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Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar er vekja athygli á hegðun unglinga á Internetinu ásamt því 

að varpa ljósi á hvað þeir gera þar. Unglingar eru sá aldurshópur sem notar Internetið 

hvað mest og eru þeir virkir þátttakendur í netsamfélaginu en segja má að það sé orðið 

órjúfanlegur hluti af þeirra daglega lífi. Þekking þeirra á Internetinu og samskiptamiðlum 

er gríðarlega mikil og fer jafnvel fram úr þekkingu fullorðna fólksins. Unglingar nýta sér 

Internetið meðal annars til að takast á við þau verkefni sem unglingsárin fela í sér. Þau 

verkefni eru að átta sig á eigin hlutverki ásamt því að þróa með sér sjálfsmynd sem þau 

eru ánægð með. Internetið er vettvangur mikilla samskipta og skoðanaskipta og líta 

margir á það sem vettvang til að skapa ímynd út á við og komast að skoðunum annarra á 

sér. Samskipti á Internetinu virðast þó ekki lúta sömu reglum og gildum og í 

raunheiminum þar sem samskiptin eru yfirleitt frjálslegri í gegnum netið. Einnig verður 

fjallað um stafræna borgaravitund og um mikilvægi hennar fyrir foreldra og þá sem 

vinna með unglingum en með stafrænni borgaravitund geta þeir skipulega leiðbeint 

unglingum um ábyrga nethegðun og hvernig hægt er að nýta Internetið á uppbyggilegan 

hátt. Auk þess verður leitast við að svara spurningunni um hvert hlutverk foreldra, skóla 

og annarra aðila sem vinna með unglingum sé þegar kemur að netnotkun þeirra. 

Mikilvægt er að þeir séu vel upplýstir til að geta leiðbeint unglingum hvernig hægt er að 

nýta Internetið á uppbyggilegan hátt. Rannsóknir hafa sýnt fram á að bæði foreldrar og 

fagaðilar sem koma að velferð unglinga eru ekki nógu meðvitaðir um netnotkun þeirra 

og því ekki í stakk búnir til að takast á við þann vanda sem netnotkun getur haft í för 

með sér.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er 12 eininga lokaverkefni til BA gráðu í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Áhugi á efninu vaknaði í gegnum vinnu mína með unglingum þegar ég áttaði mig á því 

hversu stóran þátt samfélagsmiðlarnir eiga í lífi þeirra. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, 

Sigrúnu Harðardóttur, fyrir góða og faglega leiðsögn við gerð ritgerðarinnar. Einnig vil ég 

koma fram sérstöku þakklæti til Birnu Sigurðardóttur félagsráðgjafa hjá Velferðarsviði 

Reykjavíkurborgar fyrir yfirlestur. Að lokum langar mig að þakka móður minni, Stefaníu 

Sörheller, sem hvatti mig áfram og sýndi mér ómetanlegan stuðning.  
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1 Inngangur  

Þegar horft er til mannlífsins hefur ekkert svið þess orðið fyrir jafn miklum áhrifum af 

notkun Internetsins og samskipti fólks hvert við annað. Sumir fræðimenn hafa haldið því 

fram að tilkoma Internetsins hafi breytt því algerlega hvernig og hvenær fólk talar við og 

hefur samskipti við aðra í hvaða félagslega kerfi sem er (Shim, 2007). Með tilkomu 

Internetsins hefur tungumálið sem fólk notar breyst (Omar, 2014). Meira að segja 

tungumál félagslegra samskipta hefur breyst töluvert en í dag hannar fólk prófílana sína, 

hefur þá opna eða prívat. Fólk skilur eftir athugasemdir á vegg annarra einstaklinga, 

blokkar þá sem þeir vilja ekki hafa samskipti við eða bæta við vinum á samskiptasíður 

sínar. Svo virðist sem einstaklingar séu farnir að sjá samskiptamiðla sem leið til að hafa 

áhrif á sjálfsmynd sína, lífsstíl og félagsleg samskipti (Livingstone, 2008). 

Unglingar eru líklegri til að sýna tækniþróuninni meiri áhuga en fullorðnir og 

sérstaklega samskiptamiðlum en þeir virðast einnig nýta sér þá á fjölbreyttari hátt (Van 

Volkom, Stapley og Amaturo, 2014). Unglingar í dag eru langflestir virkir notendur 

samskiptamiðla og í raun má segja að þeir séu fyrsta kynslóðin sem elst upp með 

greiðan aðgang að Interneti (Herga, 2012). Með vaxandi vinsældum Internetsins er það 

orðið órjúfanlegur hluti af daglegu lífi unglinga sem eru sá aldurshópur sem notar 

Internetið mest (Jiang, 2014). Stór hluti unglinga eyðir miklum tíma á Internetinu og 

með tilkomu snjalltækjanna hefur aðgangur að Internetinu aldrei verið auðveldari. 

Unglingar eru margir hverjir tengdir við Internetið í gegnum símana sína allan daginn og 

eiga í samskiptum við marga á hverjum degi í gegnum alls kyns samskiptamiðla. Margir 

upplifa því að mikilvægt sé að athuga reglulega á snjallsímana sína til að vera vissir um 

að missa ekki af einhverju sem þeir telja mikilvægt. Það er því oft á tíðum talsvert áreiti 

sem unglingar verða fyrir í gegnum snjallsímana sem sýna oft mörg skilaboð á 

klukkutíma (Chisholm, 2014). Rannsóknir hafa sýnt fram á að unglingar kjósa heldur að 

hafa samband við hvern annan í gegnum Internetið en að nýta aðrar leiðir til samskipta 

eins og í gegnum síma (Shim, 2007). Unglingar líta á Internetið sem góðan vettvang til að 

þróa og móta eigin sjálfsmynd ásamt því að hafa samskipti við aðra án eftirlits foreldra 

eða annarra fullorðinna. Viðbrögð annarra við því hvernig unglingurinn kynnir sig sem 

persónu hefur áhrif á það hvernig sjálfsmynd hans mótast. Ef hann fær viðbrögð sem 
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hann telur góð er hann líklegri til að halda áfram þeirri hegðun sem hann hefur sýnt á 

Internetinu en ef viðbrögðin væru ekki í samræmi við væntingar hans (Hooper og 

Kalidas, 2012). 

Markmið þessarar ritgerðar er að vekja athygli á hegðun unglinga á Internetinu 

ásamt því að varpa ljósi á það hvað þeir gera þar. Einnig verður leitast við að svara 

spurningunni um hvert hlutverk foreldra, skóla og annarra aðila sem vinna með 

unglingum sé þegar kemur að netnotkun þeirra. Auk þess verður lagt upp með að svara 

spurningunni hvað stafræn borgaravitund er og hvers vegna hún er mikilvæg fyrir þá 

aðila sem nefndir voru að ofan til að geta sinnt betur hlutverkum sínum.  

Í öðrum kafla er fræðileg umfjöllun um unglingsárin og þau verkefni sem unglingar 

kljást við. Þar verður fjallað um félagsmótunarkenningar nokkurra kennismiða til að 

skilja betur hvað í umhverfi unglings getur haft áhrif á hegðun hans og líðan. Í framhaldi 

verða gerð skil á vistfræðikenningu Bronfenbrenner vegna þess að hann fjallar um bæði 

um nær- og fjærumhverfið sem hefur áhrif á einstaklinginn og hvernig það mótar 

hegðun hans. Í þriðja kafla verður stuttlega gerð grein fyrir þeim vefsíðum sem unglingar 

nota mikið og fjallað er um í ritgerðinni. Þá verður fjallað um unglinga á Internetinu, 

hegðun þeirra þar inn á og samskipti þeirra við aðra í gegnum samskiptamiðla. Í fjórða 

kafla verður umfjöllun um stafræna borgaravitund þar sem hugtakinu verður gerð 

ítarleg skil. Í fimmta kafla verður fjallað um hlutverk foreldra, skóla og annarra stofnana 

ásamt því að gera grein fyrir aðkomu fagaðila svo sem félagsráðgjafa. Í kafla sex verða 

niðurstöður settar fram og ræddar í ljósi þeirra kenninga sem fjallað er um í öðrum 

kafla. Ályktanir verða dregnar um nokkur stefnumótunaratriði til framþróunar í 

málaflokknum.  
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2 Kenningar um þroska barna og unglinga 

2.1 Unglingsárin 

Unglingsárin eru tími mikilla líkamlegra, andlegra og félagslegra breytinga og eru þessi ár 

sá tími sem einstaklingar eru hvað mest að móta sjálfsmynd sína og persónuleika 

(Weber og Mitchell, 2008). Fyrstur til að skilgreina unglingsárin sem ákveðið hugtak var 

bandaríski sálfræðingurinn G. Stanley Hall en hann kom fyrst fram með hugtakið árið 

1905 þegar hann gaf út bók sem ber titilinn Adolescence (Árni Guðmundsson, 2007). 

Unglingsárin eru það tímabil í lífi einstaklinga þegar þeir þroskast frá því að vera barn 

yfir í að verða fullorðin manneskja. Meðal breytinga sem unglingar ganga í gegnum eru 

breytingar á kynhneigð, kynþroska, ábyrgð vegna fullorðinshlutverka ásamt breytingum 

á samböndum við jafningja. Fyrir flesta eru þessi ár einnig tímabil umbreytinga, til að 

mynda eignast þeir margir nýja vini, byrja í sinni fyrstu vinnu og stofna jafnvel til 

ástarsambanda (Weber og Mitchell, 2008). 

Margir fræðimenn hafa fjallað um þau verkefni sem unglingar þurfa að takast á við. 

Vert er að hafa í huga að hver og einn fer mismunandi í gegnum þessar breytingar því 

þroski er einstaklingsbundinn. Sumir ná fljótt ákveðnum þroska á meðan aðrir eru 

lengur að því. Mikill munur getur verið milli einstaklinga á sama aldri en eins getur eitt 

ár skipt sköpum í þroska og því er oft mikill munur á unglingum sem eru 13 ára eða 15 

ára. Hvernig litið er á unglingsárin fer einnig eftir menningu og samfélaginu sem 

einstaklingar búa í. Þar sem samfélagið breytist stöðugt er félagslegt samhengi og 

umhverfi unglinga því einnig ólíkt milli kynslóða og upplifun þeirra af unglingsárum því 

frábrugðin (Beckett og Taylor, 2010).  

 Þær miklu breytingar sem eiga sér stað á unglingsárunum ásamt óvissu um eigin 

sjálfsmynd og ótti við að missa það gamla getur kallað fram alls kyns viðbrögð hjá fólki 

sem líkja má við áfall eða kreppuástand. Kröfur samfélagsins í átt að einstaklingshyggju 

gerir kröfur til unglingsins um að takast á við þroskakreppuna sjálfur með þeim tækjum 

sem samfélagið býður upp á helst án foreldranna. Þó þessi breyting taki tíma er 

mikilvægt að hafa í huga að unglingar þurfa að aðlagast þessum nýju breytingum og ekki 

er víst að þeir viti hvernig þeir eigi að takast á við það sem er að gerast. Á þessum árum 

fara áhrif vina að aukast en jafnframt dregur úr áhrifum frá foreldrum. Unglingurinn 

finnur oft fyrir aukinni þörf til að vera sjálfstæður og byrjar að skapa sjálfsmynd 
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sjálfstæðs einstaklings sem er óháður foreldrum sínum. Á þessum árum hefur 

unglingurinn því mikla þörf fyrir bæði stuðning og skilning þeirra sem eru í kringum hann 

(Beckett og Taylor, 2010).  

Sálfræðingurinn Erik H. Erikson kom fram með lífsskeiðakenningu um sálfélagslegan 

þroska einstaklinga. Þar fjallaði hann um þróun sjálfsins hjá einstaklingum þar sem hann 

lagði ríka áherslu á félagslegan þroska en samkvæmt honum er sú þróun í gangi alla ævi. 

Erikson setti upp líkan þar sem hann skipti þessari þróun upp í stig en á hverju stigi er 

ákveðin lífskreppa eða verkefni sem einstaklingur verður að ljúka til að komast á næsta 

stig. Útkoman getur bæði verið ásættanleg og óásættanleg en það fer eftir því hvernig 

fólk tekst á við þau verkefni sem einkenna hvert stig fyrir sig. Í umfjöllun sinni um 

unglingsárin greinir Erikson frá þeim verkefnum sem unglingar eru að takast á við. 

Samkvæmt honum er kreppuástand þessa lífsskeiðs óvissa um eigið hlutverk en ásamt 

því velta unglingar vöngum yfir því hverjir þeir raunverulega séu. Unglingar upplifa að 

þeir séu að missa öryggi fortíðar og eru ekki ennþá búnir að átta sig á kröfum sem 

gerðar eru til þeirra og eigin hlutverki (Beckett og Taylor, 2010). Í leit sinni að hlutverki 

sækjast unglingar mikið í skoðanir annarra og byggir hugmynd þeirra um eigið hlutverk 

töluvert á væntingum annarra og skoðunum þeirra. Internetið er vettvangur mikilla 

samskipta og skoðanaskipta og því líta margir á það sem kjörið umhverfi til að komast 

að skoðunum annarra á sér (Herga, 2012). Þegar unglingar ljúka þessu stigi þróunar 

sjálfsins samkvæmt Erikson eiga þeir að hafa öðlast getuna til að takast á við nýjar 

kröfur sem fylgja fullorðinsárunum og vera búnir að skilgreina eigin persónuleika innan 

félagslega kerfisins sem þeir sjálfir skilja og eru öruggir með (Beckett og Taylor, 2010). 

2.2 Félagsmótunarkenningar 

Til að reyna að skilja eðli manneskjunnar og þá þætti sem hafa áhrif á hegðun hennar er 

mikilvægt að skoða hana í umhverfi sínu. Flestar kenningar sem snúa að félagsmótun 

einstaklinga leitast við að útskýra hvernig fólk lærir að falla inn í ákveðna hópa eða 

félagslegar aðstæður (Tallman, Marotz-Baden, Pindas og Rossi, 1983). Hér verður fjallað 

um fjóra kennismiði og kenningar þeirra um félagsmótun barna og ungmenna en þeir 

hafa allir haft gríðarlega þýðingu varðandi félagsmótun barna og unglinga (Árni 

Guðmundsson, 2007). 
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Kennismiðurinn George Herbert Mead sérhæfði sig í að skilja samskipti einstaklinga 

og færni þeirra í að setja sig í flóknar félagslegar aðstæður (Tallman, Marotz-Baden, 

Pindas og Rossi, 1983). Hann setti fram kenningu ásamt félagsfræðingnum Charles 

Cooley um áhrif félagslegra samskipta á þróun sjálfsmyndar. Cooley og Mead héldu því 

fram að sjálfsmyndin mótaðist vegna félagslegra samskipta við aðra og viðbragða 

annarra. Mead kom fyrstur fram með hugtakið hið félagslega sjálf en hann taldi að 

sjálfið væri í þróun alla ævi og mótaðist vegna hins félagslega umhverfis (Shaffer og 

Kipp, 2011). Félagslega umhverfið er í stöðugri þróun og með tilkomu tækninnar sem 

hefur verið að ryðja sér til rúms er mikilvægt að gera sér grein fyrir hvaða áhrif það 

hefur á félagslega umhverfið (Ohler, 2011). Mead taldi að sjálfið væri ekki meðfætt 

heldur mynduðu einstaklingar skoðun á sjálfum sér byggða á því hvernig þeir upplifðu 

að aðrir sæju sig og í gegnum samskipti við aðra. Þannig væri sjálfið í stöðugri þróun og 

mótaðist í gegnum félagsleg samskipti (Shaffer og Kipp, 2011). 

 Eins og áður kom fram var sálfræðingurinn G. Stanley Hall fyrstur til að koma 

með hugtakið unglingsár en hann skipti þroskaskeiðum einstaklings í fjögur lífsskeið, 

ungabarn, barn, ungling og hinn fullorðna einstakling. Ólíkt Mead hélt Hall því fram að 

sjálfið væri að vissu leyti meðfætt og einstaklingar fæddust með ákveðna eiginleika. 

Hann taldi að ekki væri hægt að breyta þeim eiginleikum sem einstaklingar erfðu og 

óæskilegt væri að reyna að breyta þeim. Hann taldi lykilatriði uppeldis vera samspil 

umhverfis og erfða ásamt endurtekningu og reynslu. Barnið yrði líkt og kynslóðirnar á 

undan að fá að prófa sig áfram til að átta sig á sínum eiginleikum, öðruvísi kæmu hinir 

erfðu eiginleikar ekki í ljós (Árni Guðmundsson, 2007).  

Heimspekingurinn og menntunarfræðingurinn John Dewey setti fram kenningu um 

félagsmótun barna sem hann byggði á kenningu Hall. Þessi kenning hefur verið þekkt 

sem Learning by doing en ásamt henni er hann þekktur fyrir að vera einn af þeim fyrstu 

sem kom fram með hugtakið verkhyggja (e. pragmatism). Þungamiðja kenninga Dewey 

felst í því að lærdómur barna verði að vera í gegnum þátttöku og þannig gefist þeim 

tækifæri til að endurskapa þekkingu sína. Hann taldi að við gerð námsáætlana væri 

mikilvægt að byggja á samþættingu námsgreina og reynsluheimi barna svo skólanámið 

væri sem árangursríkast fyrir börnin (Árni Guðmundsson, 2007). Þó kenningar Dewey 

hafi aðallega snúið að börnum má þó yfirfæra kjarna þeirra yfir á netnotkun unglinga, 
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það er að segja að mikilvægt sé að þau læri að nota Internetið með þátttöku undir 

leiðsögn fullorðinna.  

