aftur á móti telja þau foreldra sem byggja á tæknilegum 
lausnum og eftirliti ekki auka traust ungmennanna og þau læri ekki að 

umgangast netið. Börn foreldra sem nota leiðandi uppeldisaðferðir fá að 

taka þátt í ákvarðanatöku og að bera ábyrgð. Umhyggja og virðing einkennir 

þessa foreldra (Sigurður J. Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1993). 

Foreldrar sem nota virka eða leiðandi aðferðir eru sem sagt líklegri til að 

eiga í góðu sambandi við börn sín. Ungmenni sem eiga í góðu sambandi við 

foreldra sína þar sem borin er virðing fyrir þeim og skoðunum þeirra eru 

líklegri til að þróa með sér öfluga sjálfsmynd (Sigurður J. Grétarsson og 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1993). Jákvæðar niðurstöður komu fram í nýrri 
skýrslu þar sem m.a. var fjallað um samskipti foreldra og ungmenna og 

samkvæmt henni höfðu samskipti ungmenna (8.–10. bekkur) við foreldra 

sína bæði batnað og aukist síðustu ár bæði á landsbyggðinni og 

höfuðborarsvæðinu (Rannsókn og greining, 2014). Í rannsókn þar sem 

ungmenni í 5.–7. bekk voru spurð um samskipti við foreldra sína og 
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fjölskyldu kom fram að rúmlega 70% nemenda allra bekkjanna sögðus 

stundum eða oft vera með foreldrum sínum eftir að skóla lýkur á daginn og 

um helgar voru flestir eða 93-96% í samvistum við foreldrana. Mikill 

meirihluti þeirra segjast auk þess eiga frekar eða mjög auðvelt með að 

öðlast umhyggju og hlýju hjá foreldrum sínum (Hrefna Pálsdóttir o.fl. 2013).  

Einn af þáttunum sem Young (1996) telur að verði til að einstaklingar 
ánetjist netinu er flótti. Þeir flýja raunveruleikann sem þeir eiga erfitt með 
að kljást við. Sjálfsmynd einstaklinga, sem kjósa að flýja raunveruleikann, er 
ekki eins og best verður á kosið. Eitt af því sem starfsfólki grunnskólans ber 
að gera er að styrkja sjálfsmynd nemenda sinna og efla sjálfsvirðingu þeirra 
(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Sjálfsmynd hvers og eins er stór þáttur í 
borgaravitund einstaklingsins. Til að efla borgaravitund ungmenna þarf að 
styrkja félags-, siðferðis- og tilfinningaþroska þeirra ásamt því að efla sjálfs-
myndina (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).  

Fyrir foreldra og þá sem vinna með börnum og ungmennum er mikilvægt 

að þekkja þau einkenni sem einstaklingar sýna ef þeir eru haldnir netfíkn 

eða í áhættuhópi til að verða það. Forvarnarstarf er ekki síður mikilvægt, til 

að kenna börnum að nýta sér netið á jákvæðan hátt.  

Þættir sem er mikilvægt að fylgjast með eru breytingar á hegðun, mikil 

viðvera á netinu og hún eykst með tímanum. Þau minnka eða hætta að 

stunda áhugamál sem áður vöktu áhuga þeirra. Neita jafnvel að viðurkenna 

hve mikill tími fer í netathafnir og að það hafi neikvæð áhrif á aðra þætti 

daglegs lífs. Einstaklingar sem eiga í félagslegum erfiðleikum, hafa lágt  

sjálfsmat og eru einmanna eru í sérstökum áhættuhópi. Foreldrar eru 

fyrirmyndir barna sinna og þó ungmenni líti til þekktra einstaklinga á 

unglingsárum dregur það ekki úr áhrifum foreldra og með hækkandi aldri 
ungmennanna taka þau frekar upp siði og venjur foreldra sinna (Eyjólfur 

Örn Jónsson, e.d.).  

Á vef Lífsýnar (e.d.) og SAFT (e.d.) er að finna tíu heilræði til að fyrir-
byggja að netnotkun barna verði vandamál strax á barnsaldri eða síðar á 

lífsleiðinni. 

1. Foreldrar eru hvattir til að skoða netið með börnunum og finna 

skemmtilegar og áhugaverðar síður sem hæfa aldri þeirra. Þetta 

er einnig umræðugrundvöllur við aðrar aðstæður. 

2. Mikilvægt að gera samkomulag um netnotkun barnsins. Til 

dæmis hve langan tíma má vera á netinu og hvað má gera þar.  

3. Ræða við börnin um hvernig farið er með persónulegar upp-

lýsingar. Hversu mikilvægt er að gefa þær ekki hverjum sem er. 
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4. Ræða um netvini barnanna og gera þeim grein fyrir að þar getur 

leynst flagð undir fögru skinni. 

5. Kenna börnum að vera gagnrýnin á efni á netinu, upplýsingar eru 

ekki alltaf sannar. 

6. Ef börn verða uppvís af því að leita í efni sem hæfir þeim ekki er 

mikilvægt að ræða við þau og reyna að komast að samkomulagi. 

Muna að börn eru forvitin, sérstaklega um það sem þau telja að 

sé bannað. 

7. Mikilvægt fyrir foreldra að tilkynna til yfirvalda um ólöglegt efni 

sem þau verða vör við á ferðum sínum um netið. 

8. Hvetja börnin til að hegða sér vel á netinu, vera kurteis og taka 

tillit til annarra. 

9. Til að fylgjast með netnotkun barna er mikilvægt að ræða við 

þau og fá þau til að sýna sér hvað þau skoða á netinu. 

10. Síðast en ekki síst er mikilvægt að muna að netnotkun hefur 

marga jákvæða þætti og farsælast að einblína ekki eingöngu á þá 

neikvæðu. 

Margt í heilræðunum tíu á ekki eingöngu við um samskipti foreldra eða 

forráðamenn við börn sín heldur alla þá sem starfa með börnum og ung-

mennum. Samkvæmt könnun á vegum Heimilis og skóla (2013a) voru 

tæplega 50% foreldra sem sögðust líta oft til með börnum sínum þegar þau 
eru á netinu eða tala við börnin um það sem þau gera á netinu. Aðeins lítill 

hluti, eða rúmlega 1% sögðust aldrei líta til með eða tala við börn sín um 

netathafnir. Í annarri könnun Heimilis og skóla (2013b) sögðu u.þ.b. 17% 

nemenda grunnskólans að foreldrar þeirra litu til með þeim þegar þeir eru á 

netinu eða ræði við þá um það sem þeir eru að gera þar og 25% sögðu að 

foreldrar þeirra gerðu það aldrei. Einnig er ósamræmi í svörum 

grunnskólanemenda og foreldra þeirra um reglur sem settar eru t.d. um 

lengd viðveru á netinu, 74% foreldra segjast setja reglur um lengd þess tíma 

sem börn þeirra mega vera á netinu (Heimili og skóli, 2013a) en einungis 
31% nemenda grunnskólans segjast þurfa að fara eftir reglu um tímamörk á 

netinu (Heimili og skóli, 2013b). 

Auk netheilræðanna tíu er að finna, á vef SAFT (samfélag, fjölskylda og 
tækni) ýmis ráð og fræðslu um netöryggi barna og mikilvægt fyrir alla sem 

koma að börnum að skoða síðuna vel (SAFT, e.d.).  

Kimberly S. Young hefur síðustu 18 ár starfrækt miðstöð fyrir netfíkla 
(Center for Internet Addiction) og hefur í starfi sínu átt í samskiptum við 
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hundruð foreldra barna og unglinga sem hafa greinst með netfíkn. Hún 

hefur þróað leiðsögn í nokkrum liðum fyrir foreldra til að aðstoða börn sín. 

 Foreldrar noti ekki tækni til að hafa ofan af fyrir börnum 

 Takmarki notkun ungra barna (3–5 ára) við einn klukkutíma á 

dag og þá með leiðsögn fullorðins einstaklings 

 Fræði börnin um tölvu- og netnotkun 

  Foreldrar spyrji sig, áður en nýtt tæki eins og sími er keypt, 

hvort barnið þurfi á því að halda og hvort líklegt sé að það geti 

farið eftir þeim reglum sem foreldrar telja nauðsynlegar 

 Börn og unglingar flýja gjarnan erfiðar aðstæður með því að fara 

á netið 

 Foreldrar þurfa að vera meðvitaðir um að börn og unglingar 

sækjast eftir umbun á netinu ef þau fá hana ekki heima 

 Foreldrar þurfa að skoða og fá aðstoð við  að greina undir-

liggjandi þætti sem gætu verið áhættuþættir fyrir netfíkn barna 

og meðhöndla með tilliti til beggja/allra þátta 

 Hjálpa börnum og unglingum að finna áhugamál við hæfi, önnur 

en tölvu- og netnotkun 

 Breytingar á háttum ungmenna, eins og þreyta og slakari 

námsárangur, geta  verið vísbendingar um net- eða tölvuvanda 

 Mikil reiði eða ofbeldi, af hendi ungmennis, ef það kemst ekki á 

netið er öruggt merki um netfíkn 

 Grípa strax inní þegar vart verður við netvanda og hafa börnin 

með í ráðum 

 Foreldrar þurfa að vera jákvæðar fyrirmyndir (Young, 2014) 

Eftir margra ára reynslu segir Young (2014) það mjög algengt að 

foreldrar geti ekki stjórnað sinni eigin netnotkun og eigi því í enn meiri 

erfiðleikum með að hjálpa börnum sínum. Svo foreldrar geti hjálpað 

börnunum er mikilvægt að þeir nái tökum á sinni netnotkun.  

Þar sem tæknin er til staðar og eykst frekar en hitt verða foreldrar að 

huga að því hvernig þeir ætla að tryggja heilbrigði barna sinna með tilliti til 

tækninnar.  

2.5.2 Aðstoð við netfíkla 

Þeir einstaklingar sem þegar eru greindir með netfíkn þurfa aðstoð til að 

komast út úr þeim aðstæðum. Þá er mikilvægt að foreldrar ungmenna leiti 
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sér aðstoðar hjá þeim sem þeir telja að geti aðstoðað. Félagsráðgjafar, 

sálfræðingar, námsráðgjafar og læknar hafa mikla og ólíka reynslu af því að 

vinna með ungmennum sem eiga í erfiðleikum. Ein af leiðunum til að hjálpa 

ungmennum sem greinst hafa með netfíkn er hugræn atferlismeðferð. Þessi 
meðferð hefur verið mikið notuð til að hjálpa fólki sem haldið er kvíða, 

þunglyndi og ýmis konar fælni. Nú í seinni tíð einnig fyrir þá sem eru 

greindir með netfíkn. Áhrif hugrænnar atferlismeðferðar hefur ekki verið 

mikið skoðuð í sambandi við börn og unglinga en meira þegar um fullorðna 

er að ræða (Caplan, 2010). Hugræn atferlismeðferð er tvíþætt. Unnið er að 

því að breyta hugarfari einstaklingsins sem ýtir undir fíknina og breyta 

hegðuninni sem viðheldur henni (Vísindavefurinn, e.d.). Með hugrænni 

atferlismeðferð er leitast við að einstaklingurinn læri að nýta sér hugsun og 

hegðun sem bætir aðstæður hans (Berglind Guðmundsdóttir, 2007). Í 
Shanghai var gerð rannsókn þar sem skoðaður var árangur af hugrænni 

atferlismeðferð þar sem unnið var með 56 einstaklinga á aldrinum 12–17 

ára og höfðu greinst með netfíkn. Þeim var skipt tilviljunarkennt í tvo hópa. 

Annar hópurinn (N=32) fékk hugræna atferlismeðferð en viðmiðunar-

hópurinn (N=24) fékk enga meðferð. Í upphafi voru einstaklingarnir metnir 

með tilliti til netnotkunar, tímastjórnunar, tilfinninga, hugsunar og 

hegðunar áður en meðferðin fór fram, eftir hana og þegar 6 mánuðir höfðu 

liðið frá meðferð. Báðir hóparnir sýndu minnkaða netnotkun en hópurinn 

sem fékk meðferð bætti auk þess tímastjórnun sína og gekk betur að stjórna 

tilfinningum, hugsunum og hegðun sinni (Du, Jiang og Vance, 2010). 

Þorsteinn Kristján Jóhannsson (2013) setur fram nokkur skref fyrir þá 

sem telja sig vera netfíkla og vilja takast á við fíknina sjálfir. Fyrst og fremst 
þarf að skoða hvað býr að baki þessari miklu netnotkun, finna leiðir til að 

takast á við fíknina og efla félagsleg tengsl. Að mati Þorsteins er fyrsta 

skrefið að halda dagbók yfir hvað einstaklingurinn gerir og  hve lengi hann 

er í tölvunni eða á netinu. Upplýsingarnar sem fást með dagbókarskrifunum 

nýtast vel til að sjá hverju má auðveldlega breyta og setja sér raunhæf 

markmið til heilbrigðari netnotkunar. Að auki er mikilvægt að finna sér 

áhugamál eða eitthvað skemmtilegt að gera í stað þess að vera á netinu eða 

í tölvunni. 

2.6 Samantekt 

Í minni rannsókn nota ég hugtakið netfíkn (Internet Addiction) yfir þá sem 

nota netið það mikið að það hefur áhrif á daglegt líf þeirra og nýti mér 

netfíknarkvarða Young. 
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Nokkrar skilgreiningar á netfíkn hafa litið dagsins ljós síðan umræðan 

hófst um málefnið og eru mis yfirgripsmiklar en lýsa þeim erfiðleikum sem 

einstaklingar eiga við að stríða vegna netfíknar sinnar. Ýmsir hafa einnig sett 

fram þætti sem lýsa þeim sem haldnir eru netfíkn og tengjast þeir andlegum 
og líkamlegum þáttum eins og því að einstaklingurinn sinnir ekki grunn-

þörfum sínum eins og að þrífa sig og breytingar verða á lundarfari hans. 

Árið 1996 setti Young fram þrjá þætti sem hún telur útskýra áhuga fólks 
á netinu. Það eru þægindi, flótti og leynd. Tveir fyrri þættirnir eiga vel við í 

dag en leyndin er ekki sú sem í upphafi var ætlað. Til að greina hvort um 

netfíkn sé að ræða setur Young fram átta liði og einstaklingur sem greinist 

með fimm þeirra er netfíkill, burt séð frá því hvað gert er á netinu. 

Íslenskar og erlendar rannsóknir síðustu 15 ára sýna að hlutfall 

ungmenna (15–20 ára) sem mælast með netfíkn er 10–15% og flestar sýna 

meiri notkun drengja en stúlkna. Drengirnir spila meira tölvuleiki en stúlkur 

eins og kemur fram í rannsókn Guðmundar Skarphéðinssonar o.fl. (2007). 

Síðustu ár hefur notkun samskiptamiðla aukist mikið. Einn þáttur sem 

tengist netfíkn er sá tími sem fer í netathafnir. Einstaklingar sem til dæmis 

vegna vinnu sinnar þurfa að vera mikið á netinu teljast ekki, samkvæmt 

Israelashvili o.fl. (2012), vera netfíklar. 

Ekki eru allir sammála um hvað veldur netfíkn. Sumir álíta að rót vandans 

sé tengd netinu sjálfu eða einstökum netathöfnum. Aðrir, þar á meðal 

Young, telja ástæðuna vera að finna innra með netfíklunum. Margir þættir 
eru taldir ýta undir netfíkn, þar á meðal þunglyndi, kvíði, ADHD, bág 

félagsleg staða og léleg sjálfsmynd. Netfíkn hefur áhrif á daglegt líf, 

mismikið eftir alvarleika hennar og hve lengi hún hefur staðið yfir. Mikill 

tími við tölvu hefur bæði neikvæð áhrif á andlega og líkamlega heilsu. Í 

rannsókn Sinkkonen o.fl. (2014) töldu tæp 30% þátttakenda sig verða fyrir 

skaða vegna netnotkunar. 

 Á netinu eru að finna heilræði fyrir foreldra til að minnka líkurnar á að 

börn þeirra verði netfíklar. Einnig hefur Young sett fram punkta fyrir 

foreldra með sama markmið. Til að aðstoða þá sem þegar hafa greinst með 

netfíkn er mikilvægt að komast að rót vandans og hugræn atferlismeðferð 

er ein af þeim meðferðum sem ungmenni geta nýtt sér ef þau hafa greinst 

með netfíkn.  
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3 Aðferð 

Í þessum kafla er greint frá hönnun verkefnisins, þátttakendum, mælitæki, 

framkvæmd og gagnagreiningu. Einnig er farið yfir réttmæti og áreiðanleika, 

ásamt siðferðilegum álitamálum. Í upphafi verður greint frá forkönnun á 
rannsókninni sem gerð var haustið 2012 á netnotkun ungmenna í einum 

skóla í Fjarðabyggð. 

3.1 Forkönnun 

Haustið 2012 gerði ég forkönnun á rannsókninni með því að leggja 

spurningakönnunina fyrir nemendur í einum skóla í Fjarðabyggð. For-

könnunin var unnin í áfanganum „Upplýsingatækni í menntun og skóla-

þróun“ við Háskóla Íslands undir stjórn Dr. Sólveigar Jakobsdóttur.  

Helsta markmið könnunarinnar var að skoða hvar nemendur væru 

staddir hvað varðaði netfíkn og hvort mætti sjá vísbendingar um breytingar 

frá rannsókn Sigríðar Huldar Konráðsdóttur (2007) og hvort ástæða væri til 

frekari rannsóknar. 

3.1.1 Þátttakendur 

Þátttakendur forkönnunarinnar voru nemendur í 6.–10. bekk. Þeir voru 

valdir vegna hentugleika, þ.e.a.s. hentugleikaúrtak, þar sem ég starfa sem 

kennari í Fjarðabyggð. Fjöldi nemenda var 49 en þrír voru fjarverandi vikuna 

sem könnunin fór fram og var því fjöldi þátttakenda  46 (94,%), þar af 26 

stúlkur (57%) og 20 (43%) drengir. Nemendur miðstigsins voru 21 (43%) og 

unglingastigsins 28 (57%). 

