
Áhrif notkunar samskiptamiðla á 
unglinga 

Hvað foreldrar og kennarar þurfa að hafa í huga 

Ingunn Jónsdóttir 

 

!



 

XXdeild/svið 

Kennaradeild 
Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 
2017



Áhrif notkunar samskiptamiðla 
á unglinga 

Hvað foreldrar og kennarar þurfa að hafa í 
huga 

Ingunn Jónsdóttir 

30 eininga lokaverkefni sem er hluti af 
Magister Educationis-prófi í menntunarfræði 

Leiðsögukennarar: 
Finnur Friðriksson 

Andrea Sigrún Hjálmsdóttir  

Kennaradeild 
Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 
Akureyri, júní 2017 



Titill: Áhrif notkunar samskiptamiðla á unglinga  
Stuttur titill: Áhrif samskiptamiðla á unglinga  
30 eininga meistaraprófsverkefni sem er hluti af Magister Educationis-
prófi í menntunarfræði 

Höfundarréttur © 2017 Ingunn Jónsdóttir 
Öll réttindi áskilin 

Kennaradeild 
Hug- og félagsvísindasvið 
Háskólinn á Akureyri 
Sólborg, Norðurslóð 2 
600 Akureyri 

Sími: 460 8000 

Skráningarupplýsingar: 
Ingunn Jónsdóttir, 2017, meistaraprófsverkefni, kennaradeild, hug- og 
félagsvísindasvið, Háskólinn á Akureyri, 77 bls. 

Prentun: Háskólaprent 
Akureyri, júní, 2017 



Ágrip 
Markmið ritgerðarinnar er að skoða notkun unglinga á samskiptamiðlum, 
hvaða áhrif hún getur haft á unglinga og hvað foreldrar og kennarar þurfa að 
hafa í huga þegar kemur að fræðslu og forvörnum. Ritgerðin er 
heimildaritgerð sem byggir á skýrslum og niðurstöðum rannsókna sem birtar 
hafa verið í ritrýndum greinum.  

Fjallað er um áhrif samskiptamiðla á sjálfsmynd unglinga m.a. í ljósi 
kenninga Erikson, Mead, Cooley, Bronfenbrenner og Goffman. Á samskipta-
miðlum gefst unglingum tækifæri til að tjá sig með margskonar hætti og fá 
endurgjöf frá öðrum sem er mikilvægur þáttur í mótun sjálfsmyndar. Nánast 
allir unglingar í hinum vestræna heimi nota samskiptamiðla og margir mjög 
mikið, tilkoma ýmissa snjalltækja hefur þar haft mikil áhrif. 

Fjallað er um óttann við að missa af, þunglyndi, kvíða, svefntruflanir, 
neteinelti og sexting, en tengsl þessara vandkvæða við notkun 
samskiptamiðla eru til staðar þó ekki sé hægt að segja til um orsakasamband.  

Samantektin leiddi í ljós að flestir unglingar hafa jákvæða reynslu af 
notkun samskiptamiðla en rannsóknir sýna að hún getur einnig verið 
neikvæð. Til að stuðla að jákvæðri notkun unglinga á samskiptamiðlum þurfa 
kennarar og foreldrar að þekkja virkni og áhrif samskiptamiðla á unglinga og 
vera í stakk búnir til að leiðbeina og taka þátt í umræðum um notkun þeirra. 
Heimilin og skólinn þurfi að vinna saman að því að draga úr neikvæðum 
áhrifum samskiptamiðla og skólar þurfa einnig að setja upp áætlanir um 
hvernig takast skuli á við vandamál sem nemendur geta mætt á 
samskiptamiðlum. 





Abstract 
The goal of the thesis is to examine the use of social media by teenagers, 

what impact it can have on teens and what parents and teachers need to keep 
in mind when it comes to education and prevention. The thesis is largely 
based on reports and studies that have been published in peer-reviewed 
articles. 

The impact of social media on the identity developement of teenagers is 
discussed, in light of the theories of Erikson, Mead, Cooley, Bronfenbrenner , 
Goffman and others. Social media gives young people the opportunity to 
express themselves through various means and any feedback is an important 
factor in their identity developement. Almost all teenagers in the Western 
world use social media and, some excessively as to whitch the emergence of 
various smart devices has contributed. 

The fear of missing out, depression, anxiety, sleep disorders, 
cyberbullying and sexting are discussed; the connetion between these 
problems and social media are present, however, it is not possible to predict 
causation. 

The main conclusion is that most young people have a positive experience 
of using social media, but studies show that the experience can also be 
negative. It is therefore important that teachers and parents are aware of the 
scale of activity and the impact the use of social media has on young people, 
and they must be able to guide and participate in discussions about the usage. 
Preferably, schools and homes ought to work together in order to reduce the 
negative impact of social media and schools should to set up plans on how to 
cope with problems that students can encounter from social media usage. 
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1. Inngangur 
Þegar ég sit dolfallin yfir SKAM eða Skömm, unglingaþáttum sem norska 
ríkissjónvarpið framleiðir, rifja ég upp mín eigin unglingsár með blendnum 
tilfinningum en er jafnframt ósköp fegin að samskiptamiðlar voru ekki til á 
þeim árum. Mikið er ég fegin að að geta aðeins reitt mig á minnið og að þessi 
ár eru ekki til á stafrænu formi á internetinu. Í framhaldinu velti ég því fyrir 
mér hvað ég sem foreldri og verðandi kennari þurfi að vita til að geta 
leiðbeint unglingum í dag um notkun samskiptamiðla. 

Með tækniframförum undanfarinna ára hafa samskipti manna á milli tekið 
breytingum. Samskipti fólks hafa í auknum mæli færst frá því að vera spjall 
augliti til auglitis yfir í að vera það sem kallast stafræn samskipti þar sem fólk 
á í samskiptum í gegnum internetið með notkun tölvu eða ýmissa snjalltækja 
(Wysocki og Childers, 2011, bls. 217-218). Langflestir unglingar nú á tímum 
eiga snjalltæki, en þau hafa átt stóran þátt í að auka netnotkun unglinga og 
gera þeim kleift að vera nánast alltaf tengdir við internetið. Með snjalltækjum 
geta unglingar verið í samskiptum við félaga sína í gegnum alls kyns 
samskiptamiðla og er notkun þeirra nú orðinn stór þáttur í netnotkun unglinga 
(Lenhart, 2015, bls. 2). Á samskiptamiðlum getur fólk átt í margskonar 
samskiptum, sagt skoðanir sínar, birt myndir, fengið endurgjöf frá öðrum og 
fylgst með öðrum gera slíkt hið sama. Samskiptamiðlar geta verið 
margskonar og höfðað til ólíkra hópa, en margir unglingar eru mjög uppteknir 
af því sem fer fram á samskiptamiðlum og vilja ekki missa af neinu (Tess, 
2013, bls. 60-61). 

Með breyttum samskiptaháttum í formi notkunar snjalltækja og 
samskiptamiðla hafa einnig vaknað spurningar um hvaða áhrif þessar 
breytingar hafi á einstaklinga. Reglulega á sér stað umræða í fjölmiðlum um 
að unglingar noti snjalltæki og samskiptamiðla allt of mikið, einnig er 
umræða um aukinn kvíða, tölvufíkn, neteinelti o.fl. Þá vakna spurningar um 
þátt samskiptamiðla í þessari þróun, og margir foreldrar hafa áhyggjur af 
mikilli notkun barna sinna á snjalltækjum og samskiptamiðlum (Halla 
Harðardóttir, 2016; Oberst, Wegmann, Stodt, Brand og Chamarro, 2017, bls. 
51).  

Kveikjan að skrifum um þetta efni má segja að hafi verið foreldrafundur í 
skóla barnanna minna þar sem umræðuefnið var samskipti unglinga á 
internetinu. Margt kom fram á fundinum sem ég hafði ekki gert mér grein 
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fyrir en vakti athygli mína og ég vildi kynna mér betur. Sjálf á ég börn sem 
nálgast unglingsárin óðfluga og samskipti unglinga á internetinu skipa stóran 
sess í lífi unglinga í dag. Þar sem ég er íbúi í Kópavogi þá hafði það einnig 
áhrif að Kópavogsbær hefur sett af stað spjaldtölvuverkefni þar sem öllum 
nemendum á mið- og unglingastigi eru afhentar spjaldtölvur til nota í 
skólanum og til eigin nota. Ég fór í framhaldinu að velta því fyrir mér hvaða 
fræðsla væri nauðsynleg fyrir nemendur í Kópavogi um samskipti á 
internetinu samhliða afhendingu spjaldtölvanna. Sem foreldri hef ég ekki 
orðið vör við að mikil áhersla sé lögð á að kynna fyrir okkur foreldrum 
mikilvægi þess að við ræðum við börnin okkar um samskipti á internetinu og 
umgengni við samskiptamiðla. Sem verðandi kennari í Kópavogi vildi ég 
kynna mér samskipti unglinga á internetinu og hvaða möguleg áhrif þau geti 
haft, hvernig þau fari fram og hvað þurfi að hafa í huga þegar kemur að 
kennslu og forvörnum.  

Markmið ritgerðarinnar er því að kanna hver áhrif notkunar 
samskiptamiðla eru á unglinga og hvað foreldrar og kennarar þurfa að hafa í 
huga þegar kemur að umræðu og fræðslu um notkun unglinga á 
samskiptamiðlum.  

Í ritgerðinni verður notkun unglinga á samskiptamiðlum skoðuð og hvaða 
jákvæðu og neikvæðu áhrif það hefur m.a. á sjálfsmynd unglinga og heilsufar 
að nota slíka miðla og hvaða þætti er nauðsynlegt að fjalla um þegar kemur 
að fræðslu og forvörnum. Það er einnig er von mín að foreldrar og kennarar 
geti með lestri ritgerðarinnar áttað sig á mikilvægi fræðslu og umræðna við 
unglinga um notkun samskiptamiðla og geti með skjótum hætti áttað sig á 
hvaða þættir skipta þar mestu máli.  

Ritgerðin byggist þannig upp að í öðrum kafla verður fjallað um 
kenningar um mótun sjálfsmyndar á unglingsárum, fjallað verður um 
kenningar Erikson, Mead, Cooly, Goffman og Bronfenbrenner sem allir hafa 
með hugmyndum sínum sett mark sitt á hvernig litið er á þroska og samskipti 
einstaklinga. Mikilvægt er að átta sig á þeim miklu breytingum sem verða á 
unglingsárum og setja þær í samhengi við umfjöllunarefni ritgerðarinnar og 
hvaða áhrif samskiptamiðlar geta haft á mótun sjálfsmyndar og líðan 
unglinga. Í þriðja kafla verður fjallað um samskiptamiðla, þeir skilgreindir og 
algengustu samskiptamiðlarnir kynntir. Skoðað verður hversu mikið 
unglingar nota internetið og samskiptamiðla og hvaða gildi snjallsíminn hefur 
fyrir unglinga. Einnig verður skoðað hvaða upplýsingar unglingar setja á 
samskiptamiðla sína. Í fjórða kafla verður fjallað um áhrif samskiptamiðla á 
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mótun sjálfsmyndar og upplifun unglinga af notkun samskiptamiðla. Í fimmta 
kafla verður fjallað um vandamál sem geta tengst notkun samskiptamiðla, þar 
verður fjallað um óttann við að missa af, þunglyndi, kvíða, svefntruflanir, 
neteinelti og áreiti og sexting. Í sjötta kafla verður svo fjallað um þætti sem 
rannsóknir segja að skipti mestu máli þegar kemur að kennslu um 
samskiptamiðla og hvað kennarar og foreldrar þurfa að hafa í huga þegar 
kemur að fræðslu og forvörnum.  
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2. Kenningar um mótun sjálfsmyndar  
Þar sem í þessari ritgerð verður fjallað um unglinga og samskiptamiðla er 
vert að skoða hvað kenningar segja um mótun einstaklinga á unglingsárum 
og hvaða þættir geti haft áhrif á mótun einstaklinganna á þessu tímabili. 
Unglingsárin eru tímabil mikilla breytinga þar sem kynþroski, aukin ábyrgð 
og aukið sjálfstæði hafa áhrif auk þess sem breytingar á sambandi við 
foreldra og jafningja eru algengar (Weber og Mitchell, 2008, bls. 26).  

Unglingsárin eru sá tími sem einstaklingurinn þróar sjálfsmynd sína og 
reynir að átta sig á því hver hann er. Á þessum aldri verða einstaklingar mjög 
meðvitaðir um sjálfa sig og mynda sér skoðun á því hvernig þeir vilja vera og 
gera jafnvel breytingar í þá átt sem þeir vilja verða (Steinberg, 2011, bls. 
246-247).  

Hér verður sérstaklega horft til kenninga um mótun sjálfsmyndar en hún 
er talin aðalverkefni unglingsáranna og myndast m.a. með samspili 
einstaklinga og umhverfis. Fjallað verður um kenningar Erikson þar sem 
hann skiptir þroska og mótun einstaklinga niður í þrep, kenningar Mead og 
Cooley um hvernig sjálfsmynd einstaklinga mótist með félagslegum 
samskiptum og kenningar Urie Bronfenbrenner um þá umhverfisþætti sem 
hafa áhrif á líf einstaklinga. Einnig verður fjallað um kenningar Goffman þar 
sem hann líkir samskiptum fólks við leiksýningu á sviði. 

2.1 Kenningar Erik H. Erikson  
Erikson er einn þeirra fræðimanna sem sett hefur fram kenningar um mótun 
sjálfsmyndar einstaklinga. Í kenningum sínum skiptir hann þroska og mótun 
einstaklinga niður í átta þrep sem saman spanna allt æviskeiðið. Á hverju 
þrepi fyrir sig þarf einstaklingurinn að takast á við verkefni og áskoranir sem 
þroska hann og færa hann þar með upp á næsta þrep. Með því að takast á við 
verkefni og færast milli þrepa styrkir einstaklingurinn sjálfstraust sitt og 
sjálfsmynd. Erikson telur einnig að ef einstaklingi tekst ekki að leysa verkefni 
hvers þreps geti það leitt til stöðnunar í þroska og óánægju hans með sjálfan 
sig (Erikson, 1968, bls. 22-23; Steinberg, 2011, bls. 14, 258). Í kenningu 
Erikson fjallar fimmta þrepið um unglingsárin en á því stigi er helsta verkefni 
einstaklingsins að móta sjálfsmynd sína. Fjölmargir þættir hafa áhrif á 
einstaklinginn á þessum árum, líkamlegar breytingar, kynþroski og breytingar 
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á starfsemi heila eru þar á meðal. Meiri kröfur eru einnig gerðar til 
einstaklinga á þessum árum þar sem þeir nálgast nú fullorðinsár og sjálfstæði 
þeirra eykst. Á þessu tímabili tekst einstaklingurinn á við að komast að því 
hver hann er og hvert hlutverk hans sé. Stór áhrifaþáttur í þessu verkefni eru 
samskipti við aðra, í þeim speglar einstaklingurinn sig og fær tilfinningu fyrir 
því hver hann er og hver hann vill verða (Erikson, 1968, bls. 22; Steinberg, 
2011, bls. 259).  

Erikson telur að þegar unglingar eru að þróa sjálfsmynd sína geti þeir 
upplifað að þeim finnst fyrirmyndir sínar, svo sem foreldrar, ekki nógu góðar 
eða þær nái ekki að halda í við breytingarnar í kringum unglinginn og 
menningu hans. Þá getur unglingurinn hafnað þeim og snúið sér frekar að 
félagahópnum. Mikilvægi félagahópsins er mjög mikið þegar unglingur er að 
leitast við að svara spurningunni um hver hann sé. Svörin sem unglingurinn 
fær í leit sinni að sjálfum sér velta á endurgjöfinni sem hann fær, þar sem 
aðrir segja álit sitt á honum og þess vegna eru unglingar oft svo uppteknir af 
því hvaða augum aðrir líta þá. Þar sem félagahópurinn skiptir unglinginn 
miklu máli á þessu tímabili í lífinu eiga þeir til að taka tímabil þar sem þeir 
umgangast félagahópinn mjög mikið. Með því móti nær unglingurinn að 
spegla sig í félagahópnum sem hjálpar honum samkvæmt kenningum Erikson 
að finna hlutverk sitt. Félagahópurinn hefur bæði það hlutverk að vera 
fyrirmyndin og einnig endurgjöfin (Muuss, 1988, bls. 61). 

2.2 Félagsnámskenningar 
Félagsnámskenningar leitast við að skýra hegðun og nám einstaklinga með 
því að horfa til áhrifa umhverfisins sem þeir eru í. Flestar kenningar leitast 
við að útskýra hvernig einstaklingar læra að falla inn í hópinn og laga sig að 
félagslegum aðstæðum (Steinberg, 2011, bls. 15).  

Sjónarhorn félagsnámskenninga telur einstaklinga læra og mótast með 
jákvæðum og neikvæðum styrkingum sem við fáum frá foreldrum, vinum og 
samfélagi, auk þess sem við fylgjumst með samskiptum annarra og lærum af 
þeim (Hughes, Kroehler og Vander Zanden, 2002, bls. 70). 