 Danski félagssálfræðingurinn Arne Sjølund fjallaði mikið um áhrif mismunandi 

hópa á hegðun einstaklinga. Í bók sinni Gruppepsykologi fjallar Sjølund um hvernig 

mismunandi hópar hafa ólíka þýðingu fyrir einstaklinginn og hvernig staða hans í 

hverjum hóp hefur áhrif á hegðun hans. Hegðun einstaklinga fer að miklu leyti eftir því 

hvaða hópum þeir tilheyra, hvaða þýðingu þeir hafa fyrir þá og hver félagsleg staða 

þeirra er innan hópsins. Kjarni kenninga hans felst í því að hópurinn sem einstaklingur 

tilheyrir hafi sterk áhrif á hegðun hans. Einstaklingar spegla sig þannig í samskiptum 

sínum við aðra hópmeðlimi sem hefur áhrif á mótun einstaklingsins (Sjølund, 1974). 

2.2.1 Vistfræðikenning Bronfenbrenner 

Sálfræðingurinn og kennismiðurinn Urie Brofenbrenner kom fram með 

vistfræðikenninguna þar sem hann telur umhverfið vera stærstan áhrifavald á mótun 

einstaklings. Bronfenbrenner byggði kenningu sína að hluta á hugmyndum 

sálfræðingsins Kurt Z. Lewin um tengsl persónuleika og umhverfis á mótun einstaklings. 

Hann taldi að ef skilja ætti þroskaferli einstaklinga væri mikilvægt að greina aðstæður 

þeirra ásamt gagnvirkni afla í ytra umhverfi þeirra (Bronfenbrenner, 1979). Hann setti 

fram módel þar sem hann skipti áhrifum umhverfis á einstaklinginn í fjögur vistkerfi, 

nærkerfi (e. microsystem), millikerfi (e. mesosystem), stofnanakerfi (e. exosystem), og 

lýðkerfi (e. macrosystem). Seinna bætti hann við lífkerfi (e. chronosystem) sem er 

tímaþáttur. Einstaklingurinn er miðpunktur þessa lagskipta kerfis sem samtvinnast og 

hefur áhrif á hin kerfin ásamt því að hafa áhrif á einstaklinginn sjálfan en auk þess hefur 

einstaklingurinn áhrif á kerfin (Beckett og Taylor, 2010; Bronfenbrenner og Evans, 2000) 

 Nærkerfið er umhverfið sem er næst einstaklingnum og hann er í beinum 

samskiptum við, til dæmis vinir, fjölskylda eða skóli. Þó þetta sé allt í nærkerfi 

einstaklings þá er hver þáttur sér kerfi, það er að segja vinir eru eitt nærkerfi og 

fjölskyldan annað. Samkvæmt vistfræðikenningunni er einstaklingur ekki eingöngu 

þiggjandi samskipta við fólk í nærkerfinu heldur leggur hann einnig sitt af mörkum til að 

byggja upp tengsl við það. Millikerfið felur í sér tengsl milli nærkerfanna og áhrifa þeirra 

hvert á annað. Það inniheldur öll þau tengsl og samskipti sem eiga sér stað milli 

nærkerfa. Til dæmis getur reynsla einstaklings af samskiptum við fjölskyldu sína haft 
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áhrif á hvernig samskipti hans eru innan skólans eða við vini sína. Í stofnanakerfinu eru 

umhverfis- og félagslegir þættir sem tengjast einstaklingnum óbeint en hafa samt sem 

áður áhrif á aðstæður hans. Þessir þættir geta til dæmis verið yfirvöld, skólakerfið, 

félagsleg aðstoð eða fjölmiðlar. Ysta lagið kallar Bronfenbrenner lýðkerfi en það eru 

þættir eins og menning, viðhorf, gildi, lög og reglur sem móta samfélagið í heild og hefur 

því áhrif á öll vistkerfin og þar af leiðandi einstaklinginn. Lífkerfið gengur þvert á hin 

fjögur kerfin og fjallar um tímaþáttinn. Með því er átt við lengd tíma sem einstaklingar 

verða fyrir áhrifum frá kerfunum. Eftir því sem áhrifin vara lengur þeim mun líklegri eru 

þau til þess að rista dýpra og hafa áhrif á þroska einstaklings. Samkvæmt 

Bronfenbrenner er mikilvægt að einstaklingar innan hvers kerfis séu meðvitaðir um sín 

hlutverk og taki ábyrgð varðandi hegðun barna og unglinga vegna þess að öll þessi kerfi 

hafa áhrif hvort á annað (Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner, 1994). 

2.3 Félagsfærni  

Ekki kemur öllum fræðimönnum saman um skilgreiningu á félagsfærni en ljóst er að þeir 

sem eru með lélega félagsfærni eiga oft erfiðara en aðrir með að aðlagast félagslega og 

sterk fylgni er milli félagsfærni og andlegrar- og líkamlegrar heilsu einstaklinga. Góð 

félagsfærni eykur velgengni einstaklinga í lífinu og eru einstaklingar með slíka færni til 

að mynda líklegri en aðrir til að vera ráðnir í vinnu (Semrud-Clikeman, 2007).  

Félagsfærni er hæfileikinn til að sjá aðstæður annarra frá þeirra sjónarhorni en 

lykillinn að því eru góð samskipti við aðra. Einnig felst það í því að læra af fyrri reynslu og 

yfirfæra þann lærdóm í síbreytilegt félagslegt landslag. Hæfileikinn til að bregðast við á 

viðeigandi og sveigjanlegan hátt gefur til kynna getu einstaklings til að takast á við 

mismunandi félagslegar aðstæður. Félagsfærni er sá grunnur sem fólk byggir á í 

samskiptum við aðra en einnig það sem börn byggja á þegar þau þróa viðhorf til sjálfs 

síns og eigin hegðunar. Reynsla af félagslegum samskiptum er nátengd tilfinningalegri 

hæfni en það er ekki algengt að félagsfærni sé til staðar án þess að ákveðnu 

tilfinningalegu jafnvægi sé náð. Félagsfærni er nátengd hegðun einstaklinga og felur 

meðal annars í sér samskiptahæfni og er þá bæði átti við yrt og óyrt samskipti. Það sem 

hefur áhrif á félagsfærni einstaklinga er meðal annars umhverfi hans en engu að síður 

skipta skapgerð og uppeldi töluverðu máli. Félagsfærni er mikilvæg til að samskipti 

einstaklinga við aðra séu góð og mikilvægt er að yfirfæra félagsfærni yfir á samskipti við 
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aðra á Internetinu. Grunnurinn að félagsfærni hvers og eins byggir á sambandi hans við 

foreldra sína og jafningja og hefur áhrif á hvernig félagsfærni og jákvæð samskiptahæfni 

þróast hjá einstakling. Slíkt samband má rekja allt til fyrstu ára barns og hvernig 

samskiptum móður og ungabarns er háttað. Í gegnum samband sitt við móður eða 

foreldra lærir barn mannleg samskipti og hvernig bregðast á við óvæntum aðstæðum 

(Semrud-Clikeman, 2007). 

Einstaklingar sem ekki ná að þróa með sér félagsfærni eru í meiri hættu en aðrir að 

greinast með félagsfælni. Samkvæmt greiningarviðmiðum ICD-10 er félagsfælni (e. 

social phobia) þegar ótti fólks við athugun annarra á þeim leiðir til þess að það forðast 

félagslegar aðstæður. Þeir sem þjást af félagsfælni eru oft með lágt sjálfsmat og 

einstaklega hræddir við gagnrýni annarra. Í alvarlegum tilvikum geta samskipti við aðra 

leitt til felmturskasta (e. panic attack) hjá mjög félagsfælnum einstaklingum. Hjá börnum 

er félagskvíði (e. social anxiety disoreder of childhood) óvenjulegur kvíði sem myndast 

hjá börnum í aðstæðum sem eru þeim nýjar eða einkennilegar eða á einhvern hátt 

félagslega ógnandi (World Health Organization, 2015). Útfrá þeim kenningum sem 

fjallað var um að ofan um hve sterk áhrif umhverfsins og félagslegra samskipta hafa á 

einstakling ber að huga að samskiptum þessara einstaklinga við aðra. Félagsfælni getur 

haft mikil áhrif á félagsleg samskipti einstaklinga og félagslega virkni þeirra. Félagsfælnir 

einstaklingar upplifa gjarnan minni tengsl við vini sína og fjölskyldu og vantar oft 

félagslegt samþykki frá jafningjum sínum. Einnig eru þeir síður líklegri til að sækjast eftir 

samskiptum við aðra og því hætta á að þá skorti þann lærdóm sem aðrir draga af 

samskiptum sínum við aðra (La Greca og Lopez, 1998). Fólk sem þjáist af félagsfælni 

sækir frekar í samskipti við fólk í gegnum Internetið vegna þess að það upplifir ákveðna 

fjarlægð við þá sem það á samskipti við og auðveldar þeim því að tjá sig við þá. Vegna 

skorts á samskiptahæfni getur því verið að samskipti þessara einstaklinga við aðra leiði 

af sér vanlíðan hjá annað hvort hinum félagsfælna eða þeim sem hann á í samskiptum 

við (Valkenburg og Peter, 2007). 
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3 Unglingar á samskiptamiðlum 

Í sýndarveruleikaheimi Internetsins má segja að einstaklingur geti í raun búið til 

stafrænan holdgerving af sjálfum sér og ráðið því alveg hvernig hann er óháð 

raunheiminum. Með öðrum orðum getur hann búið til ákveðinn karakter sem hann er á 

Internetinu og skapað sér þannig ímynd sem hann er ánægður með. Eins og fram kom í 

öðrum kafla er uppgötvun á eigin sjálfsmynd eitt helsta verkefni unglingsáranna og eru 

þau ár þar sem sjálfsmynd einstaklings er í mestri mótun. Því er ekki að undra að 

unglingur búi sér til þá ímynd af sjálfum sér sem hann telur að falli sem best inn í hópinn 

meðan hann er óviss um eigin sjálfsmynd og hlutverk í raunheiminum. Fyrir marga 

unglinga er Internetútgáfan af þeim mikilvægari en raunútgáfan vegna þess að hann 

hefur fulla stjórn á því hvernig hann lítur út á Internetinu (Weber og Mitchell, 2008). 

Samkvæmt Sjølund (1974) er mótun einstaklings ekki eingöngu fólgin í því hvernig 

einstaklingurinn mótar sína eigin hegðun heldur er hún flókið samspil samskipta við 

hópmeðlimi og væntinga þeirra til einstaklingsins. Þannig má ætla að það sem hann 

setur á Internetið fari eftir því hvernig hóp unglingurinn umgengst og hver staða hans er 

í hópnum. Einnig hefur jafningjahópurinn áhrif á það hvernig hegðun er viðurkennd 

bæði í raunheiminum og netheiminum og líklegt að unglingur reyni að tileinka sér hana 

til að falla inn í hópinn. Internetið er auk þess góður vettvangur fyrir unglinga til að finna 

svör við þeim ótal spurningum sem á þeim brenna. Leitin getur bæði verið meðvituð og 

ómeðvituð en oft á tíðum finna þeir svör við spurningum sínum um hvernig þeir eigi að 

haga sér og vera til að verða samþykktur af jafningjahópnum (Weber og Mitchell, 2008). 

Niðurstöður þeirra rannsókna sem gerðar hafa verið á áhrifum Internetsins á 

félagsleg samskipti hafa ekki allar verið á sama veg. Niðurstöður sumra rannsókna hafa 

verið á þá leið að Internetið hafi yfir höfuð jákvæð áhrif á félagsleg samskipti ungmenna 

við jafningja sína og foreldra vegna þess hve margar leiðir eru til þess að hafa samskipti 

við aðra með hjálp tækninnar. Hins vegar eru töluvert fleiri rannsóknir sem sýna fram á 

neikvæð áhrif aukinnar netnotkunar á félagsleg samskipti ungmenna við sitt nánasta 

umhverfi. Meðal niðurstaðna rannsókna sem leiða í ljós neikvæð áhrif á félagsleg 

samskipti er minni þörf ungmenna til samskipta við aðra augliti til auglitis, það er að 

segja þau finna minni þörf hjá sér til að verja tíma saman með fjölskyldu sinni og vinum 
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og taka þátt í félagslegum athöfnum. Það hefur í för með sér að fleiri ungmenni finna 

fyrir einmanaleika með aukinni notkun Internetsins. Auk þess eru samskipti sem eiga sér 

stað augliti til auglitis mikilvæg fyrir tengslamyndun einstaklinga (Shim, 2007). 

Árið 2010 voru 93% heimila á Íslandi með tölvu á heimilinu og 92% voru með 

Internetttenginu (Hagstofa Íslands, 2010). Miðað við hve ör tækniþróunin hefur verið 

síðust ár má gera ráð fyrir að þetta hlutfall sé orðið hærra í dag. Í könnun sem Capacent 

lagði fyrir unglinga á vegum SAFT fyrir börn og ungmenni í fjórða til tíunda bekk í 

grunnskólum árið 2013 kom í ljós að tæplega 80% svarenda notaði Internetið daglega og 

tæplega 67% fóru á Internetið nokkrum sinnum á dag. Í samanburði við eldri rannsóknir 

um netnotkun ungmenna hefur netnotkun ungmenna aukist umtalsvert en árið 2003 

voru einungis 23% sem sögðust fara nokkrum sinnum á dag á Internetið (Capacent 

Gallup, 2013-a). 

SAFT er skammstöfun sem stendur fyrir samfélag, fjölskylda og tækni og er 

vakningarátak fyrir, börn og unglinga, foreldra, skólakerfi og netþjónustuaðila sem 

miðar að öruggri og ábyrgri nethegðun. Átakið er hluti af aðgerðaáætlun 

Evrópusambandsins en SAFT er í samtarfi við önnur lönd í þessu verkefni. Um er að 

ræða verkefni sem hefur það markmið að hægt sé að njóta Internetsins á jákvæðan og 

uppbyggilegan hátt með því að efla vitund almennings á siðferði á Internetinu, 

persónuvernd, fjölmiðlalæsi, farsímaöryggi og tölvuleikjum. Þetta er meðal annars gert 

með því að dreifa kennsluefni í skóla og fræða unglinga og foreldra þeirra til að þeir geti 

betur aðstoðað börn sín að njóta Internetsins á jákvæðan hátt (SAFT, e.d.-a). 

3.1 Skilgreiningar á vinsælum vefsíðum  

3.1.1 Facebook 

Facebook var stofnað árið 2004 af hinum 19 ára gamla Mark Zuckerberg sem hannaði 

síðuna fyrir samnemendur sína við Harvard háskóla í Bandaríkjunum. Árið 2006 var 

opnað fyrir aðgengi almennings að síðunni og hefur Facebook notið gríðarlegra vinsælda 

um allan heim (Zaremohzzabieh, Samah, Omar, Bolong, og Kamarudin, 2014). Facebook 

er samskiptasíða en markmiðið er að skapa vettvang á Internetinu til að deila 

upplifunum með vinum sínum og opna heim sinn fyrir öðrum. Fólk notar Facebook til að 

halda sambandi við ættingja og vini, kynnast öðru fólki, komast að því sem er að gerast í 
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kringum það ásamt því að deila upplýsingum um sig með öðrum og tjá sig um það sem 

skiptir það máli (Facebook, e.d.-a). 

3.1.2 Instagram 

Instagram er samskiptamiðill sem hefur notið mikilla vinsælda meðal ungs fólks og ekki 

síst unglinga en á þessum netmiðli setja notendur inn myndir eða myndbönd sem aðrir 

geta séð. Hægt er að hafa síðuna sína stillta þannig að eingöngu þeir sem viðkomandi 

samþykkir sjái myndirnar hans og myndbönd en einnig er hægt að hafa opinn aðgang 

svo hver sem er geti séð það sem sett er inn. Hugmyndin að baki Instagram er að hanna 

vettvang til að deila atburðum úr lífi sínu með öðrum í gegnum röð mynda. Notendur 

taka myndir til dæmis á snjallsíma og geta svo breytt litum myndanna í forritinu ásamt 

því að setja texta undir þær áður en þær eru settar á síðuna þeirra. Stofnendur 

Instagram segja markmið miðilsins vera að leyfa einstaklingum að upplifa andartök vina 

sinna í gegnum myndir þeirra ásamt því að deila sínum myndum með öðrum. Þeir segja 

heiminn nánari með þessum hætti og tengjast í gegnum slíkar myndir (Instagram, e.d.). 