3.1.2 Framkvæmd 

Áður en rannsóknin fór fram fékk ég leyfi frá skólastjórnendum og 

foreldrum var sent bréf þar sem gerð var grein fyrir rannsókninni og leyfi 

fengið frá þeim til að leggja spurningakönnunina fyrir. Sigríður Huld 

Konráðsdóttir þýddi og staðfærði spurningalista og netfíknarkvarða Young 

og Sólveig Jakobsdóttir hafði samið spurningar í listanum og var leyfi frá 

þeim auðfengið. Sótt var um leyfi til Persónuverndar þar sem úrtak mitt var 

mjög lítið og þátttakendur þurftu að svara hvers kyns þeir væru og í hvaða 

bekk og hefði getað reynst auðvelt að rekja svör til einstakra nemenda. 
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Spurningalistinn var lagður fyrir dagana 12.–15. nóvember 2012 eftir að ég 

hafði gert nemendum grein fyrir tilgangi og ávinningi rannsóknarinnar og 

upplýst þá um að ákvörðun um þátttöku væri alfarið í þeirra höndum. 

Lýsandi tölfræði var notuð við úrvinnslu gagnanna. 

3.1.3 Niðurstöður 

Samkvæmt netfíknarkvarða Young voru 38 (83%) nemendur með á bilinu 0–

30 stig og var netnotkun þeirra því ekkert vandamál. Samtals mældust 8 

(17%) nemendur með væga netfíkn 31–49 stig eða meðal mikla netfíkn 50–

79 stig. Eins og í meistaraverkefni Sigríðar Huldar Konráðsdóttur (2007) 

mældist enginn með netfíkn á háu stigi eða 80–100 stig (sjá töflu 1).  

Tafla 1.Tíðni netfíknar meðal nemenda 6.–10. bekkjar í grunnskóla í Fjarðabyggð. 

Stig   Fjöldi Hlutfall % 

0–30 Netnotkun ekkert vandamál 38 83 

31–49 Væg netfíkn 6 13 

50–79 Meðal mikil netfíkn 2 4 

80–100 Netfíkn á háu stigi 0 0 

  Alls: 46 100 

 

Þegar skoðaðir voru bakgrunnsþættir nemendanna með hliðsjón af stiga-

fjölda á netfíknarkvarðanum kom í ljós að tveir af drengjunum (10,5%) 
mældust með meðal mikla netfíkn á móti engri stúlku. Þessir tveir voru 

báðir á unglingastigi (8%) og þar af leiðandi enginn á miðstigi sem mældist 

með meðal mikla netfíkn (sjá töflu 2). 

Tafla 2. Netfíkn og bakgrunnsþættir. 

  

Netfíkn (%) 

Engin Væg Meðal mikil 

Miðstig Stúlkur (N=12) 92 8 0 

Drengir (N=8) 100 0 0 

Alls (N=20) 95 5 0 
Unglingastig Stúlkur (N=15) 87 13 0 

Drengir (N=11) 55 27 18 

Alls (N=26) 73 19 8 
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Þegar á heildina er litið var hæsta gildi sem mældist á netfíknarkvarðanum 

66 stig og meðaltal allra þátttakenda 20,2. Meðaltal drengja var 24,7 stig á 

meðan stúlkurnar voru með 16,7 stig. Meðaltal miðstigsins var 12,8 stig og 

unglingastigsins 25,6 (sjá töflu 3).  

Tafla 3. Meðaltal netfíknar. 

  Stúlkur Drengir Miðstig Unglingastig Alls 
Meðaltal á netfíknar-
kvarðanum 16,7 24,7 12,8 25,6 20,2 

 

Nemendur voru spurðir hvort þeir mættu fara á netið þegar þeir vildu og 
hvort einhverjar reglur væru um þann tíma sem þeir mættu vera á netinu 

og hvað þeir mættu skoða þar. Eins og sést í töflu 4 máttu 93% nemenda 

fara á netið þegar þeir vildu. Að sögn nemenda höfðu 65% foreldra ekki sett 

nein tímamörk á netnotkun barna sinna og 62% ekki sett reglur um hvað 

mætti gera á netinu. Fylgni var reiknuð milli reglna foreldra og skora ung-

menna á netfíknarkvarðanum og reyndist ekki marktæk.  

Tafla 4. Reglur foreldra um netnotkun. Hlutfall þeirra sem svara játandi.  

Spurning Já  

Máttu fara á netið þegar þú vilt? 93% 
Hafa foreldrar þínir sett reglur um þann tíma sem þú mátt 
vera á netinu? 

35% 

Hafa foreldrar þínir sett reglur um hvað þú mátt gera á 
netinu? 

38% 

 

Fæstir fundu fyrir líkamlegum einkennum eins og bakverk, höfuðverk eða 

öðrum verkjum sem þeir gætu tengt tölvunotkuninni. Aðeins voru tveir (4%) 

sem fundu fyrir mjög miklum einkennum, annar fann fyrir doða í 

fótum/rassi og hinn fyrir pirringi/skapvonsku. Sama mátti segja um mat 

þeirra á því hvort þau eyddu of miklum tíma á netinu eða í netleikjum, þar 

voru tveir (4%) einstaklingar sem merktu við „mjög mikið“. 

3.1.4 Umræða 

Samkvæmt forkönnuninni og meistaraverkefni Sigríðar Huldar mældist 

enginn á netfíknarkvarða Young (1998) með 80–100 stig eða „Netfíkn á háu 

stigi“. Ég velti því fyrir mér hvort einstaklingar geri sér ekki grein fyrir t.d. 

þeim tíma sem þeir verja á netinu eða neita að það sé vandamál. Eitt 

einkenni netfíknar samkvæmt Block (2008), er að einstaklingar segja ósatt 
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og getum við þá verið viss um að þeir geri það ekki líka í könnunum sem 

þessari? Trúlega er aldrei hægt að vera viss um heiðarleika hvers og eins 

þátttakenda en vonandi svara allflestir eftir bestu sannfæringu. 

Í forkönnun minni var eftirfarandi spurning: „Hvað ertu marga tíma á 

netinu á dag?“ Nokkrum nemendum fannst erfitt að svara vegna þess að 

þeir sögðust nýta netið meira um helgar en á virkum dögum og af þeim 

sökum spurði ég, í rannsókn minni, um viðveru á netinu á virkum dögum 

annars vegar og um helgar hins vegar.  

Það að ungmenni sem ekki þurfa að fara eftir reglum um hvenær þau fari 

í tölvu, hvað þau eru þar lengi og hvað þau eru að gera, skora hærra á 
netfíknarkvarða Young segir okkur að það þurfi að fræða foreldra um hvað 

aðhald getur haft afdrifarík áhrif á líf barna þeirra til hins betra.  

Eins og áður hefur verið sýnt fram á eykst netnotkun grunnskóla-
nemenda eftir því sem einstaklingar eldast og drengir skora hærra að 

meðaltali en stúlkur. Þetta á einnig við um nemendur þessarar forkönnunar. 

Þessar niðurstöður hvöttu mig til að skoða netnotkun allra ungmenna í 

Fjarðabyggð sem stunda nám í 6.–10. bekk allra grunnskólanna.  

3.2 Hönnun 

Við rannsóknina var notuð blönduð rannsóknaraðferð (mixed methods). Þar 

var bæði beitt megindlegum- og eigindlegum rannsóknaraðferðum 

(Johnson og Onwuegbuzie, 2004; McMillan, 2004). Við öflun gagna voru 

annars vegar notaðar staðlaðar, lokaðar, spurningar, sem lagðar voru fyrir 

alla nemendur í 6.–10. bekk grunnskóla Fjarðabyggðar og flokkast sem 

megindleg aðferðafræði. Hinsvegar voru sendar spurningar, jafnt opnar sem 
lokaðar, til starfsfólks í Fjarðabyggð sem vinnur með ungmennum og 

flokkast sem eigindleg aðferðafræði. Gögnum frá viðmælendum var safnað 

á netinu og ástæða þess að netið var notað við að safna gögnum var að ég 

hafði áhuga á að ná til fjölbreytts hóps fólks, með fjölbreytta reynslu og sem 

starfar með ólíkum hætti með ungmennum í Fjarðabyggð.  

Kostir blandaðrar rannsóknaraðferðar er að rannsakandinn nýtir sér 
styrk eigind- og megindlegra rannsóknaraðferða og gögnin sýna rannsóknar-
efnið frá fleiri hliðum (McMillan, 2004). 

3.3 Þátttakendur 

Við val á þátttakendum var notað hentugleikaúrtak. Ég bý og starfa í Fjarða-

byggð og hentaði því vel að leggja könnunina fyrir í þeim skólum.  
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Þátttakendur, sem svöruðu spurningalista um netnotkun sína, eru allir 

búsettir í Fjarðabyggð og eru í 6.–10. bekk í grunnskólum allra byggða-

kjarnanna, Stöðvarfjarðar, Fáskrúðsfjarðar, Reyðarfjarðar, Eskifjarðar, 

Neskaupstaðar og Mjóafjarðar. Síðastnefndi skólinn er rekinn undir stjórn 
Nesskóla í Neskaupstað. Alls eru 303 nemendur í 6.–10. bekk allra skólanna 

(sjá töflu 5). 

Tafla 5. Skipting nemenda eftir bekkjadeild. 

  Fjöldi nemenda   

Bekkur Stúlkur Drengir Alls Hlutfallsleg skipting í % 

6. 28 25 53 17,5 

7. 35 17 52 17,2 

8. 36 32 68 22,4 

9. 25 36 61 20,1 

10. 39 30 69 22,8 

Alls: 163 140 303 100 

 

Svör fengust frá 269 (88,9%) einstaklingum. Þar af voru 144 (53,5%) stúlkur 

og 125 (46,5%) drengir (sjá töflu 6). Aðalástæða þeirra 34 sem ekki svöruðu 
voru veikindi eða önnur fjarvera þegar spurningakönnunin var lögð fyrir og 

brottfall mest hjá nemendum 10. bekkjar eða um það bil 10%. 

Tafla 6. Skipting þátttakenda eftir bekkjadeild. 

  Fjöldi þátttakenda   

Bekkur Stúlkur Drengir Alls Hlutfallsleg skipting í % 

6. 28 23 51 19,0 

7. 33 15 48 17,8 

8. 33 29 62 23,0 

9. 21 34 55 20,4 

10. 29 24 53 19,7 

Alls: 144 125 269 100 

 

Val mitt á starfsfólki sem unnið hefur með ungmennum, var einnig valið úr 

fólki í Fjarðabyggð og leitast við að hafa hópinn úr fjölbreyttum starfs-

stéttum. Send var beiðni til átta einstaklinga, sem koma að starfi með ung-

mennum Fjarðabyggðar og starfa á menntunar-, heilbrigðis- og félagssviði 
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og sáu fimm sér fært að taka þátt og spurningum tengdum reynslu og 

þekkingu sinni af starfi með ungmennunum.  

3.4 Mælitæki 

Kimberly S. Young er hönnuður þeirra spurninga (sp. 14–33) sem mæla 

hvort einstaklingur er haldinn netfíkn eða ekki. Hún er með doktorsgráðu í 

klínískri sálfræði og er sérfræðingur í netfíkn og hegðun einstaklinga á 
netinu. Árið 1995 stofnaði hún, eins og áður hefur komið fram, miðstöð fyrir 

þá sem haldnir eru netfíkn (Center for Internet Addiction). Þar er í boði 

aðstoð fyrir netfíkla og m.a. boðið upp á hugræna atferlismeðferð. 1 

Spurningakönnunin (sjá viðauka 1) sem lögð var fyrir nemendur saman-

stóð af 33 krossaspurningum um netnotkun nemenda í 6.–10. bekk grunn-

skóla Fjarðabyggðar. Spurningarnar voru annarsvegar tvíkostaspurningar 

þar sem svarmöguleikar voru oftast já/nei. Hinsvegar fjölvalsspurningar 

með sex svarmöguleikum að fjórum spurningum undanskildum þar sem 

tvær spurningar voru með sjö svarmöguleikum og tvær með fimm svar-

möguleikum.  

 
 Tvær fyrstu spurningarnar eru bakgrunnsspurningar um kyn og 

bekkjardeild þátttakenda. 

 Spurningar 3–9 eru spurningar sem fengnar eru frá Sigríði Huld 
Konráðsdóttur (2007) og eru um þær aðstæður sem nemendur búa 
við hvað viðkemur netnotkun, eins og hvort nemendur þurfi að fara 
eftir reglum, sem foreldrar hafa sett, um takmarkanir á notkun 
netsins. Möguleg svör, já og nei. 

 Spurningar 10 og 11 eru frá Sólveigu Jakobsdóttur og eru þær um 
líkamleg vandamál og önnur vandamál tengd tölvunotkun. Svar-
möguleikar: ekkert, lítið, meðal, mikið og mjög mikið. 

 Spurningar 12 og 13 eru áþekkar spurningu frá Sólveigu Jakobs-
dóttur um þann tíma sem nemendur eru á netinu og sundurliðun á 
netathöfnum þeirra. Samkvæmt spurningu Sólveigar þurftu 
þátttakendur að skoða viku viðveru á netinu. Mér fannst það heldur 
langur tími þar sem ungmenni eiga oft á tíðum erfitt með að meta 
tíma yfir lengra tímabil og einnig finnst mér, í þeim hópi sem ég 
þekki, að einstaklingar fara flestir á netið á degi hverjum. Í 
forkönnuninni kom einnig fram ábending frá þátttakendum um að 

                                                           
1 Young starfar sem prófessor við St. Bonaventure University í New York. Hún 

hefur skrifað fjölda greina í virt tímarit, bókarkafla og gefið út bækur um efni tengt 

netfíkn sem hafa verið þýddar á nokkur tungumál. 
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netnotkun þeirra sé ólík eftir því hvort um ræðir virka daga eða 
helgar. Spurningin mín varð því „Hvað ertu marga tíma á netinu á 
dag?“ og bæði spurt um fjölda tíma á netinu á virkum dögum og um 
helgar. Svarmöguleikar: engan, minni en 1 tíma, 1–2 tíma, 3–4 tíma, 
5–6 tíma, 7–8 tíma og meira en 8 tíma. 

 Spurningar 14–33 eru til að mæla hvort nemendur eru haldnir 
netfíkn og þá á hve háu stigi.  

 
Þar sem netfíknarkvarði Young (1998) hefur verið mikið notaður erlendis 

(Tsai og Lin, 2003; Johansson og Götestam, 2004; Tsitsika o.fl., 2013; 
Sinkkonen o.fl., 2014) og hér á Íslandi (Sigríður Huld Konráðsdóttir, 2007) til 
að meta netfíkn, þó hann hafi í upphafi verið gerður til að meta netfíkn 
fullorðinna, ákvað ég að nýta mér hann. Sigríður Huld Konráðsdóttir (2007) 
hafði íslenskað hann og staðfært. 

Netfíknarkvarði Young (1998) inniheldur 20 spurningar (spurningarnar 
no. 14–33 í spurningalistanum) sem allar eru á fimm punkta kvarða. Dæmi 
um spurningar: „Sefurðu minna en þú raunverulega þarft vegna þess að þú 
ert á netinu fram eftir nóttu?“ eða „Hugsarðu með sjálfum þér að þú ætlir 
bara að vera „nokkrar mínútur í viðbót“ þegar þú ert á netinu en endar með 
að vera mun lengur?“ Svarmöguleikar eru sjaldan (1 stig ), stundum (2 stig), 
nokkuð oft (3 stig), oft (4 stig), alltaf (5 stig) og á ekki við (0 stig). 

Við hvert svar í spurningum 14–33 fá nemendur stig frá 0–5 og eru stig 
þessara spurninga lögð saman og sú niðurstaða segir til um hvort netfíkn er 
til staðar. Því fleiri stig sem einstaklingur fær því alvarlegri er netfíknin. 

 
 0–30 stig Netnotkun ekkert vandamál 

 31–49 stig Væg netfíkn 

 50–79 stig  Meðal mikil netfíkn 

 80–100 stig Netfíkn á háu stigi   

 

Spurningarnar sem í upphafi voru lagðar fyrir starfsfólk, tengt ung-

mennunum, samanstóð af 12 spurningum, jafnt opnum sem lokuðum. 

Spurningarnar tengdust allar reynslu eða hugmyndum viðmælenda um 

netnotkun ungmenna Fjarðabyggðar. Dæmi um spurningar: „Hvernig 

myndir þú lýsa ungmenni sem hefur misst tök á netnotkun sinni?“ og 

„Hvaða leiðir hefur þú farið til að aðstoða einstaklinga til að ná stjórn á 

netnotkun sinni og hvernig hefur það gengið?“. Eftir að þátttakendur höfðu 
sent inn svör sín sendi ég viðbótarspurningar sem kviknuðu við úrvinnslu á 

fyrri svörum.  
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3.5 Framkvæmd 

Leyfi var fengið frá Sigríði Huld Konráðsdóttur til að nota þýddan og 
staðfærðan spurningalista hennar og leyfi frá Sólveigu Jakobsdóttur til að 
nota hennar spurningar úr lista Sigríðar Huldar. 

Bréf var sent til skólastjórnenda (sjá viðauka 2) allra grunnskólanna og 
var leyfi þeirra auðfengið. Skólastjórnandi Grunnskóla Reyðarfjarðar kom 
með hugmynd um hvernig hentaði þeim að leggja listann fyrir nemendur 
þeirra og hentaði sú tilhögun stjórnendur hinna skólanna einnig. Í Grunn-
skóla Fáskrúðsfjarðar lagði ég spurningakönnunina fyrir nemendur. 

Þar sem ég starfa við Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar og hef aðgang að 
netföngum foreldra í gegnum Mentor sendi ég foreldrum bréf (sjá viðauka 
3) þar sem ég kynnti verkefnið fyrir þeim og bað þá að senda mér póst eða 
hringja ef þeir vildu ekki að börn þeirra tækju þátt í könnuninni (ætlað 
samþykki). Skólastjórnendur hinna skólanna sendu bréfið til foreldra fyrir 
mig í gegnum Mentor. 

Áður en nemendur við Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar ákváðu hvort þeir 
tækju þátt í könnuninni gerði ég þeim grein fyrir tilgangi og mögulegum 
ávinningi könnunarinnar og upplýsti þá um að þeir þyrftu ekki að svara 
frekar en þeir vildu. Sama gerði starfsfólk hinna skólanna, sem lagði 
könnunina fyrir nemendur. Áður hafði ég sent bréf til þeirra með 
upplýsingum um tilgang og mögulegan ávinning verkefnisins og að 
ungmennin þyrftu ekki að svara frekar en þau vildu (sjá viðauka 4). 

Spurningalistinn var lagður fyrir fyrstu þrjár vikurnar í febrúar 2014 á 
skólatíma nemenda. Þeir fengu góðan tíma og næði til að svara spurning-
unum.  

Í öllum skólunum var spurningalistunum svarað á prenti. 