Heimspekingurinn og sálfræðingurinn George Herbert Mead taldi að 
sjálfsmynd einstaklinga mótaðist með félagslegum samskiptum við aðra og 
þeim viðbrögðum sem hann fengi frá öðrum. Mead notaði hugtakið um hið 
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félagslega sjálf en hann taldi að sjálfið mótaðist af félagslegu umhverfi og 
væri í þróun alla ævi (Kroger, 2007, bls. 19-20).  

Mead taldi að hæfileikinn að geta sett sig í spor annarra væri mjög 
mikilvægur í þróun sjálfsmyndar og gerði einstaklingum kleift að eiga í 
táknrænum samskiptum við aðra. Að hans mati uppgötvar barn smám saman 
hlutverk sitt og einnig hlutverk annarra með þátttöku í leik og þannig æfir 
það sig, fer í hlutverk og ímyndar sér viðhorf sem hlutverkinu fylgja. Með 
þeim hætti vildi Mead meina að skilningur einstaklings á sjálfinu yrði til 
(Kimmel og Aronson, 2009, bls. 20; Magnús Einarsson, 2009, bls. 179).  

Félags- og hagfræðingurinn Charles Horton Cooley setti fram hugmynd 
um félagslegt sjálf einstaklingsins sem hann nefndi spegilsjálf (e. looking-
glass self). Spegilsjálfið var að mati Cooley sú tilfinning sem einstaklingur 
hefur fyrir því hvað öðrum finnst um hann. Spegillinn er fólkið sem 
einstaklingurinn á í samskiptum við og út frá viðbrögðum þess mótar 
einstaklingurinn eigið sjálf. Cooley lýsti ferlinu með þeim hætti að fyrst gerir 
einstaklingurinn sér í hugarlund hvaða ímynd aðrir hafi af honum. Síðan 
ímyndar hann sér hvaða mat aðrir hafi á honum og loks upplifir 
einstaklingurinn stolt, gleði eða niðurlægingu sem hefur áhrif á hvort hann 
upplifir jákvæða eða neikvæða sjálfsmynd (Magnús Einarsson, 2009, bls. 
177). Cooly taldi að sjálfið væri í mótun alla ævi og tæki breytingum eftir því 
sem einstaklingurinn kynnist fleirum og verður fyrir áhrifum þeirra. Fólkið 
sem stendur einstaklingnum næst hefur mest áhrif, sérstaklega á unga aldri 
þegar sjálfsmyndin er viðkvæm og býr ekki yfir jafn mikilli reynslu og síðar 
verður (Magnús Einarsson, 2009, bls. 176-178). 

2.3 Vistfræðikenning Urie Bronfenbrenner  
Sálfræðingurinn Urie Bronfenbrenner fjallar um í vistfræðikenningu sinni 
hvernig umhverfisþættir hafa áhrif á líf og þroska einstaklinga. Samkvæmt 
Bronfenbrenner hefur umhverfi einstaklinga mikil áhrif á lífshlaup þeirra og 
er hluti af þroskaskeiði viðkomandi. Því taldi Bronfenbrenner nauðsynlegt að 
líta til umhverfis þegar verið var að reyna að skilja þroskaferli einstaklinga. 
Bronfenbrenner tiltók fjóra þætti eða vistkerfi í umhverfinu sem hann taldi 
vera áhrifavalda í þroskaferli einstaklingsins, en þau eru nærkerfi (e. 
microsystem), millikerfi (e. mesosystem), stofnanakerfi (e. exosystem) og 
lýðkerfi (e. macrosystem). Síðar bætti hann við lífkerfi (e. cronosystem). 
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Nærkerfið og millikerfið skapa nánasta umhverfi barnsins, innan þeirra eru 
m.a. fjölskyldan, jafnaldrar og skóli. Hvernig samskiptin við barnið innan 
kerfanna fara fram hefur áhrif á þroska þess, en eftir því sem samskiptin eru 
betri, meira hvetjandi og nærandi því betri möguleika á barnið á að ná 
jákvæðum vexti og þroska. Samskiptin í nærkerfinu hafa einnig áhrif á mótun 
sjálfsmyndar einstaklingsins, í þessum kerfum er einstaklingurinn bæði 
þiggjandi og gefandi og hefur þannig áhrif á tengsl og samskipti 
(Bronfenbrenner, 1979, bls. 22-26). 

Stofnanakerfið snýr aftur að félagslegum aðstæðum, þar eiga sér stað 
samskipti á milli kerfanna, s.s. milli fjölskyldu og skóla. Þannig getur slæm 
hegðun einstaklings í skóla haft áhrif á samskipti innan fjölskyldunnar og 
öfugt, slæmar aðstæður heima fyrir geta haft áhrif á hegðun í skóla eða 
framkomu við vini. Lýðkerfið er sá þáttur sem snýr að viðhorfum, menningu, 
lögum og reglum sem hafa áhrif og móta samfélagið allt. Lýðkerfið hefur 
áhrif á öll hin kerfin og þar af leiðandi á einstaklinginn sjálfan. 
Bronfenbrenner leggur áherslu á að innan hvers kerfis geri einstaklingar sér 
grein fyrir og átti sig á hlutverki sínu og ábyrgð þegar kemur að hegðun barna 
og unglinga þar sem öll kerfin hafi gagnkvæm áhrif hvert á annað 
(Bronfenbrenner, 1979, bls. 25-26). 

2.4 Leiksýning Erving Goffman  
Goffman sem var prófessor í félagsfræði þróaði sitt eigið sjónarhorn á  
kenningar um samskipti manna sem fara fram augliti til auglitis sem nefnt er 
leikræn tjáning (e. dramaturgical approach). Goffman skoðaði í smáatriðum 
það sem gerist í samskiptum fólks við ákveðnar aðstæður. Markmið hans var 
að varpa ljósi á þær óskráðu reglur sem eiga þátt í að stýra hegðun og 
samskiptum fólks. Hann fjallaði mikið um mismunandi hlutverk sem 
einstaklingar bregða sér í við mismunandi aðstæður og líkti félagslegum 
samskiptum við leiksýningu. Kjarninn í samlíkingu félagslegra samskipta við 
leiksvið fólst í þremur þáttum; hlutverkum, sem voru leikin og túlkuð, 
viðmiðum, sem voru sambærileg handriti að leikriti og liggja til grundvallar 
leiknum, og að lokum áhorfendum, sem voru viðmiðunarhópar (Magnús 
Einarsson, 2009, bls. 192).  

Goffman lýsti því sem svo að þegar einstaklingar hittist fari af stað 
leiksýning, báðir aðilar séu að reyna að kynnast og átta sig á hver 
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viðmælandinn sé í raun og veru, bæði til að átta sig á því hvort viðmælandinn 
sé traustsins verður, heiðarlegur o.fl., og til að átta sig á næsta leik og hvað 
hann geti sagt og gert til að leiða til frekari samskipta. Öllum sem taka þátt í 
samskiptum er umhugað um að koma vel fyrir og vilja skilja viðmælandann 
eftir með sem besta mynd af sér og hafa áhyggjur af því hvað hinum finnist 
um þá. Að mati Goffman snýst leiksýningin að miklum hluta um að komast 
að því hvort viðmælandinn komi fram af heilindum eða hvort hann sé að villa 
á sér heimildir (Magnús Einarsson, 2009, bls. 193-194). 

Goffman talaði einnig um fram- og baksvið. Á framsviðinu (e. front stage) 
er einstaklingur í hlutverki leikarans að reyna að sannfæra áhorfendur, þ.e. 
þann sem hann á í samskiptum við. Oft hefur leikarinn með sér það sem 
Goffman kallaði bandamenn, en það geta t.d. verið nánir vinir, maki eða 
fjölskyldumeðlimir, sem eru þá þátttakendur í „leiksýningunni“ eða 
samskiptunum. Leiksýningunni fylgja einnig leikmunir eins og klæðnaður og 
fylgihlutir og viðmót leikarans gagnvart áhorfendum er einnig mikilvægt.  

Á baksviðinu (e. back stage) er leikarinn án áhorfenda. Þá getur 
einstaklingurinn slakað á og þarf ekki að hafa áhyggjur af áhorfendum, og 
þar fær hann svigrúm til að hugsa um næsta leik og æfa sig. Bandamenn hafa 
einnig aðgang að baksviðinu enda byggja samskipti þeirra á gagnkvæmu 
trausti og hafa þeir oft sameiginlegra hagsmuna að gæta.  

Goffman talaði einnig um uppljóstrara en það geta m.a. verið einstaklingar 
sem reyna að sýna fram á að leikarar séu ekki allir þar sem þeir eru séðir og 
reyna að fletta ofan af blekkingum leikarans áhorfendum til hagsbóta. 
Uppljóstrarar geta einnig verið svikulir bandamenn sem villa á sér heimildir 
og komast baksviðs en svíkja svo leikarann og ljóstra upp um leik hans 
(Magnús Einarsson, 2009, bls. 194-195).  

2.5 Samantekt 
Hér hefur verið fjallað um kenningar Erikson, Mead, Cooley, 

Bronfenbrenner og Goffman sem allir hafa sett mark sitt á hvernig litið er á 
þróun sjálfsmyndar einstaklinga og samskipti hans við aðra. Eins og komið 
hefur fram eru unglingsárin tímabil mikilla breytinga þar sem kynþroski, 
aukin ábyrgð og aukið sjálfstæði hafa áhrif og breytingar geta orðið á 
sambandi við foreldra og jafningja. Þessi ár eru mikilvæg þegar kemur að 
þróun sjálfsmyndar og fjalla kenningar þessara fræðimanna m.a. um áhrif 
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samskipta á mótun sjálfsmyndar unglinga og hvernig viðbrögð umhverfisins 
eiga þátt í mótun hennar. Samskiptamiðlar skipa stóran sess í lífi unglinga nú 
til dags og stór hluti samskipta þeirra fer fram á slíkum miðlum. Það er því 
mikilvægt að skoða þátt þeirra og áhrif á líf og mótun einstaklinga og verður 
það gert í næstu köflum ritgerðarinnar. 
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3. Samskiptamiðlar 
Með tilkomu internetsins og umfangsmikilla tæknibreytinga síðustu áratuga 
hafa samskipti manna á milli tekið miklum breytingum. Internetið, sem var 
upphaflega hugsað sem vinnutæki, breiddist hratt út meðal almennings og  
mun vera óhætt að segja að um sé að ræða útbreiddustu tækninýjung síðari 
tíma. Internetið er í dag grundvöllur samskipta og helsta upplýsingaveita 
einstaklinga um allan heim. Internetið gerir fólki kleift að eiga samskipti og 
skiptast á upplýsingum með skjótum og einföldum hætti (Hart, 2004, bls. 22). 
Með tilkomu ýmissa snjalltækja og samskiptamiðla hafa samskipti í auknum 
mæli færst frá því að vera spjall á milli manna augliti til auglitis yfir í notkun 
samskiptamiðla þar sem fólk á stafræn samskipti. Með stafrænum 
samskiptum getur fólk átt samskipti sín á milli hvar sem er og hvenær sem er 
(Wysocki og Childers, 2011, bls. 217-218). Hér verður fjallað um 
skilgreiningar á samskiptamiðlum og algengustu samskiptamiðlarnir kynntir 
stuttlega. Fjallað verður um aðgengi unglinga að interneti og notkun þeirra á 
samskiptamiðlum. Skoðað verður hvaða upplýsingum unglingar deila á 
samskiptamiðlum og hvaða þýðingu snjallsíminn getur haft fyrir unglinga. 

3.1 Samskiptamiðlar - skilgreining 
Þegar kemur að því að skilgreina hugtakið samskiptamiðlar (e. social media) 
er átt við tækni sem býður upp á samskipti milli fólks á internetinu. Við 
skýringar á hugtakinu eru gjarnan nefnd dæmi eins og samskiptasíður (e. 
social networking sites), bloggsíður (e. blog), wiki-síður (e. wikis), 
margmiðlunarsíður (e. multi media platforms), og síður eða leikir sem bjóða 
upp á sýndarveruleika (e. virtual social worlds) (Tess, 2013, bls. 60-61). Í 
þessari ritgerð verður notast við orðið samskiptamiðlar þegar verið er að 
fjalla um framangreindar gerðir miðla. 

Á vef Hagstofu Íslands eru samskiptamiðlar skilgreindir á eftirfarandi 
hátt:  

Samskiptavefir eða vefsíður eru hugbúnaðarkerfi sem byggjast á 
veftækni fyrir notendur til að tengjast hvor öðrum með því að búa til 
yfirlitssíðu með upplýsingum um sjálfa sig, deila áhugamálum, deila 
hugmyndum, bjóða öðrum að hafa aðgang að yfirlitssíðu og stofna 
samfélög einstaklinga með sameiginleg áhugasvið (Hagstofa Íslands, 
2014).  
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boyd og Ellisson (2008, bls. 211) skilgreina samskiptamiðla sem þjónustu 
á internetinu í formi vefsvæða sem bjóða einstaklingum að setja upp 
persónulega síðu inni á svæði viðkomandi samskiptamiðils. Þeirri síðu geta 
notendur ýmist deilt með öllum á internetinu eða þeim sem þeir velja að deila 
henni með. Notendur geta búið sér til tengslanet með öðrum notendum sem 
þeir þekkja eða tengjast, einstaklingar geta einnig skoðað tengslanet þeirra 
sem þeir tengjast. Uppbygging þessa fyrirkomulags getur verið mismunandi 
eftir samskiptamiðlum.  

Samkvæmt boyd og Ellisson (2008, bls. 211, 221) er það einkennandi 
fyrir samskiptamiðla að vera vettvangur þar sem einstaklingar deila 
upplýsingum og gera tengslanet sitt sýnilegt öðrum, og þar geta einstaklingar 
einnig komist í samband við fólk sem þeir þekkja ekki neitt. Tilgangurinn 
með samskiptamiðlum er ekki bara að skapa tækifæri til að kynnast nýju fólki 
heldur ekki síður til að gera fólki kleift að vera í samskiptum við þá sem það 
þegar þekkir eða tengist.  
Þó að síður samskiptamiðlanna bjóði upp á mismunandi útfærslur og hafi 

ólíkan tilgang þá er einkennandi fyrir þá að notendur setja fram ákveðnar 
grunnupplýsingar um sig eins og kyn, aldur, áhugamál og þeir eru yfirleitt 
hvattir til að setja mynd (e. profile photo) af sér á upphafssíðuna. Stór þáttur í 
notkun samskiptamiðla felur í sér að mynda tengslanet. Notendur sem skrá 
sig fá upplýsingar um aðra sem þeir þekkja eða vilja tengjast og sá „vinalisti“ 
er yfirleitt sýnilegur öllum sem nota samskiptamiðilinn. Með þessu móti geta 
einstaklingar fylgst með tengslaneti hvers annars. Flestir samskiptamiðlar 
bjóða notendum sínum upp á að geta átt samskipti með skriflegum 
skilaboðum, ýmist í formi viðbragða (e. comment) sem eru öðrum sýnileg eða 
með persónulegum skilaboðum sem ekki eru sýnileg öðum en einnig bjóða 
margir upp á að myndum og myndböndum sé deilt (boyd og Ellison, 2008, 
bls. 213). 

3.2 Algengustu samskiptamiðlarnir 
Til að átta sig betur á hvað það er sem unglingar geta verið að fást við á 
samskiptamiðlum verður hér stuttlega fjallað um þá algengustu.  

Facebook var stofnað árið 2004 af Mark Zuckerberg sem þá var 19 ára 
gamall. Síðuna hannaði hann fyrir samnemendur sína við Harvard háskóla í 
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Bandaríkjunum til að þeir gætu aflað upplýsinga hver um annan og 
auðveldað þannig að mynda ný tengsl (Steinfield , Ellison og Lampe, 2008, 
bls. 434). Árið 2006 var síðan svo opnuð fyrir almenning og var hún fljót að 
afla sér gríðarlegra vinsælda um heim allan. Síðan byggist upp á að búa sér til 
upphafssíðu og finna og mynda tengsl við aðra sem einnig eru með slíka síðu 
(vinalisti). Þannig geta einstaklingar haldið sambandi og fylgst með vinum og 
ættingjum auk þess sem þeir geta kynnst öðru fólki. Einstaklingar tjá sig, 
deila skoðunum, efni, myndum, og upplifunum á Facebook, auk þess að 
fylgjast með hvað er að gerast í kringum þá (Facebook, 2017). Á 
Facebooksíðum er valmöguleiki sem nefnist „Like” en með því að smella á 
þann takka lætur viðkomandi í ljós að honum líki við það innlegg sem hann 
var að skoða eða lesa. Einnig er hægt að skilja eftir skilaboð og tjá sig þannig 
um innleggið (Hong, Chen og Li, 2017, bls. 292).  