3.1.3 Snapchat 

Snapchat er annar vinsæll samskiptamiðill meðal unglinga en það gefur þeim tækifæri til 

að senda myndskilaboð til vina sinna. Talað er um að senda snap en það getur annað 

hvort verið mynd eða stutt myndband sem tekin eru upp og send til annarra í gegnum 

snjalltæki. Markmið þessa samskiptamiðils er að gera samskipti milli einstaklinga 

sjónræn og skemmtileg. Snap getur birst í mesta lagi tíu sekúndur á skjá eftir að það 

hefur verið opnað en sá sem sendir það ræður fjölda sekúndna sem viðtakendur geta 

skoðað skilaboðin. Hins vegar geta viðtakendur vistað myndina með ýmsum hætti til 

dæmis með því að taka skjáskot (e. screenshot) af myndinni og því er aldrei hægt að 

treysta á að myndskilaboð sem send eru til vina í gegnum Snapchat eyðist eftir að 

skilaboð eru opnuð (Snapchat, e.d.).  

3.1.4 Tumblr 

Tumblr er samskiptamiðill sem hefur notið vinsælda meðal unglinga og markaðssetur sig 

sem miðil þar sem einstaklingar geta deilt hverju sem er með lítilli fyrirhöfn. Hér er um 

að ræða þar til gerðar smábloggsíður (e. microblog) þar sem notendur geta sett inn 

texta, myndir, orðatiltæki eða mynbönd. Notendur Tumblr geta einnig fylgst með öðrum 
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notendum séu þeir ekki með sínar síður lokaðar fyrir öðrum. Ólíkt Facebook og 

Instagram eru þær myndir og textar ekki endilega um persónulegt líf einstaklinga heldur 

eru margar síður tileinkaðar ákveðnum lífsstíl sem notendur telja eftirsóknarverðan. 

Tumblr er gríðarlega vinsælt og koma margar milljónir mynda og myndbanda á síðuna á 

hverjum degi (Tumblr, e.d.). 

3.2 Hegðun unglinga á samfélagsmiðlum 

Þeir fræðimenn sem fjallað hafa um netnotkun barna og unglinga hafa fjallað mikið um 

mikilvægi þess að fylgjast með því hvað ungmenni eru að gera á Internetinu. Þó 

mikilvægt sé að rannsaka hve miklum tíma þau eyða á Internetinu sé töluvert 

mikilvægara að komast að því hvað það er sem þau eru að skoða þar (Anderson og 

Hanson, 2009).  

Ein helsta ástæða þess að ungmenni eyða jafn miklum tíma á Internetinu og raun 

ber vitni er þörf fyrir samskipti í umhverfi sýndarveruleika Internetsins. Að auki líta þau á 

Internetið sem stað þar sem þau geta fullnægt þörf sinni fyrir að fá mat annarra á 

sjálfum sér og tjá sig. Erikson fjallar um unglingsárin sem lífsskeið þar sem unglingar eru 

að móta persónuleika og komast að eigin viðhorfum og gildum. Ef kenningar hans eru 

settar í samhengi við netnotkun unglinga mætti segja þeir litu á Internetið sem kjörinn 

vettvang til þess (Herga, 2012; Beckett og Taylor, 2010). Internetið veitir unglingum 

umhverfi þar sem þeir fylgjast með og læra ákveðin viðhorf og gildi innan alþjóðlegs 

samfélags. Internetið er ekki síður vettvangur þar sem unglingar tileinka sér ákveðna 

hegðun en segja má að með þátttöku í netsamfélaginu læri þeir að verða meðlimir í 

alþjóðlegu samfélagi (Lee og Conroy, 2005). 

Í niðurstöðum rannsóknar á vegum Rannsóknar og greiningar á högum og líðan 

nemenda í áttunda, níunda og tíunda bekk árið 2014 kom í ljós að algengast er að 

unglingar eyði tíma sínum á Internetinu á samskiptamiðlum, að spila tölvuleiki eða að 

horfa á myndir, þætti eða myndbönd. Meðal annars kom fram að um 90% ungmenna 

eyða hálftíma eða meira á dag á einhvers konar samskiptasíðum eins og Facebook, 

Instagram, Tumblr eða Snapchat og þar af voru rúmlega 14% sem eyddu meira en 

fjórum tímum á dag á slíkum síðum. Einnig eyða unglingar töluverðum tíma í að horfa á 

myndir, þætti eða myndbönd annað hvort í tölvu eða sjónvarpi á hverjum degi. Einungis 

8,5% sögðust eyða nær engum tíma í slíkt. Minna var um að unglingar spiluðu tölvuleiki 
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á Internetinu en um 60% sögðu að þeir eyddu nær engum tíma á hverjum degi í slíkt 

(Rannsóknir og greining, 2014). 

 Samfélagsmiðlar í dag eru að miklum hluta byggðir á myndum sem fólk setur inn 

af annað hvort sjálfum sér eða öðrum eða af einhvers konar athöfn. Myndirnar eru 

ætlaðar til að sýna öðrum hvernig lífi viðkomandi lifir og taka unglingar virkan þátt í því. 

Því hafa spurningar vaknað hvort verið er að fanga raunveruleikann með myndum eða 

hreinlega búa hann til. Unglingar eru oft með fleiri en einn aðgang á Instagram, 

Facebook, Snapchat eða Tumblr og nýta sér þessa miðla til að búa til líf sem þeir vilja 

deila með öðrum. Hætta er á að einstaklingar taki við þessum myndrænu upplýsingum 

frá öðrum og miði við eigið líf sem oft virðist lítilsvert í samanburði við myndir annarra 

(Callahan, 2015). Samanburður við aðra á Facebook getur haft mikil áhrif á líkamsvitund 

unglinga og ekki síst ungra stúlkna sem eiga á hættu að skammast sín fyrir eigin líkama 

og jafnvel þróa með sér átröskunarsjúkdóma (Manago, Ward, Lemm, Reed og Seabrook, 

2015). 

3.2.1 Selfie 

Í dag er gríðarlega vinsælt meðal unglinga að taka af sér sjálfsmyndir og fáir unglingar 

sem ekki þekkja orðið selfie sem oftast er notað yfir sjálfsmyndir. Þó sjálfsmyndir séu 

ekki nýtt fyrirbæri í sjálfu sér hafa vinsældir þeirra aukist gífurlega með tilkomu 

snjallsíma sem eru með myndavél á báðum hliðum símans svo hægt er að sjá myndina 

þegar verið er að taka hana. Einnig má tengja auknar vinsældir sjálfsmynda við aukna 

notkun samskiptamiðla á borð við Instagram, Snapchat og Facebook. Ekki er eingöngu 

um að ræða sjálfsmyndir af einum einstakling heldur hafa færst í aukana svokallaðar 

hópsjálfsmyndir. Með hópsjálfsmyndum er átt við þegar einstaklingar taka selfie af sér 

með nokkrum einstaklingum. Vinsældir selfie eru orðnar svo miklar að framleidd hefur 

verið sérstök selfiestöng sem margir hafa fjárfest í. Hún gerir það að verkum að myndin 

er tekin úr meiri fjarlægð en þannig hjálpar hún fólki að taka betri sjálfsmyndir. 

Niðurstöður nýrrar eigindlegrar rannsóknar sem gerð var á sjálfsmyndatökum 

ungmenna í Kóreu leiddi í ljós að margir unglingar taka sjálfsmyndir til þess að sjá sjálfan 

sig á mismunandi andartökum. Það hefur áhrif á það hvernig þeir sjá sjálfan sig og móta 

eigin sjálfsmynd. Góð selfie skiptir miklu máli fyrir unglinga og eykur sjálfstraust þeirra 

töluvert. Því er líklegra að unglingar taki myndir af sjálfum sér og deili með öðrum þegar 
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þeir eru ánægðir með útlit sitt, andlitsfarðinn er vel heppnaður, hárið er fínt og þeir eru 

í fötum sem þeim finnst flott. Þetta er leið þeirra til að skapa ímynd út á við og eru því 

margir unglingar búnir að læra hvernig á að taka góða selfie (Kwon og Kwon, 2015). 

Þar sem margir unglingar byggja sjálfsmynd sína töluvert á selfie skipta viðbrögð 

annarra við myndum þeirra miklu máli. Margir nota slíkar myndir sem leið til að fá hrós 

frá jafnöldrum sínum og gjarnan má sjá mörg ummæli við myndir unglinga frá vinum og 

kunningjum þar sem unglingurinn er dásamaður. Því fleiri sem ummælin við myndina 

eru því sterkari verður sjálfsmyndin. Ef kenning Mead, um að einstaklingar myndi 

skoðun á sjálfum sér byggða á því hvernig þeir upplifðu að aðrir sæju sig og í gegnum 

samskipti við aðra, er yfirfærð á nútímann þar sem tæknin hefur svo mikil áhrif kemur 

ekki á óvart að unglingar kjósi margir þessa leið til að móta sjálfsmyndina. Viðbrögð 

annarra við myndum þeirra koma fljótt og örugglega og veita unglingum tímabundið 

öryggi með eigin sjálfsmynd. Á Facebook og Instagram er einnig sérstakur like hnappur 

sem hægt er að ýta á ef einstaklingi líst vel á mynd sem annar setur inn. Fyrir unglinga 

skiptir gríðarlega miklu máli að fá sem flest like á myndirnar sínar og eru margar leiðir 

farnar til að ná því fram. Dæmi eru um myndir sem hafa verið fjarlægðar af 

samskiptamiðlum vegna þess að unglingurinn skammaðist sín fyrir hve fá like myndin 

fékk (Kwon og Kwon, 2015; Shaffer og Kipp, 2011; Vanderhoven, Schellens, Valcke, og 

Raes, 2014). 

Þörfin fyrir viðurkenningu annarra og þráin eftir sem flestum ummælum og like-um 

getur meðal annars verið ástæðan fyrir því hve margir unglingar eiga marga vini á 

Facebook, Instagram eða Snapchat. Með vinum á samskiptamiðlum er átt við þá 

einstaklinga sem mannsekja samþykkir á samfélagsmiðli sem gerir það að verkum að 

þeir sjá það hún setur þar inn. Algengt er að unglingar séu með töluvert marga 

einstaklinga sem vini á þessum miðlum sem þeir ekki þekkja persónulega. Þar sem 

tilgangur samskiptamiðla á Internetinu er að skiptast á persónulegum upplýsingum hafa 

vaknað upp áhyggjur meðal foreldra og fræðimanna hvort unglingar séu öruggir á 

Internetinu og sýni ábyrga hegðun. Ef Facebooksíður unglinga eru skoðaðar kemur í ljós 

að margir setja inn persónulegar upplýsingar um sjálfan sig til dæmis fullt nafn, búsetu, 

myndir af sér, hvaða tónlist þeir hlusta á, hvaða þætti þeir horfa á eða hverjir eru vinir 
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þeirra en allt hefur það að gera með hvernig þeir vilja að aðrir sjái þá (Tiggemann og 

Slater, 2014; Facebook, e.d.-b).  

Með því að setja sjálf inn upplýsingar um sig hafa þau stjórn á því hvað aðrir vita um 

þau en þau eru búin að gera sér upp hugmynd hvers konar upplýsingar eru líklegar til að 

fá samþykki vinahópsins. Algengara er að stelpur setji inn myndir af sjálfum sér frekar en 

strákar og í nýlegri rannsókn þar sem 1050 Facebook síður bandarískra unglinga voru 

skoðaðar kom í ljós að stelpur voru einnig líklegri til að setja inn ögrandi myndir af 

sjálfum sér (Vanderhoven, Schellens, Valcke, og Raes, 2014). Auk þess eru stelpur líklegri 

til að bera sig saman við myndir af öðrum stelpum, hvort sem um ræðir myndir af 

frægum konum sem búið er að laga í myndvinnsluforritum eða af öðrum stelpum á 

þeirra aldri sem þær telja hversdagslegar eða venjulegar. Rannsóknir sem skoða 

samband milli líkamsvitundar ungra stúlkna og netnotkunar leiða í ljós sterka fylgni milli 

tíma sem er eytt á Internetinu og líkamsvitundar. Eftir því sem stúlkur eyða meiri tíma á 

Internetinu að skoða myndir af kynsystrum sínum og bera sig saman við þær þeim mun 

líklegri eru þær til þess að þróa með sér neikvæða sjálfsmynd (Manago, Ward, Lemm, 

Reed og Seabrook, 2015; Krayer, Ingledew og Iphofen, 2008). 

Oft myndast ákveðin selfie tíska meðal unglinga með ákveðnu þema til dæmis að 

taka myndir af sér án andlitsfarða eða við ákveðnar aðstæður en vinsældir þessara 

tískustrauma eru hluti af því að einstaklingar vilja stjórna eigin sjálfsmynd. Með því að 

taka mynd af sér sjálfur hefur unglingurinn fulla stjórn á því hvernig myndin er unnin og 

sett fram í stað þess að annar taki myndina og hafi þannig stjórnina yfir myndinni. 

Nýjasta selfie tískan er fyrirbæri sem ekki hefur verið vísindalega rannsakað og lítið verið 

fjallað um nema í fjölmiðlum og kallast aftersexselfie. Eins og nafnið gefur til kynna er 

um að ræða myndir sem einstaklingar taka eftir að hafa stundað kynlíf. Flestar 

myndanna sýna tvo einstaklinga sem liggja brosandi saman í hnipri upp í rúmi og undir 

myndinni er texti sem gefur til kynna hvað átti sér stað áður en hún var tekin. Einnig er 

til fjöldi mynda þar sem einstaklingur tekur kynþokkafulla mynd af sjálfum sér þar sem 

hann horfir sýnilega nakinn í myndavélina með úfið hár og í bakgrunn sést önnur 

manneskja liggja í rúminu sem oft virðist ekki vera meðvituð um að verið sé að taka 

mynd (Conniff, 2014; Radulova, 2014). 

http://time.com/author/kelly-conniff/
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Vinsæl tegund athafna á Internetinu sem tengist vinsældum selfie og skilgreina 

mætti sem áhættuhegðun er sexting. Ekki er til íslenskt orð yfir slíka hegðun en hún 

felur í sér alls kyns myndsendingar sem tengjast kynlífi. Þessi hegðun felur í sér að 

senda, taka við eða áframsenda kynlífstengdar myndir. Sexting er alvarleg ógn við 

unglinga sem oft hafa ekki nægan vitsmunaþroska til að skilja alvarleika þess að senda 

kynlífstengdar myndir eða skilaboð til annarra. Með tilkomu snjallsímanna varð 

auðveldara fyrir einstaklinga að senda og taka við kynferðislegum myndum. Færst hefur 

í aukana að unglingar og sérstaklega ungar stúlkur taki myndir af sér hálfnöktum eða 

nöktum og sendi til annarra í von um viðurkenningu þeirra. Slíkar myndir eru annað 

hvort sendar til vina eða kærasta og í flestum tilfellum eingöngu ætlaðar þeim sem 

viðkomandi sendir. Margir hafa nýtt sér Snapchat til þessa vegna þess að þeir upplifa 

ákveðið öryggi við að myndin eyðist eftir nokkrar sekúndur. Eins og fram kom ofar í 

þessum kafla eru til margar leiðir til að vista mynd sem send hefur verið í gegnum 

Snapchat og því er um falskt öryggi að ræða. Hins vegar gerist það einnig að unglingar 

senda ögrandi myndir af sér til ókunnugra eða setji þær í My Story á Snapchat þannig 

allir vinir þeirra á Snapchat sjá myndina. Margir unglingar eru með yfir 100 vini á 

Snapchat og algengt að bæta við vinum sem þeir ekki þekkja og eru margir sem auglýsa 

Snapchatið sitt á Facebook, Instagram eða Tumblr svo fólk bæti þeim við. Nokkuð 

algengt er að einstaklingar sem taka við slíkum myndum visti þær hjá sér og sendi 

öðrum. Ekki þarf að vera að vistuðu myndirnar séu sendar um leið og einstaklingur fær 

þær sendar heldur eru þær stundum geymdar til lengri eða skemmri tíma og síðar 

notaðar gegn sendandanum í svokölluðu hefndarklámsskyni (Ahern og Mechling, 2013; 

Snapchat, e.d.). 

Margir unglingar virðast eiga fjöldan allan af vinum á samskiptasmiðlum sínum óháð 

eðli tengsla þeirra við þá. Hins vegar skortir marga þeirra skilning á hvað felst í orðinu 

einkalíf en margir hafa tilhneigingu til þess að deila nánast öllu úr sínu lífi með öðrum 

(Livingstone, 2008). Í umfjöllun Daily mail online um aftersexselfie var viðtal við Chris 

Chester sem er lektor í stafrænni menningu í Háskólanum í Sydney. Þar segir hann 

fyrirbærið að deila of miklum upplýsingum (e. oversharing) sé nýtt af nálinni og sé að 

verða algengara þar sem fleiri einstaklingar séu að nýta sér nýtt og óþekkt umhverfi 

samfélagsmiðla. Hann segir að Internetið sé vettvangur sem sífellt bjóði upp á nýtt 

umhverfi þar sem viðmið og gildi eru óþekkt einstaklingum þar til þeir fara að nota það. 
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Yngri notendur Internetsins til að mynda unglingar þekkja oft betur það sem þeir 

skilgreina sem viðurkennda nethegðun en eru ekki meðvitaðir um hætturnar sem fylgja 

því að deila of miklum upplýsingum með öðrum (Radulova, 2014). 