Fyrstu daga febrúarmánaðar sendi ég átta einstaklingum, sem starfa á 
heilbrigðis-, mennta- og félagssviði í Fjarðabyggð, tölvupóst og kynnti 
verkefni mitt fyrir þeim (sjá viðauka 5). Þeir voru beðnir, ef þeir sæju sér 
fært, að svara nokkrum spurningum (sjá viðauka 6) tengdum netnotkun 
ungmenna. Spurningarnar sendi ég með póstinum í viðhengi.  

3.6 Gagnagreining 

Til að lýsa gagnasafninu sem fengið var með spurningakönnuninni var notuð 

lýsandi tölfræði. Úrvinnsla gagna var unnin í SPSS. ANOVA 2x2 (tvíbreytu-

dreifigreining) framkvæmd til að skoða hvort marktækur munur væri á 
meðaltölum hópa, eftir kyni og skólastigi. Kí-kvaðrat próf var notað til að 

skoða hvort marktækur munur væri á dreifingu svara eftir kyni og skólastigi. 

Til að sjá hvort tengsl  væru við þau gildi sem ungmennin fengu á netfiknar-
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kvarðanum við aðrar breytur var notað Person fylgnipróf. Að öðru leyti var 

áhersla lögð á lýsandi tölfræði og að lýsa gögnunum á myndrænan hátt til 

að gera þau aðgengileg og auðlæsileg.  

3.7 Réttmæti og áreiðanleiki 

Netfíknarkvarði Young (1998), sem ég valdi að nota, hefur verið nýttur til 

rannsókna á netfíkn og hefur verið skoðaður með hliðsjón af áreiðanleika og 
réttmæti (Widyanto og McMurran, 2004). Áreiðanleiki íslensku útgáfunnar 

reyndist fullnægjandi í fyrri prófunum, Cronbach´s Alpha=0,93 (Sigríður 

Huld Konráðsdóttir, 2007). 

Þar sem markmið rannsóknarinnar er að skoða netnotkun ungmenna í 6. 
–10. bekk grunnskólanna í Fjarðabyggð og úrtakið eru allir nemendur í 
þessum hópi verður áreiðanleiki rannsóknarinnar að teljast góður. 

Niðurstöður verða aldrei nákvæmari en mælitækið býður upp á og 
aðstæður eða áhugi þátttakenda til að leggja sig fram. Til að lágmarka líkur 
á tilviljunarvillum (McMillan, 2004) var þátttakendum gerð góð grein fyrir 
mikilvægi þess að svara af heiðarleika og spurningakönnunin lögð fyrir á 
skólatíma ungmennanna og viðtalsgögn send starfsfólki Fjarðabyggð með 
góðum fyrirvara.  

3.8 Siðferðileg álitamál 

 Samkvæmt Persónuvernd þarf ekki að tilkynna spurningakannanir sem á 
engan hátt er hægt að rekja til þátttakenda (Persónuvernd, e.d.). Tilkynning 

um rannsóknina var þó send til Persónuverndar og bárust engar athuga-

semdir varðandi framkvæmd hennar.  

Foreldrar ungmennanna og ungmennin sjálf fengu upplýsingar um 

verkefnið, tilgang þess og mögulegan ávinning svo allir aðilar gætu tekið 

upplýsta ákvörðun um þátttöku. Í bréfi til foreldra kom fram símanúmer 

mitt og netfang þar sem foreldar gátu hafnað þátttöku fyrir hönd barna 

sinna. Áður en ungmennin svöruðu spurningalistanum var þeim greint frá 

því að þeim væri frjálst að hafna þátttöku að öllu leyti eða að hluta.  

Starfsfólki Fjarðabyggðar, sem ég óskaði eftir að tækju þátt í að svara 

spurningum mínum um reynslu þess af netnotkun ungmenna Fjarða-

byggðar, sendi ég upplýsingar í tölvupósti þar sem ég skýrði tilgang og 

mögulegan ávinning verkefnisins. Með upplýsingunum sendi ég spurninga-

listann svo það gæti tekið upplýsta ákvörðun um hvort það vildi taka þátt. 
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Spurningalistum og svörum starfsmanna Fjarðabyggðar sem safnað var 

við gerð þessa verkefnis verður eytt strax að því loknu og farið með gögnin á 

þann hátt að ekki er hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða settar fram niðurstöður um netfíkn ungmenna Fjarða-

byggðar. Greint er frá netaðgengi þeirra, reglum sem þau þurfa að fara eftir 

og tengsl netfíknar við þessa þætti. Ég set fram niðurstöður um líkamleg 
vandamál og önnur vandamál sem ungmennin tengja viðveru sinni á netinu 

og skoða hvort aukinn vandi tengist aukinni netfíkn. Einnig greini ég frá 

niðurstöðum um viðveru ungmennanna á netinu og hverjar netathafnir 

þeirra eru og hvort aukin viðvera og ákveðnar netathafnir hafi fylgni við 

netfíkn. Allir framangreindir þættir eru skoðaðir með tilliti til kyns og 

skólastigs. Að lokum eru svör starfsfólks Fjarðabyggðar tekin saman. 

4.1 Netfíkn 

Í töflu 7 kemur fram að 218 (81%) ungmenni skoruðu 0–30 stig á netfíknar-

kvarða Young og er netnotkun þeirra því ekkert vandamál. Með væga 

netfíkn, eða 31–49 stig, mældust 40 (15%) og með meðal mikla netfíkn, eða 
50–79 stig, mældust 11 (4%). Ekkert ungmennanna mældist með netfíkn á 

háu stigi. 

Tafla 7. Tíðni netfíknar meðal ungmenna í 6.–10. bekk í grunnskólum 
Fjarðabyggðar. 

Stig 
  

Fjöldi  
Hlutfall 

% 

0–30 Netnotkun ekkert vandamál 218 81 

31–49 Væg netfíkn 40 15 

50–79 Meðal mikil netfíkn 11 4 

80–100 Netfíkn á háu stigi 0 0 

  Alls: 269 100 

 

Tvö hæstu gildin sem mældust á netfíknarkvarðanum voru 75 og 74 stig og 

voru engir aðrir yfir 70 stigum. Meðaltalið var 20,1 stig og staðalfrávikið 

13,7. Í forkönnun minni frá árinu 2012, í einum skóla í Fjarðabyggð, var 
hæsta gildið 66 stig, meðaltalið 20,2 og staðalfrávikið 14,6. Sá sem hæst 

skorar í þessari rannsókn skoraði því 9 stigum hærra en sá sem hæst skoraði 

í forkönnuninni. Þar sem enginn þátttakandi mældist með netfíkn á háu stigi 

(80–100 stig) felli ég eftirleiðis þann flokk út úr niðurstöðum mínum. 
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Flokkarnir verða því „Netnotkun ekkert vandamál“ (0–30 stig), „Væg net-

fíkn“ (31–49 stig) og „Meðal mikil netfíkn“ (50–79 stig). 

Í töflu 8 sjást niðurstöður eftir kyni og grunnskólastigi. Stór hluti 

nemenda á miðstigi greinist ekki með netfíkn, eða 92% (56) stúlkna og 89% 

(34) drengja, og 73% (61) stúlkna og 77% (67) drengja á unglingastigi. Með 

væga eða meðal mikla netfíkn mælast 8% (5) stúlkna og 11% (4) drengja á 

miðstigi og 27% (22) stúlkna og 24% (20) drengja á unglingastigi. Við skoðun 
á hlutfalli þeirra sem flokkast með væga netfíkn eru stúlkurnar hlutfallslega 

fleiri, en strákarnir eru hlutfallslega fleiri með meðal mikla netfíkn bæði á 

mið- og unglingastigi. Anova 2x2 var notuð til að skoða áhrif bakgrunns-

þáttanna, kyn og skólastig, á netfíkn. Ekki reyndist marktækur munur á 

samvirkni en marktækur munur mældist á skólastigi F(1,265) = 20,48, p < 

0,001. Nemendur unglingastigsins (M=23,1 SD=1,0) mældust að meðaltali 

með marktækt hærri netfíkn en nemendur miðstigsins (M=15,4 SD=1,36). 

Ekki reyndist marktækur munur eftir kyni, F(1,265) = 1,490, p = 0,223. 

Meðaltal stelpna var 18 stig og staðalfrávik 1,11. Meðaltal stráka var 20 stig 

og staðalfrávik 1,28. 

Tafla 8. Netfíkn tengd kyni og grunnskólastigi. 

  

Netfíkn (%) 

Engin Væg Meðal mikil 

Miðstig Stúlkur (N=61) 92 8 0 

Drengir (N=38) 89 8 3 

Alls (N=99) 91 8 1 

Unglingastig Stúlkur (N=83) 73 22 5 

Drengir (N=87) 77 16 7 

Alls (N=170) 75 19 6 

 

Svör við stökum spurningum á kvarða Young eru settar fram í töflu 9. Þegar 

þau eru skoðuð sést að í spurningu 14, þar sem spurt er um hvort 

einstaklingurinn eyði lengri tíma á netinu en ætlað er í upphafi, að 13,2% 

(35) segjast gera það oft eða alltaf. Svör við spurningum 24 og 25 voru 

einnig áhugaverð. Við spurningu 24, sem fjallar um hvort þau hlakki til að 

fara á netið þegar þau hafa ekki farið lengi, sögðust 10,2% (27) alltaf hlakka 

til og við spurningu 25 um hvort líf án netsins væri leiðinlegt, tómlegt og 
gleðisnautt sögðust 17,8% (47) það oft eða alltaf. Mjög lítill hluti 

ungmennanna eða 2,6% (7) hefur oft eða alltaf ákveðið að fara frekar á 

netið en út með vinum. Enn færri, eða 0,8% (2) telja sig oft eða alltaf sýna 
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verri frammistöðu í því sem þau taka sér fyrir hendur vegna þess tíma sem 

þau eru á netinu.  

Tafla 9. Svör við spurningum Young. 

      % 

n
r.

 s
p

u
rn

in
ga

 

  
 Á

 e
kk

i v
ið

 

 S
ja

ld
an

 

 S
tu

n
d

u
m

 

 N
o

kk
u

ð
 o

ft
 

 O
ft

 

 A
llt

af
  

14 Eyðirðu venjulega lengri tíma á netinu en þú ætlar þér þegar þú 
byrjar? 

  
  

7,9 25,7 40,4 12,8 8,7 4,5 
15 Vanrækirðu skyldustörf (s.s. taka til í herberginu þínu, passa, vaska 

upp, ryksuga, læra heima, o.fl.) til þess að geta eytt meiri tíma á 
netinu? 

  
  

29,6 36,7 22,5 4,5 4,9 1,9 
16 Tekurðu spennuna yfir að vera á netinu fram yfir samveru með 

vinum eða fjölskyldu? 

 
  

39,6 43,0 11,3 3,8 1,1 1,1 
17 Kynnistu fólki á netinu/eignastu netvini? 

 

  
35,8 31,7 19,0 5,2 6,7 1,5 

18 Kvarta þeir sem umgangast þig oft yfir því að þú eyðir of miklum tíma 
á netinu? 

 

  
39,6 38,1 17,5 3,7 1,1 0,0 

19 Finnst þér það koma niður á náminu þínu eða einkunnum hvað þú 
eyðir miklum tíma á netinu? 

 

  
42,2 38,8 14,2 3,0 1,5 0,4 

20 Finnst þér að þú verðir að skoða tölvupóstinn þinn áður en þú snýrð 
þér að öðrum verkefnum? 

 

  
51,9 35,0 7,1 3,0 1,9 1,1 

21 Sýnir þú verri frammistöðu í því sem þú tekur þér fyrir hendur vegna 
tímans sem þú eyðir á netinu? 

 
  

43,2 41,4 12,8 1,9 0,4 0,4 
22 Ferðu í vörn eða reynirðu að eyða samtalinu þegar einhver forvitnast 

um hvað þú sért eiginlega alltaf að gera á netinu? 

 

  
47,6 34,1 12,0 1,1 3,4 1,9 

23 Forðastu óþægilegar hugsanir um líf þitt með því að hugsa um allar 
góðu stundirnar sem þú hefur átt á netinu? 

 

  
51,9 31,6 8,6 4,5 3,4 0,0 
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24 Hlakkarðu til að fara aftur á netið þegar þú hefur ekki farið lengi? 

 
  

18,8 27,8 26,3 13,5 3,4 10,2 
25 Finnst þér að líf án netsins væri leiðinlegt, tómlegt og gleðisnautt? 

 

  
26,5 24,2 22,0 9,5 10,2 7,6 

26 Pirrastu, reiðist eða öskrar þegar einhver truflar þig meðan þú ert á 
netinu? 

 

  
55,3 31,6 8,6 2,6 0,8 1,1 

27 Sefurðu minna en þú raunverulega þarft vegna þess að þú ert á 
netinu fram eftir nóttu? 

 

  
41,7 28,9 16,9 7,5 3,4 1,5 

28 Geturðu ekki hætt að hugsa um netið þegar þú notar það ekki og 
lætur þig dreyma um það? 

 

  
61,3 31,6 4,1 1,9 0,8 0,4 

29 Hugsarðu með sjálfum þér að þú ætlir bara að vera „nokkrar mínútur 
í viðbót” þegar þú ert á netinu en endar með að vera mun lengur? 

 

  
24,4 33,5 22,2 10,5 7,5 1,9 

30 Hefurðu reynt að draga úr tímanum sem þú eyðir á netinu án þess að 
takast það? 

 

  
40,5 35,5 14,9 5,0 2,7 1,5 

31 Hefurðu reynt að fela hve miklum tíma þú raunverulega eyðir á 
netinu? 

 

  
49,0 35,7 8,0 4,6 1,5 1,1 

32 Hefurðu ákveðið að fara frekar á netið en út með vinum eða 
vinkonum? 

 

  
59,5 28,6 7,3 1,9 1,5 1,1 

33 Hefur þér fundist þú vera þunglynd/ur, mislynd/ur, kvíðin/n eða 
óróleg /ur þegar þú ert ekki á netinu en sem lagast þegar þú ferð 
aftur á netið? 

      66,0 26,0 3,8 1,9 0,8 1,9 

4.2 Aðstæður ungmennanna 

Á öllum heimilum ungmennanna eru til tölvur eða önnur tæki sem hægt er 

að tengja netinu. Auk þess eru 90% þeirra með netaðgang í sínum her-

bergjum og 75% fara einnig á netið hjá vinum sínum (sjá töflu 10).  
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Tafla 10. Netaðgangur ungmennanna. Hlutfall þeirra sem svara játandi. 

   Spurning  Já 

1. Áttu eða er til heima hjá þér tölva, eða sambærilegt 
tæki, sem hægt er að tengja við netið? 

100% (269) 

2. Ferðu á netið annarsstaðar en heima hjá þér? 75% (202) 
3. Ferðu oft á netið annarsstaðar en heima hjá sér?      40%   (94) 
4. Hefurðu netaðgang í þínu herbergi? 90% (240) 

 

Við skoðun á netaðgengi ungmennanna hjá vinum og aðgengi þeirra í eigin 

herbergi við gildi sem þau fengu á netfíknarkvarðanum kom fram marktæk 

jákvæð fylgni á öllum þáttum en sterkust var hún hjá þeim sem fara oft á 
netið annarsstaðar en heima hjá sér (r=0,28) (sjá töflu 11). Sem segir okkur 

að þeir einstaklingar sem svara þessum spurningum játandi eru líklegri til að 

mælast með hærri gildi á netfíknarkvarðanum en þeir sem svara neitandi. 

Tafla 11. Tengsl netfíknar og aðstæðna ungmennanna. 

 Spurning Persons r 

Ferðu á netið annarsstaðar en heima hjá þér?        0,14*  

Ferðu oft á netið annarsstaðar en heima hjá þér? 0,28** 

Hefurðu netaðgang í þínu herbergi?         0,24* 

*p<0,05,  **p<0,01 

 

Til að skoða hvort marktækur munur væri á dreifingu svara um aðstæður 

ungmennanna eftir kyni og skólastigi voru gerð kí-kvaðrat próf. Ekki var 
marktækur munur eftir kyni né skólastigi þeirra sem nýta netið 

annarsstaðar en heima hjá sér(sjá töflu 12). 

Ekki var marktækur munur á stúlkum og drengjum sem nýta netið oft 
annarsstaðar en heima hjá sér en marktækur munur mældist á skólastigi 

(χ²(1, N = 240) = 18,258, p < 0,001). Nemendur á unglingastigi (50%) eru 

marktækt fleiri sem nýta oft netið annarsstaðar en heima hjá sér en 

miðstigsnemendur (22%) (sjá töflu 12).  
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Tafla 12. Nýta netið annarsstaðar en heima hjá sér. Hlutfall þeirra sem svara 
játandi. 

 

Í töflu 10 kemur fram að stærsti hluti ungmenna er með netaðgang í sínu 

herbergi. Ekki var marktækur munur í dreifingu svara eftir kyni en munur 

eftir skólastigi var nálægt því að vera marktækur (χ²(1, N = 267) = 2,967, p = 

0,085).  

4.3  Reglur foreldra 

Ungmennin voru spurð hvort þau mættu fara á netið þegar þau vildu, hvort 

einhverjar reglur væru um þann tíma sem þau mættu vera á netinu og hvað 
þau mættu skoða þar. Eins og sést í töflu 13 mega tæp 86% fara á netið 

þegar þau vilja. Að sögn ungmennanna höfðu rúm 42% foreldra sett 

tímamörk á netnotkun þeirra og tæp 53% foreldra settu reglur um hvað 

mætti gera á netinu. 

Tafla 13. Reglur foreldra um netnotkun. Hlutfall þeirra sem svara játandi. 

   Spurning Já 

1. Máttu fara á netið þegar þú vilt? 85,8% (230) 
2. Hafa foreldrar þínir sett reglur um þann tíma sem 

þú mátt vera á netinu? 42,3% (113) 
3. Hafa foreldrar þínir sett reglur um hvað þú mátt 

gera á netinu? 52,7% (139) 

 

Á mynd 1 sést að því minni afskipti foreldra af netnotkun barna sinna því 

hærra skora þau að meðaltali á netfíknarkvarðanum. Í spurningunni „Máttu 

fara á netið þegar þú vilt?“ var meðaltal á netfíknarkvarðanum, þeirra sem 

máttu fara þegar þau vildu, 21,1 stig á meðan þeir sem ekki máttu það 

fengu að meðaltali 14,4 stig. Í seinni spurningunum tveim „Hafa foreldrar 

þínir sett einhverjar reglur um hvað þú mátt vera lengi á netinu“ og „.. hvað 

 Hópar Já  Já, oft 

Kyn 
       Stúlkur 76% 41% 

     Drengir 75% 38% 

Skólastig 
 

* 

     Miðstig 71% 22% 

     Unglingastig 78% 50% 

*p<0,001 
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þú mátt gera á netinu?“ munaði u.þ.b. 4 stigum á meðaltali á netfíknar-

kvarðanum. Þau skoruðu lægra, að meðaltali, sem þurftu að fara eftir 

reglum. 