Instagram er samskiptamiðill sem hefur náð miklum vinsældum, ekki síst 
á meðal unglinga. Instagram byggir á að notendur setja inn myndir eða 
myndbönd og deila þannig atburðum úr lífi sínu með öðrum. Hægt er að 
breyta myndunum, s.s. hvað varðar lit, og setja texta með þeim. Notendur 
síðunnar geta stjórnað hverjir hafi aðgang að myndefni sem sett er inn og 
hægt er að velja milli þess að notandi samþykki sérstaklega alla þá sem mega 
sjá myndefni eða þá að hafa opinn aðgang og allir geti séð myndefni sem sett 
er inn (Instagram, 2017). 

Snapchat er samskiptamiðill í formi smáforrits (e. app) sem einnig hefur 
náð miklum vinsældum en með því senda einstaklingar myndskilaboð sín á 
milli. Þeir sem nota þennan miðil eru með einstaklinga á vinalista sem þeir 
hafa samþykkt og geta ýmist valið að senda ákveðnum aðilum myndskilaboð 
eða að allir vinirnir á listanum geti séð myndskilaboðin. Markmið Snapchat 
er að gera samskipti milli einstaklinga sjónræn og skemmtileg. Þegar 
miðillinn er notaður er talað er um að senda snapp sem annað hvort er mynd 
eða stutt myndband sem tekið er upp og sent í gegnum snjalltæki, en einnig 
er hægt að skrifa stutt skilaboð með myndinni. Snapp birtist í mesta lagi í 10 
sekúndur á skjá viðtakandans eftir að það hefur verið opnað. Viðtakandinn 
hefur þó möguleika á að vista myndina með því að taka skjáskot (e. 
screenshot) ef um stillimynd er að ræða. Því er ekki hægt að ábyrgjast að 
myndefnið verði ekki aðgengilegt aftur (Snapchat, e.d.). 

Twitter er samskiptamiðill sem gengur út að að notendur senda stutt 
skilaboð sem geta innihaldið texta, myndir og myndbandsupptökur. Þessi 
smáskilaboð hafa á íslensku verið nefnd tíst (e. tweet). Á degi hverjum birtast 
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á Twitter milljónir tísta, allir geta lesið tístin sem birt eru en einungis þeir sem 
sem skráðir eru notendur á samskiptamiðlinum geta sett inn tíst. Notendur 
geta einnig endurbirt (e. retweet) á sínum aðgangi færslu sem annar notandi 
hefur sett fram. Að auki geta notendur látið í ljós ánægju sína með tíst 
annarra með því að smella á viðkomandi hnapp (e. favorite). Notendur geta 
einnig valið að fylgja öðrum notendum og fylgjast þannig sérstaklega með 
tístum ákveðinna aðila og fá tilkynningar þegar þeir senda frá sér tíst 
(Twitter, e.d.).  

Tumblr er samskiptamiðill sem gerir notendum kleift að deila efni með 
auðveldum hætti. Einstaklingar eru með smáblogg (e. microblog) þar sem 
hægt er að setja inn m.a. texta, orðatiltæki, tónlist, myndir og myndbönd. 
Notendur Tumblr geta einnig fylgst með öðrum notendum miðilsins og sagt 
skoðun sína á efni frá öðrum. Algengt er að textar og myndir séu um ákveðin 
málefni eða lífstíl sem höfðar til notandans og er miðillinn að því leyti ólíkur 
Facebook og Instagram þar sem hann er ekki eins mikið um persónulegt líf 
notandans. Tumblr hefur notið gríðarlega vinsælda og birtast milljónir mynda 
og myndbanda á síðunni á hverjum degi (Tumblr, e.d.).  

3.3 Aðgengi og notkun unglinga á interneti og 
samskiptamiðlum 
Notkun unglinga á samskiptamiðlum veltur að miklu leyti á aðgengi þeirra að 
tækjum til að komast á internetið. Tilkoma ýmissa snjalltækja, þar með talið 
snjallsíma, gerir unglingum kleift að vera í stöðugu internetsambandi í 
gegnum snjalltækið og geta þeir fylgst með og tekið þátt í því sem fram fer á 
samskiptamiðlum nánast hvar sem er og hvenær sem er (Lenhart, 2015, bls. 
2).  

Pew Research Center er bandarískt fyrirtæki sem safnar upplýsingum og 
gerir m.a. reglulegar kannanir á netnotkun unglinga og notkun þeirra á 
samskiptamiðlum. Fyrir skýrslu Pew Research Center yfir árið 2015 var 
gögnum safnað í september og október 2014 og í febrúar og mars 2015. 
Úrtakið var 1.060 bandarískir unglingar á aldrinum 13-17 ára og var 
könnunin rafræn. Meðal þess sem spurt var um var með hvaða hætti 
viðkomandi hefði aðgang að internetinu og í hvaða mæli einstaklingar færu á 
netið. Einnig var spurt um notkun á samskiptamiðlum. Í könnuninni kemur 
fram að notkun snjalltækja hefur aukið aðgang unglinga að internetinu. Þar 
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kemur fram að 92% unglinga sem svöruðu könnuninni fóru daglega á 
internetið og þar af eru 24% sem segjast nánast alltaf vera nettengd (Lenhart, 
2015, bls. 6-7). Um 91% unglinga sem svöruðu könnuninni segjast fara 
reglulega á internetið í gegnum síma eða snjalltæki (Lenhart, 2015, bls. 15).  
Þegar notkun unglinga í Pew Research Center könnuninni á 

samskiptamiðlum er skoðuð kemur fram að 76% unglinga að meðaltali 
notuðu samskiptamiðla en þó nokkur munur er á notkun eftir aldri þar sem 
68% af unglingum á aldrinum 13-14 ára notuðu samskiptamiðla en 81% 
unglinga á aldrinum 15-17 ára (Lenhart, 2015, bls. 25). Facebook er mest 
notaði samskiptamiðillinn þar sem 71% af unglingum sem tóku þátt í 
könnuninni notar Facebook. Þar á eftir kemur Instagram sem um 50% nota. 
Snapchat fylgir fast á eftir, en 41% nota þann miðil og 33% nota Twitter. 
Einnig kom fram að 71% svarenda notar fleiri en einn samskiptamiðil 
(Lenhart, 2015, bls. 2-3). 

EU Kids Online er könnun sem reglulega er gerð í Evrópuríkjum. Árið 
2011 kom út skýrsla úr slíkri könnun, en þar tóku 25 Evrópuríki þátt og var 
gögnum safnað árið 2010. Þá voru valin af handahófi 25.142 börn og 
unglingar á aldrinum 9-16 ára til að svara spurningalistum um netnotkun sína, 
áhættuþætti og netöryggi. Jafnframt voru tekin viðtöl við 400 einstaklinga. 
Könnunin náði einnig til foreldra en þeir svöruðu spurningum um netnotkun, 
áhættuþætti og netöryggi barna sinna (Livingstone, Haddon, Görzig og 
Ólafsson, 2011, bls. 5). Í EU Kids Online 2011 kemur fram að 93% barna og 
unglinga á aldrinum 11-16 ára fari á internetið a.m.k. vikulega og 60% 
daglega. Um 59% evrópskra unglinga á aldrinum 11-16 ára sem tóku þátt í 
könnuninni eru með upphafssíðu á samskiptamiðlum. Hlutfallið eykst eftir 
því sem einstaklingarnir eldast og eru 73% unglinga á aldrinum 13-14 ára og 
82% á aldrinum 15-16 ára með upphafssíðu á samskiptamiðlum (Livingstone 
o.fl., 2011, bls. 36). Árið 2013-2014 gerðu 7 af þeim 25 Evrópuríkjum EU 
Kids Online könnunarinnar aðra könnun sem heitir Net children go mobile. 
Þar voru könnuð áhrif breytts aðgengis að internetinu, m.a. vegna tilkomu 
snjalltækja, á netöryggi barna og unglinga. Við rannsóknina var beitt bæði 
megindlegum og eigindlegum aðferðum. Úrtakið var 500 einstaklingar á 
aldrinum 9-16 ára sem valdir voru af handahófi í hverju landi (Mascheroni og 
Cuman 2014, bls. 3). Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kemur fram að 52% 
unglinga á aldrinum 13-14 ára og 60% unglinga á aldrinum 15-16 ára fara 
daglega á netið með snjallsíma (Mascheroni og Cuman, 2014, bls. 5). 
Höfundar báru þessar tölur saman við tölur í EU Kids Online könnuninni frá 
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2011 og sáu að veruleg aukning varð á notkun samskiptamiðla. Í EU 
könnuninni 2011 fóru 53% þeirra sem notuðu snjallsíma á samskiptamiðla en 
78% í Net children go mobile könnuninni árið 2013-2014 (Mascheroni og 
Cuman, 2014, bls. 12). Í Net children go mobile kom einnig fram að um 93% 
unglinga á aldrinum 15-16 ára sögðust vera með upphafssíðu á 
samskiptamiðli, þar af sögðust 85% vera með Facebook síðu. Hlutfallið var 
örlítið lægra hjá unglingum á aldrinum 13-14 ára. Þar sögðust 84% vera með 
upphafssíðu á samskiptamiðli og þar af sögðust 77% vera með Facebook síðu 
(Mascheroni og Cuman, 2014, bls. 15). 

Hvað varðar netnotkun íslenskra unglinga á samskiptamiðlum gerir 
Capacent Gallup könnun fyrir SAFT á Íslandi. SAFT (Samfélag, fjölskylda 
og tækni) er vakningarátak sem miðar að því að efla örugga og jákvæða 
tölvunotkun barna og unglinga á Íslandi. Átakið er samstarfsverkefni margra 
Evrópulanda og er hluti af netöryggishluta samgönguáætlunar 
Evrópusambandsins (SAFT, (e.d.)). Meðal þess sem er skoðað, er netnotkun 
íslenskra unglinga í 4. til 10. bekk. Í könnun þeirra sem gerð var fyrir árið 
2013 kemur fram að um 95% unglinga í 8. til 10. bekk fóru á internetið 
daglega og þar af svöruðu u.þ.b. 85% að þeir færu nokkrum sinnum á dag 
(Capacent Gallup, 2013, bls. 20). Um 38% svarenda sögðust fara á internetið 
með snjallsíma og 35% með öðru snjalltæki sem þeir ættu sjálfir (Capacent 
Gallup, 2013, bls. 12).  
Þegar notkun íslenskra unglinga á samskiptamiðlum er skoðuð svöruðu 

u.þ.b. 78% unglinga í 8.-10. bekk árið 2013 í SAFT könnuninni að þeir væru 
með upphafssíðu á samskiptamiðli, langflestir þeirra sögðust nota Facebook 
eða 76%. 20% sögðust nota bæði Facebook og Twitter (Capacent Gallup, 
2013, bls. 45).  

Rannsóknir og greining leggja árlega spurningalista fyrir nemendur í 
grunnskólum á Íslandi í tengslum við æskulýðsrannsóknirnar Ungt fólk sem 
unnar eru fyrir Menntamálaráðuneytið. Í niðurstöðum þeirra fyrir árið 2016 
kemur fram að 92% nemenda í 8.-10. bekk nota samskiptamiðla daglega. 
Tæplega 40% sögðust verja um 1/2 til 1 klst. á dag á samskiptamiðlum, um 
30% sögðust verja 2-3 klst. og um 20% töldu sig verja 4 klst. eða meira á 
degi hverjum (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016, bls. 19). Séu tölur 
SAFT frá því 2013 bornar saman við tölur úr Ungu fólki fyrir árið 2016 má 
sjá að notkun nemenda í 8.-10. bekk á samskiptamiðlum hefur aukist úr 78% 
í 92%. 

!16



Þó að Facebook sé enn vinsælasti samskiptamiðillinn þá má sjá í 
könnuninni Net children go mobile að vinsældir Facebook eru aðeins farnar 
að dvína hjá unglingum. Unglingar eru í meira mæli að nota marga ólíka 
samskiptamiðla sem bjóða upp á mismunandi möguleika og ólíka 
notendahópa. Vinsældir Facebook meðal fullorðinna, þ.m.t. foreldra, eru líka 
taldar ein ástæða þess að vinsældir Facebook fari minnkandi hjá unglingum. 
Unglingar hafa margir takmarkaðan áhuga á því að foreldrar þeirra séu að 
fylgjast með þeim á samskiptamiðlum (Mascheroni og Cuman, 2014, bls. 
15-16). 

3.4 Gildi snjallsímans fyrir unglinga 
Langflestir unglingar eiga eða hafa aðgang að snjallsímum eða öðrum 
snjalltækjum sem þeir nota til að komast á internetið og eiga í samskiptum 
(Capacent Gallup, 2013, bls. 12; Lenhart, 2015, bls. 15). Þegar notkun 
unglinga almennt á snjalltækjum er skoðuð nánar kemur í ljós að tíminn sem 
þeir nota í snjalltækjunum dreifist á margskonar afþreyingu og samskipti. 
Þeir hlusta á tónlist, spila leiki, horfa á sjónvarpsefni í símanum, horfa á 
margskonar myndbönd og nota samskiptamiðla. Unglingar nota almennt 
meiri tíma í að senda og lesa skilaboð en að tala í símann (Soukup, 2015, bls. 
6).  

Í etnógrafískri rannsókn (e. ethnographic study) Weber og Mitchell (2008, 
bls. 32) kom fram að líkja mætti símanum við framlengt sjálf eiganda síns, 
þar sem eigandinn stillti og útfærði símann með persónulegum hætti. 
Eigandinn gat ekki hugsað sér að vera án símans og síminn var tenging á 
milli eigandans og vinanna. Svipaðar niðurstöður má sjá í rannsókn Ringrose 
o.fl. (2012, bls. 27). Þar lýsa þátttakendur í rýnihópum því að þeir geti ekki 
hugsað sér að vera án símans, hann sé ómissandi hluti af þeim sjálfum. 
Samskiptin við vini og félaga fara að stórum hluta fram með skilaboðum í 
gegnum símann. 

Í rannsókn Stald (2008, bls. 144) er snjallsímanum lýst sem tæki sem 
tengir eigandann ekki bara við aðra heldur er hann þáttur í að skapa og 
viðhalda sjálfsmynd unglingsins. Með honum er unglingurinn alltaf í 
sambandi og getur brugðist við í öllum aðstæðum. Þannig læri unglingarnir 
einnig að bregðast við og efla félagsfærni sína. 
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Stald (2008, bls. 143) bendir einnig á að foreldrar líta öðrum augum á 
símann en unglingar og gera sér alla jafna ekki grein fyrir hversu mikilvægur 
hann er unglingunum. Í augum foreldra er síminn samskiptatæki en í augum 
unglinganna er hann ekki bara samskiptatæki heldur hefur hann félagslega 
merkingu fyrir þeim. Í sama streng tekur boyd (2014, bls. 3) en í 
þátttökuathugun hennar á unglingum kom fram að það kom foreldrum á óvart 
hversu lítið unglingarnir notuðu símann til að tala í hann og notuðu hann 
mikið meira til að senda og fá skilaboð, í ýmiss konar áhorf og til að taka 
myndir. Það sama var uppi á teningnum í rannsókn sem var gerð í Hong 
Kong, Seoul, Singapore og Taipei. Þar komust Lin, Zhang, Jung, and Kim 
(2013, bls. 651) að því að almennt notuðu unglingar símana sína mest til að 
búa til og horfa á ýmiskonar afþreyingarefni, til að hlusta á tónlist og spila 
leiki. 

3.5 Upplýsingar sem unglingar setja á samskipta-
miðla  
Eins og fram kemur í fræðilegri umfjöllun í öðrum kafla eru unglingsárin sá 
tími sem einstaklingurinn þróar sjálfsmynd sína og reynir að átta sig á því 
hver hann er sem einstaklingur. Unglingarnir verða gjarnan mjög meðvitaðir 
um sjálfa sig og mynda sér skoðun á því hvernig þeir vilja vera og eru 
uppteknir af því hvað öðrum finnst um þá (Steinberg, 2011, bls. 246-247). 
Einn þáttur í því að unglingar þrói sjálfsmynd sína er að þeir fái tækifæri til 
að tjá sig, en samskiptamiðlar geta verið góður vettvangur til þess og þar geta 
unglingar prófað sig áfram í mismunandi hlutverkum (Steinberg, 2011, bls. 
260). Aukin notkun samskiptamiðla hefur vakið upp spurningar um 
persónuupplýsingar sem einstaklingar setja á internetið og þau áhrif sem það 
getur haft. Með því að vera virkir á samskiptamiðlum deila einstaklingar 
yfirleitt ákveðnum grunnupplýsingum, t.d. kyni, aldri hjúskaparstöðu o.s.frv.,  
ásamt upplýsingum um áhugamál og skoðanir, þeir birta myndir og 
myndskeið og koma sér upp tengslaneti. Einnig er möguleiki að birta 
upplýsingar um hvernig sé hægt að ná sambandi við viðkomandi með öðrum 
hætti en í gegnum samskiptamiðilinn t.d. símanúmer, heimilisfang og 
tölvupóst (Xie og Kang 2015, bls. 398).  

Rannsóknir hafa sýnt að unglingar hafa tilhneigingu til að setja meira af 
persónulegum upplýsingum um sig inn á Facebooksíðuna sína en þeir gera á 
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öðrum samskiptamiðlum þar sem eðli síðunnar er að deila upplýsingum og 
eiga samskipti. Þannig skapast umhverfi þar sem hjarðhegðun og 
hópþrýstingur hafa áhrif á hvaða upplýsingar viðkomandi setja inn á 
Facebook, fordæmi skapast og hinir fylgja á eftir (Hew, 2011, bls. 668). 