3.2.2 Samskipti unglinga á Internetinu 

Tilgangur samskiptamiðla er ekki eingöngu að deila persónulegum upplýsingum með 

öðrum heldur nýta margir sér þessa miðla til að hafa samskipti við aðra. Margir 

unglingar nýta sér þennan möguleika til að eiga samskipti við vini sína eða kunningja og 

með tilkomu snjallsímanna hefur aldrei verið auðveldara að vera í sambandi við aðra. 

Netsamskipti geta aukið getu einstaklings í félagslegum samskiptum þar sem hann hefur 

auðveldari aðgang að samskiptum við fleiri einstaklinga. Fjölda unglinga finnst þeir alltaf 

verða að vera tengdir Internetinu og upplifa að þeir séu að missa af einhverju mikilvægu 

ef þeir skoða símann sinn ekki reglulega. Hins vegar gera unglingar sér oft ekki grein fyrir 

því að samskipti þeirra á Internetinu endurspegla þau sem einstaklinga og telja margir 

þeirra að samskipti á Internetinu skipti minna máli en samskipti sem eiga sér stað augliti 

til auglitis. Það er því mikilvægt að einstaklingar yfirfæri félagsfærni sína sem þeir hafa 

lært í gegnum tíðina yfir á samskipti sín við aðra á Internetinu (Chisholm, 2014). 

Unglingar eru stærsti hópur þeirra sem sýna hegðun á Internetinu sem ekki er 

viðurkennd í raunheiminum. Þeim finnst auðveldara að tjá sig í gegnum tölvuna eða 

snjalltækin sín og átta sig ekki á mikilvægi þess að yfirfæra samskiptahæfni sína yfir á 

samskipti sem eiga sér stað í gegnum tæknina. Hætta er á að unglingar líti á 

samskiptamiðla meira sem tölvuleik og finnist Internetútgáfan af sjálfum sér ekki vera sú 

sama og raunútgáfan og finnist því skipta minna máli hvað þau segja og gera á 

Internetinu en í raunheiminum. Oft myndast ákveðin menning meðal unglinga á 

Internetinu þar sem viðmið og gildi virðast ekki þau sömu og í raunheiminum. Unglingar 

verða oft fyrir miklum áhrifum umhverfisins og læra af því sem þeir sjá aðra gera á 

Internetinu. Margir líta ekki gagnrýnum augum á hegðun annarra á Internetinu og halda 

að það sem þeir sjái aðra gera sé viðurkennd hegðun. Unglingar sjá Internetið jafnan 

sem vettvang til að prófa sig áfram í að móta sig sem einstakling en ef það er sett í 

samhengi við kenningar G. Stanley Hall sem fjallað var um í öðrum kafla er það eitt af 

verkefnum unglingsáranna. Ef þeir sjá óviðeigandi hegðun hjá einstaklingum sem þeir 

líta upp til eða finnst eftirsóknarverðir er líklegt að þeir tileinki sér þá hegðun. Þeir 
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upplifa Internetið sem stað þar sem þeir geta eytt því út sem ekki fellur í kramið hjá 

öðrum og með því réttlæta þeir óæskilega hegðun. Hins vegar er brýnt að þeir átti sig á 

því að það sem fer inn á Internetið fer ekki svo auðveldlega þaðan út aftur. Unglingar 

eru tengdir Interneti í símanum sínum nánast allan daginn og fara mjög reglulega inn á 

það til að vera vissir um að þeir missi ekki af neinu spennandi. Einnig eru þeir tilbúnir að 

taka skjáskot af því sem þeir sjá aðra gera á Internetinu og vista það hjá sér til að geta 

sýnt vinum sínum eða öðrum. Það getur því verið dýrkeypt fyrir einstakling að sýna 

hegðun á Internetinu sem ekki er viðurkennd af jafnöldrum hans (Chisholm, 2014; 

Hooper og Kalidas, 2012; McEllrath, 2014). 

Samkvæmt Chisholm (2014) er í raunheiminum tiltölulega skýrt hvers konar hegðun 

er viðunandi og gildi einstaklinga betur skilgreind en í netheiminum. Þannig hefur aldrei 

verið kennt sérstaklega hvernig hegðun á Internetinu er viðeigandi. Unglingar læra það 

sjálfir í gegnum samskipti sín við aðra á Internetinu og með því að skoða hvernig aðrir 

koma fram. Í raunheiminum læra flestir unglingar félagslega færni í gegnum samskipti 

sín við aðra, þeir prófa sig áfram og tileinka sér þá hegðun og samskipti sem þeim líkar 

við. Einnig læra þeir samskiptahæfni frá foreldrum sínum sem hafa kennt þeim slíkt í 

gegnum uppeldi. Hins vegar hafa margir ekki lært að yfirfæra þessa félagslegu færni yfir 

á samskipti sín við aðra á Internetinu. Þetta veldur því að margir láta orð falla á 

Internetinu sem þeir myndu ekki gera í raunheiminum.  

Einelti á Internetinu er ört vaxandi vandamál og vex eftir því sem tækninni fleytir 

fram. Gerendur rafræns eineltis upplifa tæknina sem ákveðna fjarlægð frá þolanda sem 

gerir það að verkum að þeim finnst auðveldara að níðast á þeim en ef um væri að ræða 

samskipti sem eiga sér stað augliti til auglitis. Margir netmiðlar bjóða upp á nafnleynd 

þar sem hægt er vera í samskiptum við aðra og til eru sérstakar síður sem ganga 

sérstaklega út á að spyrja aðra persónulegra spurninga. Síður sem þessar eru sérlega 

hættulegar og auka líkur á rafrænu einelti. Meðal annars má nefna samskiptasíðurnar 

Ask.fm og Spring.me þar sem notendur geta spurt aðra notendur og sent þeim skilaboð 

nafnlaust. Í skjóli nafnleyndar og fjarlægðar við þolanda þarf gerandi ekki að vera 

sterkur félagslega né sýna líkamlega yfirburði til að gera lítið úr og særa aðra (Hooper og 

Kalidas, 2012; Ask.fm, e.d.; Spring.me, e.d.; SAFT, e.d.-b). 
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3.2.3 Unglingar á stefnumótasíðum 

Netið er einnig vettvangur fyrir einstaklinga til að leita sér að maka og eru til alls kyns 

vefsíður sem bjóða upp á slíkt. Svokölluð vefstefnumót (e. online dating) hafa notið 

vinsælda meðal unga fólksins og færst í aukana eftir því sem tæknin ryður sér til rúms. 

Vefstefnumót byggja á gagnkvæmum samskiptum aðila sem hafa áhuga hvor á öðrum 

og skapar þeim vettvang til að byggja upp samband án þess að þurfa að hittast eða eiga 

samskipti augliti til auglitis. Margir hafa nýtt sér þennan möguleika til að kynnast maka 

sínum og eru unglingar ekki undanskildir en tilgangur þessara síðna hefur einnig verið að 

stofna til skyndikynna (Pizzato, Rej, Akehurst, Koprinska, Yacef ogKay, 2013). Þær síður 

sem hafa notið mestra vinsælda meðal unglinga eru síðurnar Tinder og Hot or Not en 

unglingar eru margir hverjir virkir notendur beggja þessara síðna (Biddlecombe, 2014).  

Tinder er stefnumótasíða sem hægt er að nota í snjallsímum en notendur skrá sig 

inn í gegnum Facebook og sækir Tinder myndir og upplýsingar um aldur, staðsetningu, 

sameiginlega vini og áhugamál notanda í gegnum Facebook til að setja á Tinder. Aðrir 

notendur Tinder sjá svo síðuna og ákveða hvort þeim lítist vel á viðkomandi eða ekki. Ef 

einstaklingi líkar ekki við manneskju rennir viðkomandi henni til vinstri á skjánum en til 

hægri ef einstaklingi líkar vel við hana. Ef tveir notendur renna myndum hvors annars til 

hægri fá þeir tilkynningu um það og þá opnast möguleiki til frekari samskipta (Tinder, 

2015; Tinder, e.d.). Hot or Not virkar svipað og Tinder en þar geta notendur ákveðið 

hvort þeim finnist aðrir notendur aðlaðandi og komist að því hvort öðrum finnist þeir 

aðlaðandi. Á upphafssíðu Hot or Not má finna upplýsingar um það út á hvað forritið 

gengur en þar er meðal annars sagt að notendur geti komist að því hve vinsælir þeir eru 

með því að sjá hve marga aðdáendur þeir geta fengið. Eins geta notendur sem líka við 

síðuna hjá hvor öðrum spjallað og þannig ráðið því við hverja þeir eiga samskipti(Hot or 

not, e.d.-a). Aldurstakmark á Hot or Not er 13 ára en notendur á aldursbilinu 13 – 17 ára 

eru aðskildir frá notendum sem eru 18 ára og eldri (Hot or not, e.d.-b).  

Ljóst er að unglingar nýta sér tæknina og samskiptamiðla mikið til að takast á við 

þau þroskaverkefni sem fjallað var um í öðrum kafla. Internetið er stór hluti af lífi 

margra unglinga og þekking þeirra á því sem Internetið býður upp á mikil. Sjálfsmynd 

þeirra byggist töluvert upp á þeim viðbrögðum sem þeir fá frá öðrum á 

samskiptamiðlum og getur haft neikvæðar afleiðingar á sjálfstraust þeirra og hvernig 
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þau sjá sjálf sig. Einnig nýta margir samskiptamiðla mikið til samskipta við vini og annað 

fólk og kjósa heldur að nýta sér Internetið til að hafa samskipti við aðra heldur en 

samskipti sem eiga sér stað augliti til auglitis. Vegna þess að þeir hafa fengið litla fræðslu 

og upplýsingar um hvers kyns hegðun á Internetinu er viðeigandi eru margir sem verða 

uppvísir að óviðunandi nethegðun sem hefur neikvæð áhrif á aðra.  
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4 Stafræn borgaravitund 

Það var breski félagsfræðingurinn Thomas Humphrey Marshall sem skilgreindi fyrst hugtakið 

borgaravitund (e. citizenship). Hann skilgreindi borgaravitund sem réttarstöðu sem 

einstaklingar sem eru fullgildir aðilar samfélagsins öðlast. Þeirri stöðu fylgdu bæði 

borgaraleg, stjórnmálaleg og félagsleg réttindi og skyldur til annarra borgara. Þannig geta 

einstaklingar hagnast á stærri samfélögum en þurfa einnig að vinna fyrir því með því að sinna 

sínum skyldum. Í samfélögum um allan heim eru sett lög sem segja fólki hvernig það á að 

haga sér og brjóti fólk lög er því refsað með einhverjum hætti. Eftir því sem samfélagið 

tæknivæðist breytast samskipti innan þess og þróast með bættri tækni og auðveldari 

samskiptaleiðum. Það má ætla að mikilvægt sé að einstaklingar yfirfæri þessar skyldur og 

réttindi sem fylgja borgaravitund yfir á Internetið (Mossberger, Tolbert og McNeal, 2008). 

Eins og fram kom í þriðja kafla eyða unglingar miklum tíma á Internetinu þar sem þeir 

hafa greiðan aðgang að alls kyns upplýsingum og hafa samskipti við aðra (Ohler, 2011). 

Stafræn borgaravitund hefur meðal annars verið skilgreind sem hæfni einstaklinga til að taka 

þátt í samfélaginu á Internetinu (Mossberger, Tolbert og McNeal, 2008). Önnur skilgreining á 

stafrænni borgaravitund er þegar stafrænn borgari notar Internetið á ábyrgan hátt og þekkir 

rétt sinn og skyldur þar. Stafræn borgaravitund snýr að því að kenna einstaklingum hvað 

notendur Internetsins verða að skilja til að geta notað það á skilvirkan og viðeigandi hátt 

(Ribble og Bailey, 2007).  

Stafrænn borgari er einstaklingur sem notar Internetið og tekur þátt í samfélaginu með 

notkun þess. Margar leiðir eru til þátttöku í Internetsamfélaginu en það getur meðal annars 

verið í gegnum Facebook, Snapchat, Instagram eða aðra miðla en það er hægt að gera í 

gegnum tölvur, snjallsíma eða önnur stafræn tæki. Þegar einstaklingur tekur þátt í 

netsamfélaginu til dæmis með því að setja mynd á Internetið eða deila upplýsingum um 

sjálfan sig er hann orðinn stafrænn borgari. Mörg börn eru vel kunnug snjalltækjum í dag og 

hefja því mörg þátttöku í netsamfélaginu ung að aldri og jafnvel án þess að foreldrar þeirra 

geri sér grein fyrir því (Borgaravitund, e.d.-a; Ribble og Bailey, 2007). Í þessu sambandi hefur 

stundum verið fjallað um nálgun sem á ensku kallast the two-lives approach sem gengur út á 

það að unglingar taki þátt í tveimur samfélögum, annars vegar netsamfélaginu og hins vegar 

samfélaginu utan Internetsins (Ohler, 2011). 
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Til að skýra betur hugtakið stafræn borgaravitund skiptu Ribble og Bailey (2007) því 

niður í níu þætti. Þessir níu þættir eru stafrænt aðgengi, stafræn verslun, stafræn samskipti, 

stafrænt læsi, stafrænt siðferði, stafræn lög og reglur, stafræn réttindi og ábyrgð, stafræn 

heilsa og velferð og stafrænt öryggi. Með því að kenna nemendum þessa níu þætti sáu þeir 

fyrir sér að ungmenni skildu margbreytileika tækninnar ásamt því að læra að þekkja 

óviðeigandi hegðun á Internetinu og hvernig sem hún birtist og ekki síst að taka ekki þátt í 

slíkri hegðun. Fyrsti þátturinn sem þeir fjölluðu um er stafrænt aðgengi (e. digital access) en 

hann vísar til þátttöku almennings á Internetinu. Sameinuðu þjóðirnar gáfu út yfirlýsingu árið 

2011 að það væru grunnmannréttindi að hafa greiðan aðgang að Interneti og að 

einstaklingar fái tækifæri til að nýta sér það til upplýsingaöflunar og samskipta. Staðan í dag 

er hinsvegar sú að ekki hafa allir jafnt aðgengi að tölvum og Interneti en það getur orsakast 

af ýmsu, meðal annars fátækt eða einhvers konar fötlun. Mikilvægt er að reyna að tryggja 

öllum jafnt aðgengi að tækninni og nýta möguleg verkfæri til að brúa það bil sem myndast 

milli þeirra sem hafa misgott aðgengi að Internetinu. Það er því mikilvægt að taka tillit til 

allra hópa svo flestir geti nýtt sér tæknina á uppbyggilegan hátt. Það er til dæmis hægt með 

mismunandi fræðslu um tölvu- og netnotkun og aðstöðu í skólanum sem tekur tillit til 

mismunandi þarfa nemenda (Borgaravitund, e.d.-b; Ribble og Bailey, 2007). 

Annar þáttur stafrænnar borgaravitundar fjallar um stafræna verslun (e. digital 

commerce) en hann snýr að kaupum og sölu á Internetinu þar sem stór hluti viðskipta í dag 

fer fram á Internetinu. Það er því mikilvægt að þeir sem stunda viðskipti á Internetinu geri 

slíkt á heiðarlegan og öruggan hátt. Af níu þáttum stafrænnar borgaravitundar er þetta sá 

þáttur sem kennurum hefur fundist hvað erfiðast að koma inn í kennslu nemenda sinna og 

mörgum finnst það í raun ekki þeirra ábyrgð. Hins vegar eru mörg ungmenni sem nýta sér 

Internetið til þess að kaupa og selja hluti og því er mikilvægt að þeir skilji allar hliðar slíkra 

Internetviðskipta og læri að verða ábyrgir neytendur. Miklu máli skiptir að þau læri að horfa 

gagnrýnum augum á sölusíður og gefi ekki upp greiðsluupplýsingar nema vera viss um að að 

vefsíðan sé lögleg og unnin á heiðarlegan hátt. Eins er mikilvægt að þau læri að meta hvort 

einstaklingum sé treystandi sem eru að fara að kaupa vöruna af þeim (Borgaravitund, e.d.-c; 

Ribble og Bailey, 2007).  

Þriðji þátturinn sem Ribble og Bailey (2007) fjallar um er stafræn samskipti (e. digital 

communication) en það vísar til þess hvernig fólk skiptist á upplýsingum í netheiminum. Með 
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tilkomu allra þeirra tækja sem hægt er að nýta til að komast á Internetið og eftir því sem 

tæknin þróast hafa samskipti fólks breyst, við hverja það hefur samskipti, hvernig og hvenær 

samskiptin eiga sér stað. Það er því mikilvægt að unglingar læri að taka réttar ákvarðanir 

þegar kemur að Internetsamskiptum en jafnframt að finna jafnvægi milli viðeigandi og 

öruggra Internetsamskipta annars vegar og ótakmarkaðs aðgengis að slíkum samskiptum 

hins vegar. Brýnt er að gera einstaklingum, ekki síst ungmennum, ljóst hvað sé viðeigandi í 

samskiptum á Internetinu en jafnframt að velta upp spurningunni hvort það sé nauðsynlegt 

að vera í sambandi við aðra allan sólarhringinn (Borgaravitund, e.d.-d; Ribble og Bailey, 

2007). 