 

Mynd 1. Meðaltal á netfíknarkvarða og reglur foreldra um netnotkun. 

Til að skoða hvort fylgni væri milli reglna foreldra og þess gildis sem ung-

mennin fengu á netfíknarkvarðanum var notuð fylgnipróf Persons og 

mældist frekar lág en marktæk jákvæð fylgni milli netfíknar og allra þriggja 

spurninganna. Það helst í hendur að einstaklingur sem má fara á netið 

þegar hann vill skorar hærra á netfíknarkvarðanum (r=0,17). Sama á við um 

spurningarnar um reglur um lengd viðveru á netinu (r=0,15) og hvað má 

gera á netinu (r=0,14) (sjá töflu 14). 

Tafla 14. Tengsl netfíknar og reglna foreldra. 

Spurning Persons r 

Máttu fara á netið þegar þú vilt? 0,17** 
Hafa foreldrar þínir sett reglur um þann tíma sem þú mátt 
vera á netinu?            0,15* 
Hafa foreldrar þínir sett reglur um hvað þú mátt gera á 
netinu?            0,14* 

*p<0,05 **p<0,01 
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Ekki var marktækur munur í dreifingu svara ungmennanna eftir kyni í 

spurningunum þremur. Í annarri spurningunni, þarftu að fara eftir reglum 

um lengd viðveru á netinu, munaði ekki miklu að hún væri marktæk, χ²(1, N 

= 268) = 3,451, p = 0,063. Annað var upp á teningnum þegar skoðuð var 
dreifing svara eftir skólastigi. Þar reyndist marktækur munur í öllum 

spurningunum. Marktækt fleiri nemendur unglingastigs máttu fara á netið 

þegar þeir vildu (χ²(1, N = 269)=30,160, p<0,001). Hlutfall nemenda á 

unglingastigi var 95% og miðstigi 70%. Marktækt fleiri nemendur 

miðstigsins (55%) þurftu að fara eftir reglum um lengd viðveru á netinu, 

(χ²(1, N = 268)=9,468, p = 0,002) en unglingastigsins (35%). Í síðustu 

spurningunni reyndust marktækt fleiri miðstigsnemendur (68%) þurfa að 

hlíta reglunni um hvað mátti gera á netinu en nemendur unglingastigsins 

(44%) (χ²(1, N = 264)=14,568, p<0,001). (sjá töflu 15). 

Tafla 15. Svör ungmenna tengd reglum foreldra un netnotkun. Hlutfall þeirra sem 
svarar játandi. 

 Hópar Spurn. 1 Spurn. 2 Spurn. 3 

Kyn 
        Stúlkur 83% 48% 56% 

     Drengir 89% 36% 49% 

Skólastig  
        Miðstig 70% 55% 68% 

     Unglingastig 95% 35% 44% 

    
4.4 Líkamleg einkenni 

Í töflu 16 sést að ungmennin finna fyrir ýmsum líkamlegum einkennum sem 
þau tengja veru sinni við tölvur eða notkun netsins. Flestir finna fyrir 

almennri þreytu, syfju eða stirðleika eða tæp 48% (127) þátttakenda, þó 

mismikilli. Verkir í öxlum eða hálsi (39%, 104), höfuðverkur (43%, 115) og 

augnverkur (45%, 118) voru einnig einkenni sem stór hluti fann fyrir. Þegar 

ungmennin voru spurð um verki sem þau töldu sig finna fyrir við tölvu- eða 

netnotkun voru svarmöguleikarnir „ekkert“ = 0 gildi, „lítið“ = 1 gildi, 

„Meðal“ = 2 gildi, „mikið“ = 3 gildi og „mjög mikið“ = 4 gildi.  
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Tafla 16. Líkamleg einkenni tengd tölvu- eða netnotkun. 

  % (fjöldi) 

  Ekkert Lítið Meðal Mikið Mjög mikið 

1. Bakverkur 

 
65% (175) 23% (62) 9% (23) 3% (7) 0% (0) 

2. Verkir í höndum, úlnliðum, fingrum 

 
74% (198) 20% (53) 4% (11) 1% (3) 1% (2) 

3. Verkir í olnbogum, handleggjum 

 
89% (238) 9% (25) 1% (3) 1% (1) 0% (0) 

4. Verkir í öxlum, hálsi 

 
61% (163) 26% (70) 10% (26) 2% (6) 1% (2) 

5. Höfuðverkur 

 
57% (152) 27% (71) 13% (36) 3% (8) 0% (0) 

6. Augnverkur 

 
56% (148) 33% (88) 9% (25) 2% (5) 0% (0) 

7. Doði í fótum, rassi 

 
56% (188) 24% (63) 4,5% (12) 1% (2) 0,5% (1) 

8. Pirringur, skapvonska 

 
64% (169) 22% (58) 9% (25) 2% (6) 3% (8) 

9. Almenn þreyta, syfja, stirðleiki 

  52% (139) 28% (74) 12% (31) 6% (17) 2% (5) 

 

Til að skoða hvort tengsl væru milli líkamlegra einkenna ungmennanna og 

þess gildis sem þau fengu á netfíknarkvarðanum var notuð fylgnipróf 

Persons. Marktæk jákvæð fylgni var á öllum þáttum, þ.e. því hærra gildi sem 

ungmennin fengu á netfíknarkvarðanum því meiri líkamleg einkenni höfðu 
þau. Sterkasta fylgnin var á þreytu, syfju og/eða stirðleika (r=0,45) og vegna 

pirrings og/eða skapvonsku (r=0,38) eins og fram kemur í töflu 17. Einnig 

má geta þess að sterk fylgni mældist milli þeirra sem fundu fyrir þreytu, 

syfju og/eða stirðleika annarsvegar og líkamlegra einkenna frá hálsi og/eða 

öxlum (r=0,45) og höfuðverkjum (r=0,45) hinsvegar, p<0,01. 
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Tafla 17. Tengsl netfíknar og líkamlegra einkenna. 

Líkamleg einkenni Persons r 

Bakverkur 0,34* 

Verkir í höndum/fingrum/úlnliðum 0,30* 

Verkir í olnbogum/handleggjum 0,22* 

Verkir í öxlum/hálsi 0,35* 

Höfuðverkur 0,33* 

Augnverkur 0,34* 

Doði í fótum/rassi 0,18* 

Pirringur/skapvonska 0,38* 

Þreyta, syfja, stirðleiki 0,45* 

*p<0,01 

 

Á mynd 2 og 3 eru settar fram niðurstöður á líkamlegum verkjum sem 

ungmennin telja sig finna fyrir og þau tengja tölvu- eða netnotkun sinni.  

 

Mynd 2. Líkamleg vandamál, meðaltöl eftir kyni. 
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Mynd 3. Líkamleg vandamál, meðaltöl eftir skólastigi.  

Nemendur unglingastigsins voru með hærra meðaltal en miðstigis-

nemendur í öllum þáttum líkamlegra vandamála að undanskildum einum 

þætti, verkir í olnbogum og/eða handleggjum, þar sem meðaltalið hjá 

báðum stigum var lægst (sjá töflu 18).  

Tafla 18. Líkamlegum vandamál, meðaltöl. 

  Miðstig Unglingastig Alls 

  M SD M SD M SD 

1. Bakverkur       

Stúlkur 0,30 0,59 0,57 0,83 0,42 0,71 

Drengir 0,39 0,64 0,62 0,89 0,55 0,82 

Alls 0,33 0,61 0,57 0,83 0,48 0,76 

2. Verkir í höndum, úlnliðum, fingrum 

Stúlkur 0,31 0,53 0,51 0,82 0,42 0,27 

Drengir 0,29 0,77 0,24 0,57 0,25 0,64 

Alls 0,30 0,63 0,37 0,71 0,34 0,68 

3. Verkir í olnbogum, handleggjum       

Stúlkur 0,13 0,43 0,13 0,34 0,13 0,38 

Drengir 0,16 0,44 0,11 0,41 0,12 0,42 

Alls 0,14 0,43 0,12 0,38 0,13 0,40 

4. Verkir í öxlum, hálsi 
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Stúlkur 0,44 0,70 0,67 0,94 0,58 0,85 

Drengir 0,39 0,64 0,59 0,84 0,53 0,78 

Alls 0,42 0,67 0,63 0,89 0,55 0,82 

5. Höfuðverkur 

Stúlkur 0,51 0,72 0,80 0,91 0,67 0,85 

Drengir 0,53 0,76 0,59 0,84 0,57 0,81 

Alls 0,52 0,73 0,69 0,88 0,63 0,83 

6. Augnverkur 

Stúlkur 0,54 0,67 0,73 0,78 0,65 0,74 

Drengir 0,45 0,69 0,50 0,75 0,48 0,73 

Alls 0,51 0,68 0,62 0,77 0,58 0,74 

7. Doði í fótum, rassi 

Stúlkur 0,33 0,60 0,51 0,74 0,43 0,69 

Drengir 0,26 0,47 0,30 0,64 0,29 0,58 

Alls 0,30 0,54 0,40 0,70 0,36 0,64 

8. Pirringur, skapvonska 

Stúlkur 0,30 0,50 0,53 0,79 0,43 0,69 

Drengir 0,66 1,12 0,85 1,22 0,79 1,19 

Alls 0,43 0,81 0,69 1,04 0,59 0,96 

9. Almenn þreyta, syfja, stirðleiki 

Stúlkur 0,64 0,88 0,83 1,02 0,75 0,96 

Drengir 0,71 0,98 0,86 1,10 0,81 1,06 

Alls 0,67 0,92 0,84 1,06 0,78 1,00 

 

Anova 2x2 greining var gerð á áhrifum kyns og skólastigs á líkamleg einkenni 

sem ungmennin tengdu við tölvu- eða netvenjur sínar. Ekki reyndist 

marktækur munur á samvirkni þessara þátta. 

Ekki var marktækur munur á meðaltölum stúlkna (M=0,30) og drengja 

(M=0,39) vegna bakverkja (sjá mynd 2). Marktækt fleiri nemendur á 

unglingastigi fundu hins vegar fyrir bakverkjum en nemendur miðstigsins, 

F(1,263), = p = 0,021. Meðaltal miðstigsins var 0,33 og unglingastigsins 0,57 

(sjá mynd 3). 

Ekki var marktækur munur eftir kyni á meðaltölum einstaklinga sem 

fundu fyrir verkjum í höndum, úlnliðum og/eða fingrum, hann var þó 
nálægt því, F(1,263), = 2,801, p = 0,095. Meðaltal stúlkna var 0,42 en 

drengja 0,25. Stúlkur finna fremur fyrir verkjum í höndum, úlnliðum og/eða 

fingrum en drengir (sjá mynd 2). Marktækur munur reyndist ekki heldur 
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milli skólastiga, og meðaltöl áþekk, meðaltal miðstigsins var 0,30 og 

unglingastigsins 0,37 (sjá mynd 3). 

Fáir þátttakendur svöruðu því til að þeir fyndu fyrir verkjum í olnbogum 

og/eða handleggjum og var lítill munur á meðaltölum hópa. Þar af leiðandi 

mældist ekki marktækur munur, hvorki eftir kyni né skólastigi (sjá mynd 2 

og 3). 

Fleiri fundu fyrir verkjum í öxlum og/eða hálsi en var ekki marktæk eftir 

kyni. Meðaltal stelpna var 0,58 og stráka 0,53 (sjá mynd 2). Meðaltal 

unglingastigsnemenda (M=0,63) var marktækt (F(1,263), = 4,093, p = 0,044) 

hærra en nemenda miðstigsins (M=0,42) (sjá mynd 3). 

Nokkuð stór hluti ungmennanna merktu við að þau fyndu fyrir höfuðverk 

við netnotkun en þó reyndist ekki marktækur munur á meðaltölum, hvorki 

eftir kyni, né skólastigi (sjá mynd 2 og 3). 

Spurt var að því hvort ungmennin fyndu fyrir verkjum í augum sem þau 

gætu tengt viðveru í tölvu eða á netinu. Ekki var marktækur munur á 

meðaltölum eftir kyni, en nálægt því að vera marktækur, F(1,262), = 
0,2,994, p = 0,085. Stúlkur (M=0,65) finna fyrir meiri einkennum frá augum 

en drengir (M=0,48) (sjá mynd 2). Ekki reyndist mikill munur á meðaltölum 

eftir skólastigi og var hann ekki marktækur (sjá mynd 3). 

Töluverður munur reyndist á meðaltölum eftir kyni hvað varðaði doða í 

fótum og/eða rassi. Meðaltal stúlkna var 0,43 og drengja 0,29 en þrátt fyrir 

þennan mun var hann ekki marktækur, en munaði ekki miklu, F(1,262), = 

2,737, p = 0,085 (sjá mynd 2). Sama átti við um skólastigin, ekki var 

munurinn marktækur, meðaltal miðstigsins 0,30 og unglingastigsins 0,40 

(sjá mynd 3). 

Meiri munur reyndist á meðaltölum stúlkna (M=0,43) og drengja 

(M=0,79) sem finna fyrir pirringi og/eða skapvonsku og var munurinn mark-

tækur, F(1,262), = 7,690, p = 0,006. Það voru marktækt fleiri drengir sem 

tengdu pirring og/eða skapvonsku tölvu- eða netnotkun sinni (sjá mynd 2). 

Mikill munur var einnig á meðaltölum eftir skólastigi, meðaltal miðstigsins 

var 0,43 og unglingastig 0,69 en munurinn var ekki marktækur, en það 
munaði ekki miklu að hann væri marktækur, F(1,262), = 2,985, p = 0,085 (sjá 

mynd 3). 

Það síðasta sem spurt var um í tengslum við líkamleg einkenni var hvort 
ungmennin fyndu fyrir þreytu, syfju og/eða stirðleika. Ekki var marktækur 

munur á meðaltölum drengja (M=0,81) og stúlkna (M=0,75) (sjá mynd 2). 

Sama átti við um skólastigin, munurinn var ekki marktækur en meðaltal 

miðstigsins var 0,67 og unglingastigsins 0,84 (sjá mynd 3).  
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4.5 Önnur vandamál 

Önnur vandamál, en þau líkamlegu, voru einnig skoðuð. Það er hvort 

ungmennin verði fyrir stríðni eða kynferðislegu áreiti á netinu og hvort þau 
hafi verið svikin um fé. Einnig var skoðað hvort þau teldu sig eyða of miklum 

tíma á netinu eða of mikill tími færi í net- eða tölvuleiki. Í töflu 19 sést 

svarhlutfall hverrar spurningar fyrir sig. 

Tafla 19. Önnur vandamál en líkamleg tengd tölvu- og/eða netnotkun. 

    % 

    
Ekkert  Lítið Meðal Mikið 

Mjög 
mikið 

Svar 
hlutfall 

1. Stríðni í andstyggilegum 
tölvu og netsamskiptum 90,2 6,4 3,4 0,0 0,0 98,9 

2. Kynferðisleg áreitni t.d. 
í spjalli í netsamskiptum 95,5 3,4 0,4 0,8 0,0 98,9 

3. Einhver reynt að svíkja 
peninga af þér á netinu  93,2 4,9 1,1 0,4 0,4 98,1 

4. Eyði stundum of 
miklum tíma á 
netinu,finnst það koma 
niður á námi, 
samskiptum við vini og 
fjölskyldu 56,0 28,2 11,3 3,0 1,5 98,9 

5. Eyði allt of miklum tíma 
í tölvu/á neti, á erfitt 
með að hætta þó ég vilji 67,3 21,4 9,0 0,8 1,5 98,9 

 

Jákvæð marktæk tengsl mældust á öllum þáttum annarra vandamála ung-

mennanna og gilda sem þau fengu á netfíknarkvarðanum. Því hærra sem 

ungmennin skoruðu á netfíknarkvarðanum því meiri voru einkennin. Í töflu 
20 sést að sterkust var fylgnin milli netfíknar og of mikillar netnotkunar 

(r=0,52) og einnig var sterk fylgni milli þess að vera of mikið í net- og/eða 

tölvuleikjum (r=0,40) og netfíknar. 
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Tafla 20. Tengsl netfíknar og annarra vandamála en líkamlegra. 

Önnur vandamál Persons r 

Stríðni á netinu 0,24* 

Kynferðisleg áreitni á netinu 0,25* 

Peningasvik á netinu 0,18* 

Ég eyði of miklum tíma á netinu 0,52* 

Ég eyði of miklum tíma í net- eða tölvuleiki 0,40* 

*p<0,05 

Eins og í kaflanum um líkamleg einkenni tengd tölvu- og/eða netnotkun 

voru svarmöguleikarnir „ekkert, lítið, meðal, mikið og mjög mikið“. Svörin 

gáfu stig frá 0 – 4.  

Á mynd 4 sjást meðaltöl eftir kyni á vandamálum sem ungmennin tengja 

veru sinni á netinu, annarra vandamála en líkamlegra. Mynd 5 sýnir aftur á 

móti meðaltöl annarra vandamála eftir skólastigi, annarra en líkamlegra. 

  

Mynd 4. Vandamál tengd netnotkun, önnur en líkamleg. Meðaltöl eftr kyni. 
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Mynd 5. Vandamál tengd netnotkun, önnur en líkamleg. Meðaltöl eftir skólastigi. 

Í töflu 21 eru meðaltöl og staðalfrávik vandamála tengdum netnotkun, 

önnur en líkamleg. Þar kemur meðal annars skýrt fram að stúlkur á miðstigi 

verða fremur fyrir kynferðislegri áreitni en drengir og því næst stúlkur á 

unglingastigi.  

 

Tafla 21. Vandamál tengd netnotkun, önnur en líkamleg. Meðaltöl eftir kyni og 
skólastigi. 

  Miðstig Unglingastig Alls 

  M SD M SD M SD 

1. Stríðni í netsamskiptum       

Stúlkur 0,70 0,31 0,22 0,52 0,15 0,45 

Drengir 0,30 0,16 0,14 0,47 0,11 0,40 

Alls 0,50 0,26 0,18 0,50 0,13 0,43 

2. Kynferðisleg áreitni í netsamskiptum 

Stúlkur 0,30 0,18 0,17 0,56 0,11 0,44 

Drengir 0,00 0,00 0,01 0,11 0,01 0,09 

Alls 0,02 0,14 0,09 0,41 0,06 0,34 

3. Peningasvik á netinu         

Stúlkur 0,02 0,13 0,12 0,43 0,08 0,34 

Drengir 0,00 0,00 0,18 0,60 0,12 0,51 

Alls 0,01 0,10 0,15 0,53 0,10 0,43 
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4. Eyði of miklum tíma á netinu sem kemur niður á námi, vinum og fjölsk. 