Christofides, Muise og Desmarais (2012, bls. 52) gerðu samanburðar-
rannsókn á hvort munur væri á upplýsingum sem unglingar og fullorðnir 
gæfu upp á samskiptamiðlum sínum. Þar kom fram að unglingar hafa minni 
áhyggjur af persónuupplýsingum sem þeir birta á samskiptamiðlum og birta 
meira af þeim en fullorðnir. Unglingar nota einnig minna ýmsar 
öryggisstillingar sem samskiptamiðlar bjóða upp á og miða að því að hafa 
birtingu persónuupplýsinga í lágmarki. Sambærilegar niðurstöður fengust í 
samanburðarrannsókn sem Walrave, Vanwesenbeeck og Heirman (2012, án 
bls.) gerðu en sú rannsókn kannaði einnig hvort munur væri á fullorðnum og 
unglingum þegar kæmi að birtingu persónuupplýsinga á samskiptamiðlum. 
Þar kom einnig fram að unglingar höfðu tilhneigingu til að birta meira af 
persónuupplýsingum og notuðu síður öryggisstillingar samskiptamiðla. Ein 
möguleg ástæða þess að unglingar hafa tilhneigingu til að gefa upp meira af 
upplýsingum og opna aðgang að upphafssíðum sínum á samskiptamiðlum er 
að félagahópurinn er unglingnum mikilvægur og þeir vilja hámarka líkurnar á 
að geta verið í sambandi við vini og félaga (Walrave o.fl., 2012, án bls.). 

Xie og Kang (2015, bls. 402) gerðu rannsókn þar sem þeir notuðu gögn 
sem innihéldu viðtöl við 622 unglinga á aldrinum 12-18 ára og foreldra 
þeirra. Gögnin komu úr Teens Privacy Management könnun sem gerð var af 
Pew Research Center’s Internet og American Life Project árið 2012. 
Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvaða persónuupplýsingar unglingar 
gefa upp á samskiptamiðlum og eftirsjá vegna birtinga á samskiptamiðlum. Í 
niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að almennt gáfu unglingarnir upp 
töluvert af persónuupplýsingum s.s. í hvaða skóla þeir væru, hvort þeir væru í 
föstu sambandi, áhugamál og margskonar myndefni. Stúlkur birtu minna af 
persónuupplýsingum sem nota má til að hafa upp á þeim en drengir og eldri 
unglingar gáfu upp meira af persónuupplýsingum en yngri. Jákvæð fylgni var 
á milli þess að nota samskiptamiðla mikið og eiga marga vini á 
samskiptamiðlum og þess að gefa upp mikið af persónuupplýsingum. Einnig 
kom fram jákvæð fylgni á milli þess að nota samskiptamiðla mikið og eiga 
marga vini á samskiptamiðlum og þess að sjá eftir að hafa birt upplýsingar á 
samskiptamiðlum. Einnig voru meiri líkur á eftirsjá vegna birtingar á efni ef 
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viðkomandi var með á vinalistanum sínum einstaklinga sem hann þekkti ekki 
(Xie og Kang, 2015, bls. 404-405). 

Í EU Kids Online skýrslunni sem kom út árið 2011 kom fram að 43% 
svarenda sem voru virkir á samskiptamiðli stilltu hann þannig að aðeins vinir 
þeirra gætu skoðað efnið á honum. Um 28% notuðu stillingar þar sem vinir 
og vinir vina gátu skoðað efnið á samskiptamiðlinum og 26% höfðu hann 
opinn fyrir öllum. Flestir þátttakendanna í EU Kids Online könnuninni gáfu 
ekki upp símanúmer eða heimilisfang á samskiptamiðlum (Livingstone o.fl., 
2011, bls. 38-40). 

Eins og fram kom í öðrum kafla geta orðið breytingar á samskiptum og 
fyrirmyndum á unglingsárum en algengt er að unglingar líti í auknum mæli til 
jafningjahópsins eftir fyrirmyndum og samþykki en álit foreldra hefur minna 
vægi (Lenhart, Smith, Anderson, Duggan og Perrin, 2015, bls.13; Nesi og 
Prinstein, 2015, bls. 1428; Weber og Mitchell, 2008, bls. 25-27). Flestir 
unglingar vilja vera samþykktir og vinsælir innan jafningjahópsins sem gerir 
það að verkum að þeir fylgja gjarnan fjöldanum, en jafnframt eiga þeir á 
hættu að gera eitthvað sem fullorðnum þykir ekki tilhlýðilegt. Notkun þeirra 
á samskiptamiðlum eykur enn á þessa pressu þar sem mun fjölmennari hópur 
getur fylgst með því sem þeir segja og gera. Gildismat þessara tveggja hópa, 
fullorðinna og unglinga, er ekki það sama og nær ómögulegt fyrir unglingana 
að uppfylla bæði kröfur jafningjanna og foreldranna. Oft upplifa unglingar að 
þeim finnist þeir þurfa að velja á milli þess að vera vinsælir og flottir meðal 
jafningja eða að gera eins og foreldrarnir segja og þar með átt á hættu að vera 
taldir hallærislegir (boyd, 2008, bls. 133; Lenhart o.fl., 2015, bls. 58). Einnig 
þarf að hafa í huga að það sem unglingar setja inn á samskiptamiðla ætla þeir 
fyrir ákveðinn hóp sem þeir telja að muni skoða miðilinn þeirra, sem eru 
oftast jafningjar þeirra. Þeir eru lítið að hugsa um hverjir aðrir gætu 
mögulega skoðað miðilinn þeirra og myndað sér í framhaldinu skoðun á þeim 
eða jafnvel dæmt þá (boyd, 2008, bls. 134). boyd (2014, bls. 32-33) telur að 
fullorðnir þurfi líka að hafa þetta í huga og átta sig á hvað vakir fyrir 
unglingunum þegar þeir eru að setja upplýsingar á samskiptamiðla. Það eru 
ekki bara unglingarnir sem þurfa að hugsa um það hvað þeir setja út á 
internetið, fullorðna fólkið sem les upplýsingarnar þarf einnig að átta sig á og 
taka tillit til við hvaða aðstæður þær eru settar fram og fyrir hverja. 

Einn hluti þess að vera virkur á samskiptamiðlum er að birta af sér myndir 
eða vera merktur eða tengdur við mynd (e. tagged). Í bandarískri könnun sem 
gerð var árið árið 2012 af Common Sense Media voru 1.030 unglingar á 
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aldrinum 13-17 ára spurðir með netkönnun um notkun þeirra á 
samskiptamiðlum. Í þeirri könnun svöruðu 60% unglinga sem tóku þátt og 
voru virkir á samskiptamiðlum að þeim þætti skemmtilegt að birta af sér 
myndir á samskiptamiðlum. Myndbirtingarnar geta engu að síður verið 
streituvaldandi þar sem unglingar sem birta af sér myndir eða eru merktir á 
myndir með öðrum hafa áhyggjur af því hvort þeir líti nógu vel út, séu nógu 
aðlaðandi, hvort þeir séu með „rétta“ fólkinu, eða hvort þeir líti út fyrir að 
vera nógu vinsælir. Svo eru áhyggjur af því hvort vinir birti slæma mynd af 
manni á internetinu og tengi mann við (Rideout, 2012, bls. 23). Einnig kom 
fram að um 43% unglinganna sem svöruðu Common sense media könnuninni 
2012 höfðu á einhverjum tímapunkti fundist þeir vera útundan þegar þeir 
skoðuðu myndir af vinum og félögum sem voru saman og birtu af því myndir 
á samskiptamiðlum. Um 22% unglinganna segjast hafa liðið illa með sjálfa 
sig ef þeir höfðu ekki fengið nógu mörg „like“ á mynd eða efni sem þeir birtu 
á samskiptamiðlum (Rideout, 2012, bls. 23). 

3.6 Samantekt 
Í þessum kafla hefur verið fjallað um notkun unglinga á samskiptamiðlum, en 
samskiptamiðlar eru skilgreindir sem þjónusta á internetinu sem býður upp á 
margskonar samskipti. Samskiptamiðlar hafa komið í kjölfar tæknibreytinga 
síðustu ára og hefur tilkoma ýmissa snjalltækja valdið verulegri aukningu á 
notkun þeirra. Snjalltækin gera einstaklingum kleift að vera nánast alltaf 
nettengdir og geta þannig verið í nær stöðugu sambandi við vini og félaga 
m.a. í gegnum samskiptamiðla. Samskiptamiðlar hafa einnig haft áhrif á 
samskiptahætti fólks með þeim hætti að sífellt fleiri eiga nú stafræn samskipti 
á internetinu. Langflestir unglingar eru virkir á samskiptamiðlum og margir 
nota þá mjög mikið. Á þeim samskiptamiðlum gefst unglingum m.a. tækifæri 
til að tjá sig, kynnast nýju fólki og eiga í samskiptum við vini og félaga. 
Myndbirtingar eru mjög vinsælar og eru þær stór hluti af notkun 
samskiptamiðla, en myndbirtingar geta jafnframt verið streituvaldandi þar 
sem unglingum er mjög umhugað um að birta af sér sem besta mynd og hafa 
því oft áhyggjur af því að líta ekki nógu vel út á myndum sem birtast af þeim. 
Jafningjahópurinn getur haft mikil áhrif á unglingsárum sem birtist þá í því 
hvernig unglingar tjá sig á samskiptamiðlum. Einnig hafa rannsóknir sýnt að 
unglingar birta töluvert magn persónuupplýsinga á samskiptamiðlum sem 
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vakið hafa upp spurningar um öryggi þeirra á internetinu. Unglingar lenda 
einnig oft í klemmu þegar þeir tjá sig á samskiptamiðlum þar sem 
áhorfendahópur þeirra eru bæði jafningjar og fullorðnir. Gildismat þessara 
hópa er gjarnan mjög ólíkt og unglingum getur reynst erfitt að gera öllum til 
hæfis á samskiptamiðlunum.  

Í framhaldi af þessari miklu notkun unglinga á interneti og 
samskiptamiðlum er vert að skoða hvaða áhrif hún getur haft á unglingana og 
verður það gert í næsta kafla ritgerðarinnar. 
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4. Áhrif samskiptamiðla á unglinga 
Rannsóknir á því hvaða áhrif notkun unglinga á samskiptamiðlum hefur á 
líðan þeirra hafa gefið ýmsar vísbendingar. Best, Manktelow og Taylor (2014, 
bls. 27) rýndu í rannsóknir frá árunum 2003 til 2013 sem birtar hafa verið um 
áhrif samskiptamiðla á andlega líðan og velferð unglinga. Fram kom að 
samskiptamiðlar gátu haft jákvæð áhrif eins og meira sjálfstraust, aukna 
félagsfærni, og aukinn félagslegan stuðning. Þeir gátu einnig veitt aukin 
tækifæri til tjáningar og verið örugg leið til að þróa mótun sjálfsmyndar. 
Neikvæðar afleiðingar gátu verið aukin félagsleg einangrun, meiri hætta á að 
verða fyrir skaðlegum áhrifum, þunglyndi og neteinelti. Niðurstöður flestra 
rannsókna sem skoðaðar voru sýndu bæði jákvæð og neikvæð áhrif af notkun 
samskiptamiðla eða að þeir hefðu ekki áhrif á velferð unglinganna.  

Rannsóknir hafa sýnt að notkun unglinga á samskiptamiðlum getur verið 
jákvæð og aukið samskipti þeirra og félagsleg tengsl. Samskiptamiðlar á borð 
við Facebook, MySpace o.fl. gera einstaklingum kleift að vera í samskiptum 
við vini, skólafélaga og aðra sem deila sömu áhugamálum. Með þessum hætti 
geta unglingar fylgst með og verið nánast í stöðugu sambandi við félaga og 
fjölskyldu. Þeir geta með auðveldum hætti deilt skoðunum, hugmyndum, 
myndum, tónlist og öðru sem skiptir þá máli (O ́Keeffe, Pearson og Media 
2011, bls. 800-801). Einnig eru samskiptamiðlar notaðir í námi og vinnu, þar 
geta nemendur og starfsmenn átt samskipti vegna heimanáms og annarra 
verkefna sem tengjast skóla eða vinnu (Tess, 2013, bls. 62-64). Þar sem eitt af 
verkefnum unglingsáranna er mótun sjálfsmyndar verður í næsta kafla leitast 
við að sjá með hvaða hætti samskiptamiðlar hafa áhrif á mótun sjálfsmyndar 
þeirra. Einnig verður skoðað mat unglinganna sjálfra á áhrifum 
samskiptamiðla á þá. 

4.1 Áhrif á mótun sjálfsmyndar 
Samkvæmt kenningunum sem fjallað var um í öðrum kafla eiga sér stað  
miklar breytingar á unglingsárum, og einstaklingar taka út þroska og mótast 
m.a. í samskiptum við aðra. Samkvæmt kenningum Erikson er aðalverkefni 
unglingsáranna að þróa sjálfsmyndina og finna „hver er ég“ (Erikson, 1968, 
bls. 22; Steinberg, 2011, bls. 259). Samskipti unglinga nú til dags fara mikið 
fram með rafrænum hætti og skipa samskiptamiðlar nú stóran sess í lífi 
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þeirra. Loren, Shapiro og Margolin (2014, bls. 4) rýndu í fræðilega umræðu í 
greinum sem birst höfðu á árunum 2006-2013 og fjölluðu um áhrif 
samskiptamiðla á þróun félagsþroska og mótun sjálfsmyndar hjá unglingum. 
Í samantekt þeirra kom m.a. fram að samskiptamiðlar eigi bæði þátt í því 
hvernig einstaklingar þróa sjálfsmynd sína og séu einnig staður þar sem 
unglingar fá endurgjöf sem geti haft áhrif á hvaða augum þeir líta sjálfa sig 
(Loren o.fl., 2014, bls. 13). Þar sem jafningjahópurinn öðlast meiri áhrif á 
unglingsárum hefur hann einnig áhrif á mótun sjálfsmyndar einstaklinga, 
enda flestum unglingum mikilvægt að fá viðurkenningu og að tilheyra 
jafningjahópnum. Sé litið til kenninga Erikson þá leggur hann áherslu á 
hlutverk jafningjahópsins. Unglingar leita frekar í félagsskap jafningja sinna 
á unglingsárum og spegla sig í þeim samskiptum (Erikson, 1968, bls. 22; 
Muuss, 1988, bls. 61). Erikson telur að ef unglingurinn fái jákvæðar 
undirtektir frá umhverfinu séu líkur til þess að hann þrói sterka og góða 
sjálfsmynd (Erikson, 1968, bls. 22-23). Kenningar Mead og Cooley fjalla 
einnig um mótun sjálfsmyndar út frá samskiptum við aðra. Unglingar tjá sig 
með margskonar hætti á samskiptamiðlum og fá endurgjöf frá þeim sem 
fylgjast með þeim. Sú endurgjöf getur bæði verið jákvæð og neikvæð og í 
framhaldi mótar unglingurinn sér skoðun á sjálfum sér og mótar í framhaldi 
sjálfsmynd sína (Kroger, 2007, bls. 19-20; Magnús Einarsson, 2009, bls. 
176-178). 
Það þarf ekki að koma á óvart að margir unglingar reyna að skapa sér 

ímynd á samskiptamiðlum sem er líkleg til að falla í hópinn og vera vinsæl 
(Lenhart o.fl., 2015, bls. 7; Weber og Mitchell, 2008, bls. 25-27). Notkun 
internetsins og samskiptamiðla býður upp á að notendur geti skapað sér 
ímynd sem ekki er endilega raunsönn. Notandinn hefur frelsi til að setja inn 
upplýsingar, myndir og annað sem ýtir undir ákveðna ímynd og getur átt 
samskipti við aðra sem ekki endilega vita hvað er nákvæmlega rétt og hvað 
ekki. Fyrir marga unglinga skiptir þetta miklu máli og ímyndin sem þeir 
skapa sér á internetinu skiptir þá oft meira máli en ímyndin sem þeir hafa í 
raunheimi (Weber og Mitchell, 2008, bls. 25-27). Notkun samskiptamiðla 
gefur unglingum tækifæri til að tjá sig, sem m.a. á þátt í mótun sjálfsmyndar 
þeirra. Það hvernig unglingurinn velur að kynna sig og viðbrögðin sem hann 
fær hafa áhrif á sjálfsmyndina. Einnig hefur það áhrif hvaða augum hann lítur 
sína eigin upphafssíðu á samskiptamiðlum í samanburði við upphafssíður 
annarra (Lauren, Shapiro og Margolin, 2014, bls. 4). Sé litið til kenninga 
Goffman eru unglingar að setja á svið leikrit þar sem áherslan er að láta 
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ímynd sína vera sem besta og allt á að líta sem best út fyrir áhorfendur 
(Magnús Einarsson, 2009, bls. 192-194). Sú tilhneiging unglinga að birta 
einungis bestu myndirnar af sér á samskiptamiðlum samræmist einnig 
kenningum Goffman, þar sem verið að tefla fram bestu myndunum á 
leiksviðið og sníða þannig handritið í samræmi við þá ímynd sem 
unglingurinn vill sýna. 