Fjórði þáttur stafrænnar borgaravitundar er stafrænt læsi (e. digital literacy) sem fjallar 

um getu einstaklinga til að geta nýtt sér tæknina á viðeigandi hátt og læra að meta þær 

upplýsingar sem þeir finna á Internetinu og hvernig hægt er að nota þær. Á Internetinu má 

finna ógrynni af alls kyns upplýsingum sem eru misáreiðanlegar og oftar en ekki hreinlega 

rangar. Þó mikilvægt sé að kenna börnum og unglingum á tæknina sjálfa er ekki síður 

mikilvægt að kenna þeim að leggja mat á þær upplýsingar sem þau fá í hendurnar og líta á 

þær gagnrýnum augum. Ungmenni verða að þróa með sér hæfni til að leita að upplýsingum á 

Internetinu, leggja mat á þær og meðhöndla (Borgaravitund, e.d.-e; Ribble og Bailey, 2007).  

Stafrænt siðferði (e. digital etiquette) er fimmti þáttur stafrænnar borgaravitundar en 

með því er átt við umgengnisreglur og siðgæði sem vænta má af notendum tækninnar. Fáar 

reglur hafa verið settar um netnotkun og því getur reynst erfitt að kenna börnum stafrænt 

siðferði en margir sjá það sem helstu áskorun stafrænnar borgaravitundar. Miklu máli skiptir 

að unglingar átti sig á því að það sem þeir gera á Internetinu getur bæði haft áhrif á líðan 

annarra ásamt því að hafa áhrif á það hvernig aðrir upplifa þá sem einstaklinga. Brýna þarf 

fyrir unglingum að virða og vernda bæði sig og aðra á Internetinu og hugsa sig um áður en 

þeir ákveða að setja eitthvað á Internetið. Staðreyndin er sú að unglingar, en einnig 

fullorðnir, hafa notað tæknina og Internetið til að níðast á og gera lítið úr öðrum með alls 

kyns myndsendingum, skilaboðum eða skrifum og er Internetið orðið stór vettvangur 

eineltis. Einnig felur stafrænt siðferði í sér að heimsækja ekki heimasíður sem lítillækka fólk 

eða minnihlutahópa á nokkurn hátt og koma þannig í veg fyrir vinsældir slíkra vefsíðna. 

Góður stafrænn borgari gerir sér grein fyrir áhrifum gjörða sinna, sýnir öðrum virðingu og 
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lærir leiðir til að nýta sér tæknina á uppbyggilegan hátt (Borgaravitund, e.d.-f; Ribble og 

Bailey, 2007).  

Sjötti þátturinn, stafræn lög (e. digital law), vísar til þeirra laga og reglna sem varða 

tækninotkun. Eins og í raunheiminum gilda lög og reglur í netheiminum og mikilvægt er að 

gera sér grein fyrir því að glæpir geta einnig átt sér stað í gegnum tæknina. Enn eru ekki til 

sértæk lög um netnotkun og samskipti fólks á Internetinu en þó eru ákvæði í öðrum lögum 

sem gilda í raunheiminum og hægt er að yfirfæra í netheiminn, til dæmis Lög um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000, ákvæði um ærumeiðingar í 

Almennum hegningarlögum nr. 19/1940 og ákvæði í Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands um 

friðhelgi einkalífsins. Í dag er hægt að setja hvað sem er á Internetið á einfaldan og fljótlegan 

hátt ásamt því að sækja hvers kyns efni eða upplýsingar. Á vettvangi sem slíkum hefur aldrei 

skipt jafn miklu máli að einstaklingar séu meðvitaðir um hvað viðurkennd og lögleg hegðun 

sé og hvað ekki. Siðferðileg netnotkun byggist á því að notendur virði lög og reglur 

samfélagsins og átti sig á því hvers konar nethegðun brýtur gegn þeim lögum og reglum. Slík 

nethegðun sem um er að ræða getur meðal annars verið að búa til tölvuvírusa og dreifa 

þeim, hlaða ólöglega niður kvikmyndum, tónlist eða öðru efni, stela auðkennum eða skaða 

eignir eða sjálfsmynd annarra (Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 

77/2000; Almenn hegningarlög nr. 19/1940; Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1940; 

Digital citizenship, e.d.; Ribble og Bailey, 2007). 

Sjöundi þáttur stafrænnar borgaravitundar snýr að stafrænum skyldum og réttindum (e. 

digital rights and responsibilities) og fjallar um rafrænt frelsi sem einstaklingar hafa ásamt 

væntingum um ábyrga hegðun notenda. Það fylgja því ákveðin réttindi að hafa aðgang að og 

nýta sér Internetið og þau réttindi ættu að vera jöfn öllum notendum. Þessum réttindum 

fylgir þó töluverð ábyrgð og netnotendur ættu ætíð að fara eftir viðurkenndum gildum 

samborgara sinna og gæta að því hvernig þeir haga sér á Internetinu í samskiptum við aðra. 

Stafrænir borgarar eiga meðal annars rétt á því að tjá sig á Internetinu og hafa aðgang að 

upplýsingum. Einnig eiga stafrænir borgarar rétt á friðhelgi einkalífsins en samkvæmt 71. gr. 

Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands á hver og einn rétt á friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu 

og er engum heimilt að skoða eða rannsaka hvers kyns póstsendingar eða fjarskipti. Eins 

bera notendur ábyrgð á því að skerða ekki réttindi annarra stafrænna borgara og að vernda 

eigið orðspor á Internetinu því ef eitthvað hefur verið sett á Internetið er óvíst að það hverfi 
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þaðan (Borgaravitund, e.d.-g; Ribble og Bailey, 2007; Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 

33/1944). 

Stafræn heilsa og velferð (e. digital health and wellness) er áttundi þáttur stafrænnar 

borgaravitundar og vísar bæði til líkamlegrar og andlegrar heilsu hvað varðar Internet- og 

tölvunotkun. Þær öryggisráðstafanir sem gerðar hafa verið á þessu sviði snúa oftar en ekki að 

tölvubúnaðnum sjálfum en ekki öryggi og heilsu notandans. Mikilli tölvunotkun getur fylgt 

töluvert álag á líkamann til dæmis á bak og augu. Að sama skapi getur tölvunotkun einnig 

haft í för með sér áhrif á sálræna heilsu fólks en tölvu- og netfíkn er orðið viðukennt 

vandamál í dag (Ribble og Bailey, 2007).  

Níundi og síðasti þáttur stafrænnar borgaravitundar snýr að stafrænu öryggi (e. digital 

security) og fjallar um þær varúðarráðstafanir sem stafrænir borgarar verða að hafa í huga til 

að tryggja persónulegt öryggi þeirra sem best. Það er því mikilvægt að fólk sé meðvitað um 

þær hættur og ógnir sem er að finna á Internetinu og byggja upp öryggisvitund hjá börnum 

og unglingum. Stafrænir borgarar verða einnig að læra að tryggja gögnin sín, varast vírusa og 

annað sem gæti eyðilagt gögnin þeirra og jafnvel mannorð. Öryggi á Internetinu varðar alla 

og er ekki eingöngu á ábyrgð hvers og eins notanda heldur samfélagsins í heild. 

(Borgaravitund, e.d.-h; Ribble og Bailey, 2007). 

Eins og fram hefur komið skiptist stafræn borgaravitund í níu þætti en hver þáttur 

útskýrir nánar hvernig nota má Internetið á sem bestan hátt. Stafræn borgaravitund 

skilgreinir markvisst þann vanda og ógnir sem stafa af notkun Internetsins. Stafræn 

borgaravitund felst í hæfni einstaklinga til að taka þátt í Internetsamfélaginu á öruggan og 

ábyrgan hátt.  
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5 Hver ber ábyrgð á ábyrgri netnotkun unglinga? 

Á þeim tíma sem við lifum á núna verður tæknin æ stærri hluti af lífi okkar og eiga margir 

erfitt með að halda í við þá öru þróun sem á sér stað í tækniheiminum (Ohler, 2011). Með 

aukinni tækni og tækninotkun hafa mörkin milli heimilis og umheimsins sífellt orðið óskýrari 

og vilja sumir ganga svo langt að segja að þau séu alveg horfin. Nú þarf fólk ekki lengur að 

fara út fyrir hússins dyr til að taka þátt í samfélaginu heldur getur það tekið þátt í 

samfélaginu í gegnum tölvuna sína eða síma. Þar af leiðandi geta einstaklingar komið sér í 

óæskilegar og beinlínis hættulegar aðstæður í gegnum Internetið án þess að yfirgefa heimilið 

sitt. Þetta á sérstaklega við um börn og ungmenni sem ekki hafa náð fullum vitsmunaþroska 

til að beita gagnrýnni og skynsamri hugsun (Sigurður Ingi Árnason og Þorbjörn Broddason, 

2010; Livingstone og Helsper, 2009). 

5.1 Hlutverk foreldra 

Foreldrum er skylt samkvæmt lögum að annast barn sitt og gegna uppeldisskyldum sínum 

gagnvart því. Þó ekki sé tekið fram hverjar þær skyldur eru þá stendur skýrt að foreldrum 

beri að vernda barn sitt fyrir vanvirðandi háttsemi ásamt því að afla því lögmætrar fræðslu 

og ala með því siðgæði. Foreldrum ber því skylda að sjá til þess að barnið þeirra verði ekki 

fyrir ofbeldi eða áreiti og að það verði heiðvirtur leikmaður í samfélaginu. Þar að auki ber 

foreldrum skylda samkvæmt 94. gr. Barnaverndarlaga nr. 80/2002 að vernda börn gegn 

skaðlegu efni meðal annars ofbeldis- og klámefni til dæmis með því að hindra aðgang þeirra 

að slíku efni (Barnalög nr. 76/2003; Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Því má segja að það séu því ákveðnar lagalegar skyldur sem foreldrar gegna gagnvart 

börnum sínum og mikilvægt að þeir leiðbeini börnum sínum og fylgist með tækninotkun 

þeirra ásamt því að upplýsa þau um skyldur þeirra og réttindi á Internetinu. Rannsóknir 

benda til þess að virk þátttaka foreldra og eftirlit með því sem börnin þeirra gera á 

Internetinu geti haft mikil áhrif á þroska þeirra og siðferði og leiði af sér jákvæðari og 

uppbyggilegri netnotkun. Ef foreldrar taka þátt í lífi barna sinna eru þeir líklegri til að koma 

auga á óæskilega hegðun barna sinna og aðstoða þau við að breyta henni ásamt því að 

leiðbeina þeim hvernig umgangast skuli Internetið. Hins vegar eru ekki allir unglingar sem 

samþykkja þátttöku foreldra sinna í því sem þeir eru að gera á Internetinu og eru margir 

búnir að finna ýmsar leiðir til þess að foreldrar þeirra sjái ekki hvað þeir gera á 

samskiptamiðlum. Unglingar eru gjarnan með fleiri en einn aðgang á samskiptamiðlum eins 
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og fram kom í þriðja kafla en ástæðan er meðal annars að fela fyrir foreldrum sínum hvað 

þeir setja inn á þessa miðla og við hverja þeir hafa samskipti (Callahan, 2015; Minimol og 

Angelina, 2015). 

Margir foreldrar unglinga eru ekki nógu meðvitaðir um það sem þeir eru að gera á 

Internetinu eða um þær hættur sem þar geta leynst (Herga, 2012). Í könnun Capacent Gallup 

fyrir SAFT sem fjallað var um í þriðja kafla voru foreldrar einnig spurðir út í netnotkun barna 

sinna. Í þeirri rannsókn kom í ljós að foreldrar voru nokkuð meðvitaðir um hversu miklum 

tíma börnin þeirra eyddu á Internetinu en auk þess töldu 81% foreldra sig þekkja netnotkun 

barna sinna mjög vel eða frekar vel. Þrátt fyrir hátt hlutfall foreldra sem telja sig þekkja 

netnotkun barna sinna sýna tölur frá fyrri rannsóknum slæma þróun þar sem töluvert fleiri 

sögðust ekki vita nógu mikið um Internetið og netnotkun barna sinna en þegar svipuð 

könnun var lögð fyrir árið 2009. Þegar svör foreldra um netnotkun barna sinna eru borin 

saman við svör ungmennanna sjálfra um eigin notkun kemur í ljós að ekki er alltaf samræmi 

milli þess sem börnin segjast gera og þess sem foreldrar þeirra telja þau gera. Til dæmis var 

tæplega helmingur foreldra sem taldi barnið sitt hvorki senda né fá tölvupóst en rúmlega 

60% þeirra barna sem svöruðu könnuninni sögðust hins vegar hafa gert slíkt. Að sama skapi 

virtust foreldrar ekki vera meðvitaðir um það í hve miklu magni börnin þeirra sendu 

skyndiskilaboð til annarra, en með skyndiskilaboðum var meðal annars átt við Snapchat eða 

Facebookspjall. Samkvæmt þessari könnun nýttu unglingar Internetið mest í að skoða 

samskiptasíður á borð við Facebook, Tumblr eða Instagram, horfa á myndbönd, hlusta á 

tónlist eða senda skyndiskilaboð. Það sem foreldrar töldu algengast að börnin þeirra verðu 

tíma sínum í á Internetinu var að horfa á myndbönd, hlusta á tónlist og spila leiki (Capacent 

Gallup, 2013-a; Capacent Gallup, 2013-b). 

Þegar spurt var um vinafjölda á samskiptasíðum sögðu langflestir foreldrar að þeir 

athuguðu hvaða vini barnið samþykkti eða bætti við á samskipta- eða skyndiskilaboðasíðum 

sínum. Þegar litið er á svör barna við sömu spurningu svaraði tæplega helmingur því að 

foreldrar þeirra athuguðu ekki hvaða vinum þeir bættu við á samskipta- eða 

skyndiskilaboðasíður sínar. Vinafjöldi ungmenna eykst gríðarlega eftir því sem þau eldast og 

sérstaklega þegar komið er á unglingsár. Þar sem úrtakið náði niður í fjórða bekk má gera ráð 

fyrir að eftir því sem barnið eldist minnki eftirlit foreldra með fjölda vina á samskiptasíðum. 

Rúmlega helmingur barnanna sögðust hafa notað Internetið til að leita að nýjum vinum en 
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tæplega 90% foreldra sögðu barnið sitt ekki hafa eignast nýja vini í gegnum Internetið 

(Capacent Gallup, 2013-a; Capacent Gallup, 2013-b). 

Eins og sjá má á misræmi í svörum barna og foreldra má ætla að foreldrar séu ekki 

nægilega meðvitaðir um hvað fer fram hjá barninu þeirra þegar það er á Internetinu. Til að 

stuðla að öruggri netnotkun er mikilvægt að foreldrar séu meðvitaðir um þær síður sem 

barnið þeirra heimsækir og ekki síður að þeir kynni sér þær síður og mögulegar hættur sem 

geta fylgt notkun þeirra. Einnig er brýnt að foreldrar setji börnum sínum mörk og ákveðnar 

reglur varðandi netnotkun og nethegðun. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á þessum 

vettvangi sýna hins vegar að foreldrar setja börnum sínum ekki nógu skýr mörk og reglur 

varðandi netnotkun. Í rannsókn á netnotkun íslenskra ungmenna og mörkum sem foreldrar 

setja þeim kom í ljós að foreldrar setja almennt ekki nógu skýr mörk um netnotkun barna 

sinna. Afskipti og eftirlit foreldra getur dregið úr skaða sem netnotkun kann að valda 

unglingum án þess að það hafi áhrif á jákvæða reynslu unglinga af Internetinu (Hjördís 

Sigursteinsdóttir, Eva Halapi og Kjartan Ólafsson, 2014). 

Þegar fjallað er um hlutverk foreldra í netuppeldi barna er einnig mikilvægt að huga að 

því hvaða fyrirmyndir þau eru börnum sínum. Margir foreldrar telja mikilvægt að börnin 

þeirra eigi farsíma svo þeir geti náð í þau hvenær sem er en það á sinn þátt í að þau eru með 

símann sinn hjá sér öllum stundum. Einnig hafa foreldrar oft gerst sekir um óásættanlega og 

óábyrga hegðun á Internetinu en þegar unglingar verða vitni að slíku gera þeir ráð fyrir að 

slík hegðun sé viðurkennd og getur leitt af sér óviðeigandi nethegðun unglinga. Unglingar 

fylgjast með því sem aðrir setja á Internetið og læra af því. Ein stærsta fyrirmyndin sem þau 

hafa eru foreldrar þeirra og því er mikilvægt að þeir séu ætíð meðvitaðir um það sem þeir 

gera á Internetinu (Ribble og Bailey, 2007). 

