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Ágrip 

Netnotkun hefur aukist á Íslandi síðustu ár. Flest ungmenni, hér á landi, eru með 

aðgang að neti á heimilum, í snjallsímum eða í skólanum og hafa af því margvíslegt 

gagn. Um leið eru margar hættur sem netið hefur í för með sér. Umfjöllun um neteinelti 

er alltaf að aukast og hætturnar virðast leynast víða. Í þessari ritgerð er greint frá 

rannsókn þar sem markmiðið var að skoða tíðni neteineltis og birtingarmyndir þess 

meðal nemenda í 8.–10. bekk. Spurningalisti var lagður fyrir 294 ungmenni (132 drengi 

og 162 stúlkur) í 8.–10. bekk í þremur grunnskólum. Stuðst var við flokkun Willard á 

neteinelti við gerð spurningalistans og var spurt um rafrænt áreiti, mannorðsspjöll, 

trúnaðarbrest, persónueftirlíkingu, útskúfun, nektarmyndir á netinu og rafrænar ógnir 

en einnig var netnotkun ungmenna skoðuð. Niðurstöður voru þær að 20,1% úr hópi 

þátttakenda töldu sig hafa orðið fyrir neteinelti. Fylgnipróf sýndu að tengsl voru á milli 

þess hve löngum tíma eytt var á netinu daglega og þess að lenda í neteinelti. Um 15,6% 

tilgreindu hvar á netinu eineltið átti sér stað. Marktækur munur var á dreifingu svara 

eftir kyni á því hvar á netinu eineltið var talið fara fram. Um 6,8% drengja og 0,6% 

stúlkna gáfu til kynna að þau hefðu orðið fyrir einelti á leikjasiðum eða í tölvuleikjum. 

Stúlkur (6,8%) voru líklegri til að lenda í einelti í gegnum skyndiskilaboð en drengir 

(5,3%). Marktækur munur var einnig á árgöngum og hvar á netinu eineltið átti sér stað. 

Um 8,7% þátttakenda í 10. bekk, 1,0% í 8. bekk og 0,0% í 9. bekk gáfu til kynna að þau 

hefðu orðið fyrir einelti í gegnum leikjasíður og/eða í tölvuleikjum. Svör við spurningum 

sem sneru að þolendum og fjölluðu um einstaka flokka áreitis sýndu að allt frá 11,9% 

upp í 39,5% þátttakenda töldu sig hafa orðið fyrir áreiti á netinu. Algengast var að 

þátttakendur höfðu lent í rafrænu áreiti (39,5%), því næst voru 32,0% sem höfðu 

upplifað áreiti tengt nektarmyndum á netinu. Þar á eftir komu flokkar áreitis sem 

nefndir voru útskúfun (22,1%), mannorðsspjöll (18,0%), trúnaðarbrestur (13,3%) og loks 

rafrænar ógnir (11,9%) og persónueftirlíking (11,9%). Marktækur munur á milli kynja 

var á svörum við spurningu um þolendur rafræns áreitis, en alls voru 32,6% drengja og 

45,1% stúlkna sem sögðust hafa fengið móðgandi eða meiðandi skilaboð í gegnum 

tölvu eða síma. Spurningar sem beindust að gerendum eftir flokkum áreitis sýndu að 

drengir voru líklegri en stúlkur til að vera gerendur í neteinelti. Allt frá 3,7% upp í 18,7% 

þátttakenda töldu sig hafa beitt annan aðila áreiti á netinu. Algengast var áreiti í 

flokknum rafrænt áreiti (18,7%) því næst kom flokkurinn útskúfun (15,6%). Þar á eftir 

kom flokkarnir persónueftirlíking (11,2%), rafrænt umsátur (9,2%), nektarmyndir á 

netinu (7,8%), mannorðsspjöll (6,1%) og loks trúnaðarbrestur (3,7%). Hlutfall drengja og 
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stúlkna í svörum við spurningum sem snúa að gerendum var áberandi munur á milli 

tveggja spurninga. Alls voru 25,8% drengja og 13,0% stúlkna sem sögðust hafa sent 

móðgandi eða meiðandi skilaboð í gegnum tölvu eða síma. Um 23,5% drengja og 9,3% 

stúlkna sem sögðust visvitandi hafa útilokað einhvern úr hópi á netinu. Marktækur 

munur eftir kyni var á svörum við öllum spurningum sem sneru að gerendum, að einni 

undanskilinni, þeirri sem snerist um áreiti í flokknum trúnaðarbrestur. Marktækur 

munur var einnig á árgöngum við spurningu sem sneri að gerendum í flokkunum 

útskúfun, persónueftirlíking og nektarmyndir á netinu. 

Netið og tæknin í kringum það eru í stöðugri þróun og miklu skiptir að rannsóknir á 

þessu sviði fylgi þeirri þróun. Vonandi er þessi rannsókn hvatning fyrir aðra sem hafa 

áhuga á málefninu til að halda áfram rannsóknum með það að sjónarmiði að efla 

fræðslu og bæta samskipti ungmenna á netinu. 
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Abstract 

Students in 8–10th grade and forms of cyberbullying 

In recent years Internet usage has considerably increased in Iceland. Most young 

people have access to the Internet at home, on mobile phones or at school. The 

Internet can be a useful tool for students but at the same time has many dangers. 

Recently, the discussion about cyberbullying has increased and the issue seems to be 

widespread. This thesis will take a look at a study, that measured how frequent and 

wide spread Internet bullying is amongst students in 8th - 10th grade. In this research 

294 youths (132 boys and 162 girls) in 8th - 10th grade from three elementary schools, 

answered a questionnaire. Willard's classification on cyber bullying was used when 

making the questionnaire, which involved questions about harassment, defamation, 

breach of trust, impersonation, exclusion, nude pictures on the Internet, online threats 

and general usage of the Internet. The results show that 20,1% of participants felt they 

have been victims of cyber bullying. Following questions showed that there was a 

connection between how many hours were spent on the Internet daily and being 

cyberbullied. Around 15,6% specified where on the Internet the bullying took place. 

There was a significant difference between the sexes regarding where on the Internet 

the bullying occurred. Around 6.8% of boys and 0,6% of girls hinted at being bullied on 

gaming websites or in Internet games. Girls (6,8%) are more likely to be bullied through 

instant messages than boys (5.3%). Significant difference could be seen between the 

grades and where on the Internet the bullying took place. Around 8.7% participants 

from 10th grade, 1.0% from 8th grade and 0.0% from 9th grade hinted at being bullied 

through gaming sites and/or through Internet games. In categories where the 

questions focused on the victims of cyber bullying, showed that from 11,9% up to 

39,5% of the participants felt like they had experienced online harassment. Most 

common was cyber harassment (39.5%), 32% had been harassed with nude pictures 

online. After that came exclusion (22.1%), defamation (18%), breach of trust (13.3%) 

and finally online threats (11.9%) and impersonation (11.9%). There was a substantial 

difference between the genders regarding a question about receiving online 

harassment, where 32,6% of the boys and 45,1% of the girls’ responses indicated that 

they had received abusive or hurtful messages through computers or telephone. 

Questions about cyber bullies indicate that boys are more likely than girls to be cyber 

bullies. From 3.7% up to 18.7% of the participants felt they had bullied someone online. 

Most common was online harassment (18.7%) and exclusion (15.6%). After that came 
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impersonation (11.2%), cyber stalking (9.2%), nude pictures on the Internet (7.8%) and 

breach of trust (3.7%). In reviewing answers regarding being a cyber bully there was a 

big difference between the genders in two of the questions. The first one was about 

online harassment, where 25,8% of the boys and 13% of the girls said that they had 

sent abusive or hurtful messages through electronic devices. Around 23,5% of the boys 

and 9,3% of the girls said they knowingly excluded someone from a group on the 

Internet. There was a noticeable difference between the sexes on all categories of 

questions except regarding breach of trust. There was also a noticeable difference 

between the grades in answerers regarding exclusion, impersonation and nude pictures 

online. The Internet and the technology surrounding it is growing rapidly and it is 

important that research in this field follows that development. Hopefully this research 

will inspire others that have an interest in this topic to continue researches with that in 

mind to educate and help young people have better communication online. 
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1 Inngangur 

1.1 Nokkur orð um einelti á netinu 

Umfjöllun um einelti má rekja langt aftur en ein fyrsta fræðilega greinin sem fjallaði um 

einelti meðal ungmenna birtist árið 1897 (Burk, 1897). Síðan þá hefur fjöldi fræðimanna 

rannsakað einelti og birt fjölda greina sem fjalla um viðfangsefnið (Koo, 2007). Með 

aukinni tæknivæðingu og aðgangi að netinu hefur svo umræðan um einelti sem á sér 

stað með rafrænum hætti vaknað og fer vaxandi. Nú á dögum hafa nánast öll ungmenni 

í íslensku samfélagi aðgang að netinu og samfélagsmiðlum með farsímum og tölvum, 

bæði í skólanum og heima við. Með auknum tölvusamskiptum færist í vöxt ýmiss konar 

hegðun sem flokka má undir áreiti á neti eða neteinelti og verður vikið betur að 

fræðilegri umræðu um það efni í sérstökum kafla hér á eftir. 

Aukning hefur verið í netnotkun á síðustu árum. Samkvæmt Hagstofunni (2014) 

voru 96,5% heimila með aðgang að tölvum og netinu. Með þessari þróun hefur 

birtingarmynd eineltis í hópi ungmenna fundið nýja farvegi og rafrænt einelti færst í 

vöxt (Beran og Li, 2008). Rafrænt einelti eða neteinelti, eins og ég mun kalla það í 

rannsókn minni, er því vaxandi vandamál og ákveðið áhyggjuefni (Hinduja og Patchin, 

2008; Notar, Padgett og Roden, 2013). 

Þegar fjallað er um neteinelti í rannsóknum er yfirleitt verið að skoða hversu margir 

hafa orðið fyrir einelti á netinu en eins og á við um hefðbundið einelti, má flokka 

neteinelti í marga flokka og hefur hvert tilfelli sína sérstöku birtingarmynd. Lítið er til 

um rannsóknir sem skoða hvernig birtingarmyndum áreitis, sem ungmenni verða fyrir á 

netinu, er háttað. Skortur á fræðslu og umræðu kann líka að leiða til þess að börn og 

ungmenni upplifi atvik, standi eða verði fyrir áreiti, sem telja mætti neteinelti en átti sig 

ekki á að um einelti geti verið að ræða né hvaða afleiðingar það gæti haft í för með sér. 

Tölur sem birtar hafa verið í tengslum við rannsóknir á neteinelti virðast við fyrstu 

sýn ekki vera í samræmi við þunga umræðunnar um það efni í samfélaginu. Með þessu 

meistaraverkefni ætla ég mér að kanna hvernig neteinelti meðal nemenda í 8.–10. bekk 

í grunnskólum á Akureyri er háttað og líta í því tilliti til viðtekinnar flokkunar á einelti 

eða neteinelti. Niðurstöður verða skoðaðar með hliðsjón af því hvaða áreiti 

einstaklingar hafa talið sig verða fyrir á netinu í stað þess að einblína á það hversu 

margir telja sig beinlínis hafa orðið fyrir einelti á netinu. 
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1.2 Valið á verkefninu 

Ástæðan fyrir vali mínu á því viðfangsefni í þessu meistaraverkefni sem hér var lýst er 

sú að eftir útskrift úr kennaranámi stefni ég á að kenna þeim aldurshópi af nemendum 

sem hér er til athugunar. Hverjar sem niðurstöðurnar reynast langar mig að skoða hvað 

ég get lagt af mörkum til að auka fræðsluna sem nemendur fá um neteinelti og hvernig 

hægt væri að taka á því. 

Í gegnum skólagöngu mína hef ég verið virkur notandi á Veraldarvefnum og nýtt 

hina ýmsu samfélagsmiðla, spjallforrit og tölvuleiki. Áhugi minn á neteinelti vaknaði 

fyrst þegar ég fór að velta fyrir mér hegðun einstaklinga í tölvuleikjum. Áður fyrr voru 

tölvuleikir bundnir við þann einstakling sem fékkst við leikinn hverju sinni og í þeim 

fólust lítil sem engin samskipti við aðra. Með fjölgun leikja sem spilaðir eru á netinu 

verður hins vegar til ákveðin krafa um samskipti við aðra spilara til að leysa hin ýmsu 

verkefni. 

Hegðun ungmenna í tölvuleikjum var ekki það eina sem vakti áhuga minn á 

viðfangsefninu. Umræða í fjölmiðlum þar sem fjallað var um svokallaðar 

hefndarklámsíður leiddi til margra spurninga í rannsókninni. Nánast engar rannsóknir 

má finna um tíðni hefndarkláms eða hrellikláms, eins og það er einnig nefnt, og annarra 

flokka neteineltis hér á Íslandi. Yfirleitt eru spurningarnar stílaðar á neteinelti i heild 

sinni en ekki mögulega undirflokka þess. Ungmenni eru litríkur hópur, þar eru ekki allir 

steyptir í sama mót og stríðni á netinu sem einn telur saklaust grín getur verið einelti í 

huga annars. 

Lokaverkefnið mitt í grunnnámi bar yfirskriftina Skapandi hópverkefni 2014: 

Neteinelti og þar bjó ég, ásamt 10 öðrum nemendum, til vefsetrið 

http://www.neteinelti.is (Anna Margrét Pálsdóttir o.fl., 2014). Í því verkefni voru 

birtingarmyndir neteineltis skoðaðar og búinn til fræðsluvefur með öllum helstu 

upplýsingum um neteinelti fyrir ungmenni, forráðamenn og kennara.  

Síðan þessu verkefni lauk hef ég haft gríðarlegan áhuga á því hvernig fræðslu um 

neteinelti er háttað í grunnskólum hér á landi. Í rannsókn sem SAFT eða Samfélag, 

fjölskylda og tækni (2013), vakningarátak um örugga netnotkun barna og unglinga á 

Íslandi, framkvæmdi árið 2013 meðal nemenda í 4.-10 bekk grunnskóla, voru 

niðurstöðurnar þær að 5,7% þátttakenda (N=429) höfðu notað netið til þess að koma á 

framfæri andstyggilegum skilaboðum í garð annarrar persónu. 

Neteinelti er til staðar í því samfélagi sem við búum í og því tel ég mikilvægt að 

skoða hversu algengt það sé og hvernig það lýsi sér. Út frá þeim upplýsingum er svo 

http://www.neteinelti.is/
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hægt að greina ríkustu þörfina fyrir námsefni og fræðslu. Einelti með rafrænum hætti er 

í stöðugri þróun, og reglulega koma fram ný forrit og samfélagsmiðlar. Þróunin í 

tækniheiminum er það ör að erfitt gæti reynst að stöðva útbreiðslu neteineltis. Aftur á 

móti mætti með viðeigandi fræðslu sem ungmenni fengju frá upphafi skólagöngu sinnar 

um örugga netnotkun leiða þeim fyrir sjónir hvernig nota má upplýsingatækni á 

jákvæðan og uppbyggilegan hátt. Með því móti á að vera mögulegt að minnka líkurnar 

á því að einstaklingar verði annað hvort gerendur eða þolendur neteineltis 

(Snakenborg, Van Acker og Gable, 2011). 

1.3 Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar er: 

 að skoða neteinelti meðal nemenda á unglingastigi með áherslu á mismunandi 

birtingarform neteineltis. 

Í rannsókninni ætla ég að beina sjónum mínum að þremur grunnskólum og leita svara við 
eftirfarandi spurningum: 

 Hve stór hluti af nemendum í 8.–10. bekk telur sig hafa lent í einelti á netinu og 

þá hvers konar einelti? 

 Er munur á milli kynja á því hvers konar áreiti nemendurnir telja sig hafa staðið 

að eða orðið fyrir á netinu? 

 Hve löngum tíma á degi hverjum eyða nemendurnir á netinu? 

 Eru tengsl á milli þess hve löngum tíma nemendurnir eyða á netinu og þess að 

hafa lent í neteinelti? 

1.4 Uppbygging á verkefninu 

Ritgerðin skiptist í sex aðalkafla, sem eru inngangur, umfjöllun um baksvið 

rannsóknarinnar og fræðilegar forsendur, umfjöllun um aðferð, niðurstöður, umræður 

og lokaorð. Í umfjöllun um baksvið og fræðilegar forsendur eru fyrri rannsóknir á efninu 

skoðaðar, rætt um skilgreiningar á hugtökum og greint frá tegundum neteineltis 

samkvæmt tiltekinni flokkun. Einnig er rætt um afleiðingar neteineltis, nafnleynd á 

netinu og skoðað hvernig forvarnafræðslu er háttað hér á landi. Þriðji kafli er um 

rannsóknaraðferðina, rætt er um siðferðileg álitamál, greiningu og úrvinnslu gagna, 

réttmæti og áreiðanleika.  

Næst eru niðurstöður rannsóknarinnar settar fram og rætt um helstu tölur sem þar 

standa upp úr, fylgni þar sem það á við og samanburð á svörum kynja. Þessu er fylgt 

eftir með umræðu þar sem niðurstöður rannsóknarinnar eru tengdar við fræðin og 

helstu atriði í niðurstöðum tekin saman. Í sjötta og síðasta kafla eru svo lokaorð þar 

sem rætt er stuttlega um verkefnið í heild og þörf fyrir frekari rannsóknir og fræðslu.  
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2 Baksvið 

Í þessum kafla verður rætt um þróun í netnotkun hér á Íslandi, fjallað um hugtakið 

neteinelti, rýnt í flokka neteineltis og hvernig birtingarmyndir þess eru. Tíðni neteineltis 

í rannsóknum er skoðuð, bæði erlendis og hér innanlands. Fjallað verður um afleiðingar 

sem neteinelti og áreiti á netinu getur haft í för með sér og stiklað á stóru yfir þá 

forvarnarfræðslu sem í boði er hérlendis. 

2.1 Aukin netnotkun 

Síðustu ár hefur tenging einstaklinga hér á Íslandi við netið aukist töluvert. Í könnun 

sem Hagstofa Íslands (2004) gerði árið 2002 meðal fólks á aldrinum 16–74 ára 

(N=1.200), reyndust 78% þátttakenda vera með nettengingu. Í könnun sem gerð var 

árið 2014, meðal einstaklingra á aldrinum 16–74 ára, gáfu 98,2% þeirra til kynna að 

vera netnotendur (Hagstofa Íslands, 2015). Þessi aukna netnotkun nær yfir alla 

aldurshópa, börn og ungmenni meðtalin.  

Í rannsóknum SAFT (Samfélag, fjölskylda og tækni, vakningarátak um örugga 

tækninotkun barna og unglinga á Íslandi og hluta af Safer Internet Action Plan, 

aðgerðaáætlun Evrópusambandsins um öruggari netnotkun) á árunum 2003–2013 

kemur fram mikil aukning á netnotkun nemenda í 4.–10. bekk (SAFT, 2009, 2013). Þegar 

þátttakendur voru spurðir hversu oft þeir notuðu netið heima eða annars staðar voru 

niðurstöðurnar þær árið 2003 að 23% þátttakenda notuðu netið nokkrum sinnum á dag 

(SAFT, 2013). Um hálfum áratug síðar (SAFT, 2009) voru niðurstöðurnar þær að 45,5% 

þátttakenda (N=997) sögðust nota netið nokkrum sinnum á dag. Í nýjustu rannsókn 

SAFT (2013) voru svo 66,7% þátttakenda (N=953) sem sögðust nota netið nokkrum 

sinnum á dag.  

Í rannsókn sem Guðbjörg Andrea Jónsdóttir og fleiri (2005) framkvæmdu í 

almennum grunnskólum og sérskólum í Reykjavík gáfu svör til kynna að 73,1% 

þátttakenda (N=1.194) nýttu sér netið heima við tvisvar eða oftar í viku. Aðrar 

niðurstöður sýndu að 16,1% þátttakenda nýttu sér netið heima við einu sinni í viku eða 

einu sinni í mánuði og 10,8% nýttu sér netið sjaldnar (Guðbjörg Andrea Jónsdóttir o.fl., 

2005). 

Tölur úr rannsóknum SAFT benda til þess að töluverð aukning sé á netnotkun 

ungmenna og notkun á samskiptamiðlum hafi aukist samhliða netnotkun. Í rannsókn 

Hrefnu Pálsdóttur og fleiri (2014), sem unnin var fyrir Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, um heilsu og líðan nemenda í 8.–10. bekk á Íslandi, voru 89,7% einstaklinga 
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(N=10.298) sem sögðust eyða meira en hálfri klukkustund daglega á samskiptamiðlum á 

netinu (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014). 

Með aukinni tölvunotkun og vaxandi samskiptum á netinu hefur einelti sem áður fór 

fram í skólanum færst að hluta til yfir í tækin og út á netið (Li, 2007a). Grundvöllur þess 

að byggja upp þekkingu á þessu sviði felst í rannsóknum en þar sem neteinelti á sér ekki 

langa sögu getur reynst erfitt að reisa hana á langtímarannsóknum. Hér verður reynt að 

nýta fyrirliggjandi rannsóknir eins og frekast er unnt um leið og ætlunin er að afla nýrra 

gagna um neteinelti í hópi ungmenna.  

2.2 Hugtakið neteinelti 

Nokkur hugtök hafa verið notuð þegar verið er að tala um einelti sem fer fram með 

rafrænum hætti um tölvu eða síma. Í þessari rannsókn verður stuðst við hugtakið 

neteinelti (e. cyberbullying, online bullying) þar sem það þykir lýsandi fyrir allar gerðir af 

rafrænu einelti. Einelti samkvæmt Olweus (1993) er þegar einstaklingur eða hópur sýnir 

árásargjarna og ógnandi hegðun meðvitað í garð einstaklings, endurtekið yfir tímabil. 

Einelti er hægt að skilgreina sem endurtekna niðurlægingu einstaklings sem oft er 

líkamlega og/eða félagslega veikari en sá sem stendur fyrir eineltinu (Cornell og 

Bandyopadhyay, 2010). 

Hugmyndir um einelti almennt hafa einnig verið notaðar í skilgreiningunni um 

neteinelti. Smith og fleiri (2008) skilgreina neteinelti sem meðvitaða og árásargjarna 

hegðun hóps eða einstaklinga endurtekið yfir tímabil, þar sem vegið er með rafrænum 

hætti að einstaklingi sem á ekki auðvelt með að verja sig. Á neteinelti má líta sem 

notkun á upplýsingatækni til þess að koma einhverjum vísvitandi í uppnám 

(Department for Children, 2007). 

2.3 Tegundir neteineltis 

Með neteinelti er oftast reynt að koma einstaklingi í uppnám með birtingu á niðrandi 

eða særandi skilaboðum um þann sem verður fyrir því. Neteinelti birtist með ýmsu móti 

og er stundum flokkað eftir því hvar, hvenær og með hvaða hætti það á sér stað. Árið 

2007 setti ráðuneyti barna, skóla og fjölskyldna í Bretlandi, (Department for Children, 

2007) fram sjö flokka neteineltis sem hér er lýst: 

 Hótun eða kúgun: Alvarlegar hótanir sendar með farsíma, tölvupósti, 

athugasemdakerfi á vefsíðu, samfélagsmiðlum eða spjallborði. 
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 Áreiti: Endurtekin óumbeðin skilaboð, hvort sem þau eru særandi eða ekki, eru 

viss tegund af áreiti. Áreiti getur einnig verið stöðugar símhringingar og það 

athæfi að skilja eftir athugasemdir á opnum spjallborðum með niðrandi 

ummælum um einstakling í þeirri von að hann svari fyrir sig. 

 Rógburður/ærumeiðingar: Þetta geta verið neikvæðar staðhæfingar um 

einstakling. Staðhæfingarnar eiga að jafnaði ekki við rök að styðjast og ummælin 

geta þá jafnvel talist meiðyrði í lagalegum skilningi. 

 Höfnun: Erfitt getur verið að greina höfnun á netinu. Hún getur átt sér stað þegar 

einstaklingar eða stórir hópar svara engu því sem einstaklingur setur inn á netið, 

jafnvel þó að spurningu sé beint til þeirra. 

 Auðkennisþjófnaður/að villa á sér heimildir: Þjófnaður á auðkenni eða 

auðkennum getur birst í því að einstaklingur kemst yfir notendanafn og lykilorð 

einhvers annars og nýtir þau til að skilja eftir skilaboð hjá þriðja aðila. Einnig hafa 

verið dæmi um einstaklinga sem þykjast vera tilbúnar persónur. Þannig geta þeir 

sett inn skilaboð í nafni einhvers annars. 

 Birting á persónulegum skilaboðum eða myndum: Þegar myndir eða skilaboð 

eru send í trúnaði til einstaklings, telst það neteinelti ef trúnaður er rofinn og 

þessi skilaboð eða myndir fara í opna dreifingu. Hér á Íslandi hefur verið mikil 

umfjöllun um dreifingu á persónulegum myndum sem tengja má nekt eða nánum 

kynnum og er oft talað um hrelliklám eða hefndarklám í því sambandi (Þórdís 

Elva Þórðardóttir, 2015). 

 Að stjórna einstaklingi: Að beita þrýstingi til að fá einstakling til að opinbera 

persónulegar upplýsingar. 

Þessar skilgreiningar á flokkum neteineltis gefa allar til kynna hvaða áreiti þarf að eiga 

sér stað til þess að það falli í tiltekinn flokk. Flokkun á neteinelti tekin saman af Willard 

(2007) er um sumt sambærileg hugmyndum ráðuneytisins breska, Department for 

Children, Schools and Families (2007)1. Willard skiptir neteinelti upp í átta flokka. 

                                                      

 

 

 

1 Sem frá árinu 2010 ber heitið Department for Education. 
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 Rafrænt áreiti (e. harassment): Rafrænt áreiti er þegar stöðugt er verið að senda 

móðgandi eða meiðandi skilaboð til einstaklings (Li, 2010; Willard, 2007). Þessi 

skilaboð fela yfirleitt í sér ógnun, þau eru særandi, regluleg og það er alvara á bak 

við þau (Nuccitelli, 2014). Skaðinn sem verður af rafrænu áreiti er yfirleitt bara 

hjá þolanda. Sá munur skilur rafrænt áreiti frá netbruna (Willard, 2007). 

 Netbruni (e. flaming): Þegar tveir eða fleiri einstaklingar eiga í útistöðum á 

netinu kallast það netbruni (Willard, 2007). Netbruninn einkennist af reiðilegum, 

dónalegum og óhefluðum skilaboðum sem ætluð eru hinum aðilanum í rifrildinu 

(Li, 2010; Moor, Heuvelman og Verleur, 2010; O’Sullivan og Flanagin, 2003; 

Willard, 2007). Stundum gengur netbruninn það langt að einstaklingar fara að 

nota hótanir, bæði í einkaskilaboðum og á opnum spjallþráðum (Willard, 2007). 

Þegar útistöðurnar dragast á langinn er oft talað um netbrunastríð (e. flame war) 

á milli einstaklinga eða hópa (Willard, 2007). Upphaf netbruna er oft á tíðum 

hægt að rekja til svokallaðar beitu (e. baiting). Beitan virkar þannig að skilaboð 

eru sett inn á netið, með það að markmiði að efna til ófriðar eða trufla umræður 

á netinu (Willard, 2007). 