Mótun einstaklings er ekki eingöngu fólgin í því hvernig hann mótar sína 
eigin hegðun heldur er hún flókið samspil samskipta við aðra og væntinga 
þeirra til einstaklingsins. Þannig má ætla að það sem unglingar setja á 
internetið geti farið eftir því hvernig hóp viðkomandi umgengst og hver staða 
hans er í hópnum. Einnig hefur jafningjahópurinn áhrif á það hvernig hegðun 
er viðurkennd bæði í raunheiminum og netheiminum og líklegt að unglingur 
reyni að tileinka sér þá hegðun til að falla inn í hópinn (Weber og Mitchell, 
2008, bls. 25-27). Í skýrslu frá Pew Research Center árið 2015 kom fram að 
40% þeirra sem notuðu samfélagsmiðla fannst þeir vera undir þrýstingi að 
birta einungis efni sem léti þá líta vel út í augum annarra og 39% fannst þeir 
vera undir þrýstingi að birta efni sem væri líklegt að sem flestum líkaði við 
og gæfu jákvæða endurgjöf á (Lenhart o.fl., 2015, bls. 60-61). 
Bronfenbrenner leggur áherslu á í vistfræðikenningu sinni að einstaklingur er 
bæði gefandi og þiggjandi í samskiptum innan nærkerfisins og þau samskipti 
geti haft áhrif á samskipti hans í öðrum kerfum. Það getur því skipt máli 
hvernig samskiptum foreldra og unglinga er háttað þar sem unglingurinn 
getur sýnt jafningjum sínum sömu hegðun og foreldrum sínum 
(Bronfenbrenner, 1979, bls. 22-26). 

Félagslegur samanburður á internetinu getur haft mikil áhrif á mótun 
sjálfsmyndar unglinga. Bæði neikvæð og jákvæð endurgjöf sem unglingur 
fær á það sem hann setur fram á samskiptamiðlum getur haft áhrif á 
sjálfstraust viðkomandi. Það sem unglingur ákveður að birta á internetinu, 
hverjum hann sýnir það og hvaða áhrif viðbrögðin sem hann fær hafa á hann 
hafa mikið með það að gera hvernig reynt er að skilja félags- og 
tilfinningaþróun unglinga (Lauren o.fl., 2014, bls. 13).  
Þó að Weber og Mitchell (2008, bls. 25-27) telji að unglingar hafi 

tilhneigingu til að skapa sér ímynd á internetinu sem er líkleg til að falla að 
hugmyndum jafningjahópsins þá hafa rannsóknir líka sýnt að unglingar nota 
samskiptamiðilinn Facebook mikið frekar til að viðhalda tengslum og 
samskiptum við þá sem þeir þekkja eða kannast við frekar en til að kynnast 
nýju fólki (boyd og Ellison, 2008, bls. 221; Hew, 2011, bls. 665). Þar af 
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leiðandi eru upplýsingarnar sem unglingarnir setja inn á Facebooksíðuna sína 
oftast réttar þar sem þeir eru einnig í samskiptum við marga af Facebook 
vinum sínum augliti til auglitis og rangar upplýsingar gætu þannig 
auðveldlega verið hraktar (Hew, 2011, bls. 666). Engu að síður hefur það 
einnig sýnt sig að einstaklingar hafa tilhneigingu til að sýna aðeins það besta 
eins og að birta einungis bestu og flottustu sjálfsmyndirnar af sér á 
samskiptamiðlum (Chen og Marcus, 2012, bls. 2092; Chou og Edge, 2012, 
bls. 117). Auk þess eru alltaf einhverjir sem breyta myndunum sínum áður en 
þeir birta þær á internetinu til að líta sem best út (Rideout, 2012, bls. 23).  

Til að skoða betur hvers vegna unglingar nota samskiptamiðla gerði danah 
boyd rannsókn sem m.a. fólst í tveggja ára þátttökurannsókn þar sem hún 
fylgdist með bandarískum unglingum á aldrinum 14-18 ára tileinka sér og 
nota MySpace samskiptamiðilinn. Þó að rannsóknin sé komin til ára sinna 
lýsir hún vel að mati höfundar hvernig unglingar tileinka sér notkun 
samskiptamiðla og fær því umfjöllun hér. boyd tók djúpviðtöl, fylgdist með 
og greindi gögn þ.á.m. samskiptamiðla unglinganna (boyd, 2008, bls. 120). 
Þegar hún spurði unglingana að því af hverju þeir væru á MySpace var 
algengasta svarið „af því þar eru vinir mínir“. Oftast settu unglingarnir upp 
síður fyrir tilstuðlan annarra vina sem voru þegar komnir með síðu og hvöttu 
þá til að gera sér síðu líka. Það kom í ljós að þegar unglingarnir höfðu stofnað 
aðgang og ætluðu að fara útbúa sína upphafssíðu byrjuðu þeir á að skoða síðu 
vinarins sem bauð þeim að vera með. Inni á síðu þess vinar sáu þeir svo síður 
vina í hans tengslaneti og þannig gat mikill tími farið í að kanna og skoða 
hvernig vinir og kunningjar settu upp sínar upphafssíður til að komast að því 
hvað tíðkaðist og væri líklegast að myndi falla í kramið. Í framhaldi af 
þessari athugun hófu unglingarnir að fylla inn í sína eigin upphafssíðu. Með 
því að fylla út síðuna, setja inn myndir og svara spurningum, setja 
unglingarnir fram ákveðna mynd af sér og fá einnig mikilvæga vísbendingu 
um hverjir þeir eru (boyd, 2008, bls. 127-128). Unglingarnir settu síðurnar 
sínar upp með það í huga að vinir þeirra og félagar sem þeir þekkja eða 
kannast við séu þeir sem skoða síðurnar þeirra. Því eru miklar líkur á að þeir 
velji að draga fram mynd af sér sem er líkleg til að falla í kramið hjá 
félagahópnum. Unglingarnir setja inn á internetið margskonar efni sem gerir 
ráð fyrir að áhorfendurnir og lesendurnir séu félagar þeirra, hins vegar kemur 
í ljós að stór hluti áhorfsins eru þeir sjálfir þar sem þeir eru að fylgjast með 
hversu margir hafi skoðað og brugðist við því sem þeir settu inn (Weber og 
Mitchell, 2008, bls. 27). 
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4.2 Mat unglinga á áhrifum samskiptamiðla 
Samskiptamiðlar og internetið hafa einnig haft áhrif á hvernig unglingar 
kynnast nýjum vinum og hvernig þeir eiga samskipti við vini sína. Árið 2015 
sendi Pew Research Center frá sér skýrslu sem unnin var upp úr könnun sem 
gerð var árið 2014-2015 um þátt samskiptamiðla í því hvernig unglingar 
eignast vini og halda tengingu við vini sína. Þátttakendur voru 1.060 
unglingar á aldrinum 13-17 ára og svöruðu þeir spurningum í netkönnun, 
einnig voru búnir til rýnihópar bæði á internetinu og hópar sem hittust augliti 
til auglitis. Könnunin leiddi í ljós að u.þ.b. 57% bandarískra unglinga á 
aldrinum 13-17 ára hafa eignast vini í gegnum internetið. Algengast er að 
þessi vinskapur haldist eingöngu á internetinu þar sem aðeins 20% þeirra 
höfðu hitt þessa nýju vini augliti til auglitis. Algengast er að eignast nýja vini 
og halda sambandi við vini sína á samskiptamiðlum, flestir á Facebook og 
Instagram (Lenhart o.fl., 2015, bls. 2). Samskipti á milli unglinga fara mikið 
fram með textaskilaboðum, en reglulega nota 88% textaskilaboð til að hafa 
samskipti við vini sína og 55% gera það daglega. Unglingar eru þó ekki 
hættir að hittast augliti til auglitis, en samkvæmt könnuninni hitta 95% 
unglinga vini sína reglulega utan skóla þó að hjá flestum sé það ekki daglegur 
viðburður. Einungis 25% hitta vini sína nánast daglega utan skóla (Lenhart 
o.fl., 2015, bls. 3). Unglingarnir sem svöruðu könnuninni og nota 
samskiptamiðla töldu að með notkun samskiptamiðla væru þeir í betra 
sambandi við vini sína, þeir fylgdust betur með daglegu lífi þeirra og 
tilfinningum. Á samskiptamiðlum fengju þeir einnig stuðning frá vinum 
þegar á þyrfti að halda (Lenhart o.fl., 2015, bls. 6). En þrátt fyrir meiri 
tengingu við vini kom einnig fram að notkun samskiptamiðla gæti haft 
neikvæðar hliðar. Um 88% þeirra sem nota samskiptamiðla fannst t.d. að 
einstaklingar deildu of miklum upplýsingum. Einnig fannst 53% þeirra að 
þeir hafi orðið útundan þegar vinir þeirra deildu upplýsingum um það sem 
þeir væru að gera. Um 42% þeirra unglinga sem nota samskiptamiðla höfðu 
orðið fyrir því að birtar voru um þá upplýsingar sem þeir gátu ekki breytt eða 
haft áhrif á, einnig var 21% sem sögðu að þeim hefði liðið verr með eigið líf 
eftir að hafa séð hvað aðrir eru að birta um sitt líf á samskiptamiðlum. Þá 
töldu 85% svarenda sem notuðu samfélagsmiðla að einstaklingar gæfu af sér 
aðra mynd en þeir gerðu augliti til auglitis (Lenhart o.fl., 2015, bls. 6-7, 58). 

Í Common Sense Media könnuninni 2012, sem áður hefur verið minnst á í 
kafla 3.6, kemur fram að unglingar eru mun líklegri til að telja að 
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samfélagssíður hafi jákvæð áhrif á líðan þeirra en neikvæð. Flestir 
unglinganna telja að notkun þeirra hafi yfir höfuð ekki áhrif á líðan þeirra, en 
þó eru nokkrir sem svara því til að notkun þeirra á samskiptamiðlum hafi 
áhrif á hvað þeim finnst um sjálfan sig og hvernig þeir standi félagslega 
(Rideout, 2012, bls. 10). Þátttakendur rannsóknarinnar töldu einnig vera mun 
á samskiptum unglinga á internetinu eða augliti til auglitis, og þeir sögðu að 
notkun samskiptamiðla hefði áhrif á samskipti þeirra við aðra. Um 31% 
sagðist hafa daðrað við annan einstakling sem þeir hefðu ekki daðrað við ef 
samskiptin hefðu verið augliti til auglitis. Eins sögðust 25% hafa talað illa um 
eða sagt eitthvað óviðeigandi um einstakling sem þeir hefðu ekki gert ef 
samskiptin hefðu verið augliti til auglitis. Þeir nefndu einnig að þeir teldu að 
notkun samskiptamiðla drægi úr og tæki tíma frá venjulegri samveru með 
vinum (Rideout, 2012, bls. 11). 

Í Bretlandi var árið 2014 gerð netkönnun á upplifun og reynslu 1.024 
unglinga á aldrinum 11-16 ára af samskiptamiðlum. Þar kom fram að flestir 
þátttakenda upplifðu samskiptamiðla á jákvæðan hátt og voru ánægðir með 
að vera í samskiptum vini sína þar og geta náð sambandi við þá hvenær sem 
er. Einnig væru samskiptamiðlarnir grundvöllur til að skapa og tjá sig (Lilley, 
Ball og Vernon, 2014, bls. 9). Um 28% þátttakenda könnunarinnar svöruðu 
að þeir hefðu orðið fyrir neikvæðri reynslu á samskiptamiðlum. Algengast 
var að þátttakendur kvörtuðu undan neikvæðum ummælum eða sögusögnum 
sem færu um á internetinu. Fleiri stúlkur en drengir upplifðu neikvæð atvik á 
samskiptamiðlum (Lilley o.fl., 2014, bls. 5, 12). Um 18% svarenda höfðu 
áhyggjur af því að of mikið af tíma þeirra færi í samskiptamiðla, 13% 
kvörtuðu undan neteinelti og 9% undan því að þeir væru að sjá óæskilegt efni 
eins og t.d. klám. Einnig upplifðu 22% að vera útilokaðir frá samskiptum á 
samskiptamiðlum (Lilley o.fl., 2014, bls. 11-12).  

Í áðurnefndri Net children go mobile könnun svöruðu 17% þátttakenda á 
aldrinum 9-16 ára því að þeir hefðu orðið fyrir neikvæðri reynslu á 
internetinu á síðustu 12 mánuðum. Fleiri stúlkur og fleiri eldri nemendur 
sögðust hafa upplifað eitthvað neikvætt á internetinu (Mascheroni og Cuman, 
2014, bls. 24-25). Gögn Net children go mobile voru borin saman við gögn 
EU Kids Online könnunarinnar frá því 2011 (gögnum safnað 2010) sem 
fjallað var um í kafla 3.3, og kom þá fram að nemendum sem höfðu upplifað 
neikvæða reynslu á internetinu hafði fjölgað. Mest hafði nemendum fjölgað 
sem upplifað höfðu neteinelti, hatursáróður, umræðu um átraskanir og einnig 
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hafði nemendum sem hittu augliti til auglitis þá sem þeir kynntust á 
internetinu fjölgað (Mascheroni og Cuman, 2014, bls. 26). 

4.3 Samantekt 
Í þessum kafla hefur verið fjallað um þau áhrif sem notkun samskiptamiðla 
getur haft á unglinga. Samskiptamiðlar geta haft bæði jákvæð og neikvæð 
áhrif á unglinga, jákvæðu áhrifin geta m.a. verið aukið sjálfstraust, meiri 
félagsfærni, aukin tækifæri til að tjá sig, örugg leið til að þróa mótun 
sjálfsmyndar og meiri félagslegur stuðningur. Neikvæð áhrif geta m.a. verið 
aukin félagsleg einangrun, kvíði, þunglyndi og neteinelti. Samskiptamiðlar 
eru vettvangur þar sem unglingar eignast vini og eru í samskiptum við aðra. 
Flestir unglingar líta samskiptamiðla jákvæðum augum og telja þá hafa 
jákvæð áhrif á sig. Samskiptamiðlar hafa mikil áhrif á mótun sjálfsmyndar 
unglinga. Á samskiptamiðlum geta unglingar tjáð sig með margskonar hætti 
og fá í framhaldinu viðbrögð frá öðrum. Þau viðbrögð geta bæði verið 
jákvæð og neikvæð og í framhaldinu notar unglingurinn þessi rafrænu 
viðbrögð sem og önnur til að móta sér skoðun á sjálfum sér sem er 
mikilvægur þáttur í mótun sjálfsmyndarinnar. Algengt er að 
jafningjahópurinn hafi meiri áhrif á unglingsárum og flestum unglingum er 
mikilvægt að fá viðurkenningu og tilheyra jafningjahópnum sem getur haft 
áhrif á þá ímynd sem þeir skapa sér samskiptamiðlum. Þó að flestir unglingar 
upplifi samskiptamiðla á jákvæðan hátt þá geta þessari miklu notkun engu að 
síður fylgt vandamál. Í næstu köflum verður fjallað um nokkur af þessum 
vandamálum og tengsl þeirra við notkun samskiptamiðla. 
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5. Vandamál tengd notkun samskiptamiðla 
Foreldrar og kennarar verða varir við mikla aukningu á notkun snjalltækja og 
samskiptamiðlum hjá unglingum og í framhaldi hafa vaknað upp spurningar 
um hvort þessi mikla notkun geti haft neikvæð áhrif á unglingana (Oberst, 
o.fl., 2017, bls. 51). Ljóst er að þótt notkun samskiptamiðla geti verið jákvæð 
þá getur hún einnig haft neikvæð áhrif á unglinga og valdið vandamálum. 
Unglingar geta verið viðkvæmir fyrir hópþrýstingi, marga þeirra skortir hæfni 
til að átta sig á hvað sé viðeigandi og hvað sé óviðeigandi að setja á 
internetið. Einnig geta sumir unglingar átt erfitt með að setja sér reglur 
varðandi netnotkun og fylgt þeim eftir. Vandamál eins og neteinelti, sexting, 
netfíkn, svefnvandamál, aukinn kvíði og þunglyndi eru meðal þeirra 
neikvæðu áhrifa sem unglingar geta átt á hættu að verða fyrir við notkun 
samskiptamiðla (O ́Keeffe o.fl.,2011, bls. 800).  

Til að gera betur grein fyrir neikvæðum áhrifum sem samskiptamiðlar 
geta haft á unglinga verður nú fjallað um nokkur þeirra. Ekki er um tæmandi 
umfjöllun að ræða heldur valdi höfundur að fjalla um óttann við að missa af, 
þunglyndi, kvíða, svefntruflanir, neteinelti og sexting. Ástæða þess að þessir 
þættir urðu fyrir valinu er m.a. mikil umræða í samfélaginu um aukinn kvíða 
og þunglyndi og vangaveltur um þátt samskiptamiðla í þeirri aukningu. 
Neteinelti og sexting eru einnig algeng vandamál sem geta fylgt notkun 
samskiptamiðla en höfundur hefur orðið var við að sexting er hugtak sem alls 
ekki allir eru meðvitaðir um hvað feli í sér og því nauðsynlegt að taka til 
umfjöllunar. Óttinn við að missa af og svefntruflanir eru að mati höfundar 
eitthvað sem flestir unglingar og foreldrar kannast við og nauðsynlegt að 
fjalla um í samhengi við notkun samskiptamiðla.  