Einnig hefur komið í ljós að samvera með foreldrum hefur áhrif á hegðun unglinga á 

Internetinu. Niðurstöður rannsókna sem hafa verið gerðar á tengslum foreldra og barna við 

netnotkun og netávana hafa leitt í ljós að aukin samvera foreldra og ungmenna leiðir af sér 

jákvæðari nethegðun. Með netávana er átt við stjórnlausa netnotkun einstaklinga sem getur 

leitt til einangrunar og jafnvel dregið úr áhuga á félags- og námslegri virkni (EU NET ADB, 

2012). Meðal annars eru ungmenni sem eiga foreldra sem taka virkan þátt í lífi þeirra líklegri 

til að eyða minni tíma á samskiptasíðum og þróa með sér netávana. Einnig hafa samskipti 

foreldra barna áhrif á samskipti unglinga við aðra á Internetinu en niðurstöður rannsókna á 
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samskiptum móður við barns bentu til að ef samskipti þeirra væru erfið væri barnið líklegra 

til að stofna til vinskapar við ókunnugra einstaklinga sem það kynntist á Internetinu. 

Unglingar kunna margir hverjir töluvert betur á tæknina og Internetið heldur en foreldrar 

þeirra og eru farnir fram úr þeim í þekkingu á þessu sviði. Foreldrar verða því að fylgja 

þessum nýjungum til að þeir geti sett mörk og séu meðvitaðir um þá möguleika sem 

Internetið býður upp á fyrir börnin þeirra og hvaða hættur eru þar að finna. Einnig ber þeim 

að virða þau aldurstakmörk sem sett eru á samskiptamiðla á borð við Facebook og aðstoði 

börn sín ekki við að stofna slíkar síður sem þau eru ekki komin með aldur til að vera inn á 

(Lin, Lin og Wu, 2009; Szwedo, Mikami og Allen, 2011).  

5.2 Hlutverk skóla og annarra stofnanna 

Sú staðreynd að börn og unglingar í dag hafa alist upp í samfélagi þar sem greiður aðgangur 

er að stafrænni tækni og Interneti getur gert það að verkum að kennarar líti á nemendur sína 

sem sérfræðinga í Internet- og tölvunotkun og viti því allt sem þarft er að vita þegar kemur 

að tækni og telji því ónauðsynlegt að kenna þeim það frekar (Ribble og Bailey, 2007). 

Samkvæmt Lögum um grunnskóla nr. 91/2008 er markmið grunnskóla að nemendur öðlist 

færni til þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi, sem tekur stöðugum breytingum, í samvinnu við 

heimili. Samt sem áður er kennsla í tækninotkun af skornum skammti þrátt fyrir hve stórt 

hlutverk hún hefur í íslensku samfélagi og fer ört vaxandi. Mikilvægt er að minnka aðskilnað 

milli daglegs lífs nemenda og skóla með því að færa kennslu í tækninotkun meira inn í 

skólana og samþætta við námsefnið (Borgaravitund, e.d.-a). Í kenningu John Dewey Learning 

by doing fjallar hann um mikilvægi þess við gerð námsáætlana að námsefni byggist á 

samþættingu reynsluheims barna og námsgreina til að reyna að hámarka gæði námsins og 

gera það sem árangursríkast (Árni Guðmundsson, 2007). Eftir því sem tæknin hefur meiri 

áhrif á bæði daglegt líf unglinga og skóla er mikilvægt að þeir læri að nýta sér hana á 

uppbyggilegan og ábyrgan hátt. Flest kennsla sem snýr að tækni felst aðallega í því að læra á 

tæknina sjálfa fremur en að nemendur læri stafrænt læsi eða hvað sé viðeigandi hegðun á 

Internetinu og hvers vegna. Þar sem tæknin er orðin jafn stór hluti af samfélaginu og raun 

ber vitni ætti það að vera í forgangi að börn og unglingar læri að verða stafrænir borgarar og 

læri í hverju stafræn borgaravitund felst (Ribble og Bailey, 2007). 

 Í aðalnámskrá grunnskóla 2011 kemur fram að áætlaðir tímar fyrir upplýsinga- og 

tæknimennt fyrir áttunda til tíunda bekk eru 80. Undir því námssviði er meðal annars 
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miðlamennt þar sem nemendur læra að nýta sér miðla við námið. Markmiðið er að þeir 

þjálfist í að leita sér þekkingar á Internetinu og læri stafrænt læsi og þeir öðlist færni í að 

meta efni sem þeir finna þar. Með stafrænu læsi er átt við að einstaklingar tileinki sér þá 

kunnáttu sem nauðsynleg er til að notkun tækninnar sé uppbyggileg og ábyrg. Einnig er þar 

fjallað um að nemendur læri örugg Internetsamskipti og gæti ætíð siðferðis í námi. Í 

aðalnámskrá kemur auk þess fram að í grunnskóla séu áætlaðir tímar fyrir samfélagsgreinar 

fyrir áttunda til tíunda bekk 360. Undir samfélagsgreinum eru meðal annars siðfræði, 

jafnréttismál og lífsleikni en það gæti einnig verið kjörinn vettvangur fyrir kennara að fjalla 

um ábyrga nethegðun og stafrænt siðferði (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Mikilvægt er kennsla taki mið af þörfum mismunandi hópa til að tryggja að þeir geti einnig 

nýtt sér Internetið á uppbyggilegan hátt. Það er meðal annars liður í því að tryggja jafnt 

aðgengi fyrir alla á Internetinu sem er fyrsti þáttur stafrænnar borgaravitundar 

(Borgaravitund, e.d.-b; Ribble og Bailey, 2007). 

Til að ná þessum markmiðum er því mikilvægt að skólar beiti tækninni meira í kennslu og 

taki hana inn í skólastarfið en sumir skólar á Íslandi eru nú þegar farnir að gera slíkt. Ohler 

(2011) telur vænlegast til árangurs að snjalltækin séu notuð í skólastarfi í stað þess að banna 

notkun þeirra alfarið. Mikilvægt sé að vinna með tækninni en ekki gegn henni þar sem hún er 

að ryðja sér til rúms í samfélaginu. Með því að gera unglingum kleift að taka snjalltækin sín 

með í skólann er hægt að brúa betur bilið sem myndast hefur milli skóla og daglegs lífs 

þeirra. Hann telur að þetta stuðli að því að unglingar líti ekki á Internetið sem annan heim 

sem þeir skrái sig inn á að skóladegi loknum heldur átti sig betur á því að um er að ræða 

sama veruleikann. Mikilvægt er að ekki sé litið á tæknikennslu sem enn einn tímann sem 

nemendur þurfa að mæta í heldur verði hún órjúfanlegur hluti af aðalnámskrá skólanna 

(Borgaravitund, e.d.-a; Ribble og Bailey, 2007; Ohler, 2011). 

 Vert er að líta til hlutverks félagsmiðstöðva sem unglingar sækja en þær vinna oft í 

nánu samstarfi við skóla og er meðal annars ætlað að þjálfa unglinga í samskipta- og 

félagsfærni. Markmið félagsmiðstöðva er að skapa vettvang fyrir unglinga til að stunda 

uppbyggilegt tómstunda- og félagsstarf undir handleiðslu fagfólks. Starfsmenn 

félagsmiðstöðva gegna veigamiklu hlutverki og eru mikilvægar fyrirmyndir fyrir þá unglinga 

sem sækja félagsmiðstöðina. Félagsmiðstöðvar styðja heilbrigðan lífsstíl ungmenna og styrkja 

þau til þátttöku í samfélaginu. Auk þess er þar markvisst unnið að skipulögðum forvörnum og 
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fræðslu fyrir unglingana. Í starfi félagsmiðstöðva er unnið að því að rækta samkennd með 

unglingum ásamt því að læra að bera virðingu fyrir gildum og skoðunum annarra en auk þess 

er þeim gert grein fyrir hvernig tilfinningar geta haft áhrif á samskipti, hegðun og hugsun. Í 

félagsmiðstöðvar mæta stundum unglingar sem eru félagslega einangraðir og hafa ekki 

þróað með sér félagslega færni. Í félagsmiðstöðvum læra þessir einstaklingar betur mannleg 

samskipti með virkri þátttöku undir handleiðslu starfsfólks sem hjálpar þeim að öðlast 

skilning á reglum samfélagsins en jafnframt að virða þær reglur (Arna Margrét Erlingsdóttir, 

2012; Adda Rúna Valdimarsdóttir og Hulda Valdís Valdimarsdóttir, e.d.). 

Mikið hefur verið rætt um hver beri þá ábyrgð að kenna börnum og unglingum 

viðeigandi netsiði en mikilvægt er að um samvinnuverkefni sé að ræða milli skóla, fjölskyldu 

og samfélagsins (Ribble og Bailey, 2007). Eins og Bronfenbrenner fjallar um í 

vistfræðikenningu sinni vinna kerfin saman og hafa áhrif hvert á annað ásamt því að hafa 

áhrif á einstaklinginn sjálfan og því mikilvægt að einstaklingar innan hvers kerfis vinni saman 

(Bronfenbrenner, 1979). Þetta er því kjörinn vettvangur fyrir félagsráðgjafa og þá einna helst 

félagsráðgjafa á fræðslu- og skólasviði. Félagsráðgjafar mynda sterka fagstétt sem byggir á 

reynslu, traustri þekkingu og rannsóknum. Félagsráðgjafar vinna út frá heildarsýn en hún 

gengur út á að mikilvægt sé að líta á aðstæður einstaklinga frá öllum hliðum og í samhengi 

við umhverfi hans. Hver manneskja er einstök og til að hægt sé að vinna með henni sé 

mikilvægt að átta sig á öllum þeim þáttum í kringum hana sem hafa áhrif á hana (Lára 

Björnsdóttir, 2006; Sigrún Júlíusdóttir, 2006).  

Félagsráðgjafar innan skóla hafa þá sérstöðu fram yfir aðra starfsmenn að vinna út frá 

heildarsýn og skoða mál nemenda bæði út frá persónu- og umhverfisþáttum. Vegna áherslu 

félagsráðgjafa á heildarsýn búa þeir yfir gríðarlega fjölbreyttri þekkingu á því sem viðkemur 

velferð einstaklinga. Þeir vinna bæði með einstaklinginn sjálfan og umhverfið í kringum hann 

vegna þess hve mikil áhrif það getur haft á hegðun hans og líðan. Þannig eru þeir milliliðir 

samskipta milli fjölskyldu, skóla og annarra þjónustuaðila og geta því brúað bilið sem getur 

myndast milli þessara aðila (Guðrún Elva Arinbjarnardóttir, 2011; Farley, Smith og Boyle, 

2010). Í siðareglum íslenskra félagsráðgjafa kemur fram að félagsráðgjöfum beri að þróa 

nýjar hugmyndir og sjá til þess að þær séu framkvæmdar. Að auki kemur fram að 

félagsráðgjafar skuli viðhalda þekkingu sinni og fylgjast með nýjungum í starfi 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). Þar sem netnotkun getur haft jafn mikil áhrif á velferð 
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unglinga og raun ber vitni er því mikilvægt að félagsráðgjafar leggi sitt af mörkum og nýti 

fagþekkingu sína til að koma í veg fyrir þann vanda sem getur skapast vegna netnotkunar 

(Slovak og Singer, 2011). 

Í rannsókn sem Slovak og Singer (2011) framkvæmdu um mögulegt hlutverk 

skólafélagsráðgjafa í rafrænu einelti kom í ljós að skólafélagsráðgjafar töldu vandamál tengd 

netnotkun eiga erindi til þeirra. Meðal þeirra verkefna sem félagsráðgjafar sinna innan skóla 

er félagsleg og persónuleg ráðgjöf og stuðningur ásamt því að sinna forvörnum gegn 

andfélagslegri hegðun og ofbeldi. Hins vegar telja margir sig ekki hafa næga þekkingu á 

tækninni og því illa undirbúnir til að geta tekist á við vandamál sem upp gett komið vegna 

hennar (Guðrún Elva Arinbjarnardóttir, 2011; Slovak og Singer, 2011). Í vinnu félagsráðgjafa í 

dag er mikil áhersla lögð á rannsóknir og unnið er að því að efla þær en þær eru meðal 

annars grunnurinn að faglegum vinnubrögðum og liður í því afla sér nýrrar þekkingar (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2006).  

Félagsráðgjafar eru margir vanir að vinna í teymum en mögulegt væri að mynda teymi 

jafnvel innan skólans sem fengist við viðfangsefni Internetsins. Teymi er hópur fólks sem 

vinnur saman að sameiginlegu verkefni og hefur sameiginleg markmið og tilgang. Þverfagleg 

teymi standa saman af einstaklingum sem eru sérfræðingar í mismunandi fagstéttum en 

vinna saman að ákveðnu verkefni eða í kringum einstaklinga (Guðrún Þorsteinsdóttir, Hrönn 

Björnsdóttir og Sigríður María Játvarðardóttir, 2006; Levi, 2014).  

Það eru margir aðilar sem koma að velferð unglinga og bera ábyrgð á ábyrgri netnotkun 

þeirra. Mikilvægt er að foreldrar taki einnig mið af Internotkun barna þeirra þegar kemur að 

uppeldi og leggi sitt af mörkum að kenna þeim stafræna borgaravitund. Virk þátttaka í lífi 

barna hefur leitt í ljós jákvæðari netnotkun barna og unglinga og hefur áhrif á siðferði þeirra. 

Rannsóknir hafa sýnt að foreldrar eru ekki nægilega upplýstir um netnotkun barna sinna og 

ekki meðvitaðir um hvað fer fram hjá unglingum í samskiptum þeirra við aðra á Internetinu. 

Einnig er mikilvægt að unglingar fái ákveðna fræðslu um ábyrga netnotkun frá skólum og 

fagfólki sem starfa með börnum og unglingum. Þannig fá þau samfellda fræðslu frá þeim 

aðilum sem standa að velferð barna og kemur í veg að ákveðið bil myndist milli skóla- og 

einkalífs. Mikilvægt er að ábyrgðin hvíli ekki á einhverjum einum heldur að um 

samstarfsverkefni sé að ræða og því gæti aðkoma félagsráðgjafa verið afar gagnleg þar sem 

þeir starfa ætíð með heildarsýn að leiðarljósi.   
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6 Umræður og lokaorð 

Í þessum kafla verða niðurstöður þessarar ritgerðar settar fram og ræddar í samhengi við 

þær kenningar sem fjallað var um í öðrum kafla. Af þeim verða dregnar ályktanir um nokkur 

stefnumótunaratriði til framþróunar í málaflokknum. Markmið þessarar ritgerðar er að varpa 

ljósi á hegðun unglinga á Internetinu ásamt því að fjalla um stafræna borgaravitund. Auk 

þess er fjallað um hlutverk foreldra, skóla og annarra stofnana þegar kemur að því að taka 

ábyrgð á netnotkun unglinga. Í framhaldi af því var einnig fjallað um hlutverk félagsráðgjafa 

sem eiga erindi að vinna í málaflokknum.  

Þær breytingar sem eiga sér stað á unglingsárunum hafa áhrif á sjálfsmynd unglinga og 

hegðun þeirra. Unglingar eru að þróa með sér sjálfsmynd fullorðins einstaklings og upplifa 

aukið sjálfstæði frá foreldrum sínum. Það veldur því að áhrif vina verða gjarnan sterkari en 

foreldra þó einstaklingar búi að því sem þeir hafa lært frá þeim. Mikilvægt er að þeir fái bæði 

stuðning og skilning hjá foreldrum sínum meðan þeir eru að átta sig á eigin hlutverki og 

kröfum sem gerðar eru til þeirra. Þeir eru einnig  farnir að móta eigin hugmyndir um hvernig 

einstaklingar þeir vilja vera. Með aukinni tækniþróun og með tilkomu samskiptamiðla hafa 

margir unglingar nýtt sér tæknina við þessi verkefni. Meðal annars hafa þeir nýtt sér 

Internetið til þess að afla sér upplýsinga hjá öðrum um vænlega hegðun en ekki síst til að 

reyna að móta sig sem persónu. Hafa ber í huga að þó unglingar hafi náð ákveðnum þroska 

þá hafa þeir ekki sama þroska og gagnrýna hugsun og fullorðinn einstaklingur. 