 Mannorðsspjöll (e. denigration): Mannorðsspjöll eru ummæli á netinu sem geta 

haft skaðleg áhrif á einstaklinga, eru lygar og rógburður eða andstyggileg í garð 

þess sem fyrir verður (Li, 2010; Nuccitelli, 2014; Willard, 2007). Tilgangur þessara 

boða er að trufla vinskap eða skaða mannorð einstaklings. Boðin fela gjarnan í 

sér slúður eða orðróm sem oft á ekki við rök að styðjast (Willard, 2007). 

 Persónueftirlíking (e. impersonation, masquerade): Þegar einstaklingur kemst 

yfir aðgangsorð hjá öðrum aðila, hvort sem þau ganga að samfélagsmiðli, 

tölvupósti eða persónulegu svæði á netinu, í þeim tilgangi að setja inn skilaboð 

sem hafa særandi áhrif á þolanda, er talað um persónueftirlíkingu eða að villa á 

sér heimildir (Li, 2010; Nuccitelli, 2014; Willard, 2007). Skilaboðin sem sett eru 

inn á netið geta látið einstakling líta illa út eða jafnvel sett hann í hættu (Li, 

2010). 

 Trúnaðarbrestur (e. outing and trickery): Trúnaðarbrestur á sér stað þegar 

persónuleg skilaboð eða myndir með viðkvæmu efni bundnu trúnaði eru lögð inn 

á opið svæði á netinu (Li, 2010; Willard, 2007). Algengast er að trúnaðarbrestur 

eigi sér stað þegar einstaklingur fær tölvupóst með persónulegum upplýsingum 

og framsendir þær til annarra (Willard, 2007). Trúnaðarbrestur tengdur 

kynferðislegu efni getur átt sér stað við sambandsslit (Willard, 2007) og er þá 

stundum talað um hefndarklám eða hrelliklám. Til þess að trúnaðarbrestur geti 

orðið þarf að vera ákveðið traust til staðar, trúnaður sem verður til þess að 

einstaklingurinn er reiðubúinn að senda frá sér persónulegar upplýsingar eða 

myndir (Nuccitelli, 2014). 
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 Útskúfun (e. exclusion): Útskúfun á sér stað þegar einstaklingur er vísvitandi 

útilokaður frá hópi á netinu (Li, 2010; Nuccitelli, 2014; Willard, 2007). Þetta á sér 

stað þegar lokað er á þann möguleika að einstaklingur geti átt samskipti við 

ákveðna hópa (D. Cross, Lester og Barnes, 2015; E. J. Cross, Richardson, Douglas 

og Vonkaenel-Flatt, 2009). Á samfélagsmiðlum getur útskúfun átt sér stað með 

því að hópur tekur sig til og fjarlægir einstakling af vinalistum sínum. Fyrir 

ungmenni getur falist í þessu einhver mesta höfnun sem hægt er að hugsa sér 

(Willard, 2007). 

 Rafrænt umsátur (e. cyberstalking): Rafrænt umsátur má segja að geti átt við 

alla ofangreinda flokka. Í umsátrinu getur einstaklingur sent öðrum aðila ógnandi 

skilaboð eða hótanir og jafnvel kúgað þann sem í hlut á (Li, 2010; Nuccitelli, 2014; 

Willard, 2007). Ekki liggur skýr lína á milli rafræns áreitis og umsáturs á netinu, 

þar sem að líkum aðferðum er beitt í báðum flokkum (Willard, 2007). Umsátur 

vísar þó til þrálátrar og viðvarandi hegðunar sem þrengir mjög að þeim sem fyrir 

því verður. Þegar einstaklingur er orðinn hræddur um líf sitt eða velferð vegna 

endurtekins og viðvarandi áreitis má líta svo á að rafrænt áreiti sé orðið að 

rafrænu umsátri (Nuccitelli, 2014; Willard, 2007).  

 Rafrænar ógnir (e. cyberthreats): Rafrænum ógnum má skipta upp í tvo flokka: 

Beinar hótanir og efni sem vekur óhug (Willard, 2007). Rafrænar ógnir eru alla 

jafna tengdar við nethryðjuverk (Nuccitelli, 2014). Beinar hótanir innihalda að 

jafnaði upplýsingar um skipulagðan viðburð eða ógnvænlegar athafnir sem 

einhver segist hafa í hyggju. Efni sem vekur óhug getur gefið til kynna að 

einstaklingurinn sem setur það inn sé ekki í andlegu jafnvægi og gæti verið að 

hugleiða að skaða einhvern eða jafnvel sjálfan sig (Willard, 2007). 

Þessir flokkar neteineltis eru nokkuð almennir og eiga sér alla jafna skýra hliðstæðu í 

hefðbundnu einelti. Þó eru flokkar á borð við Rafrænar ógnir, Rafrænt umsátur, 

Rafrænt áreiti og Netbruna sem eiga nær eingöngu við um tiltekið áreiti sem á sér stað 

á netinu. Aftur á móti eru flokkarnir Útskúfun, Trúnaðarbrestur, Persónueftirlíking og 

Mannorðsspjöll allt flokkar sem lýsa áreiti sem getur einnig átt sér stað í hefðbundnu 

einelti. 

2.3.1 Hefndarklám eða hrelliklám 

Ein tegund netáreitis eða neteineltis er hefndarklám sem einnig hefur verið kallað 

hrelliklám og tengist oft því sem á ensku hefur verið nefnt sexting en þar er slegið 

saman orðunum sexual og texting og vísað til samskipta þar sem skipst er á 

smáskilaboðum með kynferðislegum undirtónum (Ferguson, 2010; Þórdís Elva 

Þórðardóttir, 2015). Þegar myndir eða skilaboð af þessum toga fara í dreifingu á netinu, 
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er gjarnan talað um hefndar- eða hrelliklám. Myndirnar og myndskeiðin geta orðið til 

eða fallið í rangar hendur með ýmsu móti og nokkur umræða hefur orðið um hvaða 

hugtökum eigi helst að beita í þessu sambandi (sjá til að mynda Kvennréttindafélag 

Íslands, (2015)). Myndirnar sýna að jafnaði nekt og eru yfirleitt með kynferðislegu 

yfirbragði og þeim er oft dreift með það að takmarki að lítilsvirða einstaklinginn og 

valda honum tjóni eða vanlíðan. Slíkri myndbirtingu fylgir oft nafn, heimilsfang og 

tengill yfir á helstu samfélagsmiðlaföng einstaklingsins sem kemur fyrir á myndunum 

(Franklin, 2014).  

Ekki er langt síðan fyrrgreind hugtök voru fyrst nefnd og tekin til umræðu og 

umfjöllunar hér á landi. Þrátt fyrir það hefur hugmyndin um að kúga einstaklinga eða 

valda þeim skaða með kynferðislegum myndum eflaust verið til frá því að myndavélar 

voru fyrst fundnar upp (McLaren, 2002). Eitt frægasta dæmið um slíka misnotkun eru 

eflaust myndir sem teknar voru af Marilyn Monroe naktri í kringum árið 1949, þegar 

hún var í fjárhagsvandræðum. Nokkrum árum eftir að myndirnar voru teknar og 

frægðarferill Monroe að komast á skrið, fóru myndirnar í birtingu sem ógnaði frama 

leikkonunnar (Scheller, 2015). 

2.4 Nafnleynd á netinu 

Þegar einstaklingur verður fyrir neteinelti getur reynst erfitt að finna út hver stendur á 

bak við eineltið. Eitt af sérkennum neteineltis er nafnleyndin sem netið býður upp á (Li, 

2007a). Í rannsókn Li (2007a) vissi rúmlega helmingur þátttakenda, sem höfðu orðið 

fyrir einelti, ekki hver hefði lagt þá í einelti. Erfitt getur reynst að finna út hver er á bak 

við eineltið og þeir sem leggja í einelti á netinu í skjóli nafnleyndar eru líklegri til að 

sleppa við afleiðingar þess (Li, 2007a). Í rannsókn Ybarra og Mitchell (2004) kemur fram 

að einstaklingar sem lenda í hefðbundnu einelti á skólalóðinni og eiga ekki möguleika á 

því að verja sig þar, nýta stundum neteinelti og nafnleyndina sem fylgir því til þess að 

ná sér niður á aðilanum sem er að leggja þá í einelti (Ybarra og Mitchell, 2004). 

Í rannsókn Hoff og Mitchell (2009) gáfu niðurstöður til kynna að með nafnleynd í 

neteinelti væru auknar líkur á því að þolandi upplifði sig meira máttvana en í þeim 

tilfellum þar sem þolandinn veit hver gerandinn er (Hoff og Mitchell, 2009). Einnig gáfu 

niðurstöður til kynna að það, að vita ekki hver er á bak við eineltið, auki á vanlíðan 

þolanda og geti jafnvel vakið upp mikinn ótta hjá þeim sem fyrir því verður (Hoff og 

Mitchell, 2009). 

Erfitt getur verið að finna út hver er á bak við nafnlaus skilaboð. Til þess að tæki geti 

tengst inn á netið þurfa þau að hafa svo kallaða IP-tölu sem er nokkurs konar 
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heimilsfang tækisins (Stefán Þorvarðarson, 2012b). Hægt er að fletta upp IP-tölu og sjá í 

hvaða landi hún er og hjá hvaða þjónustufyrirtæki hún er skráð (Stefán Þorvarðarson, 

2012a). Til þess að fá upplýsingar um það hver er á bak við nettenginguna þarf aftur á 

móti dómsúrskurð. Þrátt fyrir að búið sé að finna út hver á IP-töluna geta verið margar 

tölvur á þessari tengingu og nánast ómögulegt að finna út hver sendi skilaboðin (Stefán 

Þorvarðarson, 2012a). 

2.5 Tíðni neteineltis 

Þrátt fyrir að neteinelti sé ekki bundið við aldur sýna rannsóknir að mest er um það hjá 

börnum og ungmennum (Tokunaga, 2010). Rannsóknir á einelti hafa leitt í ljós að 

drengir eru líklegri en stúlkur til að beita líkamlegu einelti á meðan stúlkur beita frekar 

andlegu einelti en drengir (Card, Stucky, Sawalani og Little, 2008). Með andlegu einelti 

er þá átt við trúnaðarbrest, mannorðsspjöll og útskúfun (Crick og Bigbee, 1998). Út frá 

þessum niðurstöðum hafa komið upp kenningar um að stúlkur séu líklegri til að beita 

neteinelti en drengir (Keith og Martin, 2005). Í þessum kafla verður farið yfir 

niðurstöður nokkurra rannsókna og fjallað um þær. 

2.5.1 Erlendar rannsóknir 

Rannsóknir sem skoðaðar voru fóru að mestu fram í Ástralíu, Bandaríkjunum, Bretlandi, 

Kanada og Kína. Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknir á 10–19 ára nemendum í 

þessum löndum. 

Í bandarískri rannsókn frá árinu 2000 (N=1.501) á meðal 10–17 ára ungmenna kom 

fram að 19% þeirra ungmenna sem notuðu netið reglulega höfðu á einhvern hátt verið 

tengd áreiti á netinu, síðustu tólf mánuði áður en könnunin var lögð fyrir (Ybarra og 

Mitchell, 2004). Niðurstöður sýndu að 3% þátttakenda sögðust bæði hafa verið 

gerendur og þolendur áreitis á netinu, 4% (55) sögðust eingöngu hafa verið þolendur og 

12% (176) þátttakenda sögðust eingöngu hafa verið gerendur (Ybarra og Mitchell, 

2004). Ekki reyndist vera marktækur munur á milli kynja en eldri nemendur voru líklegri 

til þess að verða fyrir áreiti á netinu (Ybarra og Mitchell, 2004). 

Rannsókn Patchin og Hinduja (2006) frá árinu 2004 var gerð í gegnum netið á meðal 

12–18 ára ungmenna (N=384) og leiddi í ljós að um 11% (42) þátttakenda töldu sig hafa 

lagt einhvern í einelti á netinu (Patchin og Hinduja, 2006). Þátttakendur voru frá 

Bandaríkjunum (227), Kanada (46), Bretlandi (35), Ástralíu (23) og öðrum löndum (53). 

Aðrar niðurstöður sýndu að 29% (113) þátttakenda sögðust hafa orðið fyrir neteinelti 

og að 47% (180) þátttakenda sögðust hafa orðið vitni að einelti á netinu. Athyglisvert er 

að sjá að 31,9% (36) þátttakenda sem höfðu lent í neteinelti sögðu það hafa haft áhrif á 
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líðan sína í skólanum. Hinduja og Patchin (2008) gerðu aðra rannsókn á árunum 2004–

2005 þar sem spurningalisti var lagður fyrir á netinu og gat hver sem er svarað honum. 

Heildarfjöldi þátttakenda (6.800) var töluvert hærri en tekinn var fyrir í lokaúrtakinu. 

Um 43% (2.978) þátttakenda voru yfir 18 ára aldri en einblínt var á svör þeirra sem voru 

undir þeim aldursmörkum. Þar sem stúlkur voru í miklum meirihluta þeirra sem 

svöruðu voru valdar 698 stúlkur af handahófi úr þýðinu til að hafa kynjahlutfallið sem 

jafnast (Hinduja og Patchin, 2008). Í lokaúrtaki voru 680 drengir og 698 stúlkur á 

aldrinum 11–18 ára (Hinduja og Patchin, 2008). Niðurstöður sýndu að 32,7% (222) 

drengja og 36,4% (254) stúlkna sögðust hafa orðið fyrir neteinelti (Hinduja og Patchin, 

2008). Í sömu rannsókn kom einnig fram að 17,9% (122) drengja og 16% (109) stúlkna 

sögðust hafa lagt aðra í einelti á netinu (Hinduja og Patchin, 2008). 

Í rannsókn Juvonen og Gross (2008) frá árinu 2005, þar sem skoðað var neteinelti á 

meðal 12–17 ára ungmenna (N=1.454) í Bandaríkjunum, voru niðurstöðurnar þær að 

72% (1.047) þátttakenda sögðust hafa orðið að minnsta kosti einu sinni fyrir áreiti á 

netinu síðustu tólf mánuðina áður en könnunin var lögð fyrir. Rannsóknin fór fram á 

netinu þar sem hún var birt á vinsælu vefsetri og opin öllum. Af öllum þátttakendum 

voru 75% (1.090) þeirra stúlkur (Juvonen og Gross, 2008). Fram kom að 85% (1.236) af 

þessum einstaklingum höfðu einnig orðið fyrir áreiti innan veggja skólans (Juvonen og 

Gross, 2008). Um 19% þátttakenda sögðust hafa lent oftar en sjö sinnum í áreiti á 

netinu, síðustu tólf mánuðina áður en könnunin var lögð fyrir (Juvonen og Gross, 2008). 

Þessar niðurstöður ber þó að taka með fyrirvara, þar sem hugtakið „einelti“ kom ekki 

fyrir og þess í stað talað um „eitthvað sem einhver gerir sem kemur öðrum í uppnám 

eða móðgar einhvern“ (Tokunaga, 2010). Annað sem vert er að minnast á er að þar sem 

þessi rannsókn fór fram á netinu og verðlaun voru í boði fyrir að ljúka spurningalista er 

ekki hægt að ganga að því vísu eða sannreyna að þátttakendur hafi í raun verið á 

aldrinum 12–17 ára. 

Kanadísk rannsókn sem gerð var meðal 12–13 ára ungmenna (N=177, 80 drengir og 

97 stúlkur) árið 2007 sýndi að um 52,4% þátttakenda sögðust þekkja einhvern sem 

hafði orðið fyrir neteinelti en úr þeim hópi sögðust ekki nema 34,5% (30) hafa tilkynnt 

fullorðnum aðila um það einelti. (Li, 2007b). Um 26,8% (26) stúlkna og 21,3% (17) 

drengja höfðu lent í einelti. Á hinn bóginn voru 10,3% (10) stúlkna og 15% (12) drengja 

sem höfðu lagt aðra í einelti. Niðurstöður sýndu einnig að ekki nema 34,1% (15) þeirra 

þátttakenda, sem höfðu lent í einelti, sögðu fullorðnum aðila frá því (Li, 2007b). 

Marktæk jákvæð fylgni var á milli þess að leggja í einelti á netinu og nota tölvur 

reglulega. 



24 

Í rannsókn Dehue og fleiri (2008), á 9–18 ára nemendum í Bandaríkjunum, sýndu 

niðurstöðurnar að 23% (278) þátttakenda (N=1.211) töldu sig hafa orðið á einhverjum 

tímapunkti fyrir neteinelti. Niðurstöður sýndu að algengara var að stúlkur lentu í einelti 

á netinu en drengir (Dehue o.fl., 2008). Alls gáfu svör 24,7% stúlkna og 19,1% drengja til 

kynna að þau hefðu lent í einelti (Dehue o.fl., 2008). Í sömu rannsókn kemur fram að 

16% (194) þátttakenda sögðust hafa lagt í einelti á netinu (Dehue o.fl., 2008). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að tengsl voru á milli þess að vera bæði gerandi í 

„hefðbundnu einelti“ og í einelti á netinu (Dehue o.fl., 2008). Einnig voru tengsl á milli 

þess að verða fyrir „hefðbundnu einelti“ og þess að lenda í einelti á netinu (Dehue o.fl., 

2008). 

Í rannsókn Kite, Gable og Filippelli (2010) á meðal 12-14 ára nemenda í 

Bandaríkjunum sögðu ekki nema 10% (59) þátttakenda (N=588) að þeir hefðu orðið 

fyrir neteinelti. Þegar spurt var hvort þátttakendur myndu segja kennara, foreldra eða 

öðrum fullorðnum frá því að hafa orðið fyrir áreiti á netinu voru 44% (259) þátttakenda 

sem gáfu til kynna að þeir myndu gera það. Þessar tölur eru ekki langt frá niðurstöðum 

úr rannsókn Li frá árinu 2007 (Li, 2007b). Í tyrkneskri rannsókn sem framkvæmd var árið 

2006 (N=269) á 12-19 ára nemendum í Tyrklandi, sögðu 13,4% (18) drengja og 10,4% 

(14) stúlkna að þau hefðu orðið fyrir einelti á netinu (Aricak o.fl., 2008). Þegar 

niðurstöður um gerendur voru skoðaðar gáfu svör 19,0% (25) drengja og 16,7% (23) 

stúlkna til kynna að þau legðu aðra í einelti á netinu (Aricak o.fl., 2008). Svör 35,7% (96) 

þátttakenda í rannsókninni gáfu til kynna hegðun á netinu sem benti til þess að þau 

legðu aðra í einelti á netinu (Aricak o.fl., 2008). 

Í ástralskri rannsókn (N=1.504), sem framkvæmd var á árunum 2010-2012 á meðal 

13-15 ára nemenda í sextán skólum í Ástralíu, voru 27% (406) þátttakenda sem sögðust 

hafa orðið fyrir neteinelti (D. Cross o.fl., 2015). Af þessum 27% voru einungis 2% (8) 

sem höfðu eingöngu lent í einelti á netinu. Niðurstöður sýna að flestir þeirra sem 

sögðust hafa orðið fyrir neteinelti, höfðu einnig lent í hefðbundnu einelti. Þegar tíðni 

eineltis á netinu var skoðuð með tillti til kyns reyndist ekki vera marktækur munur á 

milli kynja og þess að hafa lent í neteinelti (D. Cross o.fl., 2015). 

Tokunaga (2010) gerði samanburðarrannsókn á 25 rannsóknum sem allar uppfylltu 

tiltekin skilyrði. Skilyrðin sem rannsóknirnar þurftu að uppfylla voru eftirfarandi. Í fyrsta 

lagi þurfti rannsóknin að skoða þolendur neteineltis. Annað atriði sem þurfti að uppfylla 

var að rannsóknin átti að skoða fjölda þolenda eftir kyni, aldri, neikvæðum afleiðingum 

af einelti eða viðbrögð við einelti og einnig að tíðnihlutfall væri metið með 
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megindlegum rannsóknaraðferðum. Þriðja skilyrðið sem rannsóknir þurftu að uppfylla 

var að þær væru birtar í ritrýndu fræðilegu tímariti (Tokunaga, 2010). 

Í samanburðarrannsókn Tokunaga (2010) kemur fram að rannsóknir sem skoðaðar 

voru leiddu í ljós að allt frá 6,5% og upp í 72% ungmenna á aldrinum 10-19 ára sögðust 

hafa orðið fyrir einelti eða áreiti á netinu. Að meðaltali eru þetta um 20-40% ungmenna 

sem hafa lent í einelti eða áreiti á netinu (Tokunaga, 2010). Allar rannsóknirnar voru 

framkvæmdar á árunum 2000-2009 og fóru fram í nokkrum löndum, þar af nær 

helmingur í Bandaríkjunum2. Þátttakendur voru allt frá því að vera 92 talsins (Smith 

o.fl., 2008) upp í það að vera 3.767 (Kowalski og Limber, 2007). 

2.5.2 Innlendar rannsóknir 

Ekki hafa verið framkvæmdar margar rannsóknir um þetta efni hér á landi. Þær helstu 

hafa verið á vegum Olweusarverkefnisins og SAFT en einnig hafa verið gerðar 

rannsóknir í tengslum við lokaverkefni við hérlenda háskóla. Í þessum kafla verður farið 

yfir niðurstöður í einu lokaverkefni við Háskólann á Akureyri, niðurstöður rannsókna 

sem SAFT hefur framkvæmt og tíðni neteineltis í Olweusarrannsóknum. 

Í rannsókn Ingu Guðlaugar Helgadóttur og Ragnhildar Lenu Helgadóttur (2015), sem 

gerð var árið 2014 á meðal nemenda í 10. bekk á Íslandi (N=3.618), voru niðurstöðurnar 

þær að 4,9% þátttakenda sögðust hafa lent í atviki á netinu sem hægt væri að flokka 

undir neteinelti. Þar af voru 2,2% (79) þátttakenda sem lentu í atviki 2-3 sinnum í 

mánuði eða oftar. Þar af hafði um helmingur lent í atviki nokkrum sinnum í viku. Alls 

voru það 1,1% (40) af þeim 3.542 þátttakendum sem svöruðu spurningu um rafrænt 

einelti sem gáfu til kynna að hafa lent í einelti gegnum síma eða tölvu nokkrum sinnum í 

viku. Í sömu rannsókn voru þátttakendur spurðir að því hvort þeir hefðu lent í því að 

niðrandi mynd af þeim hefði einhvern tíma ratað á netið. Alls voru það 5,2% (182) 

þátttakenda (N=3.536) sem höfðu lent í því að minnsta kosti einu sinni að niðrandi 

mynd af þeim hafði farið í almenna dreifingu á netinu. 

                                                      

 

 

 

2 Bandaríkin (12 rannsóknir), Bretlandi (2 rannsóknir), Holland (2 rannsóknir), Kanada (3 rannsóknir), 

Kanada og Kína (2 rannsóknir), Svíþjóð (1 rannsókn), Tyrkland (2 rannsóknir), Þýskaland (1 rannsókn)  
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Í rannsókn SAFT (2009), sem gerð var á meðal nemenda í 4.-10. bekk (N=680), voru 

14,9% þátttakenda sem höfðu einhvern tíma, síðustu 12 mánuði áður en rannsóknin 

var gerð, orðið fyrir áreiti, verið strítt, eða verið ógnað á netinu. Þegar niðurstöður eru 

skoðaðar með tilliti til kyns kemur í ljós að hlutfall þolenda samkvæmt þessari rannsókn 

er nánast það sama hjá báðum kynjum, 15% drengja (N=306) og 15% stúlkna (N=373) 

svöruðu spurningunni játandi (SAFT, 2009). SAFT hefur reglulega verið með rannsóknir 

á neteinelti og þegar rannsóknirnar eru bornar saman sést skýr munur á því hversu ör 

tækniþróunin er. Töluverð aukning hefur verið á netnotkun ungmenna á milli 

rannsókna og þegar litið er á spurningakannanir frá SAFT frá síðustu árum má sjá 

breytingar á spurningum og að nýjar spurningar um viðfangsefni sem snúa að netinu 

hafa bæst við spurningalista þeirra.  

Í rannsókn SAFT (2013), sem gerð var á meðal nemenda í 4.–10. bekk hér á Íslandi 

(N=954), voru 5,7% þátttakenda sem höfðu einhvern tíma sett inn á netið efni sem þótti 

andstyggilegt í garð annarrar persónu. Í sömu rannsókn kom einnig fram að 9,0% 

þátttakenda (N=957) sögðust hafa lent í stríðni, orðið fyrir áreiti, verið ógnað eða verið 

skilin útundan á netinu á síðastliðnum 12 mánuðum. Í rannsókninni kemur fram að 

helsti vettvangur neteineltis væru samfélagsmiðlar. 

Í sömu rannsókn var einnig spurt hvort þátttakendur hefðu verið beðnir um að 

senda nektarmynd af sér yfir netið (SAFT, 2013). Þetta er ein af þeim spurningum sem 

bætt hefur verið inn í rannsókn SAFT frá árinu 2009. Í rannsókninni voru nemendur í 6.-

10. bekk spurðir hvort þeir hefðu verið beittir þrýstingi til þess að senda nektarmyndir 

af sér yfir netið og svöruðu 6,9% (50) þátttakenda (N=724) því játandi. Þegar 

niðurstöður í 8.–10. bekk voru skoðaðar höfðu um 11,1% (48) þátttakenda (N=434) lent 

í því að vera beðnir um að senda einhverjum nektarmynd af sér. Þegar þessar 

niðurstöður eru svo skoðaðar með tilliti til kyns gefa svör þátttakenda til kynna að 

11,0% (40) stúlkna og 3,0% (10) drengja hafi verið beðin um að senda nektarmynd af 

sér í gegnum netið. Marktækur munur reyndist bæði vera eftir kyni og árgöngum við 

spurningu um nektarmyndir á netinu. 

Olweusaráætlun gegn einelti hefur verið í gangi hér á Íslandi frá árinu 2002. Í 

upphafi byrjuðu 43 grunnskólar í verkefninu en þeim fjölgaði fljótlega og árið 2007 

höfðu 85 skólar sem hafið innleiðingu á Olweusaráætlun gegn neteinelti (Þorlákur H. 

Helgason, 2008). Núna árið 2016 hafa um 100 grunnskólar hafið innleiðingu 

Olweusaráætlunarinnar frá upphafi verkefnisins (Þorlákur H. Helgason, munnleg 

heimild, 6. apríl 2016). Í skýrslu um Olweusarverkefnið, sem gerð var árið 2008, kemur 

fram að á árunum 2002-2007 hafi um 24 þúsund nemendur og 6-8 þúsund kennarar og 
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aðrir starfsmenn tekið þátt í innleiðingu áætlunarinnar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Á hverju ári eru lagðar fyrir rannsóknir í öllum Olweusarskólum hér á landi. Á þessu 

skólaári hafa alls 7.688 nemendur í 4.-10. bekk tekið eineltiskönnunina (Þorlákur H. 