5.1 Samskiptamiðlar og óttinn við að missa af 
Þó að notkun samskiptamiðla geti verið jákvæð og aukið félagsleg samskipti 
þá getur þörfin fyrir að vera alltaf að fylgjast með til „að missa ekki af“ neinu 
leitt til þess að notkun unglinga á samskiptamiðlum verður svo mikil að 
heilsu þeirra stafar hætta af. Óttinn við að missa af einhverju (e. fear of 
missing out) er fyrirbæri sem felst í því að einstaklingur finnur til kvíða yfir 
því að aðrir gætu verið að njóta einhvers eða gera eitthvað jákvætt og 
skemmtilegt þegar viðkomandi er fjarverandi og hefur því þörf fyrir að 
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fylgjast stöðugt með því sem aðrir eru að gera. Óttinn við að missa af 
einhverju er einn þeirra þátta sem hefur áhrif á hversu mikið einstaklingar 
nota samskiptamiðla og getur m.a. átt þátt í því að þeir verði háðir 
snjallsímum (Przybylski, Murayama, DeHaan og Gladwell, 2013, bls. 1841). 

Oberst o.fl. (2017, bls. 53) gerðu rannsókn þar sem kannað var hvort 
unglingar með sálfræðileg vandamál eins og kvíða og þunglyndi upplifðu 
neikvæðar afleiðingar af notkun samskiptamiðla og hvort þær afleiðingar 
væru fyrir tilstuðlan óttans við að missa af og of mikillar notkunar 
samskiptamiðla. Rannsóknin var gerð í nokkrum löndum Suður-Ameríku. 
Þátttakendurnir voru 1.468, á aldrinum 16-18 ára og notuðu allir 
samskiptamiðla. Þeir svöruðu spurningum með rafrænum hætti (Oberst, o.fl., 
2017, bls. 54). Niðurstöður rannsóknarinnar voru að óttinn við að missa af 
átti þátt í að einstaklingar þróuðu með sér neikvæða notkun (ofnotkun) á 
snjalltækjum og niðurstöðurnar sýndu fram á að einstaklingar með 
sálfræðileg vandamál eins og kvíða og þunglyndi verða fyrir neikvæðum 
áhrifum af notkun snjalltækja vegna óttans við að missa af (Oberst, o.fl., 
2017, bls. 57). 

Í annarri rannsókn sem gerð var af Beyens, Frison og Eggermont (2016, 
bls. 2) var hlutverk óttans við að missa af rannsakað og tengsl hans við þörf 
unglinga fyrir að tilheyra og vera vinsæl, í framhaldi var svo notkun þeirra á 
Facebook skoðuð í ljósi framangreindra þátta, þ.e. óttans við að missa af og 
þarfarinnar fyrir að tilheyra og vera vinsælir. Rannsóknin var gerð í Belgíu 
með þátttöku 402 unglinga þar sem meðalaldurinn var 16 ár. Unglingarnir 
svöruðu skriflega spurningalista (Beyens o.fl., 2016, bls. 3). Í niðurstöðum 
rannsóknarinnar kom fram að þörf unglinga fyrir að tilheyra og vera vinsæl er 
tengd meiri Facebooknotkun. Samband er á milli þarfa unglinganna fyrir að 
tilheyra og vera vinsæl og aukins ótta við að missa af. Höfundar benda á að 
nauðsynlegt sé að hafa í huga óttann við að missa af þegar verið er að 
rannsaka notkun unglinga á samskiptamiðlum. Þeir benda einnig á að  
núverandi tækni, sem gerir unglingum kleift að vera í stöðugum samskiptum 
við félaga sína í gegnum samskiptamiðla, sé líkleg til að auka tíðni þess að 
unglingar verði haldnir óttanum við af missa af og sæki af þeim sökum enn 
meira í notkun samskiptamiðla. Um sé að ræða mögulegan vítahring sem þörf 
sé á að rannsaka frekar (Beyens o.fl., 2016, bls. 5-6). 
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5.2 Samskiptamiðlar og þunglyndi 
Niðurstöðum á rannsóknum á tengslum þunglyndis og notkunar 
samskiptamiðla ber ekki saman, og hafa rannsóknir sýnt ýmist jákvæð, 
neikvæð eða engin tengsl milli einkenna þunglyndis og notkunar 
samskiptamiðla (Rosen, Whaling, Rab, Carrier og Cheever, 2013, bls. 1244).  

Seabrook, Kern og Rickard (2016, bls. 1,9-11) gerðu úttekt (e. Systematic 
review) á rannsóknum sem gerðar voru m.a. á tengslum notkunar 
samskiptamiðla við kvíða og þunglyndi. Rannsóknirnar sem um ræðir voru 
allar gerðar á árunum 2005-2016. Úttektin leiddi í ljós að einstaklingar með 
félagslegan stuðning, jákvæð samskipti og félagsleg tengsl (e. social 
connectedness) á samskiptamiðlum voru síður með einkenni kvíða og 
þunglyndis, á meðan þeir sem áttu neikvæð samskipti og voru uppteknir af 
samanburði við aðra voru frekar með meiri einkenni kvíða og þunglyndis. 
Niðurstöður um áhrif þess hve miklum tíma einstaklingar vörðu á 
samskiptamiðlum og áhrif þess hve marga vini einstaklingar áttu á 
samskiptamiðlum voru mismunandi á milli rannsókna. Í sumum var samband 
þar á milli en í öðrum var ekki hægt að sýna fram á að það væri til staðar 
(Seabrook, o.fl., 2016, bls. 9-11). 

Fræðimenn hafa komið fram með nýtt hugtak sem tengist 
samskiptamiðlum og þunglyndi: Facebook-þunglyndi (e. Facebook 
depression), en um er að ræða þunglyndi sem unglingar þróa með sér þegar 
þeir verja miklum tíma á samskiptamiðlum eins og Facebook og fara í 
framhaldinu að sýna hefðbundin einkenni þunglyndis (O´Keeffe o.fl., 2011, 
bls. 802). Einkennin geta m.a. verið minni áhugi á því sem venjulega veitir 
viðkomandi einstaklingi ánægju, leiði, sinnuleysi, svartsýni, vonleysi og lágt 
sjálfsmat (Steinberg, 2011, bls. 426). Þó að hugtakið Facebook þunglyndi sé 
komið fram á sjónarsviðið þá sýndi rannsókn Jelenchick, Eickhoff og Moreno 
(2013, bls. 128-130) sem kannaði tengsl þunglyndis og notkunar á 
samskiptamiðlum engin tengsl á milli tíma sem varið var á samskiptamiðlum 
og þunglyndis. Rannsóknin var gerð á meðal 190 bandarískra 
háskólastúdenta á aldrinum 18-23 ára. Höfundar nefna að frekari rannsókna 
sé þörf, en telja að mögulega sé of snemmt að fara að vara unglinga, foreldra 
og meðferðaraðila við hættunni á Facebook-þunglyndi. 

Í rannsókn sem Davila o.fl. (2012, bls. 72) gerðu var skoðuð hegðun 334 
háskólastúdenta á samskiptamiðlum. Þar kom fram að ef samskiptin voru 
meira neikvæð en jákvæð komu fram tengsl við mikil þunglyndiseinkenni. 
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Samkvæmt niðurstöðum þeirra eru tengsl á milli þunglyndiseinkenna og þess 
hvernig einstaklingar nota samskiptamiðla en ekki í hve miklum mæli þeir 
nota samskiptamiðlana. Það virðast með öðrum orðum vera gæði 
samskiptanna sem skipta máli en ekki magnið.  

Einnig hafa komið fram rannsóknir sem sýna fram á tengsl milli notkunar 
samskiptamiðla og þunglyndis; þar má nefna rannsókn Liu yi Lin o.fl. (2016, 
bls. 324-325) sem gerðu rannsókn á tengslum notkunar samskiptamiðla og 
þunglyndis hjá bandarískum einstaklingum á aldrinum 19-32 ára. Þeirra  
niðurstöður sýndu fram á tengsl á milli notkunar samskiptamiðla og 
þunglyndis. Eins og áður sagði eru niðurstöður rannsókna um hvort notkun 
samskiptamiðla hafi áhrif á þunglyndi einstaklinga mismunandi og ekki hefur 
verið hægt að fullyrða um orsakasamband. Það getur verið að einstaklingar 
sem þjást af þunglyndi sæki meir í að nota samskiptamiðla frekar en að 
notkun samskiptamiðlanna valdi þunglyndinu (Lin o.fl., 2016, bls. 328). 

 Í Common Sense Media könnuninni sem kynnt var í kafla 3.3 voru 
1.030 unglingar á aldrinum 13-17 ára spurðir með netkönnun um notkun sína 
á samskiptamiðlum og um líðan sína. Þar kom fram að um 10% unglinga 
voru með einkenni þunglyndis og þegar gögn þeirra voru skoðuð nánar kom í 
ljós að þessir einstaklingar voru líklegri til að vera stúlkur og að vera með 
þeim eldri í úrtakinu. Þessir einstaklingar höfðu mjög gaman af því að birta 
myndir af sér en voru jafnframt mjög stressaðir yfir því að líta ekki nægilega 
vel út á myndunum, sérstaklega þegar aðrir væru að birta af þeim myndir og 
tengja þá við myndirnar. Einnig höfðu þeir áhyggjur af því að fá ekki nógu 
mörg „like“ á myndirnar sem þeir birtu. Þessum einstaklingum leið einnig illa 
og fannst þeir skildir útundan þegar þeir sáu myndbirtingar af öðrum félögum 
sínum þar sem þeir voru ekki með (Rideout, 2012, bls. 26).  
Þar sem samskipti fólks hafa breyst mikið á undanförnum árum og fara nú 

í sífellt meira mæli fram með stafrænum hætti vekur það upp spurningar um 
gæði félagslegs stuðnings, en hann er mikilvægur þáttur þegar kemur að 
bataferli einstaklinga með þunglyndi. Þeir sem hafa gott bakland og góðan 
félagslegan stuðning ná oftar betri bata en þeir sem njóta ekki nægs stuðnings 
(McDougall o.fl., 2016, bls. 223-224). Rannsókn McDoguall o.fl. (2016, bls. 
226) sýndi fram á að félagslegur stuðningur sem fékkst í gegnum 
samskiptamiðla á borð við Facebook og Twitter hafði ekki minna gildi fyrir 
þá sem glíma við þunglyndi en félagslegur stuðningur sem þeir fengu með 
félagslegum samskiptum augliti til auglitis.  
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5.3 Samskiptamiðlar og kvíði 
Mikið hefur verið fjallað um aukinn kvíða barna og unglinga í íslensku 
samfélagi. Í niðurstöðum Rannsóknar og greiningar árið 2016 á líðan 
íslenskra unglinga kemur fram að unglingum sem upplifa depurð og kvíða fer 
fjölgandi og er fjölgunin meðal stúlkna sérstaklega áberandi. Vandinn er 
alvarlegur og líklegt að ástæðurnar séu flókið samspil margra þátta (Margrét 
Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016, bls. 39). Rannsóknir og greining hafa borið 
saman niðurstöður rannsókna sinna á milli ára og í þeim kemur fram að 
hlutfall unglinga sem telur andlega heilsu sína góða eða mjög góða fer 
lækkandi. Árið 2014 mátu 72% stúlkna og 86% drengja í 9. og 10. bekk 
andlega heilsu sína góða eða mjög góða en árið 2016 var hlutfallið 58% hjá 
stúlkum og 77% hjá drengjum (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016, bls. 
41). Í könnuninni fyrir árið 2016 voru nemendur einnig spurðir um kvíða og 
nærri 17% stúlkna skora þar hæst á kvíðakvarðanum sem notaður var og 
3,5% drengja (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016, bls. 43).  

Ingibjörg Eva Þórisdóttir, ráðgjafi hjá Rannsóknum og greiningu og 
doktorsnemi í sálfræði við Háskólann í Reykjavík, er að vinna með 
niðurstöður kannana á kvíða og þunglyndi barna og unglinga frá árunum 
1996- 2016. Þar má augljóslega sjá aukningu á kvíða hjá stúlkum sem hefur 
hækkað úr að 8% stúlkna séu kvíðnar upp í að 17% segjast kvíðnar. Finna má 
tengsl kvíða, þunglyndis og samskiptamiðla í gögnunum og því meiri tíma 
sem stúlkur verja á samskiptamiðlum því meiri líkur eru á að þær séu haldnar 
kvíða. Ekki er hægt að segja til um orsakasamband og hvort notkun 
samskiptamiðla valdi auknum kvíða og þunglyndi eða að hvort þeir sem 
haldnir eru kvíða og þunglyndi noti samskiptamiðla í meira mæli en aðrir 
(Haukur Hólm, 2016). 

Mismunandi niðurstöður hafa komið fram um tengsl kvíða og 
samskiptamiðla. Í rannsókn sem Vannucci, Flannery og Ohannessian (2017, 
bls. 164) gerðu í Bandaríkjunum bentu niðurstöður til að eftir því sem dagleg 
notkun samskiptamiðla ykist hjá þátttakendunum því meiri yrðu líkurnar á að 
fá einkenni kvíða eða kvíðaröskunar. Þátttakendur í rannsókninni voru 563 
ungmenni á aldrinum 18-22 ára sem svöruðu spurningalistum sem tengdust 
kvíða og notkun samskiptamiðla. Ekki er vitað hvort um orsakasamband er 
að ræða, það kann að vera að einstaklingar með kvíða velji að eiga samskipti 
við aðra með samskiptamiðlum frekar en með samskiptum augliti til auglitis 
(Vannucci o.fl., 2017, bls. 166).  
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Í annarri bandarískri rannsókn sem Primack o.fl. (2017, bls. 2-4) gerðu á 
meðal einstaklinga á aldrinum 19 til 32 ára komu fram tengsl milli þess að 
nota marga samskiptamiðla og einkenna bæði þunglyndis og kvíða, en þar 
komu einnig fram vísbendingar um að tíminn sem einstaklingar verja á 
samskiptamiðlum skipti ekki miklu máli í sambandi við kvíða og þunglyndi 
heldur frekar hversu marga samskiptamiðla einstaklingarnir notuðu (Primack 
o.fl., 2017, bls. 4). Þetta er ólíkt því sem kom fram í niðurstöðum Vannucci 
o.fl. sem fjallað var um hér að framan. Í þessari rannsókn var heldur ekki 
hægt að fullyrða um orsakasamband. Höfundar velta upp nokkrum 
hugsanlegum ástæðum fyrir auknum einkennum þunglyndis og kvíða þegar 
notkun samskiptamiðla eykst. Meðal annars nefna þeir að einstaklingar með 
kvíða og þunglyndi geti verið líklegri til að nota fleiri samskiptamiðla þar 
sem þeir eru í leit að þeim stað þar sem þeim líður best og þeir eru 
samþykktir. Einnig getur verið að það að nota marga samskiptamiðla valdi 
streitu og kvíða þar sem miðlarnir eru ólíkir og hver með sínar óskráðu reglur 
og erfitt getur verið að átta sig á hvaða hegðun sé samþykkt og viðurkennd á 
hverjum miðli. Einnig getur verið að þeir sem þjást af kvíða og þunglyndi séu 
líklegri til að nota marga samskiptamiðla til að leita eftir stuðningi og 
viðurkenningu (Primack o.fl.,2017, bls. 4-5).  

5.4 Samskiptamiðlar og svefntruflanir 
Notkun samskiptamiðla hefur einnig verið tengd við auknar líkur á 
svefntruflunum. Samkvæmt Lenhart, Ling, Campbell og Purcell (2010, bls. 
73) sofa 86% bandarískra unglinga eldri en 14 ára með símana sína við 
höndina.  

Hægt er að stilla samskiptamiðlana þannig að þeir tilkynna notendum 
sínum þegar eitthvað nýtt er að gerast eða þegar notandinn er að fá skilaboð. 
Algengt er að unglingar séu uppteknir af því að vera alltaf tengdir og hafa 
áhyggjur af því að missa mögulega af einhverju, að ná ekki að svara um leið 
og þeir fá skilaboð ef þeir eru ekki með símann við höndina öllum stundum. 
Tilkynningar frá samskiptamiðlum í tíma og ótíma á nóttunni geta valdið því 
að gæði svefns minnka hjá unglingum og geta haft í för með sér frekari 
vandamál eins og þunglyndi, kvíða og minna sjálfstraust (Woods og Scott, 
2016, bls. 42). Woods og Scott (2016, bls. 45-46) komust að því að mest 
truflun varð á svefni unglinga þegar þeir voru að nota samskiptamiðla rétt 
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áður en þeir fóru að sofa. Það gerði þeim enn erfiðara að slíta sig frá 
samskiptamiðlunum og ná slökun fyrir svefn. 