Unglingar líta á Internetið sem vettvang til að átta sig á eigin viðmiðum og gildum ásamt 

því að komast að skoðunum annarra á þeim. Samkvæmt kenningum Mead um hið félagslega 

sjálf myndast sjálfsmynd einstaklinga í gegnum félagsleg samskipti en Internetið er 

vettvangur mikilla samskipta (Shaffer og Kipp, 2011). Erikson fjallar um unglingsárin sem 

lífsskeið þar sem unglingar eru að móta persónuleika sinn og komast að eigin viðhorfum og 

gildum en þeir líta á internetið sem kjörinn vetvang til þess (Beckett og Taylor, 2010). Til að 

átta sig á skoðunum annarra hafa margir brugðið á það ráð að setja myndir af sér á 

samskiptasíður sínar. Myndirnar sem unglingar setja inn eru oftar en ekki svokallaðar selfie 

þar sem þeir taka myndir af sér sjálfir. Unglingar eru margir með töluverðan fjölda vina á 

samskiptamiðlum sínum og mikilvægt fyrir þá að þeir nái að skapa ímynd út á við sem þeir 

eru ánægðir með og leggja því mikinn metnað í að myndirnar líti sem best út.  
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Sjálfsöryggi unglinga eykst ekki aðeins ef þeir telja myndina góða heldur skipta viðbrögð 

annarra við myndinni töluvert meira máli en það sýnir sig í fjölda ummæla við myndina á 

Internetinu og like-um sem hún fær. Það getur hins vegar verið varasamt að byggja 

sjálfsmynd sína eingöngu á ummælum sem aðrir láta falla á Internetinu þar sem raunin er sú 

að sumir nota samskipasíður og aðra netmiðla til að gera lítið úr öðrum. Einnig hafa margir 

unglingar ekki nægan þroska til að skilja afleiðingar þess sem þeir setja á Internetið en 

vinsælt hefur verið að deila myndum af sér eftir að hafa stundað kynlíf. Er þar bæði um að 

ræða myndir sem einstaklingar setja inn á samskiptasíður sínar og myndir sem þeir senda 

öðrum en það getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. Eins eru margir unglingar 

skráðir á stefnumótasíður á borð við Tinder eða Hot or Not en vert er að spyrja hvers konar 

skilaboð slíkar síður senda unglingum og hvort þeir hafi nægan þroska til að vera á þeim og 

eigi yfir höfuð erindi inn á þær. 

Samskipti unglinga á Internetinu virðast oft ekki lúta sömu gildum og samskipti í 

raunheiminum þar sem viðmið og gildi eru töluvert skýrari en í netheiminum. Unglingar eru 

tengdir Internetinu og í samskiptum við aðra stóran hluta dags. Samkvæmt Sjølund (1974 ) 

fer hegðun einstaklinga meðal annars eftir því hvaða hópum þeir tilheyra, hvaða þýðingu 

þeir hafa fyrir þá og hver félagsleg staða þeirra er innan hópsins. Áhrif vinahópsins hefur því 

töluverð áhrif á það sem unglingar setja á Internetið en þeir eru búnir að gera sér upp 

hugmynd hvers konar upplýsingar eru líklegar til að fá samþykki vinahópsins. Unglingar eru 

að prófa sig áfram í samskiptum við aðra en samkvæmt G. Stanley Hall er það mikilvægur 

hluti af því að þroskast. Unglingar sjá Internetið jafnan sem vettvang til að prófa sig áfram og 

taka áhættur en samkvæmt Hall gæti það verið eðlilegur þáttur í að átta sig á eiginleikum 

sínum (Árni Guðmundsson, 2007). Þeir spegla sig í samskiptum sínum við aðra og læra af því 

sem þeir sjá aðra gera á Internetinu vegna þess ekki hefur verið skýrt ennþá hvað sé 

viðeigandi og hvað ekki. Þeir leyfa sér að segja óviðeigandi hluti í skjóli þess að þeir geti alltaf 

eytt því út þó raunin sé sú að það sem fer á Internetið fari ekki aftur þaðan.  

Stafræn borgaravitund skilgreinir markvisst þann vanda og ógnir sem stafa af notkun 

Internetsins. Stafræn borgaravitund skiptist í níu þætti, stafrænt aðgengi, stafræna verslun, 

stafræn samskipti, stafrænt læsi, stafrænt siðferði, stafræn lög og reglur, stafræn réttindi og 

ábyrgð, stafræna heilsu og velferð og stafrænt öryggi. Þessir þættir fjalla ítarlega um þær 

hættur og ógnir sem geta stafað af netnotkun og getur nýst sem tæki fyrir þá aðila sem koma 
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að velferð barna. Með stafrænni borgaravitund geta þeir aðilar skipulega aðstoðað unglinga 

við ábyrga nethegðun og hvernig hægt er að nýta Internetið á uppbyggilegan hátt. Það er 

mikilvægt að þeir aðilar sem koma að velferð barna séu meðvitaðir um nethegðun unglinga 

til að geta leiðbeint þeim hvernig nota á Internetið á öruggan og ábyrgan hátt. Þannig er ekki 

nóg að eingöngu foreldrar eða skóli sinni hlutverki sínu heldur að þeir vinni saman.  

Brýnt er að foreldrar taki aukinn þátt í lífi barna sinna og séu meðvitaðir um hvað barnið 

þeirra er að gera á Internetinu ásamt því að ala upp með því siðferði og félagsfærni. Raunin 

er hins vegar sú að foreldrar eru ekki nógu meðvitaðir um netnotkun barna sinna og þær 

síður sem það heimsækir. Eins og fram kemur í vistfræðikenningu Brofenbrenner (1979) 

hefur reynsla einstaklings af samskiptum innan eins nærkerfis áhrif á það hvernig 

samskiptum hans er háttað í öðru nærkerfi. Ef foreldrar aðstoða börn og sjá til þess að þau 

læri ákveðna hegðun mun það hafa áhrif á það hvernig þau koma fram við vini sína eða 

kunningja í gegnum Internetið. Einnig er mikilvægt að skólar taki þátt í netuppeldi barna og 

unglinga og að kennsla í tækninotkun aukist. Með því að taka snjalltækin með í skólann og 

samþætta við kennslu vilja fræðimenn meina að bilið milli raunheimsins og netheimsins 

minnki. Eins og John Dewey fjallaði um er mikilvægt að námsefni byggist á samþættingu 

námsgreina og reynsluheims barna svo það sé sem árangursríkast (Árni Guðmundsson, 

2007). Það er þó ekki nóg að breytingar verði eingöngu í nærkerfum einstaklings heldur þurfa 

breytingar einnig að eiga sér stað í stofnanakerfinu og lýðkerfinu. 

 Með breyttri skólastefnu þar sem aukin áhersla er á ábyrga nethegðun geta skólar aukið 

áhrif sín á nethegðun unglinga með tæknimiðaðri kennslu sem miðar að því að kenna 

börnum stafræna borgaravitund. Einnig þurfa viðmið og reglur um hvað má og hvað ekki á 

Internetinu að vera skýrari en það er hluti af lýðkerfinu. Ef allir þessir þættir vinna saman má 

ná góðum árangri í ábyrgari nethegðun barna og unglinga en í vistfræðikenningu 

Bronfenbrenner (1979) kemur fram að einstaklingar sem mynda lagskipt kerfi í kringum hann 

hafi áhrif hvert á annað ásamt því að hafa öll áhrif á einstaklinginn. Það er því mikilvægt að 

um samvinnuverkefni sé að ræða en þar er vettvangur fyrir félagsráðgjafa sem vinna ætíð út 

frá heildarsýn og eru með fjölbreytta þekkingu á því sem viðkemur velferð einstaklinga. Það 

gæti verið gagnlegt að mynda teymi sem samanstæði meðal annars af félagsráðgjafa, 

sálfræðingi, kennara, sérfræðingi í tölvumálum, starfsmönnum SAFT og foreldrum sem ynni 
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markvisst að forvörnum og fræðslu fyrir fullorðna og börn um netnotkun og stafræna 

borgaravitund ásamt því að stuðla að vitundavakningu í samfélaginu. 

Mikilvægt er að foreldrar taki sig á og kynni sér hvað Internetið býður upp á og hvernig 

unglingarnir þeirra nýta sér það. Þá er mikilvægt að þeir fylgist vel með því sem þeir gera á 

Internetinu og hvers konar menning er við líði hjá unglingum. Foreldrar verða að vera með 

yfirsýn yfir það sem barnið þeirra gerir á Internetinu og vera meðvitaðir um þær síður sem 

barnið þeirra heimsækir. Þannig geta foreldrar betur veitt barninu sínu aðstoð og gripið inn í 

ef þeir sjá að það sýnir óviðeigandi hegðun á Internetinu ásamt því að stuðla að gagnrýnni 

hugsun hjá því. Einnig er mikilvægt að skólinn eigi sinn þátt í að kenna börnum á Internetið 

þar sem þeirra hlutverk er að mennta einstaklinga og undirbúa þá undir þátttöku í 

samfélaginu. Oft myndast ákveðið bil milli þess sem börn læra í skólanum og þess sem þau 

gera utan skóla en til að koma í veg fyrir slíkt er aðkoma félagsráðgjafa mikilvæg. Vegna 

mikillar þekkingar á áhrifum umhverfisins á hegðun og líðan einstaklinga ásamt því að vinna 

með heildarsýn að leiðarljósi eru félagsráðgjafar þýðingarmikil stétt fyrir þennan málaflokk. 

Brýnt er að félagsráðgjafar hefji rannsóknir á netnotkun unglinga bæði til að auka vitund 

þeirra á málaflokknum en einnig til að geta veitt faglega aðstoð og fræðslu fyrir unglinga, 

foreldra og aðra. 

Ný tækniöld ýtir okkur inn í nýtt skeið í sögunni þar sem nauðsynlegt er að kenna 

börnum og ungmennum nýja siðfræði og hegðun sem snýr að tækifærum og hindrunum 

tækninnar. Aukin tækni gerir það að verkum að mörk milli heimilisins og umheimsins eru 

orðin mjög óskýr og þátttaka í samfélaginu krefst þess ekki lengur að fara út fyrir hússins dyr. 

Eins og staðan er í dag eru unglingar að fara fram úr fullorðna fólkinu á þessu sviði en 

mikilvægt er að það gerist ekki vegna hlutverk foreldra sem uppalendur. Brýn þörf er á 

vitundarvakningu um mikilvægi þess að unglingar fái stuðning og fræðslu frá foreldrum, 

menntastofunum og öðrum sem koma að uppeldi ábyrgra einstaklinga. Til að svo megi verða 

þurfa þessir aðilar að verða sér út um þekkingu á sviði tækninnar og vinna í að halda í við 

tækniþróun. 



42 

Heimildaskrá 

Adda Rúna Valdimarsdóttir og Hulda Valdís Valdimarsdóttir. (e.d.). Starfsmannahandbók 
félagsmiðstöðva ÍTR. Sótt 15. mars 2015 af 
http://www.frostaskjol.is/PortalData/9/Resources/_frostaskjol/skjol/handbok_felagsmid
stodva.pdf. 

Ahern, N. R og Mechling, B. (2013). Sexting: Serious problems for youth. Journal of 
Psychosocial Nursing & Mental Health Services, 51(7), 22-30. Sótt 7. apríl 2015 af 
http://search.proquest.com/docview/1398842684/569B50ABED674F94PQ/36?accountid
=27513. 

Almenn hegningarlög nr. 19/1940. 

Anderson, D. R. og Hanson, K. G. (2009). Children, media, and methodology. American 
Behavioral Scientist, 52(8), 1204-1219. Sótt 12. febrúar 2015 af 
http://abs.sagepub.com/content/52/8/1204.full.pdf+html.  

Arna Margrét Erlingsdóttir. (2012). Unglingastarf félagsmiðstöðva í Kópavogi. Sótt 15. mars 
2015 af http://www.kopavogur.is/media/myndir/frettir/2010/Handbok-
felagsmidstodva.pdf.  

Ask.fm. (e.d.) Ask and answer. Sótt 12. apríl 2015 af http://ask.fm/.  

Árni Guðmundsson. (2007). Saga félagsmiðstöðva í Reykjavík 1942-1992. Hafnarfjörður: Árni 
Guðmundsson. 

Barnalög nr. 76/2003. 

Barnaverndarlög nr. 80/2002. 

Biddlecombe, S. (2014, 12. mars). Tinder isn't for teens, so why are so many using the app? 
The Independent. Sótt 10. Apríl 2015 af 
http://www.independent.co.uk/voices/comment/tinder-isnt-for-teens-so-why-are-so-
many-using-the-app-9152087.html. 

Beckett, C. og Taylor, H. (2010). Human Growth and Development. London: Sage Publication. 

Borgaravitund. (e.d.-a). Hvað er stafræn borgaravitund? Sótt 24. mars 2015 af 
http://borgaravitund.weebly.com/.  

Borgaravitund. (e.d.-b). Þátttaka í stafrænu samfélagi. Sótt 31. mars 2015 af 
http://borgaravitund.weebly.com/thornaacutetttaka-iacute-stafraelignu-
samfeacutelagi.html.  

Borgaravitund. (e.d.-c). Kaup og sala. Sótt 31. mars 2015 af 
http://borgaravitund.weebly.com/kaup-og-sala.html.  

http://www.frostaskjol.is/PortalData/9/Resources/_frostaskjol/skjol/handbok_felagsmidstodva.pdf
http://www.frostaskjol.is/PortalData/9/Resources/_frostaskjol/skjol/handbok_felagsmidstodva.pdf
http://search.proquest.com/docview/1398842684/569B50ABED674F94PQ/36?accountid=27513
http://search.proquest.com/docview/1398842684/569B50ABED674F94PQ/36?accountid=27513
http://abs.sagepub.com/content/52/8/1204.full.pdf+html
http://www.kopavogur.is/media/myndir/frettir/2010/Handbok-felagsmidstodva.pdf
http://www.kopavogur.is/media/myndir/frettir/2010/Handbok-felagsmidstodva.pdf
http://ask.fm/
http://www.independent.co.uk/voices/comment/tinder-isnt-for-teens-so-why-are-so-many-using-the-app-9152087.html
http://www.independent.co.uk/voices/comment/tinder-isnt-for-teens-so-why-are-so-many-using-the-app-9152087.html
http://borgaravitund.weebly.com/
http://borgaravitund.weebly.com/thornaacutetttaka-iacute-stafraelignu-samfeacutelagi.html
http://borgaravitund.weebly.com/thornaacutetttaka-iacute-stafraelignu-samfeacutelagi.html
http://borgaravitund.weebly.com/kaup-og-sala.html


43 

Borgaravitund. (e.d.-d). Samskipti. Sótt 31. mars 2015 af 
http://borgaravitund.weebly.com/samskipti.html. 

Borgaravitund. (e.d.-e). Læsi. Sótt 31. mars 2015 af 
http://borgaravitund.weebly.com/laeligsi.html.  

Borgaravitund. (e.d.-f). Siðgæðisvitund notenda. Sótt 31. mars 2015 af 
http://borgaravitund.weebly.com/siethgaeligethisvitund-notenda.html.  

Borgaravitund. (e.d.-g). Réttindi og ábyrgð. Sótt 31. mars 2015 af 
http://borgaravitund.weebly.com/reacutettindi-og-aacutebyrgeth.html. 

Borgaravitund. (e.d.-h). Öryggi. Sótt 31. mars 2015 af 
http://borgaravitund.weebly.com/oumlryggi.html.  

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and 
design. Cambridge: Harvard University Press. 

Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological models of human development. International 
Encyclopedia of Education 3(2), 37-43. Sótt 25. febrúar 2015 af 
http://www.psy.cmu.edu/~siegler/35bronfebrenner94.pdf. 

Bronfenbrenner, U. og Evans, G. (2000). Developmental science in the 21st century: 
Emerging questions, theoretical models, research designs and empirical findings [rafræn 
útgáfa]. Social Development, 9(1),115-125. 

Callahan, C. (2015). Creating or capturing reality? Historical photographs of the progressive 
era. The Social Studies, 106(2), 57. Sótt 3. apríl 2015 af 
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00377996.2014.973013#preview.  

Capacent Gallup. (2013-a). Heimili og skóli: SAFT könnun á netnotkun barna og unglinga. Sótt 
5. febrúar 2015 af http://www.saft.is/wp-
content/uploads/2013/04/Barnak%C3%B6nnun_4022745_SAFT_170314.pdf. 

Capacent Gallup. (2013-b). Heimili og skóli: SAFT – könnun meðal foreldra á netnotkun barna 
og unglinga. Sótt 5. febrúar 2015 af http://www.saft.is/wp-
content/uploads/2013/04/4022745_SAFT_Foreldrar_141013.pdf. 

Chisholm, J. F. (2014). Review of the status of cyberbullying and cyberbullying 
prevention. Journal of Information Systems Education, 25(1), 77-87. Sótt 6. apríl 2015 af 
http://search.proquest.com/docview/1616146017?accountid=2882. 

Conniff, K. (2014, 1. apríl) #AfterSex: The Instagram Selfie Trend We Don’t Need. Time. Sót 
10. apríl 2015 af http://time.com/45464/aftersex-selfie-instagram-trend/. 

Digital citizenship. (e.d.). Nine elements: Nine themes of digital citizenship. Sótt 31. mars 
2015 af http://digitalcitizenship.net/Nine_Elements.html.  

EU NET ADB. (2012). Netávani meðal ungmenna í Evrópu. Sótt 1. maí 2015 af 
http://www.rha.is/static/files/Rannsoknir/2013/ShortreportISFINAL.pdf. 

http://borgaravitund.weebly.com/samskipti.html
http://borgaravitund.weebly.com/laeligsi.html
http://borgaravitund.weebly.com/siethgaeligethisvitund-notenda.html
http://borgaravitund.weebly.com/reacutettindi-og-aacutebyrgeth.html
http://borgaravitund.weebly.com/oumlryggi.html
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00377996.2014.973013#preview
http://www.saft.is/wp-content/uploads/2013/04/Barnak%C3%B6nnun_4022745_SAFT_170314.pdf
http://www.saft.is/wp-content/uploads/2013/04/Barnak%C3%B6nnun_4022745_SAFT_170314.pdf
http://www.saft.is/wp-content/uploads/2013/04/4022745_SAFT_Foreldrar_141013.pdf
http://www.saft.is/wp-content/uploads/2013/04/4022745_SAFT_Foreldrar_141013.pdf
http://search.proquest.com/docview/1616146017?accountid=2882
http://time.com/author/kelly-conniff/
http://time.com/45464/aftersex-selfie-instagram-trend/
http://digitalcitizenship.net/Nine_Elements.html


44 

Facebook. (e.d.-a). About Facebook. Sótt 20. mars 2015 af 
https://www.Facebook.com/Facebook/info?tab=page_info.  