Helgason, munnleg heimild, 6. apríl 2016). Spurningar um hefðbundið einelti og 

neteinelti er að finna í þessum spurningalistum sem lagðir eru fyrir nemendur í skólum 

sem starfa samkvæmt Olweusaráætlun. Í þessum kafla verða þær spurningar úr 

Olweusarverkefninu skoðaðar og niðurstöður samkvæmt svörum nemenda í 8.–10. 

bekk dregnar saman.  

 Hve oft hefur þú orðið fyrir einelti í skólanum undanfarna mánuði? 

o Gert er grín að mér, ég uppnefnd(ur) eða mér strítt á óþægilegan og 

meiðandi hátt. 

o Aðrir nemendur útiloka mig viljandi, halda mér fyrir utan félagahópinn 

eða hunsa mig algjörlega. 

o Aðrir nemendur hafa talað illa um mig eða logið upp á mig og reynt að fá 

aðra til að líka illa við mig. 

 Hve oft hefur þú orðið fyrir einelti á netinu eða í farsíma undanfarna mánuði? 

 Ef þú hefur orðið fyrir einelti á netinu eða gegnum farsíma undanfarna mánuði: 

hvenær hefur það þá gerst? 

 Ef þú hefur orðið fyrir einelti á netinu eða gegnum farsíma undanfarna mánuði: 

veistu hver gerði það? 

 Hve oft hefur þú sjálf/sjálfur tekið þátt í að leggja einn nemanda/fleiri nemendur 

í einelti á netinu eða gegnum farsíma undanfarna mánuði? 

 Ef þú hefur orðið fyrir einelti – á neti eða öðruvísi – undanfarna mánuði hversu 

mikil áhrif hefur það haft á þig (orðið leið/leiður, sært þig eða álíka). 

(Þorlákur Helgason, 2016) 

Spurningarnar hér að ofan sem eiga við einelti almennt voru valdar þar sem þær 

geta einnig snúið að neteinelti. Hér er athyglinni beint að niðurstöðum frá 2013-2015 

og þá, eins og áður sagði, fyrir 8.–10. bekk. Þegar niðurstöður spurningar um hve oft 

þátttakendur hefðu orðið fyrir einelti í skólanum undanfarna mánuði eru rýndar 

sögðust í kringum 3,2% (299 af 9.423) þátttakanda á árunum 2013-2015 (3,0% 2013; 

3,3% 2014; 3,2% 2015) hafa lent í einelti í skólanum tvisvar til þrisvar í mánuði eða oftar 

(Þorlákur Helgason, 2016). Spurningar um neteinelti gáfu svipaða mynd en á árunum 

2013-2015 voru um 3,0% (279 af 9329) þátttakenda sem gáfu til kynna að hafa lent í 

einelti á netinu tvisvar til þrisvar í mánuði eða oftar (3,0% 2013; 3,0% 2014; 3,0% 2015) 

(Þorlákur Helgason, 2016).  
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Töluvert algengara var að stúlkur teldu siga hafa lent í einelti á netinu. Alls voru 

4,3% (74) stúlkna og 1,7% (28) drengja sem gáfu til kynna að þau hefðu lent í einelti á 

netinu tvisvar til þrisvar í mánuði eða oftar (Þorlákur Helgason, 2016). Árið 2014 voru 

niðurstöðurnar þær að svör 4,2% (59) stúlkna og 1,8% (26) drengja gáfu til kynna að 

þau hefðu orðið fyrir neteinelti tvisvar til þrisvar í mánuði eða oftar (Þorlákur Helgason, 

2016). Þegar litið er á árið 2015 sýndu niðurstöður að 3,6% (57) stúlkna og 2,3% (35) 

drengja gáfu til kynna að þau hefðu orðið fyrir neteinelti tvisvar til þrisvar í mánuði eða 

oftar (Þorlákur Helgason, 2016). 

Í Olweusarrannsókninni (Þorlákur Helgason, 2016) var spurt hvenær neteineltið, 

sem þátttakendur, nemendur í 8.–10. bekk, töldu sig hafa sætt, hefði átt sér stað. 

Algengast var að eineltið færi fram utan skólatíma. Alls voru það 4,2% (389 af 9.315) 

þátttakenda sem gáfu til kynna að hafa orðið fyrir einelti utan skólatima á árunum 

2013-2015 (4,6% 2013; 4,1% 2014; 3,8% 2015). Fjöldi þátttakenda sem gefur til kynna 

að hafa orðið fyrir einelti bæði á skólatíma og utan hans hefur þó verið aukast. Um 

1,6% þátttakenda á árunum 2013-2105 (1,1% 2013; 1,7% 2014; 2,0% 2015) gáfu til 

kynna að hafa orðið fyrir einelti bæði á skólatíma og utan hans (Þorlákur Helgason, 

2016). 

Þegar litið er á svör við spurningunni um hvort þátttakendur hafi gert sér grein fyrir 

því hver væri á bak við eineltið var algengast að þolendur vissu hver það væri. 

Niðurstöður sýndu árið 2013 að 52,1% (111) þeirra sem höfðu lent í neteinelti (N=213) 

vissu hver stóð að baki því, 15,5% (33) þátttakenda grunaði hver það væri og 32,4% (69) 

vissu ekki hver stæði á bak við eineltið (Þorlákur Helgason, 2016). Árið 2014 sýndu 

niðurstöður að 55,5% (106) þeirra sem höfðu lent í neteinelti (N=191) vissu hver 

gerandinn var, 22,5% (43) þeirra grunaði hver væri á bak við eineltið og 22,0% (42) vissu 

ekki hver stæði á bak við neteineltið (Þorlákur Helgason, 2016). Þegar litið er á 

rannsóknina sem gerð var árið 2015 voru niðurstöðurnar þær að 60% (123) þeirra sem 

höfðu lent í neteinelti (N=205) vissu hver væri á bak við það, 18,5% (38) grunaði hver 

væri á bak við eineltið og 21,5% (44) vissu ekki hver stæði á bak við neteineltið 

(Þorlákur Helgason, 2016). 

Niðurstöður spurninga sem spurt er um í rannsóknunum tengdum Olweusar-

verkefninu um einelti, sem tengja má við flokka neteineltis, má sjá í töflu 1. Einungis er 

horft til svara þar sem um er að ræða áreiti sem nemendur upplifa tvisvar til þrisvar í 

mánuði eða oftar. Tölurnar sem birtast í töflu 1 eru samanlagðar niðurstöður með tilliti 

til vægis á hverju ári fyrir sig í rannsóknum sem gerðar voru á árunum 2013-2015. 
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Tafla 1. Niðurstöður spurninga úr Olweusarverkefninu, sem tengja má við flokka 
neteineltis, í % af fjölda svara á árunum 2013-2015 (Þorlákur Helgason, 
2016).  

Efnisatriði 

Tvisvar til 
þrisvar í 
mánuði 

Svona einu 
sinni í viku Oft í viku 

Gert er grín að mér, ég uppnefnd(ur) eða mér 
strítt á óþægilegan og meiðandi hátt. (N=9.442) 

2,1% 1,8% 1,7% 

Aðrir nemendur útiloka mig viljandi, halda mér 
fyrir utan félagahópinn eða hunsa mig algjörlega. 
(N=9.423) 

2,2% 1,1% 2,0% 

Aðrir nemendur hafa talað illa um mig eða logið 
upp á mig og reynt að fá aðra til að líka illa við 
mig. (N=9.407) 

2,7% 0,9% 1,6% 

.     

Í rannsóknum tengdum Olweusarverkefninu er spurning sem snýr að þátttakendum 

sem gerendum í rafrænu einelti. Þegar litið er á svör við spurningu er sneri að 

gerendum sýndu þau árið 2013 að 0,6% (20) þátttakenda (N=3.395), árið 2014 0,6% 

(16) þátttakenda (N=2.853) og árið 2015 1,0% (30) þátttakenda (N=3.060) gáfu til kynna 

að þeir legðu einn eða fleiri nemendur í einelti á netinu tvisvar til þrisvar í mánuði eða 

oftar (Þorlákur Helgason, 2016). Algengara var að drengir (1,2% 54 af 4622) lýstu sig 

standa á bak við neteinelti en stúlkur (0,3% 12 af 4686) á árunum 2013-2015. 

2.6 Afleiðingar neteineltis 

Neteinelti getur haft alvarlegar afleiðingar. Þeir sem lenda í einelti eiga það til að sitja 

uppi með minningar af eineltinu það sem eftir er af lífi þeirra. Til eru dæmi um það að 

einstaklingar hafi tekið sitt eigið líf eftir einelti (Marr og Field, 2001). Þetta getur bæði 

átt við um hefðbundið einelti og einelti á netinu. Því lengur sem eineltið er viðvarandi, 

þeim mun alvarlegri áhrif getur það haft á þolandann (Marr og Field). 

Einelti getur haft fjölmargt í för með sér. Þeir sem verða fyrir hefðbundnu einelti 

upplifa oft þunglyndi, kvíða, lítið sjálfsálit, eiga erfiðara með að einbeita sér og forðast 

jafnvel skólann (Feinberg og Robey, 2009). Þeim sem verða fyrir neteinelti líður svipað, 

ef ekki verr, þar sem neteineltið getur borist víða á stuttum tíma, margir geta orðið vitni 

að niðurlægingunni og erfitt getur reynst að útrýma því sem sett er fram af netinu 

(Feinberg og Robey, 2009). Rannsóknir hafa leitt í ljós að einstaklingar sem lenda bæði í 

hefðbundnu einelti og neteinelti eru líklegri en aðrir til að upplifa kvíða, þunglyndi, 

félagslega einangrun og einmanaleika (D. Cross o.fl., 2015). 
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Í bókinni Bullycide: Death at Playtime (2001) eftir Neil Marr og Tim Field, kom enska 

hugtakið bullycide fyrst fram og er notað yfir einstaklinga sem taka sitt eigið líf eftir að 

hafa lent í einelti. Neil og Tim (2001) skoðuðu ferli sem einstaklingur fer í gegnum áður 

en hann ákveður að taka sitt eigið líf en það hefst með eineltinu sem einstaklingurinn 

verður fyrir. Eineltið verður til þess að langvarandi neikvæð streita fer að myndast hjá 

einstaklingnum (Görzig og Ólafsson, 2013).  

Með stöðugri neikvæðri streitu eykst hætta á þunglyndi. Þunglyndið getur valdið 

depurð, neikvæðum hugsunum, vanlíðan einstaklings og getur jafnvel leitt til 

sjálfsvígshugleiðinga (Marr og Field, 2001). Ef einstaklingurinn fær ekki þá aðstoð sem 

hann þarfnast, geta hugleiðingarnar um sjálfsvíg orðið til þess að einstaklingurinn geri 

tilraun til að taka sitt eigið líf. Ef einstaklingurinn tekur sitt eigið líf er það kallað 

bullycide (Marr og Field, 2001). Ekki er að sjá að til sé íslenskt heiti yfir bullycide en til 

greina kæmi að kalla það eineltisvíg. 

Í rannsóknum tengdum Olweusarverkefninu frá árunum 2013-2015 voru þátt-

takendur spurðir: „Ef þú hefur orðið fyrir einelti – á neti eða öðruvísi – undanfarna 

mánuði hversu mikil áhrif hefur það haft á þig (orðið leið/leiður, sært þig eða álíka)?“ 

Alls voru fimm svör sem þátttakendur gátu valið á milli (Þorlákur Helgason, 2016): 

 Ég hef ekki orðið fyrir einelti undanfarna mánuði. 

 Mér hefur ekki fundist þetta sérstaklega óþægilegt. 

 Mér hefur fundist þetta óþægilegt. 

 Mér hefur fundist þetta vont og særandi. 

 Mér hefur fundist þetta hræðilegt. 

Hér verða einungis skoðaðar niðurstöður sem snerta þá þátttakendur sem hafa lent 

í hefðbundnu einelti eða neteinelti. Ef litið er á niðurstöður í töflu 2, sýna niðurstöður 

að árið 2013 (N=266) voru 21,8% (58), árið 2014 (N=225) 21,8% (49) og árið 2015 

(N=221) 24,0% (53) þeirra sem höfðu lent í einelti sem fannst það ekki sérstaklega 

óþægilegt (Þorlákur Helgason, 2016). Þegar litið er á hlutfall þeirra sem höfðu lent í 

hefðbundnu einelti eða neteinelti voru niðurstöðurnar þær að árið 2013 voru það 

27,4% (73), árið 2014 21,3% (48) og árið 2015 23,5% (52) þeirra sem fannst eineltið 

óþægilegt (Þorlákur Helgason, 2016). 
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Tafla 2. Áhrif eineltis á einstaklinga samkvæmt niðurstöðum úr Olweusarrannsóknum 
á árunum 2013-2015 (Þorlákur Helgason, 2016).  

Hlutfall þátttakenda sem sagðist hafa lent í einelti (%) 

Svar 
 2013 

(N=266) 
2014 

(N=225) 
2015 

(N=221) 

Mér hefur ekki fundist þetta sérstaklega óþægilegt 21,8% 21,8% 24,0% 

Mér hefur fundist þetta óþægilegt 27,4% 21,3% 23,5% 

Mér hefur fundist þetta vont og særandi 28,6% 34,7% 31,7% 

Mér hefur fundist þetta hræðilegt 22,2% 22,2% 20,8% 

Alls 100%  100%  100%  

    

Niðurstöður gáfu til kynna að allt frá 50,8% (árið 2013) upp í 56,9% (árið 2014) 

þeirra sem höfðu lent í einelti, annað hvort á skólalóðinni eða í gegnum netið, töldu 

eineltið vont og særandi eða hræðilegt (Þorlákur Helgason, 2016). 28,6% (76) þeirra 

sem höfðu lent í einelti árið 2013 fannst það vont og særandi og 22,2% (59) þeirra 

fannst það hræðilegt (Þorlákur Helgason, 2016). Árið 2014 gáfu svör þeirra sem höfðu 

lent í einelti til kynna að 34,7% (78) þeirra fannst eineltið vont og særandi og 22,2% (50) 

fannst það hræðilegt (Þorlákur Helgason, 2016). Árið 2015 gáfu svör þeirra sem höfðu 

lent í einelti til kynna að 31,7% (70) þeirra fannst eineltið vont og særandi og 20,8% (46) 

fannst það hræðilegt (Þorlákur Helgason, 2016). Einstaklingarnir sem svara þessari 

spurningu með tveimur efstu möguleikunum, það er vont og særandi eða hræðilegt, 

eru einstaklingar sem þarf að finna. Tilgangurinn með þessari spurningu er að fá fram 

hversu mikið eineltið situr í þeim (Þorlákur Helgi Helgason, munnleg heimild 4. apríl 

2016). 

2.7 Að sporna við neteinelti 

Sérfræðingar hjá bandarísku stofnuninni Centers for Disease Control and Prevention 

hafa skilgreint neteinelti sem heilsufarsvandamál (King, 2010). Neteinelti er vandamál 

sem ekki er hægt að líta framhjá og þarf að taka á (Hinduja og Patchin, 2014; King, 

2010; Snakenborg o.fl., 2011). Hinduja og Patchin (2014) greina frá því að tvær 

meginástæður séu í vegi fyrir því að hægt sé að sporna við neteinelti. Fyrri ástæðan sem 

þeir nefna er að þetta sé vandamál sem hafi verið viðvarandi í töluverðan tíma og að 

enn séu einstaklingar ekki farnir að átta sig á því hversu skaðlegt neteinelti getur verið 

(Hinduja og Patchin, 2014). Margir taka neteineltinu ekki alvarlega þar sem þeir telja að 

það séu aðrar „mikilvægari birtingarmyndir áreitis“ sem þurfi frekar að hafa áhyggjur af. 

Hin meginástæðan er sú að ekki liggur ljóst fyrir hver eigi að svara fyrir óæskilega 
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notkun á tækni og bregðast við henni. Foreldrar nefna að þeir búi ekki yfir nægri 

tækniþekkingu til að halda í við börnin og eru almennt þeirrar skoðunar að þetta eigi að 

vera hlutverk skólanna (Hinduja og Patchin, 2014). Þá nefna þessir höfundar að yfirvöld 

séu hikandi við að taka á neteinelti nema beint brot á lögum liggi þar að baki (Hinduja 

og Patchin, 2014). 

Í grein Snakenborg og fleiri (2011) eru teknar saman nokkrar leiðir sem farnar hafa 

verið í baráttunni gegn neteinelti. Þar nefna þeir fyrst lög, reglur og stefnumörkun sem 

miðar að því að hafa stjórn á neteinelti og mæta misnotkun á tæknimiðlum. Einnig 

beina þeir athygli að námskrám, vinna þurfi að fræðslu um örugga netnotkun og 

hvernig forðast megi neteinelti og ræða um afleiðingar neteineltis (Snakenborg o.fl., 

2011). Fræðsla um örugga netnotkun hefst yfirleitt í eldri bekkjum grunnskóla en 

samkvæmt Snakenborg (2011) ætti að leggja kapp á stöðuga fræðslu alla 

grunnskólagöngu barnanna. Nemendur allt frá fyrsta bekk eru orðnir virkir netnotendur 

og eiga rétt á viðeigandi fræðslu um örugga netnotkun. 

Í Bandaríkjunum hefur sú leið verið farin að banna einelti með lögum. Í öllum 

fylkjum Bandaríkjanna eru lög sem snúa að einelti. Alls eru lög um einelti í 50 fylkjum, 

en einungis 23 fylki eru með lög sem ná einnig yfir neteinelti. Þó má finna lagaákvæði 

sem snúa að áreiti með rafrænum hætti í 48 fylkjum (Hinduja og Patchin, 2016).  

Árið 2014 var á Íslandi lagt fram frumvarp til laga um breytingu á almennum 

hegningarlögum þar sem banna átti hefndarklám og gera það refsivert (Þingskjal nr. 

688/2014-2015). Þetta bann, ef það yrði að lögum, myndi þó ekki ná yfir alla flokka 

neteineltis heldur einungis hefndarklám. Málið var endurflutt og er enn til umfjöllunar í 

þinginu þegar þetta er skrifað. 

2.7.1 Forvarnarfræðsla á Íslandi 

Fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) að grunnskólar á Íslandi eigi að vinna 

markvisst að forvörnum. Allir grunnskólar eiga að vera með forvarnaráætlun sem birt er 

í skólanámskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Í forvarnaráætlun á að 

vera áætlun gegn einelti, sem og öðru ofbeldi og þarf að koma fram með hvaða hætti 

eigi að bregðast við ef slík mál koma upp (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). Þessar forvarnaráætlanir á að kynna fyrir öllum aðilum skólasamfélagsins, 

starfsfólki skóla, foreldrum og nemendum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). 

Samkvæmt 7. grein í reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í 

grunnskólum (Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum, 
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2011) eiga skólar að vera með heildstæða stefnu til að fyrirbyggja og bregðast við 

einelti. Áætlun sem gerð er þarf að ná yfir alla starfsemi, nemendur og beinast að 

foreldrum með því markmiði að virkja samstarf foreldra og skóla í því að vinna gegn 

einelti. Aðgerðir gegn einelti þurfa að ná til skólans sem heildar, bekkja, námshópa og 

einstaklinga. Skoða þarf reglulega umfang eineltis í skólum, kynna niðurstöður og nota 

þær til að halda áfram baráttunni gegn einelti. Þessar áætlanir eiga að vera hluti af 

skólanámskrá og birtar opinberlega (Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila 

skólasamfélagsins í grunnskólum, 2011). 

Allt frá árinu 2004 hafa Heimili og skóli – landssamtök foreldra, verið með 

vakningarátak um örugga netnotkun (SAFT, 2006). Frá því að verkefnið hófst hefur 

Samfélag, fjölskylda og tækni, skammstafað SAFT, búið til mikið af námsefni sem afhent 

er öllum grunnskólum landsins (SAFT, 2014). Jafnframt hefur SAFT boðið upp á 

fyrirlestra um örugga netnotkun, þar sem bæði er hægt að fá fræðslu við hæfi 

fullorðinna og nemenda (SAFT, e.d.-b).  

Heimili og skóli – landssamtök foreldra hafa, eins og hér kom fram, haldið utan um 

SAFT-verkefnið og starfa þau náið með samtökunum Barnaheill og Rauða krossinum að 

forvarnarstarfi með börnum og ungmennum (SAFT, 2014). Á vefsetri SAFT má nálgast 

allt námsefni sem gefið hefur verið út á vegum samtakanna tengt öruggri netnotkun. 

Þar er að finna netorðin fimm, sem ætluð eru ungmennum og voru hugsuð sem 

leiðarvísir við örugga netnotkun (SAFT, e.d.-c). Einnig er hægt að nálgast upplýsingar 

fyrir foreldra og forráðamenn þar sem farið er yfir 10 netheilræði (SAFT, e.d.-c). Þar er 

farið yfir ferli öruggrar netnotkunar undir handleiðslu fullorðinna allt frá því að 

uppgötva netið með börnum yfir í það að kenna börnum að nota netið á jákvæðan og 

uppbyggilegan hátt (SAFT, e.d.-c). 

Í rannsókn SAFT árið 2013 bentu niðurstöður til þess að hatursorðræða á netinu 

hefði aukist (SAFT, 2013). Í október 2013 fór SAFT af stað með verkefni tengt 

hatursorðræðu á netinu undir yfirskriftinni Ekkert hatur – orðum fylgir ábyrgð. Átakið er 

hluti af Evrópuráðsverkefni sem ber heitið No hate speech movement (SAFT, e.d.-a). Á 

vefsetri SAFT má finna sex kennsluverkefni þar sem fjallað er um hatursorðræðu, tilbúin 

til notkunar fyrir kennara í grunnskólum (SAFT, e.d.-d). 

Forvarnarfræðsla á Íslandi er að nokkru leyti í höndum grunnskólanna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Þrátt fyrir það eru forvarnir samvinnuverkefni barna, 

foreldra, skóla, fræðsluaðila og yfirvalda (Hinduja og Patchin, 2014). Hinduja og Patchin 

(2014) benda á í því sambandi að foreldrar hafi ekki næga tækniþekkingu til að halda í 

við börnin. Aðgengi að fræðsluefni fyrir foreldra er nokkuð gott hér á Íslandi þar sem 
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vefir samtaka á borð við SAFT, Barnaheill og Rauða krossinn bjóða upp á fjölbreytt efni 

sem foreldrar og börn geta kynnt sér. 

SAFT heldur einnig úti sérstöku vefsetri um neteinelti þar sem börn, foreldrar og 

fagaðilar sem starfa með börnum geta nálgast upplýsingar um neteinelti. Vefurinn var 

búinn til sem hluti af lokaverkefni í B.Ed.-námi á Menntavísindasviði við Háskóla Íslands 

(Anna Margrét Pálsdóttir o.fl., 2014) og hann má nálgast á slóðinni http://neteinelti.is/. 

Vefsetrið skiptist upp í fjóra meginhluta; fræðslumynd um efnið, efni ætlað 

ungmennum, efni fyrir foreldra og forráðamenn, og efni fyrir starfsfólk skóla. Hver af 

þessum hlutum er byggður upp þannig að hann höfði til þeirra hópa sem hann er 

ætlaður (Anna Margrét Pálsdóttir o.fl., 2014).  

Í hluta fyrir ungmenni eru helstu skilgreiningar á neteinelti, upplýsingar um það 

hvað felst í nafnleynd og aðrar handhægar upplýsingar þessu tengdar á auðskildu máli 

fyrir ungmenni (Anna Margrét Pálsdóttir o.fl., 2014). Sá hluti vefsins sem ætlaður er 

forráðamönnum býður upp á upplýsingar um neteinelti, helstu boðleiðir þegar bregðast 

þarf við neteinelti og hvernig greina má hvort barnið manns sé gerandi eða þolandi í 

neteinelti. Sá hluti vefsins sem snýr að starfsfólki skólanna er svo með helstu 

upplýsingum um neteinelti, hvernig eigi að taka á því og kennsluverkefnum sem hægt 

er að nota í forvarnarskyni. 

Vefurinn um neteinelti býður einnig upp á fjöldann allan af fræðslumyndum, bæði 

stuttum og löngum, þar sem rætt er við fjölbreyttan hóp fólks. Rætt er við einstaklinga 

og aðila sem hafa leitt umræðuna um einelti, fulltrúa lögreglu, lögfræðing, sálfræðing, 

ungmenni, stjórnmálamann, þolendur og gerendur í neteineltismálum. Myndirnar eru 

hugsaðar og lagðar upp sem fræðsluefni fyrir ungmenni, foreldra og fagaðila sem starfa 

með börnum og ungmennum.  

Nýlega gáfu Samfés – Samtök félagsmiðstöðva á Íslandi út fræðslumynd um það 

sem á ensku nefnist sexting en á það hugtak var minnst í baksviðskafla hér að framan 

(sjá bls. 23). Ungmennaráð Samfés bjó til myndina og skipulagði jafningjafræðslu með 

það markmiði að fræða ungmenni um sexting og afleiðingar þess (MBL.is, 2015). Á 

landsmóti Samfés var haldið námskeið fyrir 300 ungmenni og 60 starfsmenn um 

sexting. Þessa fræðslu fara ungmennin svo með heim til sín og halda námskeið í 

félagsmiðstöðvunum í sinni heimabyggð (MBL.is, 2015). 

2.8 Samantekt á kafla um baksvið 

Niðurstöður rannsókna á neteinelti hafa leitt í ljós að hlutfall þeirra sem segjast hafa 

orðið fyrir einelti eða áreiti á netinu hefur verið allt frá 6,5% þátttakenda upp í 72% 

http://neteinelti.is/
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þátttakenda (Tokunaga, 2010). Samkvæmt Tokunaga (2010) hafa að meðaltali um 20-

40% þátttakenda í rannsóknum um það efni lent í áreiti á netinu en hafa þarf í huga að 

erfitt er að henda reiður á forsendum að baki jafn fjölbreytilegum rannsóknum og þar 

liggja að baki. Hafa verður í huga fyrirvara um margbreytilegar forsendur hinna erlendu 

rannsókna. Rannsóknir sem skoðaðar voru sýndu að í fæstum tilfellum var marktækur 

munur á milli kynja og þess að lenda í neteinelti. Á hinn bóginn var dæmi um að 

marktækur munur hafi verið eftir árgangi (Ybarra og Mitchell, 2004). 

Í rannsókn sem SAFT (2013) gerði fyrir örfáum árum á meðal nemenda í 4. –10. bekk 

voru niðurstöðurnar þær að einungis 9% þátttakenda hefðu orðið fyrir einelti eða áreiti 

á netinu. Þessi tala er töluvert lægri en meðaltalstölur sem Tokunaga ræðir um í 

samanburðarrannsókn sinni (Tokunaga, 2010). Eitt af þeim atriðum sem gætu spilað inn 

í rannsóknina sem SAFT lagði fyrir og skýrt þetta að hluta, er að þar er aðeins spurt um 

atvik af eineltistoga síðustu 12 mánuði. Í rannsóknum sem Tokunaga tók saman virtist, 

eins og vænta mátti, vera minna um neteinelti þegar spurningar áttu eingöngu við 

síðastliðna 6-12 mánuði en tóku ekki til lengri tíma (Tokunaga, 2010).  