Levenson, Shensa, Sidani, Colditz, Primack (2016, bls. 37) gerðu 
rannsókn þar sem kannaðar voru svefnvenjur og notkun samskiptamiðla hjá 
1788 bandarískum ungmennum á aldrinum 19-32 ára. Þátttakendur svöruðu 
rafrænum spurningalistum árið 2013 og svo aftur árið 2014. Í niðurstöðum 
rannsóknarinnar kom fram að þátttakendur vörðu að meðaltali 61 mínútu á 
dag á samskiptamiðlum og rúmlega helmingur þátttakenda svaraði því að 
eiga við meðal eða miklar svefntruflanir. Einnig komu fram tengsl milli 
notkunar samskiptamiðla og svefntruflana, hvort sem notkun samskiptamiðla 
var í formi þess að nota samskiptamiðla í langan tíma samfleytt eða með 
þeim hætti að vera alltaf að skoða hvort eitthvað nýtt væri að gerast. Þannig 
bentu niðurstöðurnar til þess að það að vera alltaf að athuga hvort eitthvað sé 
að gerast á samskiptamiðlum (stöðugt að tékka á símanum) hefði meira 
forspárgildi fyrir svefnvandamál en samanlagður tími sem varið var á 
samskiptamiðlum. Höfundar benda á að ekki sé hægt að segja til um 
orsakasamband, þ.e. hvort þeir sem þjáist af svefntruflunum noti 
samskiptamiðla meira eða að notkun samskiptamiðla leiði til aukinna 
svefntruflana eða hvort tveggja. Engu að síður benda höfundar á nokkra þætti 
sem skýrt geti tengslin á milli svefntruflana og notkunar samskiptamiðla. Þar 
nefna þeir fyrst að notkun einstaklinga á samskiptamiðlum komi hreinlega í 
staðinn fyrir svefntíma, þar sem verið er að nota samskiptamiðlana í staðinn 
fyrir að sofa. Að áhorf á efni eða samskipti sem hafa örvandi áhrif á 
einstaklinga rétt fyrir svefn verði til þess að viðkomandi nær ekki ró til að 
fara sofa og að birtan frá skjánum valdi því að viðkomandi nær ekki að sofna 
eins fljótt og hann ætlaði. Einnig geti verið að þeir sem eru með 
svefntruflanir noti samskiptamiðla meira, m.a. til að drepa tímann þar sem 
þeir ná ekki að sofa (Levonson o.fl., 2016, bls. 39). 

Í annarri rannsókn sem gerð var í Svíþjóð voru tengsl sálfélagslegra þátta 
farsímanotkunar og geðheilsu skoðuð. Þátttakendur í rannsókninni voru 4.156 
einstaklingar á aldrinum 20-24 ára og svöruðu spurningalistum við upphaf 
rannsóknar og svo aftur einu ári síðar (Thomée, Härenstam og Hagberg, 
2011, bls. 2). Niðurstöður sýndu að tengsl voru milli mikillar 
farsímanotkunar og svefntruflana, stress og þunglyndiseinkenna hjá báðum 
kynjum. Í niðurstöðum sömu rannsóknar sem gerð var ári síðar kom fram að 
mikil farsímanotkun hjá karlmönnum benti til að notkunin gæti verið 
áhættuþáttur eða valdur að því að þeir þróuðu með sér svefntruflanir og mikil 
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farsímanotkun hjá báðum kynjum gæti valdið einkennum þunglyndis 
(Thomée o.fl., 2011, bls. 10). 
Þegar svefnvenjur íslenskra unglinga eru skoðaðar kemur fram í gögnum 

Rannsóknar og greiningar um Ungt fólk árið 2016 að íslenskir unglingar fá 
ekki jafn mikinn svefn og ráðlagt er af heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. 
Mælt er með að unglingar fái um 10 klst. svefn á sólarhring en könnunin 
sýndi að innan við 10% unglinga voru að sofa í 9 klst. eða meira (Margrét 
Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016, bls. 39).  

5.5 Samskiptamiðlar og neteinelti 
Samkvæmt O´Keeffe o.fl. (2011, bls. 801) felst neteinelti (e. cyberbullying) í 
að nota stafræna tækni til að bera út eða deila skammarlegum, 
fjandsamlegum eða röngum upplýsingum um annan einstakling. Neteinelti er 
talin vera algengasta neikvæða upplifunin sem unglingar verða fyrir frá 
jafningjum með notkun internetsins (Mascheroni og Cuman, 2014, bls. 27; O
´Keeffe o.fl., 2011, bls. 801). Afleiðingar neteineltis geta verið mjög 
alvarlegar og má þar nefna félagslega einangrun, kvíða og þunglyndi, og í 
verstu tilfellum getur það leitt til sjálfsvígs (O´Keeffe o.fl., 2011, bls. 801).  

Birtingarmynd neteineltis getur verið nokkuð mismunandi og má þar 
nefna andstyggileg eða ógnandi skilaboð sem send eru með rafrænum hætti 
t.d. með snjallsíma eða sett á vegg samskiptamiðla, deilingar á efni annarra 
án leyfis t.d. myndum eða texta, útilokun frá ákveðnum vettvangi á 
netmiðlum, særandi og niðurlægjandi ummæli viðhöfð í skjóli nafnleyndar 
eða að gerandi villir á sér heimildir og þykist vera einhver annar (Cross, 
Lester og Barnes, 2015, bls. 207). 

Til að átta sig á hversu algengt vandamálið er má nefna að bandarískar 
rannsóknir á tíðni neteineltis hjá unglingum undir 18 ára hafa reyndar sýnt 
mjög mismunandi niðurstöður og hefur neteinelti mælst allt frá því að 6% til 
30% einstaklinga verði fyrir neteinelti (Dredge, Gleeson og Garcia, 2014, bls. 
16).  

Í EU Kids Online könnuninni frá því 2011 segjast 9% evrópskra unglinga 
á aldrinum 11-16 ára verða fyrir einelti á internetinu eða með snjallsíma 
(Livingstone o.fl., 2011, bls. 62). Í könnuninni Net children go mobile eru 
niðurstöður bornar saman við niðurstöður EU Kids Online frá 2011 (gögnum 
safnað 2010) og má þar sjá aukningu á neteinelti. 7% svarenda sögðust hafa 
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orðið fyrir neteinelti árið 2010 en 12% árið 2014. Einnig kom fram í Net 
children go mobile könnuninni að stúlkur væru líklegri til að verða fyrir 
neteinelti og mestar líkur voru á að unglingar yrðu fyrir einelti á aldrinum 
13-14 ára. Í viðtölum sem tekin voru við unglingana kom fram að þeir töldu 
nýja samskiptahætti eins og samskiptamiðla og snjallsíma sem gerðu fólki 
kleift að vera öllum stundum tengdir við internetið eiga stóran þátt í auknu 
neteinelti (Mascheroni og Cuman, 2014, bls. 27-28).  

Í könnun Rannsókna og greiningar 2016, Betri líðan, eru nemendur 
spurðir um hvort þeir hafi sent eða fengið andstyggileg eða særandi skilaboð 
með rafrænum hætti frá einstaklingi eða hópi. U.þ.b. 78% nemenda höfðu 
aldrei sent slík skilaboð og u.þ.b. 6% höfðu gert það þrisvar sinnum eða oftar. 
Um 65% nemenda höfðu aldrei fengið slík skilaboð en um 16% höfðu fengið 
slík skilaboð þrisvar eða oftar (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016, bls. 
46). Í gögnum SAFT frá því 2013 kemur fram að 9% nemenda höfðu 
upplifað einelti á internetinu á síðustu 12 mánuðum áður en könnunin var 
lögð fyrir. Þegar spurt var hvar eineltið hefði átt sér stað svöruðu 55% því að 
það hefði farið fram á samskiptamiðlum eins og Facebook og Twitter,  en um 
36% sögðu það fara fram með skyndiskilaboðum eins og Snapchat o.fl. Um 
það bil helmingurinn af eineltinu var í formi andstyggilegra eða særandi 
skilaboða eða mynda sem voru sendar til viðkomandi eða dreift um á 
internetinu svo allir gátu séð (Capacent Gallup, 2013, bls. 84-86). Þegar 
nemendur voru spurðir um hvort þeir hefðu sett á internetið andstyggileg eða 
særandi skilaboð eða mynd, svöruðu tæplega 6% að þeir hefðu gert slíkt og 
3% höfðu sent eða dreift andstyggilegum eða særandi skilaboðum eða mynd 
til annarra með farsíma (Capacent Gallup, 2013, bls. 92).  
Þar sem neteinelti getur haft verulega alvarlegar afleiðingar er mikilvægt 

að átta sig á hvaða þættir það geti verið sem hafa áhrif á tíðni neteineltis. 
Ljóst er að það geta verið margir þættir s.s. samfélagslegir, persónulegir 
þættir hjá gerendum og einnig persónulegir þættir hjá þolendum neteineltis 
(Dredge, o.fl., 2014, bls. 16). Rannsóknir á því hvað hefur áhrif á hvort 
einstaklingur verður fyrir einelti hafa sýnt mismunandi niðurstöður, sumar 
benda til þess að kyn og aldur hafi áhrif á meðan aðrar gera það ekki. Þeir 
sem hafa tekið þátt í að leggja aðra í neteinelti eru líklegri til að verða sjálfir 
fyrir neteinelti. Rannsóknarniðurstöður hafa sýnt að tíminn sem unglingar 
undir 18 ára verja á internetinu og góð tölvufærni getur aukið líkurnar á því 
að verða fyrir neteinelti. Einnig eru meiri líkur til þess að þeir sem nota 
internetið óhóflega eða eru háðir netnotendur verði fyrir neteinelti. Þeir sem 
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eru í samskiptum við eldri einstaklinga á internetinu og þeir sem gefa upp 
persónuupplýsingar á samskiptamiðlum sínum eða gefa öðrum upp lykilorðin 
sín eru jafnframt líklegri til að verða fyrir neteinelti (Dredge, o.fl.,2014, bls. 
17; Walrave og Heirman, 2011, bls. 67).  

Dredge o.fl. (2014, bls. 19) könnuðu hvort það efni sem ástralskir 
unglingar settu á Facebook síður sínar hefði áhrif á líkurnar á því hvort þeir 
yrðu fyrir neteinelti. Þau gerðu rannsókn á meðal 147 einstaklinga á aldrinum 
15-24 ára, sem svöruðu spurningalistum og gáfu rannsakendum aðgang að 
Facebook síðum sínum. Niðurstöður sýndu nokkra áhættuþætti sem juku 
líkurnar á að einstaklingar yrðu fyrir neteinelti, eins og að gefa upp heimabæ, 
að eiga marga vini á samskiptamiðlum, að fylgja öðrum notendum 
samskiptamiðla, að setja oft ummæli á veggi samskiptamiðla, og að setja 
neikvæð ummæli á samskiptamiðla. 

5.6 Samskiptamiðlar og sexting 
Hugtakið sexting er samsetning úr orðunum „sexual“ og „texting“ en með 
sexting er átt við kynferðislega tjáningu í formi skilaboða eða myndefnis sem 
sýnir kynferðislega hegðun með einhverjum hætti og sent er á milli farsíma 
eða snjalltækja eða sett á samskiptamiðla (Andrea, 2013, bls. 117; Döring, 
2014, án bls.). Engin þýðing á orðinu sexting hefur náð fótfestu hér á landi og 
verður því orðið sexting notað í þessu verkefni.  

Unglingar hafa alltaf haft þörf fyrir og fundið sér leiðir til að tjá sig 
kynferðislega en aukin netnotkun og notkun samskiptamiðla gerir þeim það 
auðveldara. Erfitt hefur verið að átta sig á algengi sexting þar sem það er oft 
falið og tækniþróunin hröð og þar af leiðandi hefur einnig reynst erfitt að 
kortleggja vandann sem getur fylgt þessari hegðun (Ringrose, Gill, 
Livingstone og Harvey, 2012, bls. 12; Simpson, 2013, bls. 691). Einnig hafa 
Ringrose o.fl. (2012, bls. 12) bent á að sexting er skilgreint á mismunandi 
hátt í rannsóknum sem einnig hafi áhrif á niðurstöður varðandi algengi 
sexting. 

Rannsóknir á ástæðum þess að unglingar taka þátt í sexting hafa sýnt að 
það getur m.a. verið hópþrýstingur frá félögum, lágt sjálfsmat og þörf fyrir 
viðurkenningu innan félagahópsins (Martinez-Prather og Vandiver, 2014, bls. 
21-35; Simpson, 2013, bls. 691). Einnig hafa rannsóknir sýnt að unglingar 
tengja sexting við daður og að stunda sexting sé einhverskonar forleikur að 
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kynlífi og þeir sendi kynferðisleg skilaboð sín á milli til að vekja á sér athygli 
á kynferðislegan hátt (Lippman og Campell, 2014, bls. 372; Walker, Sanci, 
og Tample-Smith, 2013, bls. 698). Algengt er að pör sendi sexting sín á milli 
og dæmi eru um að unglingar stundi sexting frekar en kynlíf til að forðast 
kynsjúkdóma og ótímabæra þungun (Lenhart, 2009, bls. 6-7; Walrave o.fl., 
2015, bls. 797).  

Í EU Kids Online könnuninni er m.a. spurt um sexting og kemur fram að 
15% unglinga á aldrinum 11 til 16 ára sögðust hafa séð eða fengið sent frá 
félaga kynferðislegt efni, annað hvort myndir eða skilaboð. Um 3% þeirra 
sem svöruðu höfðu birt eða sent slík skilaboð (Livingstone o.fl., 2011, bls. 7, 
74). Í könnuninni Net children go mobile sem gerð var 2014 kom fram að 
aðeins hafði dregið úr sexting frá EU Kids Online könnuninni 2011 (gögnum 
safnað 2010). Þar svöruðu 12% því til að hafa fengið send skilaboð með 
kynferðislegu efni (Mascheroni og Cuman, 2014, bls. 26).  

Í könnun SAFT árið 2013 voru íslenskir nemendur spurðir hvort þeir 
hefðu fengið send kynferðisleg skilaboð á internetinu sem þeir kærðu sig ekki 
um að fá. Þar kom fram að 8% nemenda í 9. bekk höfðu fengið slík skilaboð 
oftar en tvisvar í mánuði og 12% nemenda í 10. bekk (Capacent Gallup, 
2013, bls. 112). Nemendur í 6. til 10. bekk voru einnig spurðir hvort þeir 
hefðu verið beðnir um eða þrýst hefði verið á þá að senda af sér myndir 
nöktum eða í ögrandi stellingum eða hvort þeir hefðu sent slíka mynd af sér 
til annarra. Um 7% sögðust hafa verið beðnir um slíkt og voru það mun fleiri 
stúlkur. Hæst hlutfall þeirra sem svöruðu játandi voru í 9. og 10. bekk, eða 
um 13%. Þegar spurt var hvort þeir hefðu sent mynd af sér í ögrandi 
stellingum, hálfnöktum eða nöktum svöruðu 2% játandi (Capacent Gallup, 
2013, bls. 127-129).  

Döring (2014, án bls.) skoðaði algengi sexting með því að rýna í birtar 
rannsóknir og greinar sem skrifaðar hafa verið um sexting á árunum 
2009-2013. Um var að ræða 17 rannsóknir og sýndu þær að sexting er mun 
algengara á meðal fullorðinna og eftir því sem unglingar eldast aukast því 
líkurnar á því að þeir sendi eða fái send skilaboð með kynferðislegu ívafi. 
Döring (2014, án bls.) skoðaði einnig hvaða áherslur væri að finna í 
rannsóknum á sexting með því að rýna 50 greinar sem birtar höfðu verið um 
sexting á árunum 2009-2013. Rýnt var í hvernig fjallað var um sexting, hvort 
háttsemin væri talin skaðleg eða hvort hún hefði einhver tækifæri í för með 
sér. Um 79% greinanna fjölluðu um sexting sem áhættuhegðun og tengdu 
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hana við áhættuhegðun í kynlífi, kynferðislega hlutgervingu, ofbeldi og 
einelti.  

Í andstöðu við mikla neikvæða umræðu um sexting og að um 
frávikshegðun sé að ræða þá tekur Döring (2014, án bls.) fram að einnig megi 
í greinunum sem rýndar voru sjá fræðilega umræðu vera að færast í þá átt að 
sexting sé eðlilegt athæfi í rómantískum samböndum á meðal bæði unglinga 
og fullorðinna. Eftir því sem einstaklingar eldast þá eru fleiri sem líta á 
sexting sem eðlilegan þátt í kynlífssambandi og er sexting orðið hluti af 
kynlífshegðun fullorðinna sem eru í föstu sambandi. Þar sem fleiri fullorðnir 
stunda sexting en unglingar er ekki hægt að kenna þroskaleysi og 
dómgreindarbresti unglingsáranna um að þeir stundi sexting og mestar líkur 
eru á að einstaklingar stundi sexting ef þeir eru í föstu sambandi (Döring, 
2014, án bls.). 