Stúlkur 0,43 0,72 0,84 0,98 0,67 0,90 

Drengir 0,50 0,92 0,71 0,90 0,65 0,91 

Alls 0,45 0,80 0,78 0,94 0,66 0,90 

5. Eyði of miklum tíma í tölvu- eða netleiki og á erfitt með að hætta 

Stúlkur 0,30 0,59 0,41 0,77 0,36 0,70 

Drengir 0,42 0,68 0,70 0,99 0,61 0,91 

Alls 0,34 0,63 0,56 0,90 0,48 0,81 

 

Anova 2x2 greining var gerð á áhrifum kyns og skólastigs á þessa þætti sem 

ungmennin tengdu við tölvu- eða netvenjur sínar. Ekki reyndist marktækur 

munur á samvirkni kyns og skólastigs. 

Ekki var marktækur munur á meðaltölum stúlkna (M=0,15) og drengja 

(M=0,11) þegar spurt var hvort þau hefðu orðið fyrir stríðni á netinu, (sjá 

mynd 4). Aftur á móti var marktækur munur (F(1,262), = 5,987, p = 0,015) á 

meðaltölum miðstigsins (M=0,50) og unglingastigsins (0,18). Það eru 
marktækt fleiri nemendur á miðstigi sem hafa orðið fyrir stríðni á netinu en 

nemendur unglingastigsins (sjá mynd 5). 

Einungis einn drengur svaraði því til að hann hefði orðið lítillega (1 stig) 
fyrir kynferðislegri áreitni á netinu á móti ellefu stúlkum sem svöruðu frá 

lítilli kynferðislegri áreitni til mikillar (1–3 stig) og var munurinn marktækur, 

F(1,262), = 4,945, p = 0,027. Stúlkur (M=0,11) urðu fyrir marktækt meiri 

áreitni en drengir (M=0,01) (sjá mynd 4). Ekki var marktækur munur á 

meðaltölum eftir skólastigi, en þar munaði ekki miklu, F(1,262), = 3,006, p = 

0,084. Meðaltal miðstigsins var 0,02 og unglingastigsins 0,09 (sjá mynd 5). 

Ekki var marktækur munur á því hvort kynin hefðu orðið fyrir peninga-

svikum á netinu. Meðaltal stúlkna var 0,08 og drengja 0,15 (sjá mynd 4). 

Aðeins einn einstaklingur á miðstigi hafði orðið fyrir peningasvikum og var 

marktækur munur á meðaltölum skólastiganna, F(1,262) = 6,876, p = 0,009. 

Meðaltal nemenda á unglingastigi var 0,15 en einungis 0,01 á miðstigi (sjá 

mynd 5). 

Mat nemenda á því hvort þeir vörðu of miklum tíma á netinu og fannst 

það koma niður á námi, samskiptum við vini og fjölskyldu var ekki mark-

tækur með tilliti til kyns. Meðaltal stúlkna var 0,67 og drengja 0,65 (sjá 
mynd 4). Mikill munur reyndist aftur á móti á meðaltölum miðstigsins 

(M=0,45) og unglingastigsins (M=0,78) og var hann marktækur, F(1,262), = 

7,515, p = 0,007. Það eru sem sagt marktækt fleiri nemendur unglinga-

stigsins sem finnst þeir vera of lengi á netinu (sjá mynd 5).  
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Þegar eingöngu var spurt hvort þeim finnst þau vera of lengi í net- eða 

tölvuleikjum og eigi erfitt með að hætta var meðaltal stúlkna 0,36 og 

drengja 0,61 og var munurinn marktækur, F(1,262), = 4,112, p = 0,044. 

Drengjum finnst þeir nota marktækt meiri tíma í net- eða tölvuleiki en 
stúlkum (sjá mynd 4). Ekki var marktækur munur á skólastigunum, en það 

munaði ekki miklu, (F(1,262), = 3,676, p = 0,056) enda er meðaltal 

miðstigsins 0,34 en unglingastigsins 0,56 (sjá mynd 5) (sjá töflu 21).  

4.6 Viðvera á netinu 

Í spurningakönnuninni var spurt um netnotkun, bæði hvað var gert á netinu 

og hve lengi. Spurt var annarsvegar um netnotkun á virkum dögum (sjá töflu 

22) og hinsvegar um helgar (sjá töflu 23). Töflurnar sýna hlutfallslega svör 

ungmenna um hversu lengi þau eru á netinu á degi hverjum í hverri net-

athöfn fyrir sig. Flest ungmennanna eða tæp 82% nýta samskiptamiðla á 

virkum dögum og örlítið færri um helgar. Rétt rúm 40% nýta tölvupóst á 

virkum dögum og er það sú netathöfn sem ungmennin eyða minnstum tíma 

í.  

Tafla 22. Viðvera á netinu á virkum dögum. 

 

  

 

 

 

 

 

  % 

 Netathöfn 
Engan 

< 1 
tíma 

1–2 
tíma 

3–4 
tíma 

5–6 
tíma 

7–8 
tíma 

> 8 
tíma 

Samskiptamiðlar 18,2 37,9 29,5 9,1 3,8 0,4 1,1 

Netleikir 37,7 35,8 18,9 4,9 1,5 0,8 0,4 

Tölvupóstur 59,9 37,4 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tónlistarefni 22,0 41,3 24,6 8,0 0,4 1,9 1,9 

Fréttir/umræða 
v/áhugamála 

35,9 46,9 13,7 2,3 0,4 0,0 0,8 

Annað 29,4 35,5 24,4 7,3 1,9 0,4 1,1 
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 Tafla 23. Viðvera á netinu um helgar. 

 

Langflest ungmennin merktu við tvær eða fleiri netathafnir jafnt á virkum 
dögum sem um helgar. Fjórir (1,5%) einstaklingar merktu ekki við neina 

netathöfn á virkum dögum og átta (3%) um helgar. Þar af var einn 

einstaklingur (0,4%) sem fór hvorki á netið á virkum dögum eða um helgar. 

Eins og fram kemur í töflum 22 og 23 svara ungmennin, um viðveru sína í 

hverri netathöfn fyrir sig, á bilinu <1, 1–2, 3–4, 5–6, 7–8 og >8 tíma og gerir 

það ómögulegt að leggja saman netathafnir einstaklinganna. Til að fá 

einhverja tilfinningu fyrir því hvað ungmennin eru lengi á netinu gaf ég mér 

að <1=0,5 tímar, 1–2=1,5, 3–4=3,5, 5–6=5,5, 7–8=7,5, >8=8,5 tímar. Eftir að 

hafa tekið saman netathafnir ungmennanna, með þessum forsendum, kom í 
ljós að u.þ.b. 84% (223) ungmennanna töldu sig vera tvo eða fleiri tíma á 

netinu á dag, hvort sem er á virkum dögum eða um helgar, óháð því hvað 

var gert. Tæp 17% (45) voru í meira en átta tíma á hverjum virkum degi og 

rúm 24% (64) um helgar. 

Marktæk jákvæð fylgni var á milli útreiknaðs heildartíma á netinu og 

þess gildis sem ungmennin fengu á netfíknarkvarðanum hvort sem litið var 

á notkun á virkum dögum (r=0,42) eða um helgar (r=0,48). Í töflu 24 sést að 

tengsl netfíknar og einstakra athafna ungmennanna eru jákvæð á öllum 

þáttum. Fylgnin á milli gilda sem ungmennin fengu á netfíknarkvarðanum 

við veru þeirra á samskiptamiðlum var r=0,36 á virkum dögum og hækkaði 

um helgar í r=0,44. Leikir á netinu voru með næst lægstu fylgnina (r=0,18) á 

virkum dögum og (r=0,23) um helgar, litlu hærri en tölvupóstsamskipti (sjá 

töflu 24). 

 

 

  % 

 Netathöfn 
Engan 

< 1 
tíma 

1–2 
tíma 

3–4 
tíma 

5–6 
tíma 

7–8 
tíma 

> 8 
tíma 

Samskiptamiðlar 20,2 31,2 25,5 16,3 2,7 1,9 2,3 

Netleikir 36,4 32,2 15,9 9,8 1,5 2,7 1,5 
Tölvupóstur 63,4 32,1 3,8 0,8 0,0 0,0 0,0 
Tónlistarefni 24,3 36,5 23,6 9,9 2,3 0,8 2,7 
Fréttir/umræða 
v/áhugamála 

37,8 43,9 11,8 6,1 0,0 0,4 0,0 

Annað 33,6 31,3 19,5 10,3 1,9 1,1 2,3 
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Tafla 24. Tengsl netfíknar og þess sem gert er á netinu. 

 Netathafnir 

Persons r 
 virkir dagar 

Persons r 
helgar 

Samskiptamiðlar 0,36* 0,44* 

Leikir 0,18* 0,23* 

Tölvupóstur                          0,16*                    0,21* 

Tónlistarefni                          0,21* 0,25* 

Fréttir/áhugamál                          0,21* 0,28* 

Annað 0,32* 0,31* 

*p<0,01  

 

Á mynd 6 og 7 og í töflu 25 eru settar fram niðurstöður á mati ung-

mennanna á viðveru þeirra á netinu. Hversu lengi þau eru að meðaltali á 

hverjum degi á netinu og hverjar netathafnirnar eru. 

Mynd 6. Meðaltal eftir kyni á netathöfnum ungmennanna á virkum dögum. 
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Mynd 7. Meðaltal eftir skólastigum á netathöfnum á virkum dögum. 

Tafla 25. Meðaltal eftir kyni og skólastigi á netathöfnum ungmennanna á virkum 
dögum. 

  Miðstig Unglingastig Alls 

  M SD M SD M SD 

1. Samskiptamiðlar       

Stúlkur 0,75 0,75 2,06 1,15 1,51 1,19 

Drengir 0,95 0,73 1,61 1,17 1,41 1,09 

Alls 0,83 0,74 1,83 1,18 1,46 1,14 

2. Netleikir 

Stúlkur 0,87 0,72 0,59 0,76 0,71 0,76 

Drengir 1,29 1,09 1,32 1,32 1,31 1,25 

Alls 1,03 0,90 0,96 1,14 0,99 1,06 

3. Tölvupóstur           

Stúlkur 0,30 0,50 0,59 0,56 0,47 0,55 

Drengir 0,32 0,52 0,39 0,54 0,37 0,53 

Alls 0,30 0,50 0,49 0,56 0,42 0,55 

4. Tónlist 

Stúlkur 1,15 1,15 1,83 1,26 1,54 1,26 

Drengir 0,82 0,73 1,29 1,27 1,14 1,15 
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Alls 1,02 1,02 1,55 1,29 1,36 1,22 

5. Fréttir/áhugamál 

Stúlkur 0,59 0,90 1,01 0,93 0,83 0,94 

Drengir 0,63 0,75 0,99 0,86 0,88 0,84 

Alls 0,61 0,84 1,00 0,89 0,86 0,89 

5. Annað 

Stúlkur 1,00 1,02 1,30 1,13 1,17 1,09 

Drengir 1,03 0,79 1,28 1,29 1,20 1,16 

Alls 1,01 0,93 1,29 1,12 1,19 1,12 

 

Þegar spurt var um tímalengd á netinu voru svarmöguleikarnir „engan tíma, 
minna en 1 tíma, 1–2 tíma, 3–4 tíma, 5–6 tíma, 7–8 tíma og meira en 8 

tíma. Gildin fyrir svörin voru á bilinu 0–6 og reikna ég meðaltal þeirra til að 

sjá hvort munur væri á notkun eftir kyni og skólastigi. Mynd 6 og 7 ásamt 

töflu 25 sýna upplýsingar um netathafnir á virkum dögum en í lok 

umfjöllunar um hverja netathöfn er rætt um netathafnir ungmennanna um 

helgar. 

Anova 2x2 greining var gerð á áhrifum kyns og skólastigs á netathafnir 

ungmennanna. Ekki reyndist marktækur munur á samvirkni kyns og skóla-

stigs. 

Ekki mældist marktækur munur á meðaltölum stúlkna (M=1,51) og 

drengja (M=1,41) hvað við kemur notkun á samskiptamiðlum á virkum 

dögum (sjá mynd 6). Nemendur unglingastigsins (M=1,83) nota hins vegar 

samskiptamiðla marktækt meira (F(1,265), = 55,600, p < 0,001) en miðstigs-

nemendur (M=0,83) á virkum dögum (sjá mynd 7). Marktækur munur var á 

meðaltölum ungmennanna á helgarnotkun samskiptamiðla, bæði eftir kyni 
(F(1,265), = 4,066, p = 0,045) og skólastigi (F(1,265), = 58,031, p < 0,001). 

Meðaltal stúlkna var 1,74, drengja 1,48, miðstigs 0,88 og unglingastigs 2,05. 

Stúlkur nýta að meðaltali samskiptamiðla marktækt meira en drengir og 

unglingastigið marktækt meira en miðstigið, um helgar. 

Marktækur munur var á notkun netleikja á virkum dögum eftir kyni, 

F(1,265), = 19,531, p < 0,001 (sjá mynd 6). Drengir (M=1,31) eru marktækt 

meira en stúlkur (M=0,71) í leikjum á netinu (sjá mynd 6). Ekki var 

marktækur munur á skólastigunum (sjá mynd 7). Marktækur munur var á 

notkun netleikja, um helgar, eftir kyni (F(1,265), = 21,584, p < 0,001) eins og 

á virkum dögum.  

Tölvupóstur er sú netathöfn sem ungmennin nota minnstan tíma í. Ekki 

var marktækur munur á meðaltölum stúlkna (M=0,47) og drengja (M=0,37) 
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á virkum dögum (sjá mynd 6). Nemendur unglingastigsins (M=0,49) nýta 

tölvupóstinn marktækt meira (F(1,265), = 7,247, p = 0,008) en nemendur 

miðstigsins (M=0,30) (sjá mynd 7). Sambærilegar niðurstöður fengust þegar 

skoðuð var tölvupóstsnotkun um helgar. 

Stúlkur (M=1,54) hlusta marktækt (F(1,265), = 8,362, p = 0,004) meira á 

tónlist á netinu, en drengir (M=1,14) (sjá mynd 6) og nemendur unglinga-

stigsins (M=1,55) hlusta marktækt (F(1,265), = 14,555, p < 0,001) meira en 
nemendur miðstigsins (M=1,02) á virkum dögum (sjá mynd 7). 

Sambærilegar niðurstöður fengust við skoðun á tónlistarhlustun um helgar. 

Ekki var marktækur munur á meðaltölum stúlkna (M=0,83) og drengja 
(M=0,88) þegar skoðuð var viðverða þeirra við efni á netinu sem tengdist 

fréttum eða efni sem snéri að þeirra áhugamálum á virkum dögum (sjá 

mynd 6). Marktækur munur var aftur á móti á skólastigum, F(1,265), = 

11,918, p = 0,001 og nýttu nemendur unglingastigsins (M=1,00) efnið meira 

en nemendur miðstigsins (M=0,61) á virkum dögum (sjá mynd 7). 

Sambærilegar niðurstöður komu fram þegar skoðuð var helgarnotkunin. 

Að lokum merktu ungmennin við netathöfnina „annað“ en  ekki skil-

greint nánar hvað það var. Ekki var marktækur munur á meðaltölum, hvorki 

eftir kyni né skólastigi, en það munaði ekki miklu að munurinn væri 

marktækur eftir skólastigi (F(1,265), = 3,634, p = 0,058). Meðaltal stelpna 

var 1,17, stráka 1,20, miðstigsins 1,01 og unglingastigsins 1,29 á virkum 

dögum (sjá mynd 6 og 7) (sjá töflu 25). Það sama átti við þegar 
helgarnotkunin var skoðuð, ekki marktækur munur á meðaltölunum en 

meðaltölin aðeins hærri en á virkum dögum.  

Eins og fram kemur í töflu 24 hafði viðvera á samskiptamiðlum sterkustu 
fylgni við netfíkn og ákvað ég að skoða hve miklum tíma þátttakendur vörðu 

í þennan eina þátt. Á mynd 8 sést að hlutfall þeirra sem voru í 5 tíma eða 

meira á degi hverjum á samskiptamiðlum eins og facebook og tvitter voru 

5,3% (14) á virkum dögum og 6,9% (18) um helgar. 
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Mynd 8. Fjöldi tíma sem varið er á samskiptamiðlum.  

Á mynd 9 sést að hlutfallslega fleiri stúlkur (20,3% á virkum dögum og 21% 

um helgar) en drengir (15,6% á virkum dögum og 19% um helgar) segjast 

aldrei nýta sér samskiptamiðla og um 5% beggja kynja nýttu samskiptamiðla 

í 5 tíma eða meira að undanskildum stúlkum um helgar en þá nýttu 8,4% 

þeirra samskiptamiðla.  

 

Mynd 9. Viðvera á samskiptamiðlum eftir kyni. 
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Á mynd 10 sést að á virkum dögum nýttu rúmlega 34% (33) miðstigs-

nemenda ekki á samskiptamiðla og tæp 47% (45) í minna en einn tíma. 

Aðeins einn nemandi á miðstigi nýtti samskiptamiðla í meira en 5 tíma um 

helgar og enginn var svo lengi á virkum dögum. Viðvera unglingastigsins á 
samskiptamiðlum var töluvert meiri. Tæp 9% (15) nýttu ekki miðlana á 

virkum dögum og rúm 8% (14) ekki um helgar. Á virkum dögum nýttu rúm 

8% (14) unglingastigsnemenda miðlana í meira en 5 tíma á dag og rúm 10% 

(17) um helgar. 

 

Mynd 10. Viðvera á samskiptamiðlum eftir skólastigi. 

4.7 Sjónarhorn viðmælenda 

Hér verður fjallað um gögn sem safnað var frá starfsfólki Fjarðabyggðar. 

Hver spurning hefur verið flokkuð. Í hverri töflu kemur fyrst fram svar eða 

hluti af svari viðmælenda, fjöldi þeirra sem svara og að lokum sýnd dæmi 

um svör viðmælenda 

Með gögnunum, sem fengust frá viðmælendum mínum, var markmiðið 

að fá sjónarhorn einstaklinga sem koma með ólíkum hætti að starfi með 

ungmennum Fjarðabyggðar. Hvaða reynslu og upplifun þeir hafa af net-

notkun ungmennanna og hvað þeir telji að þurfi að gera til forvarna, til að 
minnka líkur á að ungmennin verði netfíklar, og til að aðstoða ungmenni 

sem þegar eru orðin það. 