Í þessari rannsókn verður ekki settur upp slíkur tímarammi, með það að markmiði 

að skoða heildarmyndina og leitast við að meta sem best hversu margir einstaklingar 

hafa orðið fyrir aðkasti á netinu. Boð sem einstaklingur fær eða verður fyrir á netinu og 

fela í sér áreiti hverfa ekki þrátt fyrir að 12 mánuðir líði og áhrif af áreitinu eða eineltinu 

geta varað í mun lengri tíma.  

Þessari rannsókn er ekki eingöngu ætlað að skoða hversu margir hafa lent í einelti á 

netinu, heldur frekar hvaða tegund af einelti eða áreiti nemendur þeir verða helst fyrir. 

Með þessari rannsókn verður leitast við að kafa dýpra í neteinelti en fyrri rannsóknir á 

neteinelti hér á landi hafa gert og skoða birtingarmyndir neteineltis. SAFT (2013) leggur 

í sínum rannsóknum fram ítarlegar spurningar um neteinelti, þar sem kannað er meðal 

annars hvar, hvernig og hvenær eineltið átti sér stað. Einnig er þar að finna spurningar 

sem falla undir nokkra flokka neteineltis en með þessari rannsókn er leitast við að sýna 

fram á mikilvægi þess að skoða flokka neteineltis nánar. 

Með hliðsjón af tilgátu Keith og Martin (2005) um að stúlkur séu líklegri en drengir 

til að beita andlegu áreiti, verður skoðað hvort að marktækur munur sé á milli kynja og 

hvaða áreiti kynin standa fyrir á netinu. Í rannsókn minni mun ég styðjast við hugtakið 

neteinelti, þar sem ég tel það vera lýsandi fyrir eða ná yfir allar leiðir sem hægt er að 

leggja í einelti með rafrænum hætti. Niðurstöður rannsóknarinnar verða skoðaðar út 

frá flokkunum sem Willard (2007) setur fram og taldir voru hér að framan. Reynt verður 
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að draga fram hvaða tegund af neteinelti er algengust með því að greina tíðni og 

birtingarform neteineltis meðal nemenda í 8.–10. bekk í völdum grunnskólum. 
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3 Aðferð 

Í þessum kafla verður farið yfir aðferð við rannsóknina, þátttakendur, framkvæmd og 

hvernig greiningu gagna var háttað. Fjallað verður um þau siðferðilegu álitamál sem 

hafa þurfti í huga þegar farið var í framkvæmd rannsóknarinnarinnar og leitast við að 

lýsa réttmæti hennar og áreiðanleika. 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Við rannsóknina var notast við megindlega (e. quantitative), lýsandi rannsóknaraðferð 

þar sem spurningalisti með lokuðum spurningum með fyrirfram ákveðnum 

svarmöguleikum var lagður fyrir þátttakendur (McMillan, 2008). Í könnuninni voru 

einnig opnar spurningar sem gætu talist til eigindlegra (e. qualitative) 

rannsóknaraðferða. Í eigindlegum rannsóknum er leitast við að dýpka skilning á 

ákveðnu atviki og fá þátttakandann til að túlka hvernig hann upplifði þetta tiltekna atvik 

(McMillan, 2008).  

3.2 Gagnaöflun 

Sent var bréf til fræðslustjóra Akureyrarbæjar (sjá Viðauka 1) og leyfi fengið fyrir því að 

hafa samband við stjórnendur þriggja valinna skóla á Akureyri. Þessu bréfi fylgdi 

spurningalisti til nota við rannsóknina (sjá Viðauka 2). Til viðbótar leyfi frá fræðslustjóra 

var nauðsynlegt að fá samþykki skjólastjórnenda fyrir því að leggja könnunina fyrir 

nemendur í 8.-10. bekk. Sent var bréf á skólastjórnendur (sjá Viðauka 3) ásamt 

spurningalista og bréfi til foreldra/forráðamanna (sjá Viðauka 4). Þá var Persónuvernd 

tilkynnt um rannsóknina. 

Eftir að leyfi fræðsluyfirvalda og skólastjóra á Akureyri fyrir rannsókninni fékkst fór 

gagnaöflun fram dagana 16.-19. febrúar 2016 og var spurningalistinn lagður fyrir 

rafrænt í hverjum skóla fyrir sig. Stjórnendur skólanna sendu foreldrum bréf í gegnum 

skráningar- og samskiptakerfið Mentor. Þar var rannsóknin kynnt og foreldrar beðnir 

um að hafa samband við rannsakanda ef þeir vildu ekki að barnið þeirra tæki þátt i 

rannsókninni.  

Skólarnir úthlutuðu tíma sem hentaði best fyrir hvern bekk að taka þátt í 

rannsókninni og ég fékk góðfúslega að hafa afnot af tölvustofum skólanna til að leggja 

könnunina fyrir hvern bekk fyrir sig. Þegar nemendur komu inn í tölvustofu tilkynnti ég 
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þeim að þeim væri frjálst að neita því að taka þátt í rannsókninni. Allir nemendur í 8.-

10. bekk skólanna þriggja, þeir sem mættir voru í skólann á viðkomandi degi, tóku þátt í 

könnuninni. 

3.3 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru nemendur í 8.-10. bekk í þremur grunnskólum á 

Akureyri. Notað var hentugleikaúrtak þegar skólarnir voru valdir. Haft var samband við 

þrjá skóla og stjórnendur þeirra samþykktu allir þátttöku. Heildarfjöldi nemenda í 8.-10. 

bekk í þessum skólum er 324 (sjá töflu 3). 

Tafla 3. Skipting nemenda í skólunum þremur eftir árgangi. 

Bekkur Fjöldi nemenda Hlutfallsleg skipting nemenda í % 

8. 101 31,2 

9. 108 33,3 

10. 115 35,5 

Alls 324 100 

 

Alls voru það 294 (90,7%) nemendur sem svöruðu spurningalistanum. Þeir sem ekki 

tóku þátt voru fjarverandi vegna veikinda og leyfa nemenda. Af heildarfjölda þeirra sem 

svöruðu voru 162 (55,1%) stúlkur og 132 (44,9%) drengir (sjá töflu 4). 

Þátttakendahópurinn er með svipað kynja og aldurshlutfall og úrtakið. 

Tafla 4. Fjöldi þátttakenda eftir kyni og árgangi. 

Bekkur Drengir Stúlkur Alls Hlutfallsleg skipting í % 

8. 37 59 96 32,7 

9. 41 54 95 32,3 

10. 54 49 103 35,0 

Alls 132 162 294 100 

3.4 Þátttökuskólar og einelti 

Grunnskólarnir þrír sem þátt tóku í þeirri rannsókn sem hér verður kynnt hafa allir 

nokkuð svipaða stefnu í eineltismálum og virðist margt líkt með öllum áætlunum þeirra 

þegar einelti er annars vegar. Hér á eftir verður farið yfir það helsta sem er að finna í 

stefnu skólanna varðandi einelti. Skólarnir eru ekki komnir með stefnu varðandi 

neteinelti en mikið af upplýsingum og sjónarmiðum um hefðbundið einelti eiga einnig 

við um neteinelti. Þörf er á því að bæta við upplýsingum um hvernig tekið sé á 

neteinelti og bæta því inn í áætlanir allra skólanna. 
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Eitt af því sem helst virðist vanta í þessar áætlanir skólanna þegar bregðast á við eða 

fjalla um einelti eru upplýsingar á einfaldara máli fyrir börn og ungmenni. Textarnir geta 

verið nokkuð þungir að lesa og formlegir. Upplýsingatextar fyrir foreldra, kennara og 

aðra starfsmenn skólanna eru skýrir og skiljanlegir og allir skólarnir leggja mikið upp úr 

því að nemendur fái kynningu á viðfangsefninu. Þetta er gert með bekkjarfundum, 

fræðslu um einelti og opnum umræðum um einelti í bekkjardeildum. Þar sem einelti í 

grunnskólum snýr yfirleitt að nemendunum er nauðsynlegt að hafa áætlun þar sem 

nemendur geta aflað sér upplýsinga og áttað sig á því hvernig tekið er á eineltismálum í 

skólanum þeirra. 

3.4.1 Skóli A 

Stefna skólans í eineltismálum er skýr, einelti er ekki liðið meðal nemenda og 

starfsmanna skólans. Nákvæma áætlun er að finna á vef skólans. Þar er að finna 

nákvæma útskýringu á því hvað einelti sé, hvaða tilgangi eineltisáætlun þjónar og 

hvernig hægt sé að fyrirbyggja einelti. Einnig má finna handhægar upplýsingar um 

hvaða atriði í fari barnsins geta nýst foreldrum til að átta sig á því hvort að börnin þeirra 

séu að lenda í einelti. Skólinn leggur líka mikið upp úr því að skrá niður öll eineltismál 

sem koma upp. Með því móti er hægt að hafa yfirsýn yfir eðli og umfang eineltismála 

sem koma upp í skólanum. 

3.4.2 Skóli B 

Í eineltisáætlun skólans kemur fram að leitað verði allra leiða til að leysa þau mál sem 

upp koma. Á vef skólans má finna helstu upplýsingar fyrir foreldra og kennara um 

einelti og hvernig eigi að bregðast við ef grunur leikur á að barn verði fyrir einelti í 

skólanum eða utan hans. Áhugaverð nálgun sem skólinn beitir, ef upp kemur 

eineltismál, er, ef marka má vefinn, að taka viðtal við alla nemendur í viðkomandi bekk 

til að setja saman eins heildstæða mynd af eineltinu og kostur er á. Allt sem kemur upp 

í skólanum er skráð í dagbók á Mentor og er það svo í höndum umsjónarkennara að 

fylgjast með og halda utan um skráningu bekkjarins.  

3.4.3 Skóli C 

Stefna skólans í eineltismálum er skýr, þar sem hvorki einelti né annað ofbeldi er liðið í 

skólanum. Eineltisáætlun skólans er vel upp sett og skiljanleg. Nákvæma lýsingu á því í 

hverju einelti er fólgið er að finna í áætluninni. Annað sem kemur mjög skýrt fram í 

áætluninni er ferli eineltismála og hvernig er tekið á þeim. Upplýsingar fyrir foreldra eru 

skýrar í áætluninni, þar sem farið er yfir atriði sem geta verið mögulegar vísbendingar 
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um það að barn þeirra kunni að vera annað hvort gerandi eða þolandi eineltis. 

Áhugaverðast í eineltisáætlun skólans er námsefni sem þar er tilgreint, bækur og 

vefefni um einelti sem finna má aftast í áætluninni. 

3.5 Spurningalisti 

Spurningalisti var lagður fyrir rafrænt með það að sjónarmiði að auðvelda svörun og 

létta úrvinnslu gagna. Listinn sem lagður var fyrir þátttakendur samanstóð af 24 

fjölvalsspurningum og 3 opnum spurningum (sjá viðauka 2) og var saminn af höfundi 

vegna þessarar rannsóknar. Opnu spurningarnar voru háðar svörum þátttakenda í 

krossaspurningunum. Flokkar yfir neteinelti (Willard, 2007) voru hafðir til hliðsjónar við 

gerð spurninga. Þó var ekki spurt út í rafrænar ógnir. Sett var inn sérstök spurning um 

nektarmyndir á netinu sem segja má að falli undir flokk sem hér að framan var nefndur 

trúnaðarbrestur en kalli á sérstaka athygli vegna mögulegrar tengingar við hefndar- eða 

hrelliklám. Við samsetningu á spurningalistanum var leitast við að spyrja ekki strax beint 

um neteinelti heldur skoða fyrst hvort einstaklingar hefðu upplifað ákveðin atvik á 

netinu sem valin voru með fyrrgreinda flokka (Willard, 2007) í huga. 

Í upphafi spurningalista (sjá viðauka 2) eru spurningar þar sem farið er yfir bakgrunn 

þátttakanda og félagsleg staða hans skoðuð, ásamt netnotkun. Spurningar sex og sjö 

snúa að rafrænu áreiti, þar sem spurning sex gerir ráð fyrir að þátttakandi gæti verið 

gerandi í slíku áreiti og spurning sjö að hann gæti verið þolandi. Spurningar átta og níu 

snúa að samskiptum, hegðun og framkomu þátttakenda á netinu. 

Spurningar með hliðsjón af fyrrgreindum flokkum koma svo í beinu framhaldi og þar 

er alltaf gert ráð fyrir því að þátttakendur geti bæði verið gerendur og þolendur. Á eftir 

spurningu þar sem spurt er hvort þátttakandi hafi fengið beiðni um að senda 

nektarmynd í gegnum net kemur opin spurning þar sem þátttakandi er spurður hvað 

hann hafi gert síðast þegar þetta kom fyrir. Þessi spurning kom eingöngu upp ef 

þátttakendur svöruðu spurningunni um nektarmyndir á neti með öðru en Nei, aldrei.  

Svarmöguleikinn Varla kom fyrir í nokkrum spurningum. Þegar nemendur voru að 

bregðast við könnuninni var þeim tilkynnt að sá möguleiki væri í boði væru þau ekki 

alveg viss um það hvort að þau hefðu staðið fyrir eða lent í tilteknu atviki. Oft getur 

verið erfitt að átta sig á því hvort um stríðni á milli vina er að ræða eða einelti. Þessi 

valmöguleiki var settur inn fyrir þá nemendur sem töldu sig ekki geta sagt Nei, aldrei við 

spurningum, en töldu aðra svarmöguleika ekki eiga við þeirra tilfelli. 

Í upphafi áttu nemendur sem svöruðu spurningunni „Verður þú eða hefur 

einhverntíma orðið fyrir einelti á netinu, verið strítt eða orðið fyrir áreiti, ógnunum eða 
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útilokun í tölvu eða síma?“ neitandi að fá að ljúka könnuninni. Valmöguleika var bætt 

við spurninguna „Hvar á netinu átti eineltið sér stað?“ þar sem þátttakendur gátu 

neitað því aftur að hafa orðið fyrir einelti á netinu. Þetta var gert vísvitandi til að skoða 

hvort svör þátttakenda breyttust. Nokkur dæmi eru um það að einstaklingar sögðust 

hafa orðið fyrir einelti en neituðu því svo þegar kom að þessari spurningu síðar í 

könnunnni. 

3.6 Gagnagreining 

Úrvinnsla gagna fór fram í útgáfu 22 af hugbúnaðinum IBM SPSS Statistics. Beitt var 

lýsandi tölfræði. Til að einfalda yfirsýn í spurningum um flokka neteineltis voru svör 

þátttakenda dregin saman í flokkana Aldrei, Sjaldan og Reglulega. Í flokknum Aldrei var 

svarmöguleikinn Nei, aldrei við öllum spurningum. Í flokkinn Sjaldan voru 

svarmöguleikarnir Já, en sjaldan í öllum spurningum; Já, nokkrum sinnum í spurningum 

10, 13, 14, 19, 21, 22, 24; Varla í spurningum 9-10, 14, 19, 21-22. Í flokkinn Reglulega 

féllu svo svarmöguleikarnir: Já, tvisvar til þrisvar í mánuði í spurningum 7-9, 11-12, 15-

18, 20; Já, tvisvar til þrisvar í viku í spurningum 7-9, 11-12, 15-18, 20; Já, daglega eða 

næstum daglega í spurningum 7-9, 11-12; Já, oft (í viku) í spurningum 10, 13-22. 

Ástæða fyrir því að þessir flokkar voru dregnir saman var einnig til að takmarka skekkju í 

kí-kvaðratprófum. Notast var við kí-kvaðratpróf til að skoða hvort marktækur munur 

væri á svörum spurninga eftir kyni eða árgangi. Þá voru gerð Spearman‘s rho fylgnipróf 

til að skoða hvort fylgni væri á milli spurninga um þolendur í ákveðnum flokkum 

neteineltis og spurningar um hve löngum tíma þátttakendur eyða á netinu daglega við 

spurningu um hvort þátttakendur hafi lent í einelti á netinu. 

3.7 Siðferðileg álitamál 

Á vef Persónuverndar er að finna reglugerðir um tilkynningaskyldu. Samkvæmt 

upplýsingum frá Persónuvernd þarf ekki að tilkynna spurningakannanir sem ekki er 

hægt að rekja aftur til einstakra aðila. Þrátt fyrir það var send fyrirspurn á Persónuvernd 

og fengust þau svör að í þessu tilfelli væri best að tilkynna rannsóknina, þar sem verið 

væri að spyrja börn nokkuð persónulegra spurninga. Tilkynning um rannsóknina var 

send og komu engar athugasemdir um framkvæmd hennar. 

Í bréfi sem sent var til forráðamanna voru upplýsingar um verkefnið og tilgang þess, 

og upplýsingar um netfang og símanúmer rannsakanda ef forráðamenn vildu ekki að 

börnin þeirra tækju þátt í rannsókninni. Einnig var litið til greinar Guðrúnar 

Kristinsdóttur og Hervarar Ölmu Árnadóttur (2015) þar sem fjallað er um mikilvægi þess 

að fá samþykki barna og ungmenna fyrir þátttöku í rannsóknum. Áður en þátttakendur 
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hófust handa við að svara spurningalistanum var þeim tilkynnt að þeir þyrftu ekki að 

taka þátt frekar en þeir vildu og að þeim væri velkomið að hætta þátttöku hvenær sem 

væri í könnuninni. 

3.8 Réttmæti og áreiðanleiki 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða tíðni og birtingarmyndir neteineltis á meðal 

nemenda í 8.–10. bekk í grunnskólum á Akureyri. Valdir voru þrír af tíu grunnskólum 

Akureyrar og var spurningakönnun lögð fyrir alla nemendur í þessum hópi sem voru 

með viðveru í skólunum þremur þá daga sem rannsóknin fór fram. Áður en nemendur 

hófust handa við að svara spurningalistanum var þeim gerð grein fyrir mikilvægi þess að 

svara honum heiðarlega. Þetta var gert til að minnka líkur á tilviljunarvillum (McMillan, 

2008). 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða settar fram helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Fyrst er greint frá 

netnotkun ungmenna, helstu niðurstöður skoðaðar með hliðsjón af flokkun á neteinelti 

(Willard, 2007) og skoðað hvar á netinu einelti á sér helst stað.  

4.1 Netnotkun 

Nánast allir nemendur (293 af 294) sögðust vera með nettengingu á sínu heimili. 

Einungis einn nemandi svaraði því til að ekki væri aðgangur að neti á heimilinu en það 

var vegna flutninga á svipuðum tíma og rannsóknin var framkvæmd. Í töflu 5 má sjá 

dreifingu á svörum við spurningu um hversu löngum tíma þátttakendur eyða á netinu á 

venjulegum virkum degi. 

Ef litið er á svör þátttakenda má sjá að einungis 0,3% þeirra töldu sig ekki eyða 

neinum tíma á netinu á venjulegum virkum degi. Um 11,6% töldu sig eyða um 0-30 

mínútum, 37,1% þátttakenda gáfu til kynna að þeir eyddu á bilinu 1-3 klukkustundum á 

netinu daglega. Alls voru um 33,7% þátttakenda sem töldu sig eyða á milli 3-5 

klukkustundum á netinu daglega og 17,3% meira en 5 klukkustundum (sjá töflu 5). 
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Tafla 5. Dreifing svara við spurningu um hversu löngum tíma þátttakendur eyða á 
netinu daglega eftir kyni og árgöngum. 

Bekkur Kyn 

Engum 

% 

0-30 mín 

% 

1-3 klst 

% 

3-5 klst 

% 

5+ klst 

% 

8. 

(N=96) 

Drengir 
(N=37) 

0,0 27,0 45,9 13,5 13,5 

Stúlkur 
(N=59) 

1,7 18,6 39,0 33,9 6,8 

Alls  1,0 21,9 41,7 26,0 9,4 

9. 

(N=95) 

Drengir 
(N=41) 

0,0 9,8 36,6 31,7 22,0 

Stúlkur 
(N=54) 

0,0 7,4 35,2 37,0 20,4 

Alls 0,0 8,4 35,8 34,7 21,1 

10. 

(N=103) 

Drengir 
(N=54) 

0,0 1,9 33,3 40,7 24,1 

Stúlkur 
(N=49) 

0,0 8,2 34,7 38,8 18,4 

Alls 0,0 4,9 34,0 39,8 21,4 

Allir 

(N=294) 

Drengir 
(N=132) 

0,0 11,4 37,9 30,3 20,5 

Stúlkur 
(N=162) 

0,6 11,7 36,4 36,4 14,8 

Alls 0,3 11,6 37,1 33,7 17,3 

 

Svör gáfu til kynna að nemendur verja töluverðum tíma á netinu daglega. 

Marktækur munur var á dreifingu svara um netnotkun eftir árgangi (χ2(8, N = 294) = 

24,63, p < 0,01). Aukning var á netnotkun eftir árgöngum en um 35,4% nemenda í 8. 

bekk, 55,8% nemenda í 9. bekk og 61,2% nemenda í 10. bekk töldu sig eyða meira en 

þremur klukkustundum á netinu á venjulegum virkum degi. Á hinn bóginn voru um 

21,9% nemenda í 8. bekk, 8,4% í 9. bekk en eingöngu 4,9% í 10. bekk sem sögðust eyða 

0-30 mínútum á netinu daglega. 

Svör við spurningu um það hversu oft nemendur nýttu sér netið um tölvu eða síma á 

venjulegum virkum degi, gáfu til kynna að flestir þátttakendur í rannsókninni eða 94,6% 

(278) nýttu sér netið þrisvar eða oftar á dag (sjá mynd 1). Marktækur munur var á 

dreifingu svara eftir árgangi, við spurningu um hversu oft þátttakendur nýttu sér netið 

(χ2(8, N = 294) = 16,78, p < 0,05). Niðurstöður sýndu að um 42,7% þátttakenda í 8. bekk 

en 62,1% í 9. bekk og 64,1% í 10. bekk töldu sig nota netið að minnsta kosti 10 sinnum 
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eða oftar á dag (sjá mynd 1). Á hinn bóginn voru um 8,3% þátttakenda í 8. bekk, 7,4% í 

9. bekk og 1,0% í 10. bekk sem sögðust fara einu sinni á dag eða sjaldnar á netið. 

 

Mynd 1. Dreifing svara við spurningu um hversu oft þátttakendur nota netið. 

4.2 Flokkar neteineltis 

4.2.1 Rafrænt áreiti 

Tvær spurningar í könnuninni snerust um rafrænt áreiti. Önnur spurningin sneri að 

þátttakandanum sem þolanda og hin að honum sem geranda. Spurningarnar sem voru í 

þessum flokki voru eftirfarandi: Sendir þú eða hefur sent móðgandi eða meiðandi 

skilaboð í gegnum tölvu eða síma? (spurning 7); Lendir þú eða hefur lent í því að fá send 

móðgandi eða meiðandi skilaboð i gegnum tölvu eða síma? (spurning 8). Í töflu 6 má sjá 

dreifingu svara við báðum spurningum eftir kyni og árgöngum. 
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Tafla 6. Rafrænt áreiti: Dreifing svara eftir kyni og árgangi við spurningum sem sneru 
að þolendum og gerendum. 

Bekkur Kyn 

Spurning sem sneri að þolendum 
 (Spurning 8) 

Spurning sem sneri að gerendum 
 (Spurning 7) 

Aldrei 
% 

Sjaldan 
% 

Reglulega a) 

% 
Aldrei 

% 

Sjaldan 

% 

Reglulega a) 

% 

8.   
(N=96) 

Drengir 
(N=37) 

78,4 18,9 2,7 89,2 8,1 2,7 

Stúlkur 
(N=59) 

47,5 45,8 6,8 84,7 15,3 0,0 

Alls  59,4 35,4 5,2 86,5 12,5 1,0 

9.   
(N=95) 

Drengir 
(N=41) 

68,3 31,7 0,0 75,6 24,4 0,0 

Stúlkur 
(N=54) 

57,4 40,7 1,9 90,7 7,4 1,9 

Alls 62,1 36,8 1,1 84,2 14,7 1,1 

10.  
(N=103) 

Drengir 
(N=54) 

59,3 27,8 13,0 63,0 25,9 11,1 

Stúlkur 
(N=49) 

61,2 34,7 4,1 85,7 14,3 0,0 

Alls 60,2 31,1 8,7 73,8 20,4 5,8 

Allir 
(N=294) 

Drengir 
(N=132) 

67,4 26,5 6,1 74,2 20,5 5,3 

Stúlkur 
(N=162) 

54,9 40,7 4,3 87,0 12,3 0,7 

Alls 60,5 34,4 5,1 81,3 16,0 2,7 

a) Undir flokkinn reglulega heyra þrír svarmöguleikar: Já, tvisvar til þrisvar í mánuði; Já, tvisvar til þrisvar í viku; Já, daglega eða næstum daglega. 

Ef litið er á svör við spurningu sem sneri að þolendum um rafrænt áreiti þá voru 

60,5% þátttakenda sem sögðust aldrei hafa orðið fyrir rafrænu áreiti á netinu á meðan 

34,4% töldu sig sjaldan hafa lent í því. Um 5,1% þátttakenda gáfu til kynna að þau lentu 

reglulega3 í rafrænu áreiti á netinu.  

Marktækur munur var á dreifingu svara í spurningu um þolendur í rafrænu áreiti 

eftir kyni (χ2(2, N = 294) = 6,59, p < 0,05). Hærra hlutfall stúlkna (45,0%) en drengja 

                                                      

 

 

 

3 Undir flokkinn reglulega heyra þrír svarmöguleikar: Já, tvisvar til þrisvar í mánuði; Já, tvisvar til þrisvar í viku; Já, daglega eða næstum daglega 
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(32,6%) sagðist hafa lent í því að fá móðgandi eða meiðandi skilaboð í gegnum tölvu 

eða síma (sjaldan eða reglulega). Töluverður meirihluti drengjanna (67,4%) en einungis 

rúmur helmingur stúlknanna (54,9%) sagðist aldrei hafa lent í rafrænu áreiti á meðan 

um fjórðungur drengja (26,5%) og 40,7% stúlkna hafði sjaldan upplifað rafrænt áreiti. Á 

hinn bóginn var 6,1% drengja og 4,3% stúlkna sem taldi sig upplifa rafrænt áreiti 

reglulega. Eins og sést í töflu 6 er hlutfall drengja í þessum hópi sérlega hátt í 10. bekk 

(13%) á meðan 2,7% drengja í 8. bekk og 0% í 9. bekk segist upplifa rafrænt áreiti 

reglulega. 

Svör við spurningu sem sneri að þátttakandanum sem geranda í þessum flokki 

neteineltis gáfu til kynna að 81,3% þátttakenda hefðu ekki sent móðgandi eða meiðandi 

skilaboð í gegnum tölvu eða síma. Alls voru það 16,0% sem kváðust hafa gert það 

sjaldan og 2,7% sem sögðust senda skilaboð af þessu tagi reglulega (sjá töflu 6).  