Facebook. (e.d.-b). What does the "Friends"/"Friends (+)" privacy setting mean? Sótt 1. maí 
2015 af https://www.Facebook.com/help/277841958896775.  

Farley, O. W., Smith, L.L. og Boyle, S. W. (2010). Introduction to Social Work. Boston: 
Pearson. 

Félagsráðgjafafélag Íslands. (e.d.). Siðareglur íslenskra félagsráðgjafa. Sótt 10. apríl 2015 af 
http://felagsradgjof.is/Stjorn/Sidareglur_islenskra_felagsradgjafa/.  

Guðrún Elva Arinbjarnardóttir. (2011). Skólafélagsráðgjöf. Sótt 18. mars 2015 af 
http://www.althingi.is/pdf/erindi/?lthing=139&dbnr=1438.  

Guðrún Þorsteinsdóttir, Hrönn Björnsdóttir og Sigríður María Játvarðardóttir. (2006). 
Greining og ráðgjöf. Í Sigrún Júlíusdóttir og Halldór Sig. Guðmundsson (ritstjórar), 
Heilbrigði og heildarsýn: Félagsráðgjöf í heilbrigðisþjónustu (bls. 83-93). Reykjavík: 
Háskólaútgáfan og Rannsóknarsetur í barna- og fjölskylduvernd.  

Hagstofa Íslands. (2010). Notkun heimila og einstaklinga á tölvum og neti 2010. Hagtíðindi, 
95(60). Sótt 5. febrúar 2015 af https://hagstofa.is/lisalib/getfile.aspx?ItemID=11429.  

Herga, N. R. (2012). Skrivnostno spletno zivljenje mladostnikov ter Internetne 
nevarnosti/The secret online lives of teenagers and Internet threats. Revija Za 
Elementarno Izobrazevanje, 5(2), 183-192. Sótt 10. febrúar 2015 af 
http://search.proquest.com/docview/1332739972?accountid=27513. 

Hjördís Sigursteinsdóttir, Eva Halapi og Kjartan Ólafsson. (2014, 22. desember). „Ég nota alla 
lausa tíma sem ég hef“: Netnotkun íslenskra ungmenna og mörk sem foreldrar setja þeim 
um netnotkun. Netla. Sótt 10. mars 2015 af http://netla.hi.is/greinar/2014/ryn/008.pdf. 

Hooper, V. og Kalidas, T. (2012). Acceptable and unacceptable behaviour on social 
networking sites: A study of the behavioural norms of youth on Facebook. Electronic 
Journal of Information Systems Evaluation, 15(3), 259-268. Sótt 6. apríl 2015 af 
http://search.proquest.com/docview/1284712276?accountid=27513. 

Hot or not. (e.d.-a). Hot or not: Find the hottest people near you and let them find you too. 
Sótt 10. apríl 2015 af https://hotornot.com/. 

Hot or not. (e.d.-b). FAQs for parents. Sótt 10. apríl 2015 af https://hotornot.com/faq-for-
parents/. 

Instagram. (e.d.). FAQ. Sótt 20. mars 2015 af https://instagram.com/about/faq/. 

Jiang, S. (2014). Supervision Matters: Teenagers’ Perception of Parents’ Involvement in Their 
Internet Use. Í S. D. B. Picken (ritstjóri), The European Conference on Media & Mass 
Communication 2014: Official Conference Proceedings (bls. 19-32). Japan: Naka Ward 

https://www.facebook.com/facebook/info?tab=page_info
https://www.facebook.com/help/277841958896775
http://felagsradgjof.is/Stjorn/Sidareglur_islenskra_felagsradgjafa/
http://www.althingi.is/pdf/erindi/?lthing=139&dbnr=1438
https://hagstofa.is/lisalib/getfile.aspx?ItemID=11429
http://search.proquest.com/docview/1332739972?accountid=27513
http://netla.hi.is/greinar/2014/ryn/008.pdf
http://search.proquest.com/docview/1284712276?accountid=27513
https://hotornot.com/
https://hotornot.com/faq-for-parents/
https://hotornot.com/faq-for-parents/
https://instagram.com/about/faq/


45 

Krayer, A., Ingledew, D. K., og Iphofen, R. (2008). Social comparison and body image in 
adolescence: A grounded theory approach. Health Education Research, 23(5), 892-903. 
Sótt 6. apríl 2015 af 
http://search.proquest.com/docview/199561728/E321053DDAC44C4CPQ/19?accountid
=27513. 

Kwon, Y. J., og Kwon, K. (2015). Consuming the objectified self: The quest for authentic 
self. Asian Social Science, 11(2), 301-312. Sótt 4. apríl 2015 af 
http://search.proquest.com/docview/1644512805?accountid=28822. 

La Greca, A.,M. og Lopez, N. (1998). Social anxiety among adolescents: Linkages with peer 
relations and friendships. Journal of Abnormal Child Psychology, 26(2), 83-94. Sótt 17. 
mars 2015 af http://search.proquest.com/docview/204980341?accountid=27513.  

Lára Björnsdóttir. (2006). Heildrænt skipulag í heilbrigðis- og félagsþjónustu. Í Sigrún 
Júlíusdóttir og Halldór Sig. Guðmundsson (ritstjórar), Heilbrigði og heildarsýn: 
Félagsráðgjöf í heilbrigðisþjónustu (bls. 49-91). Reykjavík: Háskólaútgáfan og 
Rannsóknarsetur í barna- og fjölskylduvernd.  

Lee, C. K. C. og Conroy, D. M. (2005). Socialisation through consumption: Teenagers and the 
Internet. Australasian Marketing Journal, 13(1), 8-19. Sótt 20. mars 2015 
http://search.proquest.com/docview/199276577?accountid=27513. 

Levi, D. (2014). Group Dynamics for Teams. London: Sage. 

Livingstone, S. (2008). Taking risky opportunities in youthful content creation: teenager‘s use 
of social networking sites for intimacy, privacy and selfexpression. New Media & Society, 
10(3), 393-411. 

Livingstone, S. og Helsper, E. (2009). Balancing opportunities and risks in teenagers‘ use of 
the Internet: the role of online skills and Internet self-efficacy. New Media & Society, 
12(2), 309-329. Sótt 12. febrúar 2010 af 
http://nms.sagepub.com/cgi/content/abstract/12/2/309.  

Lin, C.H., Lin, S. og Wu, P. (2009). The effects of parental monitoring and leisure boredom on 
adolescents´ Internet addiction. Adolescence, 44(176), 993–1004. 

Lög um grunnskóla nr. 91/2008. 

Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. 

Manago, A. M., Ward, L. M., Lemm, K. M., Reed, L., og Seabrook, R. (2015). Facebook 
involvement, objectified body consciousness, body shame, and sexual assertiveness in 
college women and men. Sex Roles, 72(1-2), 1-14. Sótt 4. apríl 2015 af 
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11199-014-0441-1.  

 

 

http://search.proquest.com/docview/199561728/E321053DDAC44C4CPQ/19?accountid=27513
http://search.proquest.com/docview/199561728/E321053DDAC44C4CPQ/19?accountid=27513
http://search.proquest.com/docview/1644512805?accountid=28822
http://search.proquest.com/docview/204980341?accountid=27513
http://search.proquest.com/docview/199276577?accountid=27513
http://nms.sagepub.com/cgi/content/abstract/12/2/309
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11199-014-0441-1


46 

McEllrath, R. (2014). Keeping up with technology: Why a flexible juvenile sexting statute is 
needed to prevent overly severe punishment in Washington state. Washington Law 
Review, 89(3), 1009-1034. Sótt 20. mars 2015 af 
http://search.proquest.com/docview/1628368892?accountid=27513.  

Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2013). Aðalnámskrá grunnsóla - almennur hluti 2011 
– greinasvið 2013. Reykjavík: Mennta- og menningarmálaráðuneyti.  

Minimol, K. T. og Angelina, J. M. (2015). Balancing social network sites usage among 
teenagers with parental involvement: Effects on academic motivation. Indian Journal of 
Positive Psychology, 6(1), 57-62. Sótt 17. apríl 2015 af 
http://search.proquest.com/docview/1673345277?accountid=27513. 

Mossberger, K., Tolbert, C. J. og McNeal, R. S. (2008). Digital Citizenship: The Internet, 
Society, and Participation. London: The MIT Press. 

Ohler, J. (2011). Digital citizenship means character education for the digital age. Kappa 
Delta Pi Record, 48(1), 25-27. Sótt 20. febrúar 2015 af 
http://search.proquest.com/docview/903978318?accountid=27513. 

Omar, N. N. B. (2014). Modern Communication: Judgement of the Past. Í S. D. B. Picken 
(ritstjóri). The European Conference on Media & Mass Communication 2014: Official 
Conference Proceedings (bls. 45-52). Japan: Naka Ward. 

Pizzato, L., Rej, T., Akehurst, J., Koprinska, I., Yacef, K. og Kay, J. (2013). Recommending 
people to people: The nature of reciprocal recommenders with a case study in online 
dating. User Modeling and User - Adapted Interaction, 23(5), 447-488. 
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11257-012-9125-0. 

Radulova, L. (2014, 1. apríl). Rise of the #aftersex selfie: The post-coital Instagram snaps 
which really are too much information. Daily mail online. Sótt 10. apríl 2015 af 
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2593943/aftersex-selfie-trend-goes-viral-
Instagram.html#ixzz3X6wYQ5zQ. 

Rannsóknir og greining. (2014). Ungt fólk 2014: Menntun, menning, félags, - íþrótta- og 
tómstundastarf, heilsa, líðan og vímuefnaneysla unglinga í 8., 9. og 10. bekk á Íslandi. 
Sótt 27. febrúar 2015 af http://www.rannsoknir.is/media/rg/skjol/Ungt-fo%CC%81lk-
2014---Hagir-og-li%CC%81dan-nemenda-i%CC%81-8.,-9.-og-10.-bekk.pdf. 

Ribble, M. og Bailey, G. (2007). Digital Citizenship in Schools. Eugene, OR: ISTE. 

SAFT. (e.d.-a). Um okkur. Sótt 16. apríl 2015 af http://www.saft.is/um-okkur/.  

SAFT. (e.d.-b). Hættur. Sótt 10. Apríl 2015 af http://www.saft.is/haettur/. 

Semrud-Clikeman, M. (2007). Social competence in children. New York: Springer Sience.  

Shaffer, D.R. og Kipp, K. (2001). Developmental Psychology: Childhood & Adolescence. 
Belmont: Wadsworth. 

http://search.proquest.com/docview/1628368892?accountid=27513
http://search.proquest.com/docview/1673345277?accountid=27513
http://libgen.in/get.php?md5=90C761CF95EDA94C94DC91404761F4A4
http://libgen.in/get.php?md5=90C761CF95EDA94C94DC91404761F4A4
http://search.proquest.com/docview/903978318?accountid=27513
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2593943/aftersex-selfie-trend-goes-viral-Instagram.html#ixzz3X6wYQ5zQ
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2593943/aftersex-selfie-trend-goes-viral-Instagram.html#ixzz3X6wYQ5zQ
http://www.rannsoknir.is/media/rg/skjol/Ungt-fo%CC%81lk-2014---Hagir-og-li%CC%81dan-nemenda-i%CC%81-8.,-9.-og-10.-bekk.pdf
http://www.rannsoknir.is/media/rg/skjol/Ungt-fo%CC%81lk-2014---Hagir-og-li%CC%81dan-nemenda-i%CC%81-8.,-9.-og-10.-bekk.pdf
http://www.saft.is/um-okkur/
http://www.saft.is/haettur/


47 

Shim, Y. S. (2007). The impact of the Internet on teenagers' face-to-face 
communication. Global Media Journal, 6(10), 1. Sótt 20. febrúar 2015 af: 
http://search.proquest.com/docview/213030956?accountid=28822. 

Sigrún Júlíusdóttir. (2006). Vísindi og vald: Rannsóknarviðtak, þekkingargrunnur og faglegt 
sjáfræði í félagsráðgjöf. Tímarit félagsráðgjafa, 1, 31-41. 

Sigurður Ingi Árnason og Þorbjörn Broddason. (2010). Netnotkun íslenskra ungmenna. Í 
Helga Ólafs og Hulda Proppé (ritstjórar), Þjóðarspegillinn 2010 (bls. 267-275). Reykjavík: 
Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. 

Sjølund, A. (1974). Gruppepsykologi. Bergen: Fabritius 

Slovak, K. og Singer, J. B. (2011). School social workers' perceptions of cyberbullying. Children 
& Schools, 33(1), 5-16. Sótt 10. apríl 2015 af 
http://search.proquest.com/docview/845247701?accountid=28822. 

Snapchat. (e.d.). Snaps. Sótt 20. mars 2015 af https://support.snapchat.com/ca/snaps.  

Spring.me. (e.d.). Welcome to Spring.me. Sótt 12. apríl 2015 af http://spring.me/.  

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944.  

Szwedo, D. E., Mikami, A. V. og Allen, J. P. (2011). Qualities of peer relations on social 
networking websites: Predictions from negative mother-teen interactions. Journal of 
Research on Adolescence, 21, 595–607. 

Tallman, I., Marotz-Baden, R., Pindas, P. og Rossi, P.H. (1983). Adolescent Socialization in 
Cross-Cultural Perspective. Planning for Social Change. London: Academic Press INC. 

Tiggemann, M. og Slater, A. (2014). NetTweens: The Internet and body image concerns in 
preteenage girls. The Journal of Early Adolescence, 34(5), 606. Sótt 6. apríl 2015 af 
http://jea.sagepub.com/content/34/5/606.full.pdf. 

Tinder. (2015). Keeping Tinder real. Sótt 10. apríl 2015 af 
http://blog.gotinder.com/post/115902409616/keeping-tinder-real.  

Tinder. (e.d.). FAQ: Your questions answered. Sótt 10. apríl 2015 af 
https://www.gotinder.com/faq.  

Tumblr. (e.d.) About. Sótt 20. mars 2015 af https://www.tumblr.com/about.  

Valkenburg, P. M. og Peter, J. (2007). Preadolescents' and adolescents' online 
communication and their closeness to friends. Developmental Psychology, 43(2), 267-
277. Sótt 17. mars 2015 af 
http://search.proquest.com/docview/62033623?accountid=27513.  

 

 

http://search.proquest.com/docview/213030956?accountid=28822
http://search.proquest.com/docview/845247701?accountid=28822
https://support.snapchat.com/ca/snaps
http://spring.me/
http://libgen.in/get.php?md5=9d741e92ffcdad2233ea77d250951907
http://libgen.in/get.php?md5=9d741e92ffcdad2233ea77d250951907
http://jea.sagepub.com/content/34/5/606.full.pdf
http://blog.gotinder.com/post/115902409616/keeping-tinder-real
https://www.gotinder.com/faq
https://www.tumblr.com/about
http://search.proquest.com/docview/62033623?accountid=27513


48 

Van Volkom, M., Stapley, J. C. Og Amaturo, V. (2014). Revisiting the digital divide: 
Generational differences in technology use in everyday life. North American Journal of 
Psychology, 16(3), 557-574. Sótt 16. apríl 2015 af 
http://search.proquest.com/docview/1635437389?accountid=27513. 

Vanderhoven, E., Schellens, T., Valcke, M., og Raes, A. (2014). How safe do teenagers behave 
on Facebook? An observational study. PLoS One, 9(8), sótt 1. apríl 2015 af 
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0104036. 

Weber, S. og Mitchell, C. (2008). Imaging, Keyboarding, and Posting Identities: Young People 
and New Media Technologies. Sótt 26. febrúar 2015 af 
http://www.faithformationlearningexchange.net/uploads/5/2/4/6/5246709/___young_p
eople_and_new_media_technologies.pdf.  

World Health Organization. (2015). ICD-10 version: 2015. Sótt 26. febrúar 2015 af 
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2015/en#/F93.2.  

Zaremohzzabieh, Z., Samah, B. A., Omar, S. Z., Bolong, J., og Kamarudin, N. A. (2014). 
Addictive Facebook use among university students. Asian Social Science, 10(6), 107-116. 
Sótt 20. mars 2015 af 
http://search.proquest.com/docview/1512349385?accountid=27513.  

http://search.proquest.com/docview/1635437389?accountid=27513
http://www.faithformationlearningexchange.net/uploads/5/2/4/6/5246709/___young_people_and_new_media_technologies.pdf
http://www.faithformationlearningexchange.net/uploads/5/2/4/6/5246709/___young_people_and_new_media_technologies.pdf
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2015/en#/F93.2
http://search.proquest.com/docview/1512349385?accountid=27513