Í upphafi var spurt hvernig ungmenni sem misst hafa tökin á netnotkun 

koma viðmælendum fyrir sjónir (sjá töflu 26). 
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Tafla 26. Einkenni þeirra sem ofnota netið. 

  Fjöldi Dæmi um ummæli viðmælenda 

Vinalaus/einangrast 4 Dregur sig í hlé frá samskiptum við aðra og 
afþreyingu..  
Vinalaus. 

Náms- félags- og 
einbeitinga erfið-
leikar 

4 Oft er saga um einbeitingarvanda, félagsleg 
vandamál og erfiðleika í námi, þó ekki alltaf. 
Einbeitingarlaus og hefur ekki tök á því 
daglega sem hann þarf að huga að.  
Það er töluverður einstaklingsmunur, 
auðvitað, en algengt er að viðkomandi sé illa 
staddur félagslega og einangri sig enn meira í 
gegnum tölvuna. 

Þreytt/syfjuð 4 Mætir yfirleitt mjög syfjaður i skólann. 
Þreyttur, pirraður, latur og fölur. 
Uppstökkur, þreyttur, með hugann annars 
staðar. 

Áhuga-/kærulaus 4 Áhugaleysi gagnvart verkefnum sem 
viðkomandi eru falin.  
Kærulaus við aðra vinnu. 

Vanræksla/hirðulaus 3 .. verða oft hirðulaus um áhugamál sín, nám 
og vinnu.  
Sinnir ekki námi sínu né almennu hreinlæti. 
Framlag hans til allra hluta minnkar.. 

Tilfinningaraskanir 
og skapbrestir 

3 .. verður erfiðari í umgengni.  
Hann er í meiri áhættu varðandi 
tilfinningaraskanir svo sem kvíða og 
þunglyndi. 

Netspjall 1 Stöðugt á spjalli við aðra á netinu. 

 

Við spurningunni „ Getur þú séð í þínu starfi hvort kynið er líklegra til að 

ofnota netið?“  kom skýrt fram að enginn telur stelpur ofnota netið fremur 

en strákar (sjá töflu 27). 

Tafla 27. Kynjamunur á netnotkun. 

  Fjöldi Dæmi um ummæli viðmælenda 

Strákar 3 Ég get ekki fært sönnur á það, en tilfinningin 
segir mér að þetta séu frekar strákar. 
Strákarnir því miður.  
Strákarnir ofnota frekar leikina. 
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Lítill eða enginn 
munur 

2 .. en þegar kemur að netnotkun finnst mér 
lítill munur á kynjunum.  
Nei ekkert frekar. 

 

Við spurningunni „Getur þú séð í þínu starfi hvort yngri eða eldri grunn-

skólabörn eru líklegri til að ofnota netið?“ telja flestir að með hækkuðum 

aldri aukist netnotkunin (sjá tafla 28). 

Tafla 28. Aldursmunur á netnotkun. 

  Fjöldi Dæmi um ummæli viðmælenda 
Eldri 3 Frekar hægt að sjá það hjá eldri börnum. 

Þar til nýlega voru eldri krakkar meira 
áberandi. 

Yngri sækja á 2 ..hugsa að það sé að færast á yngri 
nemendur.  
..yngri börn að sækja á. 

Aðstæður skipta 
meiri máli 

1 Mér finnst það eiga við bæði stigin(mið- og 
unglingastig) að ef þau eru t.d. vinalaus, 
félagslega einangruð er meiri hætta á að 
þau ánetjist netinu. 

Nei 1  Nei 

Viðmælendur mínir voru sammála um að ýmsar breytingar í lífi ung-
mennanna séu fyrstu vísbendingar um að netnotkunin sé vandamál eins og 

sést í töflu 29. 

Tafla 29. Hvað vekur grunsemdir um netvanda. 

  Fjöldi Dæmi um ummæli viðmælenda 
Slakari 
námsárangur, líðan 
og félagsstaða 

5 Breyting á félagslegri stöðu og líðan og 
slakari námsárangur.  
Versnandi námsárangur, lítil sem engin 
þátttaka i félagslífi eða íþróttum.. 

Þreyta  3 .. þreyta almennt. 

Áhugaleysi 3 .. áhugaleysi fyrir verkefnum dagsins. 
Líkamleg einkenni 2 Stoðkerfisvandamál.  

Breytingar á líkamsþyngd, aukning. 

Vanræksla 1 Getur ekki lært því hann hafði ekki tíma af 
því hann var í tölvunni, lætur tölvuna stjórna 
lífi sínu. 

Kvíði 1  Kvíði. 
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Líkamleg einkenni ungmenna, sem þau kvarta undan, eru að sögn við-

mælenda minna helst vöðva- og sinaskeiðabólga, bak- og hausverkur (sjá 

töflu 30). 

Tafla 30. Líkamlegar umkvartanir ungmenna. 

  Fjöldi Dæmi um ummæli viðmælenda 

Vöðva- og 
sinaskeiðabólga 

3 Sinaskeiðabólga og vöðvabólga í öxlum og 
upp í hnakkagróf.  
Vöðvabólga er algengt umkvörtunarefni 

Höfuðverkur 3 .. höfuðverkur er algengt umkvörtunarefni. 

Bakverkur 2 .. auk þess að þjást af bakverkjum.  
Verkur í baki. 

Þyngdaraukning 1 Börn sem sitja mikið við tölvu fitna meir en 
gerist og gengur. 

Þreyta 1 Þreyta 

Nei 1  Nei, held ekki. 

 

Samkvæmt svörum viðmælenda virðast  ungmennin almennt ekki kvarta 

undan andlegum einkennum sem hægt er að tengja tölvu eða netnotkun, 

einum fannst þær áhyggjur koma frekar frá foreldrum og skólafólki (sjá töflu 

31). 

Tafla 31. Andlegar umkvartanir ungmenna. 

  Fjöldi Dæmi um ummæli viðmælenda 

Tilfinningaraskanir 2 .. aukin áhætta varðandi tilfinningaraskanir. 
Kvíði. 

Raunveruleikatenging  1 .. hjá þeim sem lifa og hrærast daglega í 
sýndarveruleika netsins, þau eiga erfiðara 
með að tengja sig raunveruleikanum.. 

Vanlíðan 1 .. og finna fyrir vanlíðan af ýmsu tagi. 

Þreyta 1 Aðallega þreyta vegna svefnleysis því 
viðkomandi var í tölvunni. 

Áhyggjur fullorðinna 1 Nei, frekar að það komi fram sem áhyggjur 
foreldra og kennara. 

 

Allir viðmælendur voru sammála um að netnotkun ungmenna kæmi niður á 

námi þeirra en fer eftir því á hvaða nótum hún er. Hvað er gert og hve lengi 

(sjá töflur 32). 
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Tafla 32. Áhrif netnotkunar á nám. 

  Fjöldi Dæmi um ummæli viðmælenda 

Já 5 Hún getur gert það en það fer frekar eftir á 
hvaða nótum notkunin er.  
Tölvuleikir sem einstaklingar eiga erfitt með 
að slíta sig frá vegna uppbyggingar þeirra tel 
ég geta komið niður á námi.  
Ég gæti trúað að það sé nokkuð algengt.  
Já en þó í litlu mæli.  
Hún gerir það ef um ofnotkun er að ræða. 
Notkun getur verið af hinu góða ef hún 
beinist að því að auka þekkingu. 

 

Allir viðmælendur nefndu að setja þyrfti reglur eða skýr mörk en einnig 

þyrfti að fræða bæði ungmennin og foreldra þeirra og samstarf allra gæfi 

betri árangur (sjá töflu 33). 

 

Tafla 33. Leiðir til aðstoðar ungmennum með netfíkn. 

  Fjöldi Dæmi um ummæli viðmælenda 

Reglur 5 Setja skýr mörk .. 
Takmarka tölvunotkun í max 2 klst á dag. 
Tölva á því svæði sem foreldrar hafa yfirsýn. 

Fræðsla 3 .. kenna þeim að virða þau mörk sem sett 
eru og hjálpa þeim að skilja af hverju það er 
nauðsynlegt. 

Samstarf 3 Best hefur reynst að vinna með þeim og 
forráðamönnum þeirra. 
Afar mikilvægt er að hvetja ungmennið til 
að taka sem mestan þátt í meðferð og 
viðurkenna vandann. 
Að takmarka tölvutímann gengur 
misjafnlega og fer mikið eftir hvernig 
gengur að ná fram vilja hjá ungmenninu og 
hversu sterkt nærumhverfið er. 

Meðhöndla 
áhættuþætti 

1 .. svo sem slaka félagsfærni, 
einbeitingarvanda og tilfinningaraskanir. 

 

Allir telja að það sé hægt að hjálpa nánast öllum einstaklingum sem haldnir 

eru netfíkn (sjá töflu 34). 
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Tafla 34. Aðstoð við netfíkla. 

  Fjöldi Dæmi um ummæli viðmælenda 
Já 5 Já það tel ég með samvinnu milli heimilis og 

skóla. 
Já ég tel það, en það vantar kannski 
aðgengilega aðstoð á Austurlandi ef fíknin er 
orðin alvarleg. 
Já ég vil trúa því ef rétt er á málum haldið.  

Aðstæðubundið 3 Ef það tekst að skapa réttar aðstæður þá 
held ég að það sé nánast alltaf hægt. 

 

Allir viðmælendur voru sammála um að uppeldisaðferðir foreldra hefðu 

áhrif á netnotkun ungmenna (sjá töflu 35). 

Tafla 35. Áhrif uppeldisaðferða foreldra. 

  Fjöldi Dæmi um ummæli viðmælenda 
Já 5 Já svo sannarlega.                                                            

Uppeldisaðferðir, reglur og afstaða foreldra 
skipta máli þó það þurfi ekki endilega að 
koma í veg fyrir að ungmenni verði háð 
netinu. 
Ekki nokkur einasta spurning. 

Orsök  1 Það er ekki hægt að segja að 
uppeldisaðferðir "orsaki" vandamálið en þær 
hafa alltaf einhver áhrif. 

 

Fræðsla er það sem viðmælendur mínir telja að skólafólk þurfi fyrst og 

fremst að gera til að aðstoða ungmenni sem haldin eru netfíkn (sjá töflu 

36). 

Tafla 36. Aðstoð skólafólks við ungmenni með netfíkn. 

  Fjöldi Dæmi um ummæli viðmælenda 
Fræðsla 5 Kenna jákvæða notkun netsins og gagnrýna 

hugsun jafnframt. 
Upplýsa þau um alvarleika netsins, hvernig 
við komum fram á netinu og notum það. 
Fræðsla er mikilvæg, bæði fyrir börn og 
foreldra. 

Þjálfun/áætlun 2 .. góð eineltisáætlun og félagsfærniþjálfun. 
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Tækifæri 1 .. stuðla að því að krakkar eigi önnur 
áhugamál og hafi tækifæri til að sinna þeim. 

Samstarf 1 .. samstarf við ungmenni og foreldra. 

 

Til að koma í veg fyrir að ungmenni verði netfíklar þarf að fræða þau um 

netið og afleiðingar af því að ofnota það ásamt ýmsu öðru (sjá töflu 37).  

Tafla 37. Forvarnarstarf í grunnskólum. 

  Fjöldi Dæmi um ummæli viðmælenda 
Fræðsla 5 Í forvörnum er fræðsla alltaf lykilatriði og því 

væri æskilegt að fræða foreldra og 
ungmenni um að netfíkn er til og geti haft 
miklar neikvæðar afleiðingar.  
Fræðsla, skýr dæmi úr venjulegu lífi 
(reynslusögur).  

Reglur/eftirlit 2 Skammta þeim tíma í tölvum, fylgjast með 
því sem þau eru að gera á netinu.  
.. afstaða foreldra og reglur heima geta helst 
haft áhrif. 

Tómstundastarf 1 .. stuðla að því að það sé aðgengi að tóm-
stundastarfi og fjölbreyttum áhugamálum.. 
Það er mikilvægast af öllu að krakkar hafi 
önnur áhugamál til að sinna og séu ekki 
einangruð félagslega. 

 

Eftir að hafa lokið við að taka saman tölfræðiniðurstöður úr spurninga-

könnuninni ræddi ég við einn af viðmælendum mínum um þær. Honum 

fannst mjög skýr hækkun á netfíknarkvarðanum á milli skólastiga og hans 

tilfinning var að hækkunin haldi áfram á menntaskólastigi.  

Öðrum viðmælenda fannst mjög mikilvægt að gera samninga við 

heimilin um netnotkun líkt og hefur verið gert með t.d. útivistartíma sem 

fyrirbyggjandi aðgerð. Þegar ungmennin eru orðin háð netinu þyrftu, að 

mati eins viðmælenda, að vera auðveldara aðgengi að aðstoð til handa 

ungmennunum. 
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5 Samantekt og umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða netnotkun ungmenna í 6.–10. bekk í 

grunnskólum Fjarðabyggðar og hvort munur er á netnotkun eftir kyni og 

aldri. Kannað var hvort ungmennin þurfa að fara eftir reglum foreldranna og 
hvort þau finni fyrir vandamálum sem þau tengja netviðveru sinni. Til að ná 

fram þessum markmiðum voru staðlaðar spurningar lagðar fyrir nemendur 

grunnskólanna í Fjarðabyggð. Annað markmið þessa verkefnis var að skoða 

sýn fagfólks á sviði heilbrigðis, mennta og félagsmála og hvaða reynslu það 

hefur af forvarnarstarfi og aðstoð við þau ungmenni sem þegar eru 

netfíklar.  

Samkvæmt netfíknarkvarða Young (1998) er stærsti hluti ungmenna í 

grunnskólum Fjarðabyggðar eða 81% ekki með vandamál tengd netnotkun, 

15% mældust með væga netfíkn og 4% með meðal mikla netfíkn. 

Samkvæmt þessum tölum eru fleiri einstaklingar með vandamál tengd 

netnotkun en í íslenskri rannsókn Sigríðar Huldar Konráðsdóttur (2007) á 

þessum sama aldurshóp. Þar mældust tæp 87% með engin vandamál tengd 
netnotkun, 10,5% með væga netfíkn og 2,6% með meðal mikla netfíkn. 

Ekkert ungmennanna mældist með netfíkn á háu stigi í þessum 

rannsóknum. Í finnskri rannsókn, sem skoðaði netnotkun ungmenna á 

aldrinum frá 15–19 ára, mældist aðeins lítill hluti (14,3%) með engan 

netvanda (Sinkkonen o.fl., 2014) og eru það mikið færri en hjá ungmennum 

Fjarðabyggðar. Í umræðu síðustu ára hefur meira verið rætt um of mikla 

netnotkun drengja en stúlkna og oftast hefur þessi munur komið fram í 

rannsóknum (Johansson og Göstestam, 2004; Guðmundur Skarphéðinsson 

o.fl., 2007; Tsitsika o.fl., 2013). Í rannsóknum þar sem stúlkur hafa mælst 
með meiri netfíkn en drengir hefur munurinn verið mjög lítill (Kaltiala-

Heino, Lintonen og Rimpelä, 2004). Sú varð raunin í þessari rannsókn, það 

er að segja, munurinn á netnotkun kynjanna var mjög lítill og ekki 

marktækur. Munur var aftur á móti á netleikjaviðveru kynjanna. Drengirnir 

reyndust meira í netleikjum en stúlkurnar, bæði á virkum dögum og um 

helgar og er það í takt við rannsókn Guðmundar Skarphéðinssonar o.fl. 

(2007) en þar reyndust drengir spila tölvu- eða netleiki liðlega þrisvar 

sinnum lengur en stúlkur á hverjum degi. Í störfum þriggja viðmælenda 

minna urðu þeir meira varir við að drengir áttu í erfiðleikum með 
netnotkunina en aðrir sáu ekki mun á stúlkum og drengjum. Marktækur 
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munur mældist á því hvort ungmennin voru á mið- eða unglingastigi 

grunnskólanna. Með væga eða meðal mikla netfíkn mældust 9,1% ung-

menna á miðstigi en 24,7% af unglingastigi. Með hækkandi aldri jókst að 

meðaltali netvandi þeirra. Það er í samræmi við hugmyndir og reynslu 
viðmælenda minna. Tilfinning eins af mínum viðmælendum var að net-

vandinn aukist enn á framhaldsskólastiginu. Öðrum fannst þó skipta meira 

máli við hvaða aðstæður einstaklingarnir byggju. Sama á hvoru stiginu þeir 

væru ef þeir væru vinalausir eða félagslega einangraðir gæti það haft mikil 

áhrif á netnotkun þeirra.  

Að sögn ungmennanna búa þau öll við netaðgengi á sínum heimilum og 

90% þeirra geta farið á netið í sínu herbergi. Enda gefur tækni dagsins í dag 

möguleika á þráðlausu neti og léttum og meðfærilegum tækjum. Árið 2013 

var hlutfall, einstaklinga undir 16 ára aldri, 99,5% sem höfðu aðgang að 

netinu heima hjá sér (Hagstofa íslands, e.d.) en 100% ungmenna Fjarða-

byggðar eru með aðgengi að netinu á sínum heimilum. Ekki eru allir þátttak-

endurnir sem nýta sér netaðgengi heimilisins, 4 (1,5%) segjast aldrei fara á 
netið á virkum dögum og 8 (3%) aldrei um helgar. Þar af er einn (0,4%) sem 

fer hvorki á netið um helgar eða á virkum dögum. Sambærilegar tölur komu 

fram í skýrslu Heimilis og skóla (2013) en þar var einn (0,1%) einstaklingur 

sem sagðist aldrei fara á netið. Í allri umræðu um hvað foreldrar geta gert til 

að auka líkurnar á því að börn þeirra verði ekki netfíklar er m.a. að hafa ekki 

netaðgang í herbergjum þeirra. Í minni rannsókn kom fram jákvæð fylgni 

(r=0,13) milli gilda sem þátttakendur fengu á netfíknarkvarðanum og því að 

vera í netsambandi í sínu herbergi. Fylgnin er þó ekki mjög sterk. Einnig 

mældust jákvæð tengsl milli netfíknar og þess að ungmennin fari á netið hjá 
vinum sínum, en sterkust fylgni (r=0,21) þeirra sem fara oft á netið hjá 

vinum og marktækur munur á ungmennunum eftir grunnskólastigi. 