Marktækur munur var einnig á dreifingu svara eftir kyni við spurningu um gerendur í 

rafrænu áreiti (χ2(2, N = 294) = 10,33, p < 0,01). Drengir voru líklegri en stúlkur til að 

vera gerendur. Um fjórðungur drengja (25,8%) en einungis 13,0% stúlkna sagðist hafa 

sent móðgandi eða meiðandi skilaboð í gegnum tölvu eða síma. Svör þátttakenda bentu 

til þess að yfirleitt væri um stök atvik að ræða en ekki stöðugt áreiti, en 20,5% drengja 

og 12,3% stúlkna sögðust sjaldan senda móðgandi eða meiðandi skilaboð á meðan 5,3% 

drengja og 0,7% stúlkna sagðist senda slík skilaboð reglulega. 

Ekki reyndist vera marktækur munur á dreifingu svara eftir árgöngum við spurningu 

um gerendur í rafrænu áreiti. Munur eftir árgöngum var þó nálægt því að vera 

marktækur (χ2(4, N = 294) = 8,81, p = 0,066). Yfir fjórðungur nemenda (26,2%) í 10. 

bekk sagðist hafa beitt rafrænu áreiti (20,4% sjaldan og 5,8% reglulega) en eingöngu um 

13-16% í yngri hópunum (12-15% sjaldan og um 1% reglulega). Áberandi hæsta hlutfall 

gerenda var í hópi elstu drengjanna, 25,9% þeirra sagðist beita rafrænu áreiti sjaldan og 

um 11,1% reglulega. 

4.2.2 Netbruni  

Hugtakið netbruni er að jafnaði notað um tvo einstaklinga sem eru ámóta sterkir 

félagslega og eiga í útistöðum á netinu og því eru spurningar ekki flokkaðar í spurningar 

ætlaðar gerendum og þolendum. Tvær spurningar voru í þessum flokki. Þar var skoðað 

hvort þátttakendur hefðu lent í útistöðum við einhvern á netinu (spurning 9) og hvort 

þeir hefðu sett inn skilaboð á netið í þeim tilgangi að efna til ófriðar á milli tveggja 

einstaklinga (spurning 10). Í töflu 7 má sjá dreifingu svara í báðum spurningum eftir kyni 

og árgöngum. 
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Tafla 7. Netbruni: Dreifing svara eftir kyni og árgangi við spurningum í flokkinum. 

Bekkur Kyn 

Hefur þú átt í útistöðum við einhvern 
á netinu, þar sem þið hafið skipst á að 
setja inn reiðileg, dónaleg og óhefluð 

skilaboð sem ætluð eru hinum 
aðilanum? 

Hefur þú einhvern tíma 
sett inn skilaboð á netið í þeim tilgangi 

að efna til ófriðar á milli tveggja 
annarra einstaklinga? 

Aldrei 
% 

Sjaldan a) 
% 

Reglulega b) 

% 
Aldrei 

% 

Sjaldan c) 

% 

Reglulega 

% 

8.   (N=96) Drengir 
(N=37) 

75,7 21,6 2,7 94,6 2,7 2,7 

Stúlkur 
(N=59) 

76,3 23,7 0,0 91,5 8,5 0,0 

Alls  76,0 22,9 1,0 92,7 6,3 1,0 

9.   (N=95) Drengir 
(N=41) 

65,9 34,1 0,0 87,8 12,2 0,0 

Stúlkur 
(N=54) 

70,4 27,8 1,9 94,4 5,6 0,0 

Alls 68,4 30,5 1,1 91,6 8,4 0,0 

10.  
(N=103) 

Drengir 
(N=54) 

55,6 33,3 11,1 79,6 14,8 5,6 

Stúlkur 
(N=49) 

75,5 24,5 0,0 89,8 10,2 0,0 

Alls 65,0 29,1 5,8 84,5 12,6 2,9 

Allir 
(N=294) 

Drengir 
(N=132) 

64,4 30,3 5,3 86,4 10,6 3,0 

Stúlkur 
(N=162) 

74,1 25,3 0,6 92,0 8,0 0,0 

Alls 69,7 27,6 2,7 89,5 9,2 1,4 

a) Undir flokkinn sjaldan heyra tveir svarmöguleikar: Varla; Já, en sjaldan. 

b) Undir flokkinn reglulega heyra þrír svarmöguleikar: Já, tvisvar til þrisvar í mánuði; Já, tvisvar til þrisvar í viku; Já, daglega eða næstum daglega. 

c) Undir flokkinn sjaldan heyra þrír svarmöguleikar: Varla; Já, en sjaldan; Já, nokkrum sinnum. 

 

Um 69,7% þátttakenda töldu sig ekki hafa lent í útistöðum við einhvern á netinu þar 

sem skipst var á að senda reiðileg, dónaleg eða óhefluð skilaboð. Um 27,6% höfðu 
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sjaldan upplifað það, en 2,7% töldu það eiga sér stað reglulega4. Marktækur munur var 

á dreifingu svara í þeirri spurningu eftir kyni (χ2(2, N = 294) = 7,50, p < 0,05). Um 30,3% 

drengja sagðist sjaldan eiga í útistöðum á netinu á meðan einungis fjórðungur (25,3%) 

stúlkna. Þegar litið er á svör sem falla inn í flokkinn reglulega var hærra hlutfall drengja 

(5,3%) en stúlkna (0,6%) sem sagðist eiga í endurteknum útistöðum á netinu. Í töflu 7 

sést að hlutfall drengja er sérlega hátt í 10. bekk (11,1%) á meðan 0,0% drengja í 9. bekk 

og 2,7% drengja í 8. bekk segjast eiga í útistöðum á netinu reglulega.  

Um 89,5% þátttakenda töldu sig ekki hafa sett inn efni á netið í þeim tilgangi að efna 

til ófriðar á milli tveggja annarra einstaklinga, 9,2% höfðu sjaldan sett inn slík skilaboð 

og 1,4% gáfu til kynna að þau gerðu það reglulega. Ekki var marktækur munur á kyni í 

þessari spurningu, en var hann nálægt því að vera marktækur (χ2(2, N = 294) = 5,69, p = 

0,058). Um 13,6% drengja í sagðist hafa staðið fyrir áreiti af þessu tagi (10,6% sjaldan og 

3,0% reglulega) en eingöngu um 8,0% stúlkna (8,0% sjaldan og engin reglulega). 

Áberandi hæsta hlutfall var í hópi drengja í 10. bekk, 14,8% þeirra sagðist beita áreiti af 

þessu tagi sjaldan og um 5,6% reglulega. 

Áhugavert er að sjá að 5,6% drengja í 10. bekk telja sig standa fyrir áreiti af þessu 

tagi reglulega en 0,0% drengja í 9. bekk og 2,7% í 8. bekk. Svör stúlkna við þessari sömu 

spurningu gáfu til kynna að engin þeirra hefði sett inn efni á netið í þeim tilgangi að 

efna til ófriðar milli tveggja einstaklinga.  

4.2.3 Mannorðsspjöll  

Spurningar um mannorðsspjöll voru settar upp annars vegar fyrir gerendur og hins 

vegar fyrir þolendur. Spurningarnar sem voru í þessum flokki voru eftirfarandi: Setur þú 

eða hefur einhvern tíma sett inn á netið upplýsingar sem gætu haft skaðleg áhrif á 

einstaklinga? Skilaboð sem eru ósönn eða andstyggileg í garð þess sem um er rætt? 

(spurning 11); Lendir þú eða hefur lent í því að einhver setji inn upplýsingar um þig sem 

geta haft skaðleg áhrif á daglegt líf þitt? Þetta geta verið upplýsingar sem eru ósönn eða 

andstyggileg ummæli um þig? (spurning 12). Í töflu 8 má sjá dreifingu svara við báðum 

spurningum eftir kyni og árgöngum. 

                                                      

 

 

 

4 Undir flokkinn reglulega heyra þrír svarmöguleikar: Já, tvisvar til þrisvar í mánuði; Já, tvisvar til þrisvar í viku; Já, daglega eða næstum daglega. 
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Tafla 8. Mannorðsspjöll: Dreifing svara eftir kyni og árgangi við spurningum sem 
sneru að þolendum og gerendum. 

Bekkur Kyn 

Spurning sem sneri að þolendum 
(Spurning 12) 

Spurning sem sneri að gerendum 
(Spurning 11) 

Aldrei 
% 

Sjaldan 
% 

Reglulegaa) 

% 
Aldrei 

% 

Sjaldan 

% 

Reglulegaa) 

% 

8.   
(N=96) 

Drengir 
(N=37) 

89,2 8,1 2,7 89,2 8,1 2,7 

Stúlkur 
(N=59) 

79,7 16,9 3,4 96,6 3,4 0,0 

Alls  83,3 13,5 3,1 93,8 5,2 1,0 

9.   
(N=95) 

Drengir 
(N=41) 

75,6 22,0 2,4 92,7 7,3 0,0 

Stúlkur 
(N=54) 

83,3 16,7 0,0 100 0,0 0,0 

Alls 80,0 18,9 1,1 96,8 3,2 0,0 

10.  
(N=103) 

Drengir 
(N=54) 

81,5 14,8 3,7 87,0 9,3 3,7 

Stúlkur 
(N=49) 

83,7 14,3 2,0 95,9 4,1 0,0 

Alls 82,5 14,6 2,9 91,3 6,8 1,9 

Allir 
(N=294) 

Drengir 
(N=132) 

81,8 15,2 3,0 89,4 8,3 2,3 

Stúlkur 
(N=162) 

82,1 16,0 1,9 97,5 2,5 0,0 

Alls 82,0 15,6 2,4 93,9 5,1 1,0 

a) Undir flokkinn reglulega heyra þrír svarmöguleikarnir; Já, tvisvar til þrisvar í mánuði; Já, tvisvar til þrisvar í viku; Já, daglega eða næstum 

daglega. 

Ef litið er á svör þátttakenda við spurningu um þolendur í flokkinum sem snýr að 

mannorðsspjöllum voru 82,0% þátttakenda sem sögðust aldrei hafa orðið fyrir því að 

upplýsingar um þau, sem gætu haft skaðleg áhrif á daglegt líf þeirra, færu á netið. Um 

15,6% þátttakenda gáfu til kynna að þeir lentu sjaldan í því og 2,4% þeirra sögðust 

lenda í því reglulega5 (sjá töflu 8). 

                                                      

 

 

 

5 Undir flokkinn reglulega heyra þrír svarmöguleikar: Já, tvisvar til þrisvar í mánuði; Já, tvisvar til þrisvar í viku; Já, daglega eða næstum daglega. 
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Svör þátttakenda við spurningu um gerendur í þessum flokki gáfu til kynna að 93,9% 

þátttakenda hefðu aldrei sett inn upplýsingar á netið sem gætu haft skaðleg áhrif á 

einstaklinga. Um 5,1% sögðust hafa gert það sjaldan og einungis 1% sagðist gera það 

reglulega (sjá töflu 8). Marktækur munur eftir kyni var á dreifingu svara við spurningu 

sem beindist að gerendum (χ2(1, N = 294) = 9,10, p < 0,05). Niðurstöður sýndu að mun 

hærra hlutfall drengja (10,6%) en stúlkna (2,5%) sagðist hafa sett inn á netið 

upplýsingar sem gætu haft skaðleg áhrif á einstaklinga. Þar af voru 2,3% drengja sem 

sögðust gera það reglulega, á meðan engar stúlkur gáfu til kynna að um reglulegt áreiti 

væri að ræða (sjá töflu 8).  

4.2.4 Persónueftirlíking  

Tvær spurningar sneru að persónueftirlíkingu, önnur að gerendum og hin að þolendum. 

Spurningarnar sem voru í þessum flokki voru eftirfarandi: Hefur þú einhvern tíma 

komist yfir lykilorð einhvers og sett inn skilaboð í nafni þeirra með það að markmiði að 

láta einstaklinginn líta illa út? (spurning 13); Hefur þú lent í því að einhver komst yfir 

lykilorð þitt á samfélagsmiðli og skrifaði ummæli eða stöðufærslu í þínu nafni, með það 

markmið að láta þig líta illa út? (spurning 14). Í töflu 9 má sjá dreifingu svara í báðum 

spurningum eftir kyni og árgöngum. 
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Tafla 9. Persónueftirlíking: Dreifing svara eftir kyni og árgangi við spurningum sem 
sneru að þolendum og gerendum. 

Bekkur Kyn 

Spurning sem sneri að þolendum 
(Spurning 14) 

Spurning sem sneri að gerendum 
(Spurning 13) 

Aldrei 
% 

Sjaldan a) 
% 

Reglulega 

% 
Aldrei 

% 

Sjaldan b) 

% 

Reglulega 

% 

8.   
(N=96) 

Drengir 
(N=37) 

78,4 18,9 2,7 78,4 18,9 2,7 

Stúlkur 
(N=59) 

67,8 32,2 0,0 96,6 3,4 0,0 

Alls  71,9 27,1 1,0 89,6 9,4 1,0 

9.   
(N=95) 

Drengir 
(N=41) 

82,9 17,1 0,0 97,6 2,4 0,0 

Stúlkur 
(N=54) 

85,2 14,8 0,0 96,3 3,7 0,0 

Alls 84,2 15,8 0,0 96,8 3,2 0,0 

10.  
(N=103) 

Drengir 
(N=54) 

63,0 31,5 5,6 70,4 27,8 1,9 

Stúlkur 
(N=49) 

91,8 8,2 0,0 91,8 8,2 0,0 

Alls 76,7 20,4 2,9 80,6 18,4 1,0 

Allir 
(N=294) 

Drengir 
(N=132) 

73,5 23,5 3,0 81,1 17,4 1,5 

Stúlkur 
(N=162) 

80,9 19,1 0,0 95,1 4,9 0,0 

Alls 77,6 21,1 1,4 88,8 10,5 0,7 

a) Undir flokkinn sjaldan heyra þrír svarmöguleikar: Varla; Já, en sjaldan; Já, nokkrum sinnum 

b) Undir flokkinn sjaldan heyra tveir svarmöguleikar: Já, en sjaldan; Já, nokkrum sinnum 

  

Ef litið er á niðurstöður spurningar sem snýr að þolendum í þessum flokki sýna 

niðurstöður að 77,6% þátttakenda töldu sig aldrei hafa lent í því að einhver hafi komist 

yfir lykilorð þeirra og sett inn ummæli eða stöðufærslu í þeirra nafni. Um 21,1% 

þátttakenda sögðust sjaldan hafa lent í því og 1,4% gáfu til kynna að lenda í því 

reglulega.  

Marktækur munur eftir kyni mældist á dreifingu svara við spurningu sem sneri að 

þolendum (χ2(2, N = 294) = 6,07, p < 0,05). Meira en fjórðungur drengja (26,5%) hafði 

lent í því að einhver hafði komist yfir lykilorðið þeirra á samfélagsmiðli á meðan 

einungis 19,1% stúlkna höfðu lent í því. Eins og sést í töflu 9 er mest áberandi munur á 

milli kynja í 10. bekk, þar sem 31,5% drengja og 8,2% stúlkna sögðust hafa lent í áreiti af 

þessu tagi. 



53 

Svör við spurningu í þessum flokki, sem sneri að þátttakanda sem geranda, sýndi að 

88,8% þátttakenda sögðust aldrei hafa komist yfir lykilorð einhvers og sett inn skilaboð í 

þeirra nafni. Um 10,5% þátttakenda sögðust sjaldan gera það og 0,7% gáfu til kynna að 

standa í slíku áreiti reglulega. Marktækur munur var á dreifingu svara í spurningu um 

gerendur í þessum flokki eftir kyni (χ2(2, N = 294) = 14,82, p = 0,001). Hærra hlutfall 

drengja (18,9%) en stúlkna (4,9%) taldi sig hafa staðið fyrir áreiti af þessu tagi (sjá töflu 

9). Mest áberandi munur á milli kynjanna var í 10. bekk þar sem 29,7% drengja og 8,2% 

stúlkna sögðust hafa komist yfir lykilorð einhvers og sett inn skilaboð í nafni þess 

einstaklings með það að markmiði að láta einstaklinginn líta illa út. 

Marktækur munur mældist einnig á dreifingu svara við spurningu um gerendur í 

þessum flokki eftir árgöngum (χ2(4, N = 294) = 13,58, p < 0,01). Þátttakendur í 9. bekk 

(96,8%) voru líklegri en þátttakendur í 8. bekk (89,6%) og 10. bekk (80,6%) til að hafa 

aldrei staðið fyrir áreiti af þessu tagi. Um 9,4% þátttakenda í 8. bekk, 3,2% í 9. bekk og 

18,4% í 10. bekk sögðust sjaldan hafa komist yfir lykilorð einhvers og sett inn skilaboð í 

þeirra nafni. Bæði í 8. bekk og 10. bekk voru 1,0% þátttakenda sem gáfu til kynna að 

standa í því reglulega. Þetta mynstur kom þó eingöngu fram hjá drengjunum. Um 29,7% 

drengja í 10. bekk höfðu staðið fyrir áreiti af þessu tagi, 2,4% drengja í 9. bekk og 21,6% 

drengja í 8. bekk en hjá stúlkunum voru það frá 3,4% stúlkna (8. bekkur) upp í 8,2% (10. 

bekkur) sem gáfu til kynna að hafa staðið fyrir áreiti af þessu tagi. Öll tilvik hjá 

stúlkunum virtust einstök tilfelli þar sem ekki væri um að ræða endurtekið áreiti. 

4.2.5 Trúnaðarbrestur  

Í flokknum um trúnaðarbrest voru tvær spurningar þar sem önnur sneri að gerandum 

og hin að þolendum. Spurningarnar sem voru í þessum flokki voru eftirfarandi: Deilir þú 

eða hefur einhvern tíma deilt persónulegum skilaboðum eða myndum sem þú fékkst 

sendar í trúnaði á netinu? (spurning 15); Lendir þú eða hefur lent í því að skilaboð eða 

persónulegar myndir, sem þú hefur sent einhverjum og áttu ekki að fara lengra, er deilt 

á netinu? (spurning 16). Í töflu 10 má sjá dreifingu svara í báðum spurningum eftir kyni 

og árgöngum. 
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Tafla 10. Trúnaðarbrestur: Dreifing svara eftir kyni og árgangi við spurningum sem 
sneru að þolendum og gerendum. 

Bekkur Kyn 

Spurning sem sneri að þolendum 
(Spurning 16) 

Spurning sem sneri að gerendum 
(Spurning 15) 

Aldrei 
% 

Sjaldan 
% 

Reglulegaa) 

% 
Aldrei 

% 

Sjaldan 

% 

Reglulegaa) 

% 

8.   
(N=96) 

Drengir 
(N=37) 

97,3 0,0 2,7 94,6 2,7 2,7 

Stúlkur 
(N=59) 

79,7 20,3 0,0 98,3 1,7 0,0 

Alls  86,5 12,5 1,0 96,9 2,1 1,0 

9.   
(N=95) 

Drengir 
(N=41) 

92,7 7,3 0,0 97,6 2,4 0,0 

Stúlkur 
(N=54) 

85,2 14,8 0,0 100,0 0,0 0,0 

Alls 88,4 11,6 0,0 98,9 1,1 0,0 

10.  
(N=103) 

Drengir 
(N=54) 

79,6 18,5 1,9 92,6 3,7 3,7 

Stúlkur 
(N=49) 

91,8 8,2 0,0 93,9 6,1 0,0 

Alls 85,4 13,6 1,0 93,2 4,9 1,9 

Allir 
(N=294) 

Drengir 
(N=132) 

88,6 9,8 1,5 94,7 3,0 2,3 

Stúlkur 
(N=162) 

85,2 14,8 0,0 97,5 2,5 0,0 

Alls 86,7 12,6 0,7 96,3 2,7 1,0 

a) Undir flokkinn reglulega heyra þrír svarmöguleikar: Já, tvisvar til þrisvar í mánuði; Já, tvisvar til þrisvar í viku; Já, oft í viku.  

Ef litið er á spurninguna um þolendur trúnaðarbrests má sjá að 86,7% þátttakenda 

hafa ekki lent í því að persónulegum skilaboðum eða myndum, sem þeir sendu í 

trúnaði, sé deilt á netinu (sjá töflu 10). Um 12,6% hafa sjaldan lent í því og 0,7% 

þátttakenda töldu sig lenda reglulega í áreiti af þessu tagi. Á hinn bóginn eru 

vísbendingar um þetta vandamál hafi verið meira hjá yngri stúlkunum en þeim eldri en 

öfugt hjá drengjunum. Hlutfall stúlkna sem upplifað hafa áreiti af þessu tagi var 20,3% í 

8. bekk, um 14,8% stúlkna í 9. bekk og 8,2% stúlkna í 10. bekk. Á hinn bóginn var 

hlutfallið hjá drengjum í 10. bekk (20,4%) en eingöngu um 7,3% í 9. bekk og 2,7% í 8. 

bekk.  

Í spurningunni sem sneri að gerendum í þessum flokki neteineltis voru 96,3% 

þátttakenda sem töldu sig ekki hafa staðið fyrir áreiti af þessu tagi. Um 2,7% höfðu 

sjaldan beitt því og einungis 1,0% gáfu til kynna að beita því reglulega.  
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4.2.6 Útskúfun 

Tvær spurningar snerust um útskúfun á netinu og sneru þær annars vegar að gerendum 

og hins vegar að þolendum. Spurningarnar sem voru í þessum flokki voru eftirfarandi: 

Útilokar þú einhvern tíma vísvitandi einhvern úr hópi á netinu? (spurning 17); Lendir þú 

í því að vera útilokaður eða útilokuð úr hópi á netinu? (spurning 18). Í töflu 11 má sjá 

dreifingu svara í báðum spurningum eftir kyni og árgöngum. 

Tafla 11. Útskúfun: Dreifing svara eftir kyni og árgangi við spurningum sem sneru að 
þolendum og gerendum. 

Bekkur Kyn 

Spurning sem sneri að þolendum 
(Spurning 18) 

Spurning sem sneri að gerendum 
(Spurning 17) 

Aldrei 
% 

Sjaldan 
% 

Reglulegaa) 

% 
Aldrei 

% 

Sjaldan 

% 

Reglulega a) 

% 

8.   
(N=96) 

Drengir 
(N=37) 

89,2 8,1 2,7 89,2 8,1 2,7 

Stúlkur 
(N=59) 

67,8 25,4 6,8 93,2 6,8 0,0 

Alls  76,0 18,8 5,2 91,7 7,3 1,0 

9.   
(N=95) 

Drengir 
(N=41) 

75,6 17,1 7,3 80,5 19,5 0,0 

Stúlkur 
(N=54) 

79,6 16,7 3,7 94,4 5,6 0,0 

Alls 77,9 16,8 5,3 88,4 11,6 0,0 

10.  
(N=103) 

Drengir 
(N=54) 

75,9 18,5 5,6 64,8 27,8 7,4 

Stúlkur 
(N=49) 

83,7 14,3 2,0 83,7 16,3 0,0 

Alls 79,6 16,5 3,9 73,8 22,3 3,9 

Allir 
(N=294) 

Drengir 
(N=132) 

79,5 15,2 5,3 76,5 19,7 3,8 

Stúlkur 
(N=162) 

76,5 19,1 4,3 90,7 9,3 0,0 

Alls 77,9 17,3 4,8 84,4 13,9 1,7 

a) Undir flokkinn reglulega heyra þrír svarmöguleikar: Já, tvisvar til þrisvar í mánuði; Já, tvisvar til þrisvar í viku; Já, oft í viku.  

Svör þátttakenda við spurningu um þolendur útskúfunar sýna að 77,9% þátttakenda 

töldu sig ekki hafa lent í því að vera útilokaðir vísvitandi úr hópi á netinu (sjá töflu 11). 

Um 17,3% höfðu sjaldan lent í því og um 4,8% þátttakenda töldu sig lenda reglulega í 

því að vera útilokaðir úr hópi á netinu.  
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Svör við spurningu í þessum flokki sem sneri að þátttakanda sem geranda sýndi að 

84,4% sögðust aldrei hafa útilokað einhvern vísvitandi úr hópi á netinu. Um 13,9% 

þátttakenda sögðust sjaldan gera það og 1,7% gáfu til kynna að um endurtekin atvik 

væri að ræða. Marktækur munur var á dreifingu svara við spurningu um gerendur eftir 

kyni (χ2(2, N = 294) = 13,56, p < 0,001). Hærra hlutfall drengja (23,5%) en stúlkna (9,3%) 

telur sig vísvitandi útiloka aðra úr hópi á netinu. Áberandi er munur á milli kynja í 10. 

bekk þar sem 35,2% drengja (27,8% sjaldan og 7,4% reglulega) og 16,3% stúlkna (16,3% 

sjaldan) gáfu til kynna að hafa útilokað einhvern vísvitandi úr hópi á netinu. 

Marktækur munur er einnig á dreifingu svara eftir árgangi (χ2(2, N = 294) = 

15,53, p < 0,01). Alls voru 26,2% þátttakenda í 10. bekk, 11,6% í 9. bekk og 8,3% í 8. 

bekk sem gáfu til kynna að hafa vísvitandi útilokað einhvern úr hópi á netinu (sjá töflu 

11). Um 3,9% nemenda í 10. bekk og 1,0% í 8. bekk segjast útiloka einhvern vísvitandi 

úr hópi á netinu reglulega. Svör nemenda í 9. bekk benda til þess að um stök atvik sé að 

ræða en ekki endurtekna hegðun. Hæst er hlutfallið hjá drengjum í 10. bekk (35,2%) en 

lægst í 8. bekk (10,8%). Hjá stúlkunum er hlutfallið hæst í 10. bekk (16,3%) en lægst í 9. 

bekk (5,6%). Áhugavert er að sjá að 7,4% drengja í 10. bekk segjast útiloka einhvern 

reglulega úr hópi á netinu.  

4.2.7 Rafrænt umsátur 

Tvær spurningar sneru að rafrænu umsátri. Fyrri spurningin sneri að gerandum en sú 

seinni að þolendum. Spurningarnar sem voru í þessum flokki voru eftirfarandi: Hefur þú 

einhvern tima sent einhverjum aftur og aftur ógnandi skilaboð eða hótanir í gegnum 

tölvu eða síma? (spurning 19); Lendir þú eða hefur lent í því að fá aftur og aftur ógnandi 

skilaboð eða hótanir í gegnum tölvu eða síma? (spurning 20). Í töflu 12 má sjá dreifingu 

svara í báðum spurningum eftir kyni og árgöngum. 
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Tafla 12. Rafrænt umsátur: Dreifing svara eftir kyni og árgangi við spurningum sem 
sneru að þolendum og gerendum. 

Bekkur Kyn 

Spurning sem sneri að þolendum 
(Spurning 20) 

Spurning sem sneri að gerendum 
(Spurning 19) 

Aldrei 
% 

Sjaldan 
% 

Reglulegaa) 

% 
Aldrei 

% 

Sjaldan b) 

% 

Reglulega 

% 

8.   
(N=96) 

Drengir 
(N=37) 

94,6 2,7 2,7 91,9 5,4 2,7 

Stúlkur 
(N=59) 

88,1 6,8 5,1 94,9 5,1 0,0 

Alls  90,6 5,2 4,2 93,8 5,2 1,0 

9.   
(N=95) 

Drengir 
(N=41) 

82,9 12,2 4,9 87,8 12,2 0,0 

Stúlkur 
(N=54) 

90,7 9,3 0,0 96,3 3,7 0,0 

Alls 87,4 10,5 2,1 92,6 7,4 0,0 

10.  
(N=103) 

Drengir 
(N=54) 

77,8 14,8 7,4 77,8 18,5 3,7 

Stúlkur 
(N=49) 

95,9 4,1 0,0 95,9 4,1 0,0 

Alls 86,4 9,7 3,9 86,4 11,7 1,9 

Allir 
(N=294) 

Drengir 
(N=132) 

84,1 10,5 5,3 84,8 12,9 2,3 

Stúlkur 
(N=162) 

91,4 6,8 1,9 95,7 4,3 0,0 

Alls 88,1 8,5 3,4 90,8 8,2 1,0 

a) Undir flokkinn reglulega heyra þrír svarmöguleikarnir: Já, tvisvar til þrisvar í mánuði; Já, tvisvar til þrisvar í viku; Já, oft í viku. 

b) Undir flokkinn sjaldan heyra þrír svarmöguleikar: Varla; Já, en sjaldan; Já, nokkrum sinnum 

 

Ef litið er á dreifingu svara við spurningu sem sneri að þátttakendum sem þolendum í 

flokknum rafrænum ógnum voru 88,1% þeirra sem gáfu til kynna að þeir hefðu ekki 

orðið fyrir áreiti í þessum flokki. Um 8,5% þátttakenda töldu sig upplifa það sjaldan en 

3,4% reglulega.  

Niðurstöður úr spurningu sem sneri að gerendum voru þær að 90,8% svarenda 

töldu sig ekki hafa sent einhverjum ógnandi skilaboð eða hótanir í gegnum tölvu eða 

síma. Á hinn bóginn gáfu 9,2% þátttakenda til kynna að þeir hefðu sent slík skilaboð og 

1,0% að þeir gerðu það reglulega. Marktækur munur var á dreifingu svara eftir kyni 

(χ2(2, N = 294) = 11,15, p < 0,01). Drengir (15,2%) voru líklegri en stúlkur (4,3%) til að 

hafa sent ógnandi skilaboð eða hótanir í gegnum tölvu eða síma. Mestur var munurinn 
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á milli kynja í 10. bekk þar sem 22,2% drengja og 4,1% stúlkna sögðust hafa staðið fyrir 

áreiti af þessu tagi (sjá töflu 12). Töluverður munur kom fram hjá drengjum milli 

árganga, hlutfallið var frá 8,1% í 8. bekk og 12,2% í 9. bekk upp í 22,2% í 10. bekk.  

4.2.8 Nektarmyndir á neti 

Í spurningakönnuninni voru spurningar sem snerust um sendingu nektarmynda á 

netinu. Bæði var spurt hvort þátttakandi hefði verið beðinn um að senda af sér 

nektarmynd (spurning 21) og hvort hann hefði beðið einhvern um að senda sér 

nektarmynd (spurning 22). Í töflu 13 má sjá dreifingu svara við báðum spurningum eftir 

kyni og árgöngum.  

Tafla 13. Nektarmyndir á neti: Dreifing svara eftir kyni og árgangi við spurningum sem 
sneru að þolendum og gerendum. 

Bekkur Kyn 

Spurning sem sneri að þolendum 
 (Spurning 22) 

Spurning sem sneri að gerendum 
 (Spurning 21) 

Aldrei 
% 

Sjaldan a) 
% 

Reglulega b) 

% 
Aldrei 

% 

Sjaldana) 

% 

Reglulega 

% 

8.   
(N=96) 

Drengir 
(N=37) 

83,8 13,5 2,7 91,9 5,4 2,7 

Stúlkur 
(N=59) 

67,8 23,7 8,5 98,3 1,7 0,0 

Alls  74,0 19,8 6,3 95,8 3,1 1,0 

9.   
(N=95) 

Drengir 
(N=41) 

80,5 14,5 4,9 92,7 7,3 0,0 

Stúlkur 
(N=54) 

61,1 37,0 1,9 98,1 1,9 0,0 

Alls 69,5 27,4 3,2 95,8 4,2 0,0 

10.  
(N=103) 

Drengir 
(N=54) 

64,8 25,9 9,3 75,9 20,4 3,7 

Stúlkur 
(N=49) 

57,1 28,6 14,3 95,9 4,1 0,0 

Alls 61,2 27,2 11,7 85,4 12,6 1,9 

Allir 
(N=294) 

Drengir 
(N=132) 

75,0 18,9 6,1 85,6 12,1 2,3 

Stúlkur 
(N=162) 

62,3 29,6 8,0 97,5 2,5 0,0 

Alls 68,0 24,8 7,1 92,2 6,8 1,0 

a) Undir flokkinn sjaldan heyra þrír svarmöguleikarnir: Varla; Já, en sjaldan; Já, nokkrum sinnum 

b) Undir flokkinn reglulega heyra þrír svarmöguleikar: Já, tvisvar til þrisvar í mánuði; Já, tvisvar til þrisvar í viku; Já, oft í viku. 

Þegar spurt var hvort þátttakendur hefðu beðið einhvern um að senda sér 

nektarmynd gáfu 92,2% til kynna að þeir hefðu aldrei beðið um slíka mynd. Um 6,8% 
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þátttakenda gáfu til kynna að þeir hefðu gert það sjaldan og 1,0% reglulega. 

Svarmöguleikinn Varla kom fyrir í þessari spurningu og voru 9,1% drengja og 1,9% 

stúlkna sem nýttu sér hann. Því má halda fram að þessi svarmöguleiki sé óþarflega óljós 

þar sem annað hvort hafi sá sem svarar beðið um nektarmynd eða ekki en boðið var 

upp á hann á grundvelli þess sjónarmiðs að stundum kunni ósk um mynd að vera gefin 

til kynna á óbeinan hátt og að stundum sé sá sem svarar ekki viss í sinni sök, muni ekki 

eða viti alveg hvernig þessu er háttað.  

Marktækur munur eftir kyni (χ2(2, N = 294) = 14,77, p = 0,001) mældist á dreifingu 

svara við spurningu um gerendur í flokknum um nektarmyndir. Hærra hlufall drengja 

(14,4%) en stúlkna (2,5%) gaf til kynna að þeir hefðu beðið einhvern um að senda sér 

nektarmynd í gegnum tölvu eða síma. Marktækur munur mældist einnig á dreifingu 

svara við þessari spurningu eftir árgöngum (χ2(2, N = 294) = 14,58, p < 0,05). Eins og sjá 

má í töflu 13 var algengara að nemendur í 10. bekk (14,5%) hefðu staðið fyrir áreiti af 

þessu tagi en nemendur í 8. bekk (4,1%) og í 9. bekk (4,2%). Einnig má sjá í töflunni að 

þetta mynstur gildir um bæði kynin. Um 24,1% drengja í 10. bekk en mun lægra hlutfall 

í 9. og 8. bekk (7,3 og 8,1%) sagðist hafa staðið fyrir áreiti af þessu tagi; og um 4,1% 

stúlkna í 10. bekk en eingöngu 1,7% í 8. bekk og 1,9% í 9. bekk.  

Er litið er á spurningu sem sneri að þolendum í flokknum um nektarmyndir á netinu 

voru 68,0% þátttakenda sem sögðust ekki hafa lent í því að vera beðnir um að senda 

nektarmynd af sér í gegnum tölvu eða síma. Um 24,8% sögðust hafa lent í því sjaldan en 

á hinn bóginn voru 7,1% þátttakenda sem gáfu til kynna að yrðu reglulega fyrir áreiti af 

þessu tagi (sjá töflu 13). Munur á milli kynja var nálægt því að vera marktækur 

(χ2(2, N = 294) = 5,45, p = 0,065): Um 37,8% stúlkna en 25,0% drengja sögðust hafa lent 

í því að vera beðin um að senda nektarmynd af sér.  

Ef spurningu sem beint var til mögulegra þolenda í flokknum nektarmyndir á netinu 

var svarað á einhvern annan hátt en neitandi, fengu þátttakendur opna aukaspurningu 

þar sem spurt var hver viðbrögð hefðu verið við því og gátu þátttakendur svarað þeirri 

spurningu skriflega. Við úrvinnslu á niðurstöðum voru svör þátttakenda við því hvað 

þeir höfðu gert greind í fjóra flokka: 

 Ekkert. 

 Sagði nei. 

 Sagði nei og lokaði á þann sem hafði beðið um mynd. 

 Sendi mynd. 

Öll svör féllu í einhvern þessara flokka. Alls voru 32,0% þátttakenda (94 af 294) sem 

fengu upp þessa spurningu og svöruðu henni allir sem fengu hana upp. Af heildarfjölda 
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þátttakenda voru 25,0% drengja og 37,8% stúlkna sem fengu upp þessa spurningu. Af 

þeim 94 sem svöruðu henni voru 35,1% drengir og 64,9% stúlkur. Við greiningu á 

svörum kom í ljós að 40,4% þeirra sögðust hafa neitað að senda nektarmynd af sér (sjá 

mynd 2). Þar á eftir voru 29,8% sem gerðu ekkert með beiðnina og hunsuðu hana. Um 

16,0% gáfu til kynna að þeir hefðu neitað viðkomandi aðila um mynd og lokað á öll 

samskipti við hann í gegnum samfélagsmiðla. Loks voru 13,8% þeirra, sem svöruðu 

spurningunnni, sem sögðust hafa sent einstaklingnum, sem um ræddi, mynd af sér. 

Dæmi um svör þátttakenda má sjá í kafla 4.3 hér á eftir. 

 

Mynd 2. Dreifing svara þeirra sem svöruðu fylgispurningu um nektarmyndir á netinu. 

Marktækur munur var á dreifingu svara eftir kyni (χ2(4, N = 294) = 13,94, p < 0,01). 

Um 39,4% drengja (N=33) og 24,6% stúlkna (N=61) sagðist ekkert hafa gert þegar þau 

voru beðin um að senda nektarmynd. Tæpur fjórðungur drengja (24,2%) og tæpur 

helmingur stúlkna (49,2%) sagðist hafa neitað en um 12,1% drengja og 18,0% stúlkna 

lokað á öll samskipti við mótaðilann ásamt því að neita að verða við beiðninni. Á hinn 

bóginn voru það 24,2% drengja og 8,2% stúlkna sem sögðust hafa orðið við beiðninni og 

sent af sér nektarmyndir (sjá mynd 3). 
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Mynd 3. Dreifing svara þeirra sem svöruð fylgispurningu um nektarmyndir á netinu, 
hlutfall hvors kyns fyrir sig. 

Algengara var að drengir sendu af sér nektarmynd eða gerðu ekki neitt í málinu 

þegar þeir voru beðnir um að senda nektarmynd. Hjá stúlkunum var algengast að þær 

neituðu eða gerðu ekkert í málinu. Hærra hlutfall stúlkna en drengja hafði lokað á öll 

samskipti við mótaðilann á samfélagsmiðlum. 

Flest svör við opnu spurningunni um nektarmyndir á neti féllu greiðlega í þá flokka 

sem settir voru fram í kaflanum hér á undan. Nokkrir þátttakendur útskýrðu ákvörðun 

sína nánar. Hér fyrir neðan verða tekin dæmi um þessi svör þátttakenda. Efni svaranna 

er í engu breytt en stafsetning og málfar hafa verið lagfærð eftir því sem við átti. Vert er 

að hafa í huga að þó að beðið hafi verið um nektarmynd er ekki endilega um neteinelti 

að ræða heldur athæfi sem gæti mögulega leitt til hefndar- eða hrellikláms.  

Mikið af svörum þeirra sem höfðu valið svarmöguleikann Ekkert voru stutt og 

hnitmiðuð en þó voru dæmi um svör þar sem einstaklingar virtust hafa verið á báðum 

áttum um það hvað þeir ættu að gera. 

 Ég hugsaði mig lengi um hvort ég ætti að gera þetta en ákvað að gera þetta ekki. 

(Stúlka í 9. bekk) 

Þátttakendur sem valið höfðu svarkostinn Sagði nei virtust töluvert ákveðnari í svari 

sínu. Nokkrir útskýrðu nánar.  

Ég sagði nei, því ég ber virðingu fyrir líkamanum mínum. (Stúlka í 8. bekk) 

 

Ég sagði nei, ef að aðili vill sjá eitthvað þá getur hann/hún bara reynt að gera það í 

eigin persónu. (Stúlka í 10. bekk) 
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Svör þeirra sem gáfu til kynna að hafa sagt nei og lokað á öll samskipti við aðilann 

sem bað um nektarmynd voru í flestum tilfellum ítarleg. Sum svör bentu til þess að 

þátttakendur væru endurtekið að fá beiðnir um að senda nektarmyndir líkt og fyrra 

svarið hér fyrir neðan gefur til kynna.  

Ég sagði nei! Myndi aldrei senda svona myndir af mér. Ég loka alltaf á öll samskipti 

við aðila sem biðja mig um að senda nektarmynd eða senda mér nektarmyndir af 

sér. (Stúlka í 10. bekk) 

 

Ég svaraði honum ekki og eyddi honum út af öllum samfélagsmiðlum sem ég er með, 

eins og Instagram, Facebook og Snapchat. Ég hunsaði hann algjörlega eftir að hann 

bað mig um þetta! (Drengur í 8. bekk) 

Loks voru þeir sem höfðu sent mynd af sér. Mismunandi viðhorf þátttakenda til þess 

að senda mynd endurspeglast nokkuð vel í eftirfarandi þremur svörum. 

Ég sendi mynd, því það var bara til vinar míns. (Drengur í 10. bekk) 

 

Það fer alveg eftir því hver það er. Ég segi nei, ef ég þekki aðilann ekki en ef ég þekki 

aðilann þá sendi ég mynd, ef ég fæ mynd til baka. (Drengur 9. bekk) 

 

Ég varð hrædd en fannst ég neyðast til þess að gera það. Mér leið hræðilega á eftir. 

Ég sendi samt mynd því ég vildi ekki eiga það á hættu að missa aðilann ef ég gerði 

það ekki. (Stúlka í 8. bekk) 

Ef litið er á fyrsta svarið má sjá að drengnum sem um ræðir fannst það lítið mál að 

senda mynd þegar beiðnin kom upp, þar sem hann var bara að senda þetta til vinar 

síns. Í öðru svarinu má sjá svar sem féll að vissu leiti í tvo flokka en var að lokum settur í 

flokk með svörum þeirra sem senda mynd. Þar segist drengur yfirleitt neita að senda 

mynd en fái hann mynd til baka sendi hann mynd líka.  

Síðasta svarið sem birtist hér fyrir ofan er svo eitt skýrasta dæmið í rannsókninni um 

hugsanleg tengsl við hefndar- eða hrelliklám eða mögulegan aðdraganda að því. Stúlka 

telur sig þurfa að senda öðrum nektarmynd af sér til þess að eiga ekki á hættu að missa 

mótaðilann frá sér og það sýnir vel hvernig netsamskiptin geta leitt til undirokunar eða 

kúgunar og skapað kringumstæður sem kunna að leiða til hefndar- eða hrellikláms. 

Lýsingar á tilfinningum sem nemandinn lætur fylgja með í svari sínu endurspegla vel 

veika stöðu gagnvart tilætlunarsemi eða áreiti, þar sem þetta var augljóslega eitthvað 

sem stúlkan vildi ekki gera en fannst hún samt knúin til að gera.  



63 

4.3 Samantekt um flokka neteineltis 

Í töflu 14 og töflu 15 eru helstu niðurstöður hvað snertir flokka neteineltis teknar 

saman. Annars vegar er farið yfir dreifingu svara við spurningum sem snúa að 

þolendum í hverjum flokki fyrir sig, hvort marktækur munur hafi verið á henni eftir 

kynjum og hvar sá munur komi fram (sjá töflu 14). Á hinn bóginn er farið yfir spurningar 

sem snúa að gerendum í hverjum flokki fyrir sig líkt og gert var við spurningarnar um 

þolendur (sjá töflu 15). Einnig þar er farið yfir hvar var marktækur munur á dreifingu 

svara eftir kynjum eða árgöngum og hvar sá munur liggur helst. 

Tafla 14. Samantekt á hlufalli svara við spurningum sem sneru að þolendum eftir 
flokkum neteineltis. 

Þáttur  

(spurning) 

Þolendur  

Hlutfall svara (%) Marktækur 

munur Aldrei a) Sjaldan b) Reglulega c) 

Rafrænt áreiti (8) 60,5 34,4 5,1 Kyn 

Nektarmyndir (22) 68,0 24,8 7,1  

Persónueftirlíking (14) 77,6 21,1 1,4 Kyn 

Útskúfun (18) 77,9 17,3 4,8  

Mannorðsspjöll (12) 82,0 15,6 2,4  

Trúnaðarbrestur (16) 86,7 12,6 0,7  

Rafrænt umsátur (20) 88,1 8,5 3,4  

a) Aldrei: Nei, aldrei í öllum spurningum 

b) Sjaldan: Já, en sjaldan í öllum spurningum; Já, nokkrum sinnum í spurningum 14, 22; Varla í spurningum 14, 22. 

c) Reglulega: Já, tvisvar til þrisvar í mánuði í spurningum 8, 12, 16, 18, 20; Já, tvisvar til þrisvar í viku í spurningum 8, 12, 16, 18, 20; Já, daglega eða 

næstum daglega í spurningum 8, 12; Já, oft (í viku) í spurningum 14, 16, 18, 20, 22. 

Eins og sjá má í töflu 14 var einungis marktækur munur eftir kynjum á dreifingu 

svara við tveimur spurningum er snúa að þolendum. Þetta eru spurningar í flokkunum 

Rafrænt áreiti og Persónueftirlíking. Í flokknum er sneri að þolendum rafræns áreitis 

gáfu svör til kynna að hærra hlutfall stúlkna (45,0%) en drengja (32,6%) teldi sig hafa 

lent í því að fá send móðgandi eða meiðandi skilaboð í gegnum tölvu eða síma. Í 

spurningu sem sneri að þolendum í flokknum Persónueftirlíking var mest áberandi 

munur á milli kynja í 10. bekk, þar sem 31,5% drengja og 8,2% stúlkna gáfu til kynna að 

hafa lent í áreiti af þessu tagi. Í töflu 15 verður farið yfir spurningar sem snúa að 

gerendum eftir flokkum neteineltis. 
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Tafla 15. Samantekt á hlufalli svara við spurningum sem sneru að gerendum eftir 
flokkum neteineltis. 

Þáttur  

(spurning) 

Gerendur  

Hlutfall svara (%) Marktækur 

munur Aldrei a) Sjaldan b) Reglulega c) 

Rafrænt áreiti (7) 81,3 16,0 2,7 Kyn 

Útskúfun (17) 84,4 13,9 1,7 
Kyn 

Árgangur 

Persónueftirlíking (13) 88,8 10,5 0,7 
Kyn 

Árgangur 

Rafrænt umsátur (19) 90,8 8,2 1,0 Kyn 

Nektarmyndir (21) 92,2 6,8 1,0 
Kyn 

Árgangur 

Mannorðsspjöll (11) 93,9 5,1 1,0 Kyn 

Trúnaðarbrestur (15) 96,3 2,7 1,0  

a) Aldrei: Nei, aldrei í öllum spurningum 

b) Sjaldan: Já, en sjaldan í öllum spurningum; Já, nokkrum sinnum í spurningum 13, 19, 21; Varla í spurningum 19, 21. 

c) Reglulega: Já, tvisvar til þrisvar í mánuði í spurningum 7, 11, 15, 17; Já, tvisvar til þrisvar í viku í spurningum 7, 11, 15, 17; Já, daglega eða 

næstum daglega í spurningum 7, 11; Já, oft (í viku) í spurningum 13, 15, 17, 19, 21. 

Í spurningu um gerendur reyndist vera marktækur munur eftir kyni á dreifingu svara 

við öllum spurningum nema þeim sem snertu trúnaðarbrest. Marktækur munur 

reyndist einnig vera á dreifingu svara milli árganga á dreifingu svara við spurningum 

sem sneru gerendum sem snertu persónueftirlíkingu, útskúfun og nektarmyndir á 

netinu. 

Þegar spurt var um rafrænt áreiti voru drengir (25,8%) líklegri en stúlkur (13,0%) til 

að hafa sent móðgandi eða meiðandi skilaboð. Í flokknum útskúfun var marktækur 

munur á kyni og árgangi, þar sem hærra hlutfall drengja (23,5%) en stúlkna (9,3%) taldi 

sig hafa útilokað einstakling úr hópi á netinu. Ef litið er á svör árgangana við spurningu í 

þessum flokki voru nemendur í 10. bekk (26,2%) líklegri en nemendur í 9. bekk (11,6%) 

og 8. bekk (8,3%) til að standa fyrir áreiti af þessu tagi. 

Þriðji flokkurinn í töflu 15 snýr að persónueftirlíkingu og var marktækur munur á 

kyni og árgangi við spurningu er sneri að gerendum í þeim flokki. Drengir (18,9%) voru 

marktækt líklegri en stúlkur (4,9%) til að hafa komist yfir lykilorð einhvers og sett inn 

skilaboð í þeirra nafni, með það að markmiði að láta einstaklinginn líta illa út. 

Þátttakendur í 10. bekk (18,4%) voru líklegri en nemendur í 9. bekk (3,2%) til að hafa 

staðið fyrir áreiti af þessu tagi. 
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Marktækur munur eftir kyni var á dreifingu svara við spurningu sem sneri að 

gerendum fjallaði um rafrænt umsátur. Um 15,2% drengja og 4,3% stúlkna gáfu til 

kynna að þau hefðu staðið fyrir áreiti í af því tagi. Þegar kom að nektarmyndum á 

netinu var marktækur munur eftir kyni og árgangi á dreifingu svara við spurningu sem 

sneri að gerendum. Drengir (14,4%) voru líklegri en stúlkur (2,5%) til að hafa beðið 

einhvern um að senda nektarmynd af sér i gegnum netið. Marktækur munur var einnig 

á svörum við þeirri spurningu eftir árgöngum, þar sem nemendur í 10. bekk (14,5%) 

voru líklegri en nemendur í 8. bekk (4,1%) og 9. bekk (4,2%) til að hafa staðið fyrir áreiti 

af þessu tagi. Að lokum mældist marktækur munur eftir kynjum á dreifinug svara við 

spurningu um mannorðsspjöll, en 10,6% drengja og 2,5% stúlkna gáfu til kynna að hafa 

staðið fyrir áreiti af þessu tagi.  

4.4 Neteinelti 

Við undirbúning gagnaöflunar og úrvinnslu gagna í þessari rannsókn var meðal annars 

höfð að leiðarljósi sú hugmynd að þátttakendur kynnu að hafa orðið fyrir neteinelti án 

þess að líta svo á sjálfir. Spurningalista var hagað þannig að spurt var um áreiti af 

ýmsum gerðum á netinu áður en þátttakendur voru beinlínis beðnir að svara því hvort 

þeir hefðu orðið fyrir einelti á netinu. Ein spurning var í spurningakönnuninni þar sem 

spurt var beint út um neteinelti. Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu einhvern 

tíma orðið fyrir einelti á netinu, þeim verið strítt eða þeir orðið fyrir áreiti, ógnunum 

eða útilokun í gegnum tölvu eða síma. Fjölmennastur var hópurinn sem taldi sig ekki 

hafa lent í þessu og svaraði spurningunni neitandi. Af 294 þátttakendum töldu 79,9% 

(235) sig ekki hafa orðið fyrir áreiti sem hér var nefnt, þar með talið einelti á netinu.  

Á hinum vængnum voru 7,2% (21) þátttakenda sem gátu með vissu sagt að þeir hefðu 

orðið fyrir einelti eða áreiti sem hér var talið (sjá töflu 16). Þau 12,9% (38) þátttakenda 

sem þá vantar til að fylla hundraðið nýttu sér svarmöguleikann Varla. Sá svarmöguleiki 

var ætlaður þeim sem gátu ekki með vissu sagt að þeir hefðu orðið fyrir neteinelti eða 

annarri áreiti en treystu sér ekki heldur til að velja Nei, aldrei. 
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Tafla 16. Hefur þú orðið fyrir neteinelti, dreifing svara. 

Verður þú eða hefur einhvern tíma orðið fyrir einelti á netinu, verið strítt eða orðið fyrir áreiti, 
ógnunum eða útilokun í tölvu eða síma? 

   Tíðni % af heild 

Nei, aldrei   235 79,9 

Varla   38 12,9 

Já, en sjaldan   14 4,8 

Já, nokkrum sinnum 4 1,4 

Já, oft   3 1,0 

Alls   294 100,0 

     

Gert var fylgnipróf til að sjá hvort tengsl væru á milli þess hversu löngum tíma 

þátttakendur eyða á netinu á venjulegum virkum degi og þess að lenda í neteinelti og á 

milli þessara þátta mældist marktæk jákvæð fylgni rs = 0,17, p < 0,01. Nemendur sem 

eyddu lengri tíma á netinu daglega voru líklegri til þess að hafa lent í neteinelti.  

Í kjölfar spurningar um neteinelti var spurt hvar á netinu eineltið hefði átt sér stað. Í 

boði voru nokkrir valmöguleikar, ásamt þeim valmöguleika að þátttakendur hefðu ekki 

orðið fyrir einelti. Þar fjölgaði um 13 í hópi þeirra sem töldu sig ekki hafa orðið fyrir 

einelti, 84,4% (248) þátttakenda sögðust ekki hafa orðið fyrir einelti. Þá fjölgun má rekja 

til þeirra sem svöruðu spurningu um neteinelti með valmöguleikanum Varla. Af 38 

þátttakendum sem nýttu sér svarmöguleikann Varla í fyrri spurningunni um neteinelti, 

voru 44,7% (17) sem töldu sig ekki hafa lent í einelti á netinu þegar kom að seinni 

spurningunni. Af þessum tölum má svo leiða að fjórir úr hópi þeirra sem áður sögðust 

ekki hafa orðið fyrir einelti, stríðni, áreiti, ógnunum eða útilokun tilgreina í svörum við 

þessari síðari spurningu einelti sem þeir hafa orðið fyrir á tilteknum stað. Samkvæmt 

þessari síðari spurningu væri ekki óhugsandi að ætla að að minnsta kosti 15,6% (46) 

þátttakenda hefðu orðið fyrir einelti en þá yrði að hafa í huga og gera þann skýra 

fyrirvara að þátttakendur kunna að hafa haft í huga einhverja áreiti sem ekki fellur 

fyllilega undir skilgreiningu á einelti og þá með hliðsjón af upptalningu í spurningunni 

sem á undan fór. Sú upptalning átti að varpa ljósi á hvað rannsakandi ætti við með 

hugtakinu neteinelti en einhverjir þátttakendur gætu hafa litið á neteineltið sem lið í 

þeirri upptalningu fremur en yfirhugtak yfir það sem talið var upp. Í töflu 17 má sjá 

dreifingu svara við spurningu um það hvar á netinu eineltið átti sér stað eftir kyni og 

árgöngum. 
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Tafla 17. Dreifing svara við spurningu um hvar á netinu eineltið átti sér stað. 