Unglingastigsnemendur mældust með marktækt hærri netfíkn en 

nemendur miðstigsins, það er að segja þeirra sem fara oft á netið hjá vinum 

sínum. Einum af viðmælendum mínum fannst nauðsynlegt að foreldrar 

gerðu með sér samkomulag um netnotkun, líkt og tíðkast hefur um útivist 

barna og ungmenna. Með því að gera með sér samkomulag um ákveðnar 

reglur um viðveru á netinu væri möguleiki að minnka viðveru á netinu 

heima við og ekki síður hjá vinum.  

Í spurningakönnuninni voru ungmennin spurð um reglur sem foreldrar 

þeirra settu í tengslum við netnotkun þeirra. Þar sem ungmennin búa öll á 

heimilum þar sem er netaðgengi svöruðu þau öll spurningunni um hvort 
þau mættu fara á netið þegar þau vildu og stærsti hlutinn (85,8%) mátti 

það. Hlutfall þeirra sem máttu vera eins lengi og þau vildu var rúm 42% og 

tæp 53% máttu gera það sem þeim sýndist. Hlutur foreldra er mjög 
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mikilvægur þar sem það kom fram að þau ungmenni sem mega fara á netið 

þegar þau vilja skoruðu hærra á netfíknarkvarðanum og þau sem ekki 

þurftu að fara eftir reglum um tíma og hvað gert er á netinu skoruðu einnig 

hærra. Það eru sem sagt auknar líkur á netfíkn ef foreldrar eða forráðamenn 
setja engar reglur. Hlutfall stúlkna og drengja, sem þurfa að fara eftir 

reglum foreldra, var svipað og reyndist ekki marktækur munur á þeim en 

marktækt fleiri unglingastigsnemendur þurftu ekki að fara eftir reglum 

foreldra. Hvernig reglurnar eru ákveðnar finnst mér skipta mjög miklu máli. 

Foreldrar sem upplýsa börn sín um netið, kosti þess og galla, og finna flöt 

sem allir geta verið sáttir við er vænlegra til árangurs en foreldrar sem setja 

einstrengingslegar reglur eða hafa strangt eftirlit þar sem ungmennin eru 

undir eftirliti og finnst sem þeim sé ekki treyst (Smahel o.fl., 2012). Allir 

viðmælendur mínir voru sammála um að uppeldisaðferðir foreldra hefðu 
áhrif á hvort ungmenni verði netfíklar. Einn hafði þó á orði að ekki væri 

hægt að segja að uppeldisaðferðir orsaki það að ungmennin verði netfíklar 

en hafa engu að síður áhrif. Að stórum hluta fer uppeldi ungmennanna fram 

á heimilum þeirra en einnig í skólum. Skólar hafa einnig, að mati við-

mælenda minna, fræðslu og upplýsingaskyldu til handa ungmennunum um 

kosti og galla netsins, framkomu á netinu, hvaða afleiðingar netfíkn getur 

haft og mikilvægi þess að kenna þeim að umgangast netið á gagnrýnin hátt. 

Ásamt því að byggja einstaklinga upp sem standa höllum fæti eins og t.d. 

með félagsfærniþjálfun, góðri eineltisáætlun og að haldið sé vel utan um þá 
einstaklinga sem eiga t.d. við einbeitingavanda að stríða. Þetta gengur best í 

samvinnu við foreldra og ungmennin sjálf. 

Spurt var hvort ungmennin verði vör við líkamleg einkenni sem þau 
tengdu við of mikla veru við tölvu eða netið og sterkustu jákvæðu tengslin 

mældust við þreytu, syfju og/eða stirðleika (r=0,45). Þreyta og syfja tengist 

því að ungmennin gefa sér ekki nægilegan tíma til að hvílast og sofa minna 

en þau þurfa. Á þessum tíma æviskeiðsins þurfa einstaklingar mikinn og 

góðan svefn vegna mikilla breytinga líkamans (Sveinbjörn Kristjánsson, 

2006). Þreyta er einn af þeim þáttum sem viðmælendur mínir nefna oft sem 

einkenni á þeim sem ofnota netið og einnig vekur þreyta grun þeirra um 

netvanda meðal ungmenna. Stirðleikinn getur átt rætur í mikilli kyrrsetu, 

spenntum vöðvum og minni hreyfingu sem einkennir þá sem sitja of lengi í 
sömu stellingu eða gefa sér ekki tíma til að stunda íþróttir eða jafnvel aðeins 

að teygja úr sér. Fleiri líkamleg einkenni töldu ungmennin til sem þeir álitu 

tengjast setu við tölvu eða netið. Þar má nefna verki í öxlum og/eða hálsi, 

augum, höfði og baki og allir þessir þættir hafa jákvæða fylgni við netfíkn. 

Þessir sömu þættir, í mismiklu mæli, komu einnig fram í nýrri finnskri 

rannsókn (Sinkkonen o.fl., 2014). Pirringur og skapvonska hafði einnig sterk 
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tengsl við netfíkn (r=0,38) og 36,5% ungmennanna fundu fyrir þeim 

einkennum og þar af 8,3% sem fundu fyrir miklum eða mjög miklum pirringi 

eða skapvonsku. Að meðaltali eru það marktækt fleiri drengir sem finna 

fyrir pirringi eða skapvonsku og er það í samræmi við þá tilfinningu sem ég 
hef úr starfi mínu. Trúlega eru þessi einkenni farin að setja neikvæðan svip á 

daglegt líf einstaklinganna og fjölskyldur þeirra. Þau umkvörtunarefni tengd 

líkamanum sem viðmælendur mínir verða varir við að ungmennin kvörtuðu 

helst undan var vöðvabólga, höfuðverkur eða bakverkur. Bakverkir og verkir 

í olnbogum og handleggjum hrjá nemendur unglingastigsins fremur en 

nemendur miðstigsins. Í rannsókn Hakala o.fl. (2006) kom fram að ef setið 

er yfir fimm klukkustundir á dag við tölvu finni ungmenni fyrir bakverkjum 

og þar sem stór hluti þátttakenda er lengur en átta tíma á dag við tölvu eða 

netið er ekki að furða að þau finni fyrir bakverkjum eða öðrum líkamlegum 
einkennum. Hjá viðmælendum mínum kom fram að ungmennin kvarti ekki 

mikið undan andlegum erfiðleikum, þó helst þreytu eða óskýrðri vanlíðan. 

Einn viðmælandinn taldi frekar að foreldrar og skólafólk hefði áhyggjur af 

andlegri heilsu ungmennanna. Annar taldi að þau ungmenni sem eru mjög 

mikið á netinu ættu erfitt með að tengjast raunveruleikanum. 

Í rannsókninni var einnig spurt um önnur vandamál, en þau líkamlegu og 

ungmennin tengdu netnotkun sinni. Þau töldu sig verða fyrir stríðni á netinu 

(9,8%) og kynferðislegri áreitni (4,6%) og hafði það nokkra jákvæða fylgni 

við netfíkn. Stríðnin (r=0,24) og kynferðislega áreitni (r=0,25). Eins og fram 

kemur í  niðurstöðunum er það aðeins einn drengur sem segist hafa orðið 

fyrir kynferðislegri áreitni á netinu en ellefu stúlkur og er munurinn 

marktækur. Aftur á móti er marktækur munur á stríðni eftir skólastigi, 
nemendur miðstigsins telja frekar að þeir verði fyrir stríðni en unglinga-

stigsnemendur. Varnaðarorð um hættur netsins taka oft á þessum þáttum, 

stríðni og kynferðislegu áreiti, og vonandi er það ástæðan fyrir því að ekki 

fleiri verða fyrir stríðni eða kynferðislegu áreiti á netinu þó markmiðið sé að 

enginn þurfi að þola það. Enn meiri fylgni við netfíkn hafði mat ung-

mennanna á því að þau eyddu of miklum tíma á netinu (r=0,52) og telja að 

það komi niður á námi sínu, samskiptum við vini og fjölskyldu. Viðmælendur 

mínir voru sammála um að of mikill tími á netinu geti haft neikvæð áhrif á 

nám en að þeirra mati eru það margir aðrir þættir sem spila þar inní.  
Ungmennin virðast mörg gera sér fyllilega grein fyrir því að þau eyði of 

löngum tíma á netinu og ættu því að vera móttækilegri fyrir aðstoð en þeir 

einstaklingar sem ekki vilja horfast í augu við að netnotkun þeirra sé 

vandamál (Young, 1998, 2004; Chou, Condron og Belland, 2005). Um það bil 

jafn stór hluti bæði drengja og stúlkna fannst þau of mikið á netinu en fleiri 

drengjum fannst þeir vera of mikið í leikjum á netinu og áttu í erfiðleikum 
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með að hætta og reyndist munurinn marktækur. Eins og áður sagði er þetta 

í samræmi við rannsókn Guðmundar Skarphéðinssonar o.fl. (2007) en þar 

kom fram að drengir spiluðu að meðaltali í 98 mínútur á dag en stúlkur í 28 

mínútur. En unglingastigsnemendum fannst þeir of mikið á netinu almennt 

og var munurinn marktækur.  

 Eitt af því sem ungmennin voru beðin um í spurningakönnuninni var að 

tilgreina hvað þau væru lengi á netinu og hvað þau gerðu þar á degi 
hverjum. Það sem mér fannst sláandi var hvað margir eru lengi á netinu 

hvort sem er á virkum dögum eða um helgar. Þau ungmenni sem voru á 

netinu í tvo eða fleiri tíma á dag voru u.þ.b. 86% og er það mikið meira en 

kemur fram í nýlegri Evrópskri rannsókn þar sem 50% þátttakenda nýtti 

netið a.m.k. tvær klukkustundir á virkum dögum en um helgar hækkaði 

hlutfallið í 73% (Tsitsika o.fl., 2013). Á virkum dögum voru tæp 17% 

ungmennanna sem nýttu netið í meira en átta tíma á dag og um helgar 

hækkaði hlutfallið í rúm 24%. Þetta eru hlutfallslega færri einstaklingar en í 

rannsókn Sólveigar Jakobsdóttur (2005) þar sem  40% voru meira en 9 tíma 
á dag á netinu, en þar ber að hafa í huga að í rannsókn Sólveigar voru 

þátttakendur 13–19 ára og gæti hærri aldur skýrt að hluta þennan mun. Í 

finnskri rannsókn var þessi mikli tími sem fór í netið áhyggjuefni þátt-

takenda og fannst það taka frá þeim tíma til að eiga í samskiptum við vini og 

fjölskyldu ásamt því m.a. að þau hreyfðu sig minna (Sinkkonen o.fl., 2014). 

Netsamskiptin er sá þáttur sem hefur sterkustu tengslin við netfíkn um 

helgar (r=0,43)  og á virkum dögum (r=0,35), en Leikir sem ávallt hafa verið 

tengdir sterkum böndum við netfíkn og þá sérstaklega drengja er með næst 

lægstu fylgnina um helgar (r=0,22)  og á virkum dögum (r=0,17). Áður hefur 
verið talið að netfíkn drengja eða karla tengist tölvu- eða netleikjum en 

netfíkn kvenna samskiptamiðlum (Weiser, 2000). Svo virðist sem drengir 

séu að sækja á hvað varðar notkun samskiptamiðla en hlutfall beggja kynja 

sem nota þá í 5 tíma eða meira er u.þ.b. 5% með einni undantekningu.  

Lýsing viðmælenda á ungmennum sem hafa misst tökin á netnotkun 

sinni er í samræmi við einkenni sem Young (1998, 2004 ) setur fram. Þau 

einangrast, vinunum fækkar og þau hætta að stunda fyrri áhugamál. Ýmsir 

erfiðleikar skjóta upp kollinum eins og í námi, félagslegum samskiptum og 

einbeitingu ásamt því að vera þreytt og áhugalaus. Tilfinningaraskanir eins 

og kvíði og þunglyndi var einnig lýsing viðmælenda á ungmennunum og 

hefur verið sýnt fram á að tengist netfíkn ásamt fleiri röskunum (Carli o.fl., 

2013). Það sem viðmælendur mínir taka sérstaklega eftir og sem vekur grun 
þeirra um að einstaklingar séu í vanda með netnotkunina er að það verða 

breytingar á lífi og háttum ungmennanna. Það slaknar á námsárangrinum og 
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félagsleg staða og líðan versnar. Einnig virðast þau þreyttari og áhugalausari 

um það sem áður vakti áhuga þeirra. 

Sterkasta fylgni einstakra spurninga sem mæla netfíkn og gilda sem 

ungmennin fengu á netfíknarkvarðanum, var spurningin um hvort 

ungmennin sofi minna vegna mikillar viðveru á netinu fram eftir nóttu 

(r=0,72), ætti að vera góður mælikvarði fyrir foreldra og aðra sem 

umgangast ungmennin. Ef þau eru oft syfjuð er ástæða til að skoða af 
hverju. Samkvæmt Sinkkonen o.fl. (2014) var vandamál tengt svefni einnig 

áhyggjuefni margra ungmenna og að þeirra mati fylgdi því einbeitingar-

skortir og pirringur. Fyrir samfélagið í heild finnst mér umhugsunarefni að 

17,8% (47) ungmenna í Fjarðabyggð telja oft eða alltaf að líf án netsins sé 

leiðinlegt, tómlegt og gleðisnautt. Netið ætti að vera góð viðbót við 

ánægjulegt líf.  

Til að koma til móts við öll börn og ungmenni þarf að huga jafnt að 

forvörnum sem leiðum til að aðstoða þá sem þegar eru háðir netinu. 

Forvarnir byggja á fræðslu og upplýsingagjöf til allra þeirra sem umgangast 

börn og unglinga. Fræðsla ein og sér er ekki nægileg heldur þarf hver og 

einn sem ábyrgð ber á uppeldi eða starfi með börnum og ungmennum að 

axla ábyrgð. Eins og einn viðmælandi minn sagði: „Fræðsla er af hinu góða 
en þó tel ég að afstaða foreldra og reglur heima fyrir geti helst haft áhrif“. 

Þetta á að sjálfsögðu við um alla sem að börnum og unglingum koma. Þegar 

kemur að því að aðstoða einstaklinga sem þegar eru netfíklar er fræðsla 

mikilvæg en einnig þarf að huga að hverjum einstaklingi, hvort bakgrunns-

þættir eins og einbeitingavandi, erfiðleikar í samskiptum eða léleg sjálfs-

mynd sé áhrifaþáttur sem þarf að hlúa að. Viðmælendur mínir töldu mjög 

mikilvægt að fræða ungmennin um netið, bæði jákvæða og neikvæða þætti 

þess. Setja skýrar reglur og kenna þeim að virða þau mörk sem sett eru. Það 

þarf að horfa til einstaklinganna og koma til móts við þarfir hvers og eins. 
Auk þess þurfa að vera aðstæður á heimilum, í skólum og í öðru starfi 

ungmennanna sem ýta undir jákvæða notkun netsins. Það er öllum til góðs 

að samfélagið bjóði upp á öflugt og fjölbreytt starf fyrir börn og unglinga. 

Síðast en ekki síst er samvinna allra aðila nauðsynleg og mjög mikilvægt að 

ungmennin séu með í ráðum. 

Mér þykir mjög gleðilegt að starfsfólk Fjarðabyggðar, sem vinnur með 

ungmennum, voru sammála um að það er hægt að aðstoða þau við að ná 

stjórn á netfíkn sinni ef rétt er á spilum haldið og ef tekst að fá ungmennin 

sjálf til að skynja vandann. Einnig töldu þeir mikilvægt að vinna með 

ungmennunum í samráði við foreldra þeirra. Það er mjög erfitt eða jafnvel 

ómögulegt að taka af ungmennum það sem þau hafa vanist, eins og að vera 
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með netaðgengi í sínum herbergjum, en mjög mikilvægt að fræða þau um 

netið og hvetja þau til að ræða við foreldra sína um það sem þau upplifa 

þar, jafnt jákvæða sem neikvæða þætti. Þá þurfa foreldrar að vera góðir 

hlustendur og leiðbeinendur en alls ekki dæma eða skamma. 

  

Þessari rannsókn er fyrst og fremst ætlað að gefa mynd af netnotkun 

ungmenna í grunnskólum Fjarðabyggðar og ekki hugsuð til að draga 

ályktanir fyrir ungmenni alls landsins. Sterkar vísbendingar eru um að 

netnotkun ungmenna sé að aukast og að það dregur saman með kynjunum í 

netnotkuninni og svo virðist vera að samskiptamiðlarnir taki mestan tíma 
ungmennanna. Ein spurningin í könnuninni var um hve marga tíma 

ungmennin eru á netinu við ákveðnar netathafnir, á degi hverjum. 

Möguleikarnir sem í boði voru „samskiptamiðlar, leikir, tölvupóstur, 

tónlistarefni, fréttir/umræða tengd áhugamálum og annað“.  Það sem hafði 

næst mestu tengslin við netfíkn var „annað“ og þyrfti að skoða betur hvaða 

liggur þar að baki. Einnig eru orsakir netfíknar ekki skoðaðar í rannsókninni 

þó aðeins sé imprað á þeim í inngangskaflanum.  
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6 Lokaorð 

Frá því Sólveig Jakobsdóttir (1999) gerði sína rannsókn síðasta ár síðustu 

aldar hefur viðvera ungmenna við tölvu- og netnotkun hér á landi 

margfaldast og bilið milli notkunar kynjanna minnkað. Við skoðun á net-

notkun verður að hafa í huga að netið er komið til að vera og æskilegast að 

fræða ungmennin um kosti þess jafnt sem galla og styrkja þau svo þau geti 

valið netefni á gagnrýninn hátt. Sá hópur ungmenna í Fjarðabyggð sem 

mælist með netfíkn er trúlega farinn að finna fyrir því í sínu daglega lífi 

hvort sem það er af andlegum, líkamlegum eða félagslegum toga. 

Rannsóknin gefur vísbendingar um að með hækkandi aldri aukist netfíknin 

og samskiptamiðlar séu tímafrekasta einstaka netathöfn ungmennanna. 

Það er því rík ástæða til að huga að því hvað hægt er að gera til að 

aðstoða ungmennin og þarf samfélagið að stilla saman strengi sína, 
foreldrar, skólafólk, heilbrigðisstarfsfólk, félagsþjónustan, sveitarstjórnar-

fólk og allir þeir sem koma að málefnum ungmennanna. Síðast en ekki síst 

þarf að hafa ungmennin sjálf með í ráðum.  

Það er ósk mín að rannsóknin verði hvatning fyrir aðra til að skoða mál-

efni ungmenna með það í huga að bæta umhverfi þeirra og aðstæður til að 

þroskast sér og samfélagi okkar til framdráttar.  
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Viðauki 1 

 

Trúnaðarmál 
Kæra ungmenni 
    
 Settu kross í reitinn við svarið sem á við um þig. Ef þér finnst að einhver 
svarmöguleiki eigi ekki alveg við um þig, merktu þá við þann svarmöguleika 
sem þér finnst komast næst því að passa við þig. 
 