Bekkur Kyn 

Hafa ekki a) 

% 

Samfélags-
miðlum b) 

% 

Skyndi-
skilaboðum c) 

% 

Leikjasíðum d) 

% 

Annars 
staðar e) 

% 

8.   
(N=96) 

Drengir 
(N=37) 

97,3 0,0 0,0 0,0 2,7 

Stúlkur 
(N=59) 

76,3 6,8 10,2 1,7 5,1 

Alls  84,4 4,2 6,3 1,0 3,1 

9.   
(N=95) 

Drengir 
(N=41) 

78,0 7,3 14,6 0,0 0,0 

Stúlkur 
(N=54) 

94,4 1,9 1,9 0,0 1,9 

Alls 87,4 4,2 7,4 0,0 1,1 

10.  
(N=103) 

Drengir 
(N=54) 

77,8 1,9 1,9 16,7 1,9 

Stúlkur 
(N=49) 

85,7 4,1 8,2 0,0 2,0 

Alls 81,6 2,9 4,9 8,7 1,9 

Allir 
(N=294) 

Drengir 
(N=132) 

83,3 3,0 5,3 6,8 1,5 

Stúlkur 
(N=162) 

85,2 4,3 6,8 0,6 3,1 

Alls 84,4 3,7 6,1 3,4 2,4 

a) Hef ekki orðið fyrir einelti á netinu 

b) Á samfélagsmiðlum (Facebook, Twitter, Tumblr, Ask.fm ...) 

c) Í skyndiskilboðum (Skype, Snapchat, Facebook-spjall ...) 

d) Á leikjasíðum og/eða í tölvuleik 

e) Annars staðar á netinu 

Alls voru um 84,4% þátttakenda sem töldu sig ekki hafa upplifað einelti á netinu. 

Um 3,7% þátttakenda sögðust hafa lent í einelti á samfélagsmiðlum, 6,1% í 

skyndiskilaboðum, 3,4% í tölvuleikjum eða á leikjasíðum og loks 2,4% annars staðar á 

netinu. Marktækur munur var einnig á dreifingu svara eftir árgöngum og hvar á netinu 

eineltið átti sér stað χ2(8, N = 294) = 16,50, p < 0,05). Mest áberandi var munurinn á 

milli árganganna hjá þeim sem gáfu til kynna að hafa lent í einelti á leikjasíðum og/eða í 

gegnum tölvuleiki. Um 8,7% þátttakenda í 10. bekk, 1,0% í 8. bekk og 0,0% í 9. bekk 

gáfu til kynna að hafa lent í einelti af þessu tagi. Í 9. bekk (7,3%) gáfu svör til kynna að 

algengast væri að þátttakendur lentu í einelti í skyndiskilaboðum, á meðan heldur færri, 

6,3% nemenda í 8. bekk og 4,9% nemenda í 10. bekk gáfu til kynna að hafa orðið fyrir 

einelti af því tagi (sjá töflu 17). 
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Marktækur munur var á dreifingu svara eftir kyni (χ2(4, N = 294) = 9,59, p < 0,05). 

Mest áberandi munur á milli kynja var í flokknum sem snýr að leikjasíðum og/eða 

tölvuleikjum en þar gáfu niðurstöður til kynna að 6,8% drengja en ekki nema 0,6% 

stúlkna hefðu lent í einelti sem átti sér stað í tölvuleik eða á leikjasíðu (sjá töflu 17). Á 

samfélagsmiðlum var algengara að stúlkur (4,3%) lentu í einelti en drengir (3,0%). 

Stúlkur (6,8%) gáfu til kynna að lenda frekar í einelti í skyndiskilaboðum en drengir 

(5,3%). Um 3,1% stúlkna og 1,5% drengja gáfu til kynna að þau hefðu orðið fyrir einelti 

annars staðar á netinu en í fyrrgreindum flokkum. 

Ef niðurstöður um hvar á netinu eineltið átti sér stað eru skoðaðar með tilliti til kyns 

má sjá að algengara var að drengir hefðu orðið fyrir neteinelti á leikjasíðum og/eða í 

tölvuleik. Þegar horft er til þeirra sem töldu sig hafa orðið fyrir einelti sýna niðurstöður 

að svör 40,9% (9) drengja (N=22) og 4,2% (1) stúlkna (N=24) í þeim hópi gáfu til kynna 

að þau hefðu lent í einelti á leikjasíðu eða í tölvuleik (sjá Mynd 5). Á meðan einelti sem 

drengir lentu í á netinu var algengara í tölvuleikjum voru stúlkur líklegri til að lenda í 

einelti á samfélagsmiðlum. Alls voru 45,8% (11) stúlkna (N=24) og 31,8% (7) drengja 

(N=22) sem sögðust hafa orðið fyrir einelti í gegnum skyndiskilaboð. 29,2% (7) stúlkna 

(N=24) og 18,2% (4) drengja (N=22) sem töldu sig hafa orðið fyrir einelti gáfu til kynna 

að hafa orðið fyrir einelti á samfélagsmiðlum. 

 

Mynd 4. Dreifing á tíðni eftir kyni á því hvar á netinu eineltið átti sér stað. 

Svör við spurningu um hvar á netinu eineltið átti sér stað gáfu til kynna að 15,6% 

(46) þátttakenda teldu sig hafa lent í einelti á netinu. Mun fleiri hafa hins vegar orðið 

fyrir ýmiss konar áreiti á netinu.  
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Í töflu 18 má sjá dreifingu á tíðni svara þátttakenda sem svöruðu með öðru en 

neitun spurningum sem lutu að flokkum neteineltis og sneru að þolendum. Skoðuð var 

fylgni á milli spurninga sem sneru að þolendum í hverjum flokki fyrir sig við spurningu 

um hvort þátttakendur hefðu lent í neteinelti. Fylgni mældist á milli hvers flokks áreitis 

og þess að hafa lent í neteinelti. Í töflu 18 má sjá að sterkust var fylgnin milli spurningar 

um neteinelti og spurningar sem sneri að þolendum í flokknum mannorðsspjöll rs = 

0,51, p < 0,01. Veikust var fylgni á milli þess að hafa fengið beiðni um að senda 

nektarmynd í gegnum netið og þess að hafa lent í neteinelti rs = 0,28, p < 0,01.  

Tafla 18. Spurningar um þolendur, tíðni svara við spurningum þar sem neitun kom 
ekki fram og tengsl þeirra við spurningu um neteinelti. 

Spurning Tíðni 
(N=294) 

% af 
heild 

Spearman‘s 
rho 

Lendir þú eða hefur lent í þvi að fá send móðgandi eða 
meiðandi skilaboð í gegnum tölvu eða síma? 

116 39,5 0,47* 

Hefur þú verið beðin(n) um að senda nektarmynd af þér til 
einhvers í gegnum tölvu eða síma? 

94 32,0 0,28* 

Lendir þú í því að vera útilokaður eða útilokuð  
úr hópi á netinu? 

65 22,1 0,48* 

Lendir þú eða hefur lent í því að einhver setji inn upplýsingar 
um þig sem geta haft skaðleg áhrif á daglegt líf þitt? 

53 18,0 0,51* 

Lendir þú eða hefur lent í þvi að skilaboðum eða persónulegum 
myndum, sem þú hefur sent einhverjum og áttu ekki að fara 
lengra, er deilt á netinu? 

39 13,3 0,39* 

Hefur þú lent í þvi að einhver komst yfir lykilorð þitt á 
samfélagsmiðli og skrifaði ummæli eða stöðufærslu í þínu 
nafni, með það að markmiði að láta þig líta illa út? 

35 11,9 0,30* 

Lendir þú eða hefur lent í því að fá aftur og aftur ógnandi 
skilaboð eða hótanir í gegnum tölvu eða síma? 

35 11,9 0,49* 

* p < 0,01    

Af niðurstöðum má sjá að 39,5% (116) þátttakenda töldu sig hafa fengið send 

móðgandi eða meiðandi skilaboð í gegnum tölvu eða síma (sjá töflu 18). Þar á eftir voru 

um 32,0% (94) þátttakenda sem gáfu til kynna að hafa fengið beiðni um að senda 

nektarmynd af sér til einhvers í gegnum tölvu eða síma. Um 22,1% (65) þátttakenda 

sögðust hafa lent í því að vera útilokuð vísvitandi úr hópi á netinu og um 18,0% (53) 

þátttakenda töldu sig hafa lent í því að einhver hafði sett inn um þá upplýsingar sem 

gátu haft skaðleg áhrif á líf þeirra. Um 13,3% (39) þátttakenda höfðu lent í því að 

skilaboðum eða persónulegum myndum hafði verið deilt á netinu og 11,9% (35) höfðu 

lent í því að einhver komst yfir lykilorð þeirra og skrifaði ummæli eða stöðufærslu í 
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þeirra nafni. Að lokum voru 11,9% (35) þátttakenda sem höfðu lent í því að fá ógnandi 

skilaboð eða hótanir í gegnum tölvu eða síma (sjá töflu 18).  

4.4.1 Lýsingar þátttakenda á einelti eða áreiti 

Spurningunni um það hvar á netinu eineltið hefði átt sér stað fylgdu spurningar sem 

voru háðar svörum þátttakenda. Tvær opnar spurningar komu í kjölfarið á þeirri fyrstu 

ef þátttakandi svaraði öðru en því að hafa ekki orðið fyrir einelti. Önnur af þessum 

spurningum fjallaði um það hvernig eineltið lýsti sér. Hér á eftir verða tekin dæmi um 

svör þátttakenda við spurningunni um það hvernig eineltið lýsti sér. Efni svaranna er í 

engu breytt en stafsetning og málfar hafa verið lagfærð eftir því sem við átti. 

Töluverður munur er á því hvernig áreitið eða eineltið birtist eftir því hvar á netinu það 

átti sér stað.  

Litlir krakkar í tölvuleiknum Counter-Strike sem voru alltaf að senda mér skilaboð 

sem hljómuðu yfirleitt svona: I fu**** your mom last night, U R fu***** noob, I 

hope U die! (Drengur í 10. bekk sem lenti í einelti í tölvuleik) 

 

Einhverjir Rússar að brjálast og hóta að drepa mig og alla í kringum mig. (Drengur í 

10. bekk sem lenti í einelti i tölvuleik) 

 

Fólk sem ég þekkti ekkert að segja ljóta hluti við mig. (Stúlka í 8. bekk sem lenti í 

einelti í tölvuleik) 

 

Það var ein manneskja sem sendi ljót orð um mig og í framhaldi héldu aðrir aðilar 

áfram að senda. Þetta var allt nafnlaust svo ég veit ekki hverjir/hverjar þetta voru. 

(Stúlka í 8. bekk sem lenti í einelti á samfélagsmiðli) 

 

Einhver bjó til aðgang að samfélagsmiðli í mínu nafni, með mynd af mér og setti inn 

fullt af persónulegum upplýsingum um mig. Aðgangurinn var notaður til að setja inn 

ljót skilaboð um mig, til dæmis að ég ætti að drepa mig og að ég væri feit drusla. Ég 

hafði ekki skráð mig inn á þennan samfélagsmiðil og komst ekki að þessu fyrr en 

vinkona mín benti mér á þetta og sýndi mér skilaboðin. Við sögðum foreldrum 

mínum og þau kærðu þetta til lögreglu sem óleyfilega notkun á nafninu mínu. (Stúlka 

í 8. bekk sem lenti í einelti á samfélagsmiðli) 

 

Það var drengur sem vildi fá persónulegar upplýsingar um mig. Ég neitaði honum um 

þær, þar sem ég þekkti hann varla. Hann varð pirraður og fór að segja ýmsa ljóta 

hluti við mig. Eitt af því sem hann nefndi var að besta vinkona mín væri bara vinur 

minn til að vera vinsæl. Þetta vatt upp á sig og endaði með þvi að ég lokaði á öll 

samskipti við hann. Hann hefur ekki sent mér persónulega neitt síðan þá, en hann 

er ekki feiminn við það að segja öðrum hvað ég sé ljót, barnaleg, heimsk og svo 

framvegis. (Stúlka í 8. bekk sem lenti í einelti á samfélagsmiðli) 
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Lenti í því að aðili sem ég þekki gerði grín að stærð minni. (Drengur í 9. bekk sem 

lenti í einelti á samfélagsmiðli). 

Þarna má sjá dæmi um svör þar sem einstaklingar lentu annars vegar í einelti á 

samfélagsmiðlum og hins vegar í tölvuleikjum. Lýsingar þátttakenda á atvikinu í 

tölvuleikjum sýnir að mjög óheflað málfar er notað. Það að barn sem er að spila 

tölvuleik lendi í því að vera hótað lífláti og það eigi að drepa alla í kringum það sýnir 

hversu miskunnarlaus þessi vettvangur getur verið. Sama er uppi á borðinu með 

samfélagsmiðla, þar sem aðgangur var búinn til í nafni einnar stúlkunnar og ljót 

skilaboð sett inn, meðal annars beiðni um að hún ætti að drepa sig. 

4.4.2 Líðan þátttakenda undir neteineltinu 

Í þessum kafla verður farið yfir svör þátttakenda við spurningu um það hvernig þeim 

hafi liðið þegar þeir lentu í eineltinu sem segir frá í svörum þeirra hér á undan. Efni 

svaranna er í engu breytt en stafsetning og málfar hafa verið lagfærð eftir því sem við 

átti. 

Þetta atvik særði mig svolítið. Ég sagði kennara frá þessu. (Drengur í 9. bekk sem 

lenti í einelti á samfélagsmiðli) 

 

Ég sagði við manneskjuna að þetta væri heimskulegt og að hún næði ekki að særa 

mig með þessu. Að sjálfsögðu varð ég sár. Á endanum eyddi ég aðganginum mínum 

að þessum samfélagsmiðli. Ég tel að það sé ekki auðvelt að særa mig en aðilinn sem 

var á bak við þetta þekkti mig persónulega og var með upplýsingar [um hluti] sem 

ekki margir vita. Ég tel mig vita hver þetta var en ég þori ekki að spyrja. (Stúlka í 8. 

bekk sem lenti í einelti á samfélagsmiðli) 

 

Ég reyndi að svara fyrir mig en gafst svo upp. Ég er búin að tala við vini mína og biðja 

þá um að láta mig vita ef hann fer eitthvað að tala illa um mig aftur. (Stúlka í 8. bekk 

sem lenti í einelti á samfélagsmiðli) 

 

Ég reyndi bara að gleyma þessu. (Stúlka í 8. bekk sem lenti í einelti á samfélagsmiðli) 

Í atvikunum hér fyrir ofan má greina að þátttakendum hafi þótt eineltið særandi, 

reynt að svara fyrir sig og jafnvel reynt að gleyma því sem yfir þá gekk. Líðan 

einstaklinga, þar sem hún kemur fram, bendir til að eineltið hafi verið særandi. Það að 

unglingur standi frammi fyrir því að þurfa að eyða aðgangi sínum að samfélagsmiðli 

sýnir að vanlíðanin er slík að hann sér sig knúinn til að bregðast við og fórna aðgangi að 

samskiptum við jafnaldra á þeim vettvangi. Ef litið er á einelti í tölvuleik má aftur á móti 

sjá annað viðhorf til áreitisins og samskiptanna. 
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Ég skrifaði hluti til baka, mér fannst þetta bara fyndið þar sem þetta telst venjulegt í 

tölvuleikjum. (Drengur í 10. bekk sem lenti í einelti í tölvuleik) 

 

Þetta eru bara Rússar sem eiga sér ekkert líf og hanga í tölvunni á daginn og hóta 

krökkum í tölvuleik. (Drengur í 10. bekk sem lenti í einelti í tölvuleik) 

 

Ég hætti á netinu í mánuð. (Stúlka í 8. bekk sem lenti í einelti í tölvuleik) 

Í tveimur tilfellum lýsa drengir í 10. bekk því þannig að áreitið teljist venjulegt í 

tölvuleikjum. Þetta eru sömu einstaklingar og voru í kaflanum hér að framan (sjá. kafla 

4.4.1) að lýsa neteineltinu, þar sem hótað var lífláti og að það ætti að drepa alla í 

kringum einstaklinginn sem fyrir eineltinu varð. Þetta vekur spurningar og varla verður 

annað sagt en að það, að einstaklingum finnist þetta vera orðin eðlileg hegðun í 

tölvuleikjum, bendi til þess að ekki sé allt með felldu á þeim vettvangi heldur. 
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5 Samantekt og umræða 

Markmiðið með rannsókninni var fyrst og fremst að skoða birtingarmyndir áreitis sem 

nemendur 8.–10. bekkjar í þremur grunnskólum á Akureyri segjast lenda í á netinu og 

flokka má undir neteinelti. Til frekari viðmiðunar var litið á tíðni neteineltisins og 

kynjamunur kannaður. Til að ná fram markmiðunum var spurningalisti lagður fyrir 

nemendur í 8.–10. bekk í skólunum þremur. Í þessum kafla er samantekt og umræða 

um helstu niðurstöður sem tengjast rannsóknarspurningunum sem settar voru fram í 

upphafi. 

Birtingarmyndir áreitis hjá nemendum 

Card og fleiri (2008) nefna það í grein sinni að stúlkur séu líklegri en drengir til þess að 

beita andlegu einelti. Crick og fleiri (2008) segja andlegt einelti felast í trúnaðarbresti, 

mannorðsspjöllum og útskúfun og niðurstöður hér benda til þess að stúlkur verði frekar 

fyrir andlegu áreiti af því tagi á meðan drengir töldu sig oftar í hlutverki gerenda. Svör 

þátttakenda í þessari rannsókn stangast því á við fyrrgreinda kenningu um kynjamun 

(Card o.fl., 2008). Hafa þarf í huga að gerendur í tilvikum þar sem stúlkur eru þolendur 

geta verið víðar en í hópi skólafélaga enda um einelti á neti að ræða, þau samskipti geta 

verið á milli landshluta og jafnvel landa ef því er að skipta. Einstaklingur sem leggur 

annan í einelti á netinu getur verið víðsfjarri skólanum.  

Ef litið er á hversu oft drengir og stúlkur verða fyrir tilteknu áreiti, eru drengir líklegri 

en stúlkur til að lenda í endurteknu áreiti, sem þá mætti flokka sem neteinelti. Erfitt 

getur verið að átta sig á því hvernig á þessu stendur en það fyrsta sem kemur upp í 

hugann er að í þessari rannsókn voru drengir líka líklegri til að standa á bak við áreitið. 

Varpa má upp þeirri spurningu hvort drengir beiti aðra drengi í áreiti fremur en stúlkur, 

hvort áreitið sé síður algengt í samskiptum kynja en á meðal þátttakenda af sama kyni. 

Stúlkur líklegri til að lenda í áreiti í flokkunum Rafrænt áreiti, Útskúfun, 

Trúnaðarbrestur og Nektarmyndir á netinu. 

Það áreiti sem stúlkur lentu oftast í snerti helst flokkinn Rafrænt áreiti. Tölfræðilega 

marktækur munur er á svörum kynjanna hvað þetta snertir og algengara að stúlkur gefi 

til kynna að hafa lent í því að fá send móðgandi eða meiðandi skilaboð en þá ber að 

hafa í huga að svör þeirra gáfu til kynna að um stök atvik væri að ræða en ekki 

endurtekið áreiti á meðan áreiti sem beinist að drengjum virðist reglulegra og geta 

frekar flokkast sem neteinelti. 
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Næst algengasta áreitið sem stúlkur kváðust hafa orðið fyrir var í flokknum 

Útskúfun. Í þessum flokki sýndu niðurstöður að algengara var að þær lentu í því að vera 

vísvitandi útilokaðar úr hópi á netinu en drengir. Munur á milli kynja var þó ekki mikill. 

Líkt og í flokknum um rafrænt áreiti voru drengir líklegri til þess að segjast verða fyrir 

endurtekinni útilokun, á meðan stúlkur gáfu oftar til kynna einstök tilvik. 

Þriðji og síðasti flokkurinn af áreiti sem stúlkur voru líklegri til að lenda í á netinu var 

trúnaðarbrestur. Niðurstöður sýndu að stúlkur voru líklegri en drengir til að lenda í að 

persónulegum upplýsingum eða myndum um þær væri dreift á netinu. Aftur á móti, líkt 

og á við um annað áreiti hér að framan, voru drengir líklegri til að lenda í endurteknu 

áreiti af þessu tagi. 

Í flokknum Nektarmyndir á netinu sýndu próf að marktækur munur er á dreifingu 

svara eftir kyni. Stúlkur eru líklegri en drengir til að lenda í því að vera beðnar um að 

senda öðrum nektarmynd af sér. Þrátt fyrir það gaf tiltölulega hátt hlutfall þátttakenda 

af báðum kynjum til kynna að hafa orðið fyrir áreiti af þessu tagi og er þetta sá flokkur 

áreitis sem flestir þátttakenda af hvoru kyni fyrir sig gáfu til kynna að hafa orðið fyrir 

endurtekið. Þetta var jafnframt eini flokkurinn þar sem stúlkur voru líklegri en drengir 

til að verða fyrir endurteknu áreiti. 

Drengir líklegri til að lenda í áreiti í flokkunum Mannorðsspjöll, Persónueftirlíking og 

Rafrænt umsátur. 

Spurningar sem beindust að þolendum áreitis í flokki um mannorðsspjöll sýndu að þar 

var lítill munur á milli kynjanna, þó að drengir væru líklegri en stúlkur til að lenda í áreiti 

af því tagi. Algengt var að þátttakendur af báðum kynjum hefðu lent í því að einhver 

hafði sett inn á netið upplýsingar sem gátu haft skaðleg áhrif á daglegt líf þeirra en í 

flestum tilfellum var ekki um endurtekið áreiti að ræða. 

Að rafrænu áreiti undanskildu voru drengir líklegastir til að verða fyrir áreiti sem 

fellur í flokkinn Persónueftirlíking. Algengara var að drengir hefðu lent í því að einhver 

hafði komist yfir lykilorð þeirra og sett inn færslu í þeirra nafni með það að markmiði að 

niðurlægja þá. Þeir voru ekki einungis líklegri en stúlkur til verða fyrir slíku áreiti, heldur 

einnig líklegri en stúlkur til að lenda reglulega í því. Það gæti legið í samskiptum sem 

þeir eiga við aðra þátttakendur í tölvuleikjum. Í heimi tölvuleikja þekkist að spilarar steli 

aðgangsorðum til að nýta sér leikmenn annarra spilara og brjóti með því reglur leiksins. 

Síðasti flokkur áreitis sem hér verður tekinn fyrir er Rafrænt umsátur. Líkt og þegar 

um persónueftirlíkingu er að ræða reyndust drengir líklegri en stúlkur til að verða fyrir 

áreiti af þessu tagi. Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu orðið fyrir hótunum eða 
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hvort einhver hefði ógnað þeim með skilaboðum í gegnum netið. Svör drengja við þeirri 

spurningu hvernig eineltið átti sér stað benda til þess að tengja megi mun á kynjum 

hvað þetta snertir beint við hótanir og ógnandi skilaboð í tölvuleikjum. 

Áreiti sem kynin standa fyrir 

Algengast var að þátttakendur gæfu til kynna að standa fyrir áreiti í flokknum Rafrænt 

áreiti þar sem marktækt fleiri drengir telja sig hafa sent móðgandi eða meiðandi 

skilaboð í gegnum tölvu eða síma. Á meðan stúlkur gáfu til kynna að um einstök tilfelli 

væri að ræða, gáfu drengir til kynna daglegt eða næstum daglegt áreiti. Næst á eftir 

þeim flokki komu svo flokkarnir Útskúfun og Persónueftirlíking. Marktækur munur var á 

kyni og spurningum sem sneru að gerendum í þessum flokkum, þar sem drengir voru 

líklegri til að beita áreiti af þessu tagi. Einnig mældist marktækur munur á milli árganga 

þar sem nemendur í 10. bekk voru líklegri en aðrir (8. bekk og 9. bekk) til að hafa staðið 

fyrir áreiti sem sneri að þessum tveimur flokkum.  

Fjórði algengasti flokkurinn af áreiti sem þátttakendur gáfu til kynna að standa fyrir 

var Rafrænt umsátur. Marktækt fleiri drengir töldu sig hafa staðið fyrir áreiti í þessum 

flokki en stúlkur. Líkt og á við um þolendur í þessum flokki er líklegt að tengja megi 

áreiti í þessum flokki við þá menningu sem virðist hafa skapast í kringum tölvuleiki á 

netinu.  

Þegar kom að flokknum Nektarmyndir á netinu gáfu marktækt fleiri drengir til kynna 

að hafa staðið fyrir áreiti af því tagi en stúlkur. Nemendur í 10. bekk voru einnig líklegri 

en nemendur í 8. bekk og 9. bekk til þess að hafa beðið einhvern um að senda sér 

nektarmynd í gegnum tölvu eða síma. Næstsíðasti flokkurinn var svo Mannorðsspjöll, 

þar sem drengir reyndust líklegri en stúlkur til þess að hafa staðið fyrir áreitinu. Að 

lokum var flokkurinn Trúnaðarbrestur þar sem minnst var um að þátttakendur gæfu til 

kynna að þeir hefðu staðið fyrir áreiti. Ekki var marktækur munur á kynjunum í því efni. 

Keith og Martin (2005) kynntu á sínum tíma tilgátu um að stúlkur væru líklegri til að 

beita neteinelti en drengir. Þegar litið er yfir niðurstöður rannsóknarinnar sem hér er 

kynnt má hins vegar greinilega sjá að drengir, sem hún tekur til, eru líklegri en 

stúlkurnar til þess að vera gerendur í neteinelti eða gangast við því hlutverki. Í öllum 

flokkum sem taldir eru upp hér að framan eru hlutfallslega fleiri drengir en stúlkur sem 

telja sig hafa verið gerendur. 

Tíðni neteineltis og hvar á netinu það á sér stað 

Þegar skoðuð eru svör við spurningu um það hvort þátttakendur hafi lent í neteinelti 

var um fimmtungur (20,1%) þeirra sem nýttu sér aðra svarmöguleika en neitun. Alls 
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voru 7,2% þátttakenda sem svöruðu því játandi að hafa lent í neteinelti. Ef niðurstöður 

úr rannsókn SAFT (2013) eru skoðaðar til samanburðar og einblínt á svör þátttakenda í 

8.-10. bekk í þeirri rannsókn má sjá að um 10,9% þátttakenda telja sig hafa orðið fyrir 

neteinelti. Í Olweusarverkefninu bentu svör 3,0% þátttakenda á árunum 2013-2015 til 

þess að þau hafi lent í einelti á netinu (Þorlákur Helgason, 2016). Svör þátttakenda í 

rannsókninni sem hér segir frá eru því nokkurn veginn í samræmi við fyrri rannsóknir 

sem gerðar hafa verið hér á landi. Meðaltal (20-40%) sem Tokunaga (2010) setur fram í 

samanburðarrannsókn sinni er hins vegar töluvert hærra en fjöldi þeirra sem gaf til 

kynna í þessari rannsókn að hafa orðið fyrir neteinelti.  

Af þeim sem nýttu sér aðra svarmöguleika en neitun við spurningu um neteinelti var 

meira en helmingur sem nýttu svarmöguleikann Varla. Ætla má að þeir hafi orðið fyrir 

einhverju því á netinu sem var á mörkum þess að geta talist neteinelti, en um leið má 

ætla að þeim hafi ekki fundist valmöguleikinn að segjast hafa orðið fyrir neteinelti eiga 

við um sig. Þetta skýrist nokkuð þegar litið er á svör við næstu spurningu. Þegar skoðað 

var hvar á netinu eineltið átti sér stað sögðust 16 af 38 þátttakendum sem valið höfðu 

svarkostinn Varla ekki hafa orðið fyrir neteinelti. Eftir standa úr þeim hópi 22 sem 

mögulega hafa orðið fyrir neteinelti þó að þeir treysti sér ekki til að fullyrða það sjálfir. 

Þegar þeir eru spurðir hvar neteineltið hafi átt sér stað gera þeir grein fyrir því líkt og 

þeir líti svo á að þeir hafi í reynd orðið fyrir neteinelti. Þó ber að hafa í huga og setja 

þann skýra fyrirvara að orðalag spurningar sem á undan fór kann að lita svör við þessari 

spurningu, sumir kunna að hafa litið svo á að þar hafi verið spurt um neteinelti og 

annað áreiti sem ekki endilega fellur undir það hugtak og að þessi síðari spurning vísi til 

áreitis í þeirri víðu merkingu. 

Samfélagsmiðlar algengasta birtingarmynd neteineltis 

Ef skoðað er hvar á netinu eineltið eða áreitið átti sér stað er áberandi hversu algengara 

einelti eða áreiti í tölvuleikjum er hjá drengjum en stúlkum. Fátítt virðist að stúlkur 

verði fyrir einelti tengdu tölvuleikjum og má vera að skýringin sé sú að þær taki sjaldnar 

þátt í þeim. Hjá stúlkum var algengara að eineltið ætti sér stað á samfélagsmiðlum eða í 

skyndiskilaboðum. Hlutfall milli kynja var svipað í báðum flokkum og athygli vekur að 

bæði kyn verða fyrir áreiti og einelti í samskiptum af þessu tagi.  

Skyndiskilaboð eru oft á tíðum hluti af spjallkerfum samfélagsmiðla eins og gefið er 

til kynna í spurningu um þessi boð. Ef litið er á þessa tvo valkosti, skyndiskilaboð og 

samfélagsmiðla, sem einn, sýna niðurstöður að meira en helmingur af þolendum 

neteineltis í hópi þátttakenda verður fyrir eineltinu í gegnum samfélagsmiðla. Þrír af 

hverjum fjórum þolendum í hópi stúlkna og helmingur þolenda í hópi drengja hafa 
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orðið fyrir eineltinu í gegnum samfélagsmiðla. Þessar niðurstöður eru í samræmi við 

fyrri rannsóknir annarra á sama aldurshópi þar sem einelti átti sér oftar en ekki stað í 

gegnum samfélagsmiðla (SAFT, 2013). Þetta styður það útbreidda viðhorf að full ástæða 

sé til að hafa áhyggjur af neteinelti með aukinni notkun samfélagsmiðla og nýjum 

úrlausnarefnum fyrir þá sem vilja sporna við einelti almennt.  

Heilsa og líðan ungmenna 

Rannsóknin leiðir með öðrum orðum í ljós og staðfestir það sem ráða má af 

samanburðarrannsókn Tokunaga (2010) að neteinelti er útbreitt vandamál sem þarf að 

taka á og þar hafa samfélagsmiðlar mikla þýðingu þó að fleira komi til. Eftir því sem 

eineltið fær lengur að vera óáreitt getur það haft alvarlegri afleiðingar í för með sér fyrir 

þolandann (Marr og Field, 2001). Nú þegar hefur neteinelti verið skilgreint sem vaxandi 

heilsufarsvandamál (King, 2010), þar sem þolendur upplifa gjarnan þunglyndi og kvíða, 

hafa lítið álit á sjálfum sér, eiga erfitt með að einbeita sér og forðast jafnvel skólann 

(Feinberg og Robey, 2009), liggur beint við að bregðast við því eins og frekast er kostur. 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á þessu sviði hér á landi hafa flestar verið með 12 

mánaða ramma þegar þátttakendur eru inntir eftir reynslu sinni af áreiti eða 

einelti(SAFT, 2013; Þorlákur Helgason, 2016). Ekki var settur slíkur rammi um 

spurningarnar í þessari rannsókn heldur reynt að fá mynd af fjölda þeirra einstaklinga 

sem hafa einhverntíma mætt áreiti á netinu eða lent í neteinelti yfirleitt. Einelti getur 

valdið andlegri vanlíðan hjá þolanda (Franklin, 2014; Hoff og Mitchell, 2009; Marr og 

Field, 2001) og þó að eineltinu linni, þarf ekki að vera að vanlíðan hjá þolanda hverfi. 

Sérstaklega á þetta við um neteinelti, sem oft á tíðum fer fram á opnum vefsvæðum, 

þar sem margir geta séð og nálgast skilaboð eða myndir, auk þess sem erfitt getur 

reynst að fjarlægja efnið af netinu. 

Af svörum þátttakenda í þessari rannsókn við spurningu um líðan þegar þeir lentu í 

eineltinu má sjá að flestum fannst áreitið, sem þeir höfðu orðið fyrir, særandi. Í 

rannsóknum tengdum Olweusarverkefninu sýndu niðurstöður að um helmingur 

ungmenna sem lentu í hefðbundnu einelti eða neteinelti, fannst það annað hvort vont 

og særandi eða hræðilegt (Þorlákur Helgason, 2016). Þrátt fyrir að einungis lítill hluti af 

heildarfjölda þátttakenda hafi nýtt svarmöguleikana Mér hefur fundist þetta vont og 

særandi og Mér hefur fundist þetta hræðilegt, eru þetta einstaklingar sem brýnt er að 

finna til þess að hægt sé að vinna í þessum málum. Munur á milli kynja í þessum 

svörum er sá að algengara er að stúlkum hafi fundist eineltið vont og særandi eða 

hræðilegt (Þorlákur Helgason, 2016). Þegar ungmenni eru farin að upplifa þetta sterkar 
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tilfinningar við einelti er nauðsynlegt að grípa inn í til þess að lágmarka skaðann sem 

þau geta hlotið af þessu. 

Netnotkun þátttakenda og tengsl hennar við neteinelti 

Í upphafi rannsóknar voru þátttakendur spurðir út í netnotkun sína. Niðurstöður sýndu 

að þorri þátttakenda notaði netið nokkrum sinnum á dag. Ef litið er á rannsóknir SAFT 

(2013) á meðal nemenda í 4.–10. bekk á Íslandi á árunum 2003-2013 má sjá að samfelld 

aukning hefur verið á fjölda þeirra sem nýta netið nokkrum sinnum á dag allan þann 

áratug og nú er svo komið að flest ungmennin nýta sér netið í daglegum athöfnum 

sínum. Þessi aukning er í takt við tæknivæðingu og breytta samfélagshætti á síðustu 

árum og áratugum. 

Svör þátttakenda um hversu löngum tíma var eytt á netinu sýndi að um helmingur 

þeirra telur sig nota netið 3 klukkustundir eða lengur á venjulegum virkum degi. 

Nemendur í 10. bekk og 9. bekk verja lengri tíma á netinu en nemendur í 8. bekk. Ef litið 

er á niðurstöður úr rannsókn SAFT (2013) á svörum þátttakenda í 8.–10. bekk má sjá að 

einungis um þriðjungur þeirra telur sig eyða meira en þremur klukkustundum á netinu 

daglega á venjulegum virkum degi. Aftur á móti benda svör þátttakenda í þeirri 

rannsókn til þess að um helmingur þátttakenda eyði meira en þremur klukkustundum á 

netinu um helgar og á frídögum. Netnotkun þátttakenda í þessari rannsókn er því ekki 

langt frá niðurstöðum fyrri rannsókna. 

Fylgnipróf sem gert var sýndi jákvæð marktæk tengsl á milli þess að lenda í 

neteinelti og þess hve löngum tíma þátttakendur eyða á netinu á venjulegum virkum 

degi. Þátttakendur sem eyða löngum tíma á netinu daglega voru líklegri en þeir sem 

eyða styttri tíma til þess að hafa lent í neteinelti. Aukinn aðgangur að neti og netnotkun 

eru atriði sem vert er að hafa í huga þegar verið er að skipuleggja fræðslu um neteinelti.  
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6 Lokaorð 

Ekki er langt síðan samfélagsmiðlar, skyndiskilaboð og tölvuleikir á netinu skutu upp 

kollinum. Með tilkomu þessarar tækni opnaðist nýr heimur, þar sem einstaklingar eiga 

mikil og vaxandi samskipti í gegnum stafrænan búnað. Með aukinni tæknivæðingu 

hefur eineltið fundið sér nýja farvegi og færst yfir í stafræn samskipti um net og síma. 

Þessi umskipti og nýjar birtingarmyndir eineltis kalla á nýjar leiðir til forvarna og 

viðbragða. Fagaðilar sem starfa með börnum og ungmennum þurfa bregðast hratt við, 

búa sig undir að takast á við eineltisvandann á nýjan hátt og hjálpast að við að finna 

leiðir til að stuðla að aukinni fræðslu fyrir ungmennin. Það að um fimmtungur af 

þátttakendum í þeirri rannsókn er ræðir um hér hafi lent í eða upplifað áreiti á netinu 

sem með tilteknum fyrirvörum mætti mögulega flokka undir einelti er verulegt 

áhyggjuefni og ekki síður að rúmlega þriðjungur þeirra lítur svo á að um neteinelti hafi 

verið að ræða. Einelti verður ekki stöðvað á einni nóttu og því verður seint eytt með 

öllu í mannlegum samskiptum. Engu að síður er nauðsynlegt að huga að því hvað gera 

má til þess að sporna við því. Neteinelti er nokkuð nýlegt hugtak og ekki hafa verið 

gerðar margar rannsóknir á því sviði hérlendis. Það gefur því augaleið að rannsóknir á 

þessu sviði eru mikilvægar til þess að hægt sé að kynnast og átta sig á umfangi þess. 

Í þessari rannsókn var leitast við að greina áreiti sem ungmenni úr þremur 

grunnskólum á Akureryri verða eða standa fyrir á netinu. Litið var á hversu oft 

ungmennin töldu sig verða fyrir tilteknu áreiti í stað þess að einblína á svör við þeirri 

beinu spurningu hvort þau teldu sig hafa orðið fyrir neteinelti. Niðurstöður hvað snertir 

tíðni neteineltis fara nokkuð eftir því hvaða forsendur eru lagðar þeim til grundvallar en 

staðfesta að eineltið er umtalsvert eins og fyrri rannsóknir hafa leitt í ljós. Rannsóknin 

skilar jafnframt skýrum upplýsingum um ýmiss konar áreiti á netinu sem margir í hópi 

ungmennanna telja sig verða fyrir eða standa fyrir sjálf. Greina má nokkurn mun á milli 

kynja hvað varðar áreiti og einelti á netinu og svör við opnum spuringum varpa ljósi á 

viðhorf í hópi ungmennanna til ýmissa þátta í þeim netsamskiptum þó að ekki sé dvalið 

mikið við þau í þessari samantekt. Boðleiðir neteineltis voru skoðaðar og greindar og í 

ljós kom að samfélagsmiðlar eru sérstaklega þýðingarmiklir fyrir bæði kyn þó að 

neteinelti á þeim vettvangi væri algengara meðal stúlkna en drengja. Þá má nefna að 

drengir virtust frekar en stúlkur verða fyrir áreiti og einelti í tölvuleikjum. 

Netið og tæknin í kringum það eru í stöðugri þróun og miklu skiptir að rannsóknir á 

þessu sviði fylgi þeirri þróun. Ég vona að þessi rannsókn verði hvatning fyrir aðra sem 
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hafa áhuga á málefninu til að halda áfram rannsóknum á neteinelti í því augnamiði að 

bæta fræðslu og stuðla að betri samskiptum ungmenna á netinu.  
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Viðauki 1 

Sæl, 

Arnar Úlfarsson heiti ég og er kennaranemi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands með 

upplýsingatækni sem kjörsvið. Nú á vorönn 2016 er ég að vinna að meistaraverkefni 

mínu. Í verkefninu  fjalla ég um  neteinelti meðal nemenda í 8.–10. bekkjum. Óska ég 

eftir að fá að leggja könnunina fyrir nemendur í 2-3 skólum á Akureyri. Leiðbeinandi 

minn er Torfi Hjartarson (torfi@hi.is) lektor við Háskóla Íslands. 

Ég hef áhuga á því að leggja spurningalista fyrir ofangreindan nemendahóp til að afla 

mér þeirra upplýsinga. Tilgangur könnunar er að skoða tíðni neteineltis, skoða hvaða 

fræðslu er mest þörf á og athuga hvort munur sé á skólum sem starfa samkvæmt 

Olweusar áætluninni og þeim sem gera það ekki. 

Spurningarnarlistinn er samsettur af 24 krossaspurningum og 3 opnum spurningum, 

sem lagðar verða rafrænt fyrir nemendur í þessum árgöngum. Nemendur verða ekki 

beðnir um persónulegar upplýsingar og er ekki hægt að rekja svör til einstakra 

nemenda eða skóla. Enda skólar einungis kallaðir Skóli A, Skóli B og Skóli C. Eftir að 

tölfræðilegar upplýsingar hafa verið teknar saman verður spurningalistum og svörum 

eytt. Gert er ráð fyrir því að spurningarlistarnir verði lagðir fyrir í byrjun febrúar. 

Er möguleiki á því að hægt sé að fá leyfi fyrir því að hafa samband við stjórnendur í 

xxxxxxskóla, xxxxxxskóla og xxxxxxskóla og athuga hvort þeir gefi grænt ljós á það að 

spurningarlistinn verði lagður fyrir nemendur í ofangreindum árgöngum? 

Bréf yrði sent heim með börnum þar sem rannsóknin er kynnt fyrir foreldrum og 

börnum. Báðir aðilar skrifa svo undir að þeir samþykki þátttöku. Þeir sem skila 

undirrituðu samþykki verða svo fengnir til þess að svara spurningalistanum. 

 

Virðingarfyllst 

Arnar Úlfarsson 

aru1@hi.is  

s: 691-0337 

  

mailto:aru1@hi.is
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Viðauki 2 

Rannsókn um tölvunotkun. 

Hakaðu við í þann reit sem á best við þig í hverju tilfelli fyrir sig. Öll svör eru 

trúnaðarmál og ekki hægt að rekja svörin til einstakra aðila. Þegar þú ert búin(n) að 

svara öllum spurningunum smelltu þá á reitinn Senda svör. Öllum svörum verður eytt 

eftir að búið er að vinna úr gögnum.  

Ekki hika við að spurja ef það eru einhverjar spurningar sem vakna á meðan könnun 

stendur. Með þvi að halda áfram samþykkir þú þátttöku þína í þessari rannsókn. 

1. Kyn 

□ 1Drengur 

□ 2Stúlka 

2. Í hvaða árgangi ert þú? 

□ 18. bekk 

□ 29. bekk 

□ 310. bekk 

3. Er aðgangur að netinu á heimili þínu? 

□ 1Já  

□ 2Nei 

4. Hversu marga góða vini áttu í skólanum? 

□ 1Enga 

□ 21-2 

□ 33-5 

□ 45-10 

□ 5Fleiri en 10 

5. Hversu oft notar þú netið um tölvu eða síma, heima eða annars staðar, á venjulegum 
virkum degi? 

□ 1Oft á dag (10x eða oftar) 

□ 2Nokkrum sinnum á dag (3-10x) 

□ 3Einu sinni á dag 

□ 4Nokkra daga í viku 

□ 5Einu sinni í viku 

□ 61-3 daga í mánuði 

□ 7Sjaldnar 
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6. Hversu löngum tíma samtals eyðir þú á netinu á venjulegum virkum degi? 

□ 1Engum tíma 

□ 20-30 mínútum 

□ 31-3 klst 

□ 43-5 klst 

□ 5Meira en 5 klst 

7. Sendir þú eða hefur sent móðgandi eða meiðandi skilaboð í gegnum tölvu eða síma? 

□ 1Nei, aldrei 

□ 2Já, en sjaldan 

□ 3Já, tvisvar til þrisvar í mánuði 

□ 4Já, tvisvar til þrisvar í viku 

□ 5Já, daglega eða næstum daglega 

8. Lendir þú eða hefur lent í því að fá send móðgandi eða meiðandi skilaboð í gegnum 
tölvu eða síma? 

□ 1Nei, aldrei 

□ 2Já, en sjaldan 

□ 3Já, tvisvar til þrisvar í mánuði 

□ 4Já, tvisvar til þrisvar í viku 

□ 5Já, daglega eða næstum daglega 

9. Hefur þú átt í útistöðum við einhvern á netinu, þar sem þið hafið skipst á því að setja 
inn reiðileg, dónaleg og óhefluð skilaboð sem ætluð eru hinum aðilanum? 

□ 1Nei, aldrei 

□ 2Varla 

□ 3Já, en sjaldan 

□ 4Já, tvisvar til þrisvar í mánuði 

□ 5Já, tvisvar til þrisvar í viku 

□ 6Já, daglega eða næstum daglega 

10. Hefur þú einhvern tíma sett inn skilaboð á netið í þeim tilgangi að efna til ófriðar á 
milli tveggja annarra einstaklinga? 

□ 1Nei, aldrei 

□ 2Varla 

□ 3Já, en sjaldan 

□ 4Já, nokkrum sinnum 

□ 5Já, oft 
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11. Setur þú eða hefur einhvern tíma sett inn á netið upplýsingar sem gætu haft skaðleg 
áhrif á einstaklinga? Skilaboð sem eru ósönn eða andstyggileg í garð þess sem um er 
rætt? 

□ 1Nei, aldrei 

□ 2Já, en sjaldan 

□ 3Já, tvisvar til þrisvar í mánuði 

□ 4Já, tvisvar til þrisvar í viku 

□ 5Já, daglega eða næstum daglega 

12. Lendir þú eða hefur lent í því að einhver setji inn upplýsingar um þig sem geta haft 
skaðleg áhrif á daglegt líf þitt? Þetta geta verið upplýsingar sem eru ósönn eða 
andstyggileg ummæli um þig? 

□ 1Nei, aldrei 

□ 2Já, en sjaldan 

□ 3Já, tvisvar til þrisvar í mánuði 

□ 4Já, tvisvar til þrisvar í viku 

□ 5Já, daglega eða næstum daglega 

13. Hefur þú einhvern tíma komist yfir lykilorð einhvers og sett inn skilaboð í nafni 
þeirra með það að markmiði að láta einstaklinginn líta illa út? 

□ 1Nei, aldrei 

□ 2Já, en sjaldan 

□ 3Já, nokkrum sinnum 

□ 4Já, oft 

14. Hefur þú lent í því að einhver komst yfir lykilorð þitt á samfélagsmiðli og skrifaði 
ummæli eða stöðufærslu í þínu nafni, með það markmiði að láta þig líta illa út? 

□ 1Nei, aldrei 

□ 2Varla 

□ 3Já, en sjaldan 

□ 4Já, nokkrum sinnum 

□ 5Já, oft 

15. Deilir þú eða hefur einhvern tíma deilt persónulegum skilaboðum eða myndum sem 
þú fékkst sendar í trúnaði á netinu? 

□ 1Nei, aldrei 

□ 2Já, en sjaldan 

□ 3Já, tvisvar til þrisvar í mánuði 

□ 4Já, tvisvar til þrisvar í viku 

□ 5Já, oft í viku 
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16. Lendir þú eða hefur lent í því að skilaboð eða persónulegar myndir, sem þú hefur 
sent einhverjum og áttu ekki að fara lengra, er deilt á netinu? 

□ 1Nei, aldrei 

□ 2Já, en sjaldan 

□ 3Já, tvisvar til þrisvar í mánuði 

□ 4Já, tvisvar til þrisvar í viku 

□ 5Já, oft í viku 

17. Útilokar þú einhvern tíma vísvitandi einhvern úr hópi á netinu? 

□ 1Nei, aldrei 

□ 2Já, en sjaldan 

□ 3Já, tvisvar til þrisvar í mánuði 

□ 4Já, tvisvar til þrisvar í viku 

□ 5Já, oft viku 

18. Lendir þú í því að vera útilokaður eða útilokuð úr hópi á netinu? 

□ 1Nei, aldrei 

□ 2Já, en sjaldan 

□ 3Já, tvisvar til þrisvar í mánuði 

□ 4Já, tvisvar til þrisvar í viku 

□ 5Já, oft í viku 

19. Hefur þú einhvern tíma sent einhverjum aftur og aftur ógnandi skilaboð eða hótanir 
í gegnum tölvu eða síma? 

□ 1Nei, aldrei 

□ 2Varla 

□ 3Já, en sjaldan 

□ 4Já, nokkrum sinnum 

□ 5Já, oft 

20. Lendir þú eða hefur lent í því að fá aftur og aftur ógnandi skilaboð eða hótanir í 
gegnum tölvu eða síma? 

□ 1Nei, aldrei 

□ 2Já, en sjaldan 

□ 3Já, tvisvar til þrisvar í mánuði 

□ 4Já, tvisvar til þrisvar í viku 

□ 5Já, oft í viku 

21. Hefur þú einhvern tíma beðið einhvern um að senda þér nektarmynd í gegnum 
tölvu eða síma? 

□ 1Nei, aldrei 

□ 2Varla 

□ 3Já, en sjaldan 

□ 4Já, nokkrum sinnum 

□ 5Já, oft 
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22. Hefur þú verið beðin(n) um að senda nektarmynd af þér til einhvers í gegnum tölvu 
eða síma? 

□ 1Nei, aldrei 

□ 2Varla 

□ 3Já, en sjaldan 

□ 4Já, nokkrum sinnum 

□ 5Já, oft 

23. Hvað gerðir þú þegar þetta kom fyrir þig síðast? 

Opin spurning 

24. Verður þú eða hefur einhvern tíma orðið fyrir einelti á netinu, verið strítt eða orðið 
fyrir áreiti, ógnunum eða útilokun í tölvu eða síma? 

□ 1Nei, aldrei  

□ 2Varla 

□ 3Já, en sjaldan 

□ 4Já, nokkrum sinnum 

□ 5Já, oft 

25. Hvar á netinu átti eineltið sér stað? 

□ Hef ekki orðið fyrir einelti á netinu 

□ Í samfélagsmiðlum (Facebook, Twitter, Tumblr, Ask.fm …) 

□ Í skyndiskilaboðum (Skype, Snapchat, Facebook-spjall …) 

□ Í tölvupósti 

□ Á leikjasíðum og/eða í tölvuleik 

□ Annars staðar á netinu 

26. Hvernig lýsti neteineltið sér? 

Opin spurning 

27. Hvernig varð þér við og hvað gerðir þú þegar þetta kom fyrir þig síðast? 

Opin spurning 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna. 
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Viðauki 3 

Kæri skólastjóri, 

 

Arnar Úlfarsson heiti ég og er kennaranemi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands með 

upplýsingatækni sem kjörsvið. Nú á vorönn 2016 er ég að vinna að meistaraverkefni 

mínu. Í verkefninu fjalla ég um neteinelti meðal nemenda í 8.–10. bekkjum. Óska ég 

eftir að fá að leggja könnunina fyrir nemendur í 2-3 skólum á Akureyri. Leiðbeinandi 

minn er Torfi Hjartarson (torfi@hi.is) lektor við Háskóla Íslands. 

Ég hef áhuga á því að leggja spurningalista fyrir ofangreindan nemendahóp til að afla 

mér þeirra upplýsinga. Tilgangur könnunar er að skoða tíðni neteineltis, skoða hvaða 

fræðslu og námsefni er mest þörf á. Spurningarnarlistinn er samsettur af 24 

krossaspurningum og 3 opnum spurningum, sem lagðar verða rafrænt fyrir nemendur í 

þessum árgöngum. Nemendur verða ekki beðnir um persónulegar upplýsingar og er 

ekki hægt að rekja svör til einstakra nemenda eða skóla. Skólar einungis kallaðir Skóli A, 

Skóli B og Skóli C í samantekt á niðurstöðum. Eftir að tölfræðilegar upplýsingar hafa 

verið teknar saman verður spurningalistum og svörum eytt.  

Því bið ég hér formlega um leyfi til þess að leggja spurningarkönnun fyrir nemendur í 

ofangreindum árgöngum í skólanum þínum. Einnig vill ég athuga hvort möguleiki sé á 

því að hægt sé að fá aðgang að tölvustofu í skólanum til að geta lagt rannsóknina fyrir. 

Ef möguleiki er á því, væri ég til í að leggja rannsóknina fyrir í vikunni 15.–19. febrúar. 

Bréf yrði sent heim til barna þar sem rannsóknin er kynnt fyrir foreldrum og börnum og 

verða foreldrar beðnir um að hafa samband við rannsakanda ef þau kjósa að láta barnið 

ekki taka þátt í rannsókninni. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til persónuverndar. 

 

Virðingarfyllst 

Arnar Úlfarsson 

aru1@hi.is  

sími: 691-0337 

mailto:aru1@hi.is
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Viðauki 4 

Kæra foreldri/forráðamaður 

 

Arnar Úlfarsson heiti ég og er kennaranemi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands með 

upplýsingatækni sem kjörsvið. Nú á vorönn 2016 er ég að vinna að meistaraverkefni 

mínu. Í verkefninu fjalla ég um neteinelti og netnotkun nemenda í 8.–10. Bekkjum á 

Akureyri.  

Rannsóknin er unnin í tengslum við lokaverkefnið mitt og er Torfi Hjartarson lektor við 

Háskóla Íslands leiðbeinandinn minn. 

Ég hef áhuga á því að leggja spurningalista fyrir ofangreindan nemendahóp til að afla 

mér þeirra upplýsinga sem ég þarf. Tilgangur könnunar er að skoða tíðni neteineltis, 

skoða hvaða fræðslu og námsefni er mest þörf á. Spurningarnarlistinn er samsettur af 

24 krossaspurningum og 3 opnum spurningum, sem lagðar verða rafrænt fyrir 

nemendur í þessum árgöngum. Nemendur verða ekki beðnir um persónulegar 

upplýsingar og er ekki hægt að rekja svör til einstakra nemenda eða skóla. Eftir að 

tölfræðilegar upplýsingar hafa verið teknar saman verður spurningalistum og svörum 

eytt.  

Rannsóknin verður lögð fyrir í vikunni 15.–19. febrúar. Þeir sem vilja ekki að barn sitt 

taki þátt í þessari rannsókn geta haft samand við undirritaðann í tölvupósti, eða síma. Ef 

einhverjar spurningar vakna um verkefnið og framkvæmd þess, hafið endilega 

samband. 

 

Virðingarfyllst 

Arnar Úlfarsson 

aru1@hi.is  

sími: 691-0337 

mailto:aru1@hi.is