Svör þín eru trúnaðarmál og enginn mun fá að vita hvernig þú svaraðir. 
 Alls ekki merkja spurningalistann með nafni þínu. 
 
Þegar þú hefur svarað spurningalistanum settu þá listann í umslag sem 
kennarinn er með. 
 
1. Ég er: 

  ₁Stelpa 

  ₂Strákur 
 

2. Ég er í: 

  6. bekk 

  7. bekk 
  8. bekk 

  9. bekk 

  10. bekk 
 

3. Áttu eða er til heima hjá þér  tölva eða sambærilegt tæki sem hægt er 
að tengja við netið? (Ef svarið er nei, farðu þá næst á spurningu 7) 

 ₁ Já 

 ₂ Nei 
 

4. Ef svarið við spurningu 3 er já, máttu þá fara á netið þegar þú vilt? 

  ₁ Já 

 ₂ Nei 
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5. Ef svarið við spurningu 3 er já, hafa foreldrar þínir sett þér einhverjar 
reglur um hvað þú mátt vera lengi á netinu? 

  ₁ Já 
 ₂ Nei 

 
6. Ef svarið við spurningu 3 er já, hafa foreldrar þínir sett einhverjar reglur 
um hvað þú mátt gera á netinu (t.d. leikir, facebook o.fl.)? 

  ₁ Já 

 ₂ Nei 
 
7. Ferðu á netið annarsstaðar en heima hjá þér, t.d. heima hjá vini/vinum? 

  ₁ Já 

 ₂ Nei 
 

8. Ef svarið við spurningu 7 er já, gerist það oft? 
  ₁ Já 

 ₂ Nei 
 

9. Hefurðu netaðgang í þínu herbergi? 

  ₁ Já 

 ₂ Nei 
 

10. Hefur þú þjáðst af líkamlegum einkennum vegna tölvu/netnotkunar? 
Merktu í einn reit í hverri línu. Hversu mikið vandamál, ef til staðar? 
 

Líkamleg einkenni tengd tölvu- og 
netnotkun 

Ekkert Lítið Meðal Mikið 
Mjög 
mikið 

a. Bakverkur           

b. Verkir í höndum, úlnliðum, 
fingrum           

c. Verkir í olnbogum/handleggjum           

d. Verkir í öxlum og /eða hálsi           

e. Höfuðverkur           

f. Augnverkur           

g. Doði í fótum eða rassi           

h. Pirringur/skapvonska           

i. Almenn þreyta/syfja/stirðleiki           
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11. Hefur þú lent í annars konar vandamálum tengdum tölvu-og 
netnotkun? Merktu í einn reit í hverri línu. Hversu mikið vandamál, ef til 
staðar? 
  

Vandamál 
Ekkert Lítið Meðal Mikið 

Mjög 
mikið 

a. Stríðni í andstyggilegum tölvu og 
netsamskiptum           

b. Kynferðisleg áreitni t.d. á spjalli í 
netsamskiptum           

c. Einhver reynt að svíkja peninga 
af þér á netinu           

d. Eyði stundum allt of miklum 
tíma á netinu, finnst það koma 
niður á námi, samskiptum við vini 
og fjölskyldu           

e. Eyði allt of miklum tíma í spil og 
leiki í tölvu/á neti, á erfitt með að 
hætta þó ég vilji           

 
 
 
12. Hvað ertu marga tíma á netinu á dag, á virkum dögum? Merktu við í 
einn reit í hverri línu. 
 

Netnotkun á dag 

Engan 
Minni 
en 1 
tíma 

1-2 
tíma 

3-4 
tíma 

5-6 
tíma 

7-8 
tíma 

Meira 
en 8 
tíma  

Netið-samskiptasíður, 
t.d. facebook               

Netið-leikir.               

Netið-tölvupóstur.               

Netið-tónlistarefni.               
Netið-fréttir/umræða 
tengd ykkar 
áhugamáli.               

Netið-annað.               
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13. Hvað ertu marga tíma á netinu á dag, um helgar? Merktu við í einn reit 
í hverri línu. 
 

Netnotkun á dag 

Engan 
Minni 
en 1 
tíma 

1-2 
tíma 

3-4 
tíma 

5-6 
tíma 

7-8 
tíma 

Meira 
en 8 
tíma  

Netið-samskiptasíður, 
t.d. facebook               

Netið-leikir.               

Netið-tölvupóstur.               

Netið-tónlistarefni.               

Netið-fréttir/umræða 
tengd ykkar 
áhugamáli.               

Netið-annað.               

 
 
 
14. Eyðirðu venjulega lengri tíma á netinu en þú ætlar þér þegar þú 
byrjar? 

 ₁Sjaldan 

  ₂Stundum 

  ₃Nokkuð oft 

  ₄Oft 

  ₅Alltaf 

  ₀Á ekki við 
 
15. Vanrækirðu skyldustörf (s.s. taka til í herberginu þínu, passa, vaska 
upp, ryksuga, læra heima, o.fl.) til þess að geta eytt meiri tíma á netinu? 

  ₁Sjaldan 

  ₂Stundum 

  ₃Nokkuð oft 

  ₄Oft 

  ₅Alltaf 

  ₀Á ekki við 
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16. Tekurðu spennuna yfir að vera á netinu fram yfir samveru með vinum 
eða fjölskyldu? 

  ₁Sjaldan 
  ₂Stundum 

  ₃Nokkuð oft 

  ₄Oft 

  ₅Alltaf 

  ₀Á ekki við 
 
17. Kynnistu fólki á netinu/eignastu netvini? 

  ₁Sjaldan 

  ₂Stundum 

  ₃Nokkuð oft 
  ₄Oft 

  ₅Alltaf 

  ₀Á ekki við 
 
18. Kvarta þeir sem umgangast þig oft yfir því að þú eyðir of miklum tíma 
á netinu? 

  ₁Sjaldan 

  ₂Stundum 

  ₃Nokkuð oft 

  ₄Oft 

  ₅Alltaf 

  ₀Á ekki við 
 
19. Finnst þér það koma niður á náminu þínu eða einkunnum hvað þú 
eyðir miklum tíma á netinu? 

  ₁Sjaldan 

  ₂Stundum 
  ₃Nokkuð oft 

  ₄Oft 

  ₅Alltaf 

  ₀Á ekki við 
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20. Finnst þér að þú verðir að skoða tölvupóstinn þinn áður en þú snýrð 
þér að öðrum verkefnum? 

  ₁Sjaldan 
  ₂Stundum 

  ₃Nokkuð oft 

  ₄Oft 

  ₅Alltaf 

  ₀Á ekki við 
 
21. Sýnir þú verri frammistöðu í því sem þú tekur þér fyrir hendur vegna 
tímans sem þú eyðir á netinu? 

  ₁Sjaldan 

  ₂Stundum 

  ₃Nokkuð oft 

  ₄Oft 

  ₅Alltaf 

  ₀Á ekki við 
 
22. Ferðu í vörn eða reynirðu að eyða samtalinu þegar einhver forvitnast 
um hvað þú sért eiginlega alltaf að gera á netinu? 

  ₁Sjaldan 

  ₂Stundum 

  ₃Nokkuð oft 

  ₄Oft 

  ₅Alltaf 

  ₀Á ekki við 
 
23. Forðastu óþægilegar hugsanir um líf þitt með því að hugsa um allar 
góðu stundirnar sem þú hefur átt á netinu? 

  ₁Sjaldan 

  ₂Stundum 

  ₃Nokkuð oft 

  ₄Oft 

  ₅Alltaf 

  ₀Á ekki við 
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24. Hlakkarðu til að fara aftur á netið þegar þú hefur ekki farið lengi? 
  ₁Sjaldan 

  ₂Stundum 

  ₃Nokkuð oft 

  ₄Oft 

  ₅Alltaf 

  ₀Á ekki við 
 
25. Finnst þér að líf án netsins væri leiðinlegt, tómlegt og gleðisnautt? 

  ₁Sjaldan 

  ₂Stundum 

  ₃Nokkuð oft 

  ₄Oft 

  ₅Alltaf 

  ₀Á ekki við 
 
26. Pirrastu, reiðist eða öskrar þegar einhver truflar þig meðan þú ert á 
netinu? 

  ₁Sjaldan 

  ₂Stundum 

  ₃Nokkuð oft 

  ₄Oft 

  ₅Alltaf 
  ₀Á ekki við 

 
27. Sefurðu minna en þú raunverulega þarft vegna þess að þú ert á netinu 
fram eftir nóttu? 

  ₁Sjaldan 

  ₂Stundum 

  ₃Nokkuð oft 

  ₄Oft 

  ₅Alltaf 

  ₀Á ekki við 
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28. Geturðu ekki hætt að hugsa um netið þegar þú notar það ekki og lætur 
þig dreyma um það? 

 ₁Sjaldan 
  ₂Stundum 

  ₃Nokkuð oft 

  ₄Oft 

  ₅Alltaf 

  ₀Á ekki við 
 
29. Hugsarðu með sjálfum þér að þú ætlir bara að vera „nokkrar mínútur í 
viðbót” þegar þú ert á netinu en endar með að vera mun lengur? 

  ₁Sjaldan 

  ₂Stundum 

  ₃Nokkuð oft 

  ₄Oft 

  ₅Alltaf 

  ₀Á ekki við 
 

30. Hefurðu reynt að draga úr tímanum sem þú eyðir á netinu án þess að 
takast það? 

  ₁Sjaldan 

  ₂Stundum 

  ₃Nokkuð oft 

  ₄Oft 

  ₅Alltaf 

  ₀Á ekki við 
 
31. Hefurðu reynt að fela hve miklum tíma þú raunverulega eyðir á 
netinu? 

  ₁Sjaldan 

  ₂Stundum 

  ₃Nokkuð oft 

  ₄Oft 

  ₅Alltaf 

  ₀Á ekki við 
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32. Hefurðu ákveðið að fara frekar á netið en út með vinum eða 
vinkonum? 

  ₁Sjaldan 
  ₂Stundum 

  ₃Nokkuð oft 

  ₄Oft 

  ₅Alltaf 

  ₀Á ekki við 
 
33. Hefur þér fundist þú vera þunglynd/ur, mislynd/ur, kvíðin/n eða 
óróleg/ur þegar þú ert ekki á netinu en sem lagast þegar þú ferð aftur á 
netið? 

  ₁Sjaldan 

  ₂Stundum 

  ₃Nokkuð oft 

  ₄Oft 

  ₅Alltaf 

  ₀Á ekki við 
 

Þakka  þér kærlega fyrir þátttökuna. 
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Viðauki 2 

 

Kæri skólastjóri 

Bylgja Þráinsdóttir heiti ég og er kennari við Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar. 

Síðustu ár hef ég verið í M.Ed. nái í Náms- og kennslufræði  við Háskóla 

Íslands með upplýsingatækni sem kjörsvið. Í vetur er ég í námsleyfi og nú 

eftir áramót  vinn ég að lokaverkefni mínu. Verkefnið fjallar um netnotkun 

grunnskóla nemenda í 6. – 10. bekk í Fjarðabyggð. Leiðbeinandi minn er Dr. 

Sólveig Jakobsdóttir, dósent við Háskóla Íslands. 

Til að afla þeirra upplýsinga sem til þarf hef ég áhuga á að leggja 

spurningalista fyrir fyrrgreindan nemendahóp. 

Megin tilgangur könnunarinnar er að athuga hver netnotkun ungmenna er, 

hvort hún hafi áhrif á daglegt líf þeirra og hvað er til ráða fyrir þá sem eiga í 

erfiðleikum með netnotkunina.  

 

Könnunin samanstendur af  33 krossaspurningum og ætti að taka stuttan 

tíma að svara. Nemendur eru ekki beðnir um persónulegar upplýsingar og 

merkja ekki könnunina með nafni. Eftir að teknar hafa verið saman 

tölfræðilegar upplýsingar er spurningalistunum eytt. 

 

Er möguleiki að fá að leggja þessa könnun fyrir í þínum skóla? 

 

Virðingarfyllst,  

Bylgja Þráinsdóttir 

bth107@hi.is 

s: 8683350 

mailto:bth107@hi.is
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Viðauki 3 

 

Kæra foreldri/forráðamaður 

 

Í febrúar 2014 verður lagður fyrir spurningalisti um netnotkun í bekk 

barnsins þíns í skólanum. Þessi  könnun tengist M.Ed. námi mínu sem ég 

stunda við Háskóla Íslands og er gerð í 6. - 10. bekk. 

Könnunin er unnin í tengslum við lokaverkefni mitt undir handleiðslu Dr. 

Sólveigar Jakobsdóttur, dósents við Háskóla Íslands.  

Megin tilgangur könnunarinnar er að athuga hver netnotkun ungmenna er, 
hvort hún hafi áhrif á daglegt líf þeirra og hvað er til ráða fyrir þá sem eiga í 

erfiðleikum með netnotkunina.  

 

Könnunin samanstendur af 33 krossaspurningum og ætti að taka stuttan 

tíma að svara. Nemendur eru ekki beðnir um persónulegar upplýsingar og 

merkja ekki könnunina með nafni. Eftir að teknar hafa verið saman 

tölfræðilegar upplýsingar er könnun barna ykkar eytt. 

 

Þeir sem vilja ekki að barn sitt taki þátt í þessari könnun geta haft samband 

við undirritaða, í tölvupósti eða hringt í síma 8683350.  Ef þið hafið 

einhverjar spurningar um verkefnið og framkvæmd þess, hafið endilega 

samband. 

 

Virðingarfyllst,  

Bylgja Þráinsdóttir 

bth107@hi.is 
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Viðauki 4 

 

Kæru ungmenni 

Bylgja Þráinsdóttir heiti ég og er að klára meistaranám við Háskóla Íslands. 

Ég er að vinna verkefni um netnotkun ungmenna og langar til að biðja ykkur 

um að aðstoða mig með því að svara spurningalisti sem mælir hvort 

einstaklingur er haldinn netávana/netfíkn eða ekki. 

Tilgangur verkefnisins er að skoða hvernig staðan er í Fjarðabyggð og nýtist 

vonandi til að koma til móts við nemendur sem eiga í erfiðleikum með 

netnotkun sína. 

Upplýsingum er safnað frá öllum nemendum í  6. – 10. bekk í grunnskólum 

Fjarðabyggðar. Þegar unnið verður úr upplýsingunum verður t.d. unnið með 

alla lista frá nemendum í 6. bekk og enginn möguleiki að sjá frá hvaða skóla 

hver listi kemur. 

Þar sem ekki á að merkja spurningalistann með nafni, heldur aðeins aldri og 

kyni er ekki hægt að tengja þá við ákveðið nafn. 

Til að sem réttasta niðurstaða fáist er mikilvægt að svara eins heiðarlega og 

frekast er unnt og þætti mér vænt um að allir nemendur sjái sér fært að 

svara spurningunum en nemendum er að sjálfsögðu frjálst að hafna 

þátttöku. 

Takk fyrir og gangi ykkur vel. 
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Viðauki 5 

 

Sæl/sæll 

Bylgja Þráinsdóttir heiti ég og er kennari við Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar. 

Síðustu ár hef ég verið í M.Ed. nái í Náms- og kennslufræði  við Háskóla 

Íslands með upplýsingatækni sem kjörsvið. Í vetur er ég í námsleyfi og nú 

eftir áramót  vinn ég að lokaverkefni mínu. Verkefnið fjallar um netnotkun 

grunnskóla nemenda í 6. – 10. bekk í Fjarðabyggð. Leiðbeinandi minn er Dr. 

Sólveig Jakobsdóttir, dósent við Háskóla Íslands. 

Megin tilgangur verkefnisins er að athuga hver netnotkun ungmenna er, 

hvort hún hafi áhrif á daglegt líf þeirra og hvað er til ráða fyrir þá sem eiga í 

erfiðleikum með netnotkunina.  

 

Til að afla upplýsinga um netnotkunina verður spurningalisti lagður  fyrir 

fyrrgreindan nemendahóp. Auk þess langar mig að fá hugmyndir og punkta 

frá ykkur, sem öll vinnið eða hafið unnið með ungmennum í Fjarðabyggð, 

um reynslu ykkar af netnotkun ungmenna.  

Spurningalistinn er hér í viðhengi fyrir þá sem sjá sér fært að svara honum 

öllum eða hluta hans.  

Viljið þið láta mig vita hvort sem þið sjáið ykkur fært að svara listanum eða 

ekki. 

Endilega hafið samband ef eitt hvað er óljóst eða þið viljið meiri 

upplýsingar. 

Bestu kveðjur og fyrirfram þökk,  

Bylgja Þráinsdóttir 
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Viðauki 6 

 

Spurningar tengdar netnotkun ungmenna í 6. – 10. bekk allra grunnskóla í 

Fjarðabyggð. 

 

1. Hvernig myndir þú lýsa ungmenni sem hefur misst tök á netnotkun 

sinni? 

 

2. Getur þú séð í þínu starfi hvort kynið er líklegra til að ofnota netið? 

 

3. Getur þú séð í þínu starfi hvort yngri eða eldri grunnskóabörn eru 

líklegra til að ofnota netið? 

 

4. Hvað er það í fari ungmennis sem vekur grun hjá þér að 

netnotkunin sé vandamálið? 

 

 

5. Hefur þú orðið vör/var við að ungmenni kvarti undan líkamlegum 

vandamálum sem þú telur að sé vegna mikillar setu við tölvu, og 

hvað þá helst?  

 

 

6. Hefur þú orðið vör/var við að ungmenni kvarti undan andlegum 

vandamálum sem þú telur að sé vegna mikillar setu við tölvu, og 

hvað þá helst? 

 

7. Finnst þér netnotkun ungmenna koma niður á námi þeirra? 

 

8. Hvaða leiðir hefur þú farið til að aðstoða þessa einstaklinga til að ná 

stjórn á netnotkun sinni og hvernig hefur það gengið? 
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9. Telur þú að  hægt sé að hjálpa öllum ungmennum til að ná stjórn á 

netnotkuninni? 

 

10. Telur þú að uppeldisaðferðir foreldra hafi áhrif á það hvort 

einstaklingur verður háður netinu? 

 

11. Hvað telur þú að skólar (starfsfólk) geti gert til að aðstoða 

ungmennin? 

 

12. Hvað telur þú að best væri að gera fyrir ungmennin sem 

fyrirbyggjandi aðgerð? 

 

Eitthvað sem þið viljið koma á framfæri og hefur ekki verið spurt um. 
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