5.7 Kynjamunur á sexting 
Ringrose o.fl. (2012, bls. 6) gerðu eigindlega rannsókn til að skoða sexting 
meðal unglinga og þátt snjalltækja í tengslaneti unglinga. Rætt var við 35 
nemendur í rýnihópum og í framhaldinu 22 þeirra með djúpviðtölum. 
Nemendurnir voru á aldrinum 12-15 ára, og fylgst var með Facebooksíðum 
þeirra auk þess sem rætt var við kennara og annað starfsfólk skólanna sem 
nemendurnir voru í. Fram kom í niðurstöðum að unglingar verða fyrir 
miklum þrýstingi frá félögum sínum á samskiptamiðlum um að taka þátt í 
sexting, oft í svo miklum mæli að um áreiti, þvingun eða einelti er að ræða. 
Þessi þrýstingur beinist mun frekar að stúlkum en drengjum, og gerðar eru 
miklar kröfur til stúlkna um að þær sendi strákum myndir af sér þar sem 
kynþokki þeirra fær að njóta sín (Ringrose o.fl., 2012, bls. 7). Stúlkur eru 
einnig mjög oft beðnar um að framkvæma margvíslegar kynferðislegar 
athafnir með drengjum, oft eru teknar myndir eða myndskeið af slíkum 
athöfnum ýmist með eða án vitundar stúlknanna og með nýjustu tækni er 
orðið auðveldara að dreifa slíku efni á internetinu (Ringrose o.fl., 2012, bls. 
31- 35).  

Einnig mátti sjá að ólík viðmið ríkja um kynlífsathafnir stúlkna og 
drengja. Kynlíf drengja er litið jákvæðum augum, þeir státa sig af 
kynferðislegum afrekum sínum og fá hrós fyrir. Þeir drengir sem ekki taka 
þátt eða segja ekki frá kynlífsafrekum sínum geta jafnvel átt á hættu að vera 
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útskúfaðir. Um stúlkurnar gildir hins vegar annað lögmál, þær eru undir 
miklum þrýstingi að senda drengjum kynferðislegt efni í gegnum internetið 
og að stunda kynlíf, en þær eiga hins vegar á hættu að fá á sig druslustimpil 
ef þær láta verða af því og stunda sexting eða kynlíf (Ringrose o.fl., 2012, 
bls. 7).  

Eins og fram kom í rannsókn Ringrose o.fl. (2012, bls. 7) eru ólík viðhorf 
gagnvart kynlífsathöfnum stúlkna og drengja. Þennan kynjamun má einnig 
sjá í rannsókn Walker o.fl. (2013, bls. 698), en þar var um að ræða eigindlega 
rannsókn sem kannaði viðhorf unglinga til sexting. Tekin voru djúpviðtöl við 
33 ástralska unglinga á aldrinum 15-20 ára. Kynjahlutfallið var nokkuð jafnt 
eða 18 stúlkur og 15 drengir. Í þessari rannsókn kom fram að kyn unglinga 
hefur áhrif á hvaða augum þeir líta sexting og styðja niðurstöðurnar 
hugmyndir um að þann tvískinnung sem ríkir milli kynjanna þar sem drengir 
eru litnir jákvæðum augum fyrir að stunda kynlíf en litið er jákvætt á stúlkur 
fyrir að vera „góðar stelpur“ og segja nei við kynlífi. Einnig eiga stúlkur í 
vanda sem fólginn er í því að ef þær taka þátt í sexting eiga þær á hættu að 
vera stimplaðar druslur en ef þær gera það ekki eiga þær á hættu að vera 
útskúfaðar. Fram kom að fáir drengir urðu fyrir neikvæðum áhrifum eða 
afleiðingum af sexting. Engu að síður voru dæmi um drengi sem höfðu séð 
eftir að senda sexting sem innihélt mynd af þeim eða höfðu dreift mynd af 
stúlku án hennar samþykkis. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom einnig fram 
að flestir unglinganna taka þátt í sexting vegna þrýstings frá öðrum og 
niðurstöðurnar studdu einnig hugmyndir um að samskiptamiðlar séu 
markvisst notaðir við kynbundið ofbeldi gegn stúlkum þar sem þær eru 
áreittar, beittar þrýstingi og kúgun (Walker o.fl., bls. 700). 

Fleiri rannsóknir hafa sýnt að munur er á því hvernig kynin upplifa 
sexting. Rannsókn, sem gerð var árið 2014 í þremur borgum í 
Bandaríkjunum, þar sem úrtakið var 26 drengir og 25 stúlkur á aldrinum 
12-18 ára, sýndi að ekki var kynjamunur á því hvort þau stunduðu sexting 
eða ekki. Hins vegar upplifðu stúlkurnar mikið frekar að vera dæmdar 
neikvætt af jafningjum og umhverfi sínu fyrir það að stunda sexting heldur en 
drengirnir. Stúlkunum fannst þær vera undir þrýstingi frá jafnöldrum sínum 
um að senda af sér myndir og var það meginástæðan fyrir því þær stunduðu 
sexting. Eins og í rannsóknunum sem fjallað var um hér að framan upplifðu 
stúlkurnar í þessari rannsókn einnig að vera bæði dæmdar fyrir að stunda 
sexting og einnig ef þær vildu ekki stunda sexting (Lippman og Campell, 
2014, bls. 371-372).  
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5.8 Neikvæðar afleiðingar af sexting 
Temple, Le, van den Berg, Ling, Paul og Temple, (2014, bls. 33-34) könnuðu 
hvort unglingar sem stunduðu sexting væru líklegri til að eiga i sálrænum 
erfiðleikum heldur en þeir sem ekki stunda sexting. Kannað var hvort 
einkenni þunglyndis eða kvíða, áfengis- eða vímuefnaneysla og hvatvísi væru 
algengari hjá þeim sem stunda sexting. Úrtak rannsóknarinnar var 937 
bandarískir unglingar á aldrinum 14-18 ára og var kynjahlutfallið nokkuð 
jafnt eða 57% stúlkur (Temple o.fl., 2014, bls. 34). Niðurstöður 
rannsóknarinnar sýndu að tengsl voru milli sexting og vímuefnaneyslu og 
hvatvísi (e. impulsivity) en þær sýndu ekki fram á tengsl á milli sexting og 
andlegra kvilla eins og kvíða og þunglyndis. Höfundar telja því að ráðgjafar 
sem vinna að forvörnum fyrir unglinga þurfi að vera vakandi fyrir 
tengslunum á milli sexting og hvatvísi og þar með auknum líkum á 
áhættuhegðun frekar en að beina sjónum sínum að sálfræðilegum þáttum eins 
og kvíða og þunglyndi af völdum sexting (Temple o.fl., 2014, bls. 35).  

Í annarri bandarískri rannsókn könnuðu Gordon-Messer, Bauermeister, 
Grodzinski og Zimmerman (2013, bls. 301) tengsl sexting hegðunar og 
andlegrar líðanar. Þátttakendurnir voru 3.447 einstaklingar á aldrinum 18-24 
ára, sem svöruðu spurningalistum um sextinghegðun sína. Fram kom að 30% 
þátttakenda í rannsókninni höfðu sent sextingskilaboð og 41% hafði fengið 
slík skilaboð send. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til að sexting væri 
oftast stundað gagnkvæmt á milli einstaklinga og styðja þannig aðrar 
rannsóknir sem nefndar hafa verið hér að framan, sem benda til þess að 
sexting sé stundað á milli para sem hluti af kynlífshegðun. Einnig kom fram 
að þeir sem stunda kynlíf eru líklegri til að stunda sexting (Gordon-Messer 
o.fl., bls. 304-305). Niðurstöðurnar bentu ekki til þess að tengsl væru á milli 
sexting og kvíða, þunglyndis og lægra sjálfsmats. Engu að síður nefna 
höfundar að undir ákveðnum kringumstæðum geti sexting leitt til andlegrar 
vanlíðunar og á það sérstaklega við ef þrýst er á einstaklinga að senda sexting 
og ef sexting efni er dreift án samþykkis (Gordon-Messer o.fl., bls. 305). 

Livingstone og Görzig (2014, bls. 7) rannsökuðu áhættuþætti og 
mögulegan skaða sem einstaklingar sem stunda sexting gætu orðið fyrir. 
Rannsóknin var unnin upp úr EU Kids Online 2011 rannsókninni sem hér 
hefur áður verið minnst á. Úrtakið valið af handahófi, 25.000 evrópskir 
einstaklingar á aldrinum 9-16 ára sem notuðu internetið. Tekin voru viðtöl 
við þátttakendur og þeir svöruðu spurningalistum. Í þeim hluta 
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rannsóknarinnar sem snéri að málefnum tengdu kynlífi, eins og sexting, voru 
þátttakendur á aldrinum 11-16 ára. Rannsóknin leitaðist við að finna þá þætti 
sem leiddu til áhættu og þá þætti sem leiddu til skaða með það að markmiði 
að geta sagt fyrir um hvaða einstaklingar væru í mestri hættu á að hljóta 
skaða af sextingskilaboðum (Livingstone og Görzig, 2014, bls. 11-12). 
Niðurstöður rannsóknarinnar voru að líkurnar á að fá send sextingskilaboð 
aukast eftir því sem einstaklingurinn eldist, einnig voru meiri líkur á að þeir 
sem eru áhættusæknir (e. sensation seeking) og einstaklingar með sálfræðileg 
vandamál fengju send sexting skilaboð. Einnig kom fram að þeir sem stunda 
áhættuhegðun bæði á internetinu og utan þess eru líklegri til að fá sent 
sexting. Ekki fannst marktækur kynjamunur í niðurstöðunum. Því yngri sem 
unglingar eru þegar þeir fá send sextingskilaboð því líklegra er að þeir upplifi 
sexting á neikvæðan hátt og líði illa yfir þeim. Það á einnig frekar við um 
stúlkur, einstaklinga með sálræna erfiðleika og þá sem sýna mikla 
áhættusækni (Livingstone og Görzig, 2014, bls. 12). 
Þó að algengt sé að sexting sé stundað á milli para og í trúnaði þeirra á 

milli þá er það ekki alltaf raunin. Mikilvægt er að gera skýran greinarmun á 
því hvort sexting eigi sér stað í trúnaði og með samþykki beggja aðila eða 
hvort verið sé að þröngva einstaklingum í að taka þátt í sexting (Walrave 
o.fl., 2015, bls. 797; Döring, 2014, án bls.).  

Drouin, Ross og Tobin (2015, bls. 149) gerðu rannsókn í Bandaríkjunum 
til að kanna tengslin á milli þess að vera þvingaður til að senda sexting 
skilaboð og ofbeldis í parasamböndum, andlegrar heilsu og 
áfallastreitueinkenna. 480 einstaklingar með meðalaldurinn 20 ár svöruðu 
rafrænum spurningalistum. Í ljós kom að um fimmtungur hafði sent 
sextingskilaboð til kærustu / kærasta vegna þrýstings frá hinum aðilanum í 
sambandinu (Drouin o.fl., 2015, bls. 198). Algengara var að þrýstingurinn til 
að senda væri í formi síendurtekinna óska um sexting eða viðkomandi fannst 
hann / hún bera skylda til að senda sexting frekar en að um líkamlega 
valdbeitingu væri að ræða. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu tengsl á milli 
þess að vera þvingaður til senda sexting skilaboð og þunglyndis, kvíða og 
einkenna áfallastreitu hjá báðum kynjum (Drouin o.fl., 2015, bls. 202). 
Einnig kom fram í niðurstöðum að konur fundu meira fyrir einkennum 
áfallastreitu á meðan á rannsókninni stóð heldur en þegar atvikin sem um 
ræddi áttu sér stað. Höfundar töldu það geta m.a. stafað af ótta kvennanna við 
að það sextingefni sem þær hefðu sent frá sér kæmist í frekari dreifingu. Ótti 
karlmanna er hins vegar ekki sá sami þar sem litið er á sexting efni sem dreift 
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er af karlmönnum sem jákvætt og þeim til framdráttar á kynlífssviðinu 
(Drouin o.fl., 2015, bls. 203). Rannsóknin leiddi einnig í ljós að þvingun til 
að stunda sexting er orðinn einn þáttur sem notaður er til að beita ofbeldi í 
parasamböndum (Drouin o.fl., 2015, bls. 197).  

Að stunda sexting getur haft margvíslegar neikvæðar afleiðingar. Ein 
þeirra er það sem nefnt hefur verið hrelliklám eða hefndarklám (e. revenge 
porn). Hrelliklám felst í að myndum eða myndskeiðum er dreift án 
samþykkis þess sem er á myndunum. Myndefnið inniheldur kynferðislegar 
myndir, nektarmyndir eða jafnvel kynmök, og það er tekið eða sent í trúnaði 
á milli einstaklinga en fer svo í dreifingu án samþykkis eða vitundar þess sem 
er á myndunum, oft í kjölfar sambandsslita eða gremju (Goldberg, 2014, bls. 
18; Linkous, 2014, bls. 3). Hrelliklám getur einnig falist í myndefni sem búið 
er til án vitundar þess sem er á myndunum, t.d. með földum myndavélum og 
myndum af kynferðisofbeldi, og myndefnið fer svo í framhaldinu í dreifingu 
(Franks, 2016, bls. 55). 

Sá sem sendir af sér mynd eða skilaboð getur ekki verið viss um hvar þau 
enda eða hvað viðtakandinn gerir við þau, hvort þau fari til þriðja aðila og 
síðan í dreifingu á internetinu (Srinivas, White og Omar, 2011, bls. 327-330). 
Í rannsókn sem Drouin, Vogel, Surbey og Stills (2013, bls. 29) gerðu kom 
fram að 3% þeirra sem voru í föstu sambandi viðurkenndu að hafa áframsent 
sexting af kærustu eða kærasta til þriðja aðila. Hlutfallið hækkaði upp í 15% 
ef einstaklingurinn skilgreindi sig ekki vera í föstu sambandi með 
viðkomandi. Drengir eiga það einnig til að skiptast á sextingefni til að monta 
sig og sanna ágæti sitt í samskiptum við hitt kynið. Efninu er þá gjarnan 
dreift áfram til þriðja aðila og þá oft með niðrandi athugasemdum sem geta 
haft í för með sér áreiti og einelti gagnvart stúlkunni sem um ræðir (Walrave 
o.fl., 2015, bls. 798).  
Þegar sextingefni fer í dreifingu getur það haft í för með sér niðurlægingu 

fyrir þolandann. Einstaklingar sem eru á myndunum geta upplifað mikla 
skömm og vanlíðan sem jafnvel getur endað með sjálfsvígi (Srinivas o.fl., 
2011, bls. 327-330). Einnig er algengt er að stúlkunum sjálfum sé kennt um 
ef myndir af þeim fara í dreifingu án þeirrar vitundar, þær hafi átt að gæta sín 
betur eða hafi boðið upp á vandamálið með því að senda sexting, jafnvel þó 
að skilaboðin hafi upphaflega verið send í trausti og trúnaði (Mascheroni og 
Cuman, 2014, bls. 33).  

Í kjölfar tækninýjunga sem gera dreifingu á kynferðislegu efni auðveldari 
hafa sprottið upp síður sem hafa það að markmiði að safna kynferðislegu 
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myndefni sem birt er án samþykkis og jafnvel án vitundar þess sem er á 
myndunum, þolendunum til ómælds skaða. Til að reyna að bregðast við 
þessari þróun eru víða eru komin lög um hrelliklám svo hægt sé að sækja til 
saka þá sem gerast sekir um slíkt athæfi. Víða vantar samt enn upp á skilning 
á hrelliklámi og hversu nauðsynlegt er að gera breytingar á lögum til að 
fórnalömb hrellikláms geti leitað réttar síns (Citron og Franks, 2014, bls. 353; 
Franks, 2016, bls. 57).  

5.9 Samantekt 
Fyrir flesta er notkun samskiptamiðla jákvæð en hún á sér líka neikvæðar 
hliðar. Einstaklingar sem standa höllum fæti og eiga t.d. í sálrænum 
erfiðleikum eru líklegri til að verða fyrir neikvæðum áhrifum af notkun 
samskiptamiðla. Tengsl notkunar á samskiptamiðlum og óttans við að missa 
af, þunglyndis, kvíða, svefntruflana og neteineltis eru vissulega til staðar. Í 
þeim rannsóknum sem hér hafa verið skoðaðar hefur ekki verið hægt að sýna 
fram á orsakasamband á milli samskiptamiðla og kvíða eða þunglyndis. Ekki 
liggur ljóst fyrir hvort einstaklingar með kvíða eða þunglyndi séu líklegri til 
að nota samskiptamiðla meira en aðrir eða hvort notkun samskiptamiðlanna 
valdi því að einstaklingar sýna frekar einkenni þunglyndis og/eða kvíða. Það 
sama má segja um svefntruflanirnar, þar liggur ekki ljóst fyrir um hvort 
notkun samskiptamiðla valdi svefntruflunum eða hvort að þeir sem eiga við 
svefntruflanir sæki frekar í notkun samskiptamiðla m.a. vegna þess þeir geta 
ekki sofið. Allir þeir sem nota samskiptamiðla geta átt á hættu að verða fyrir 
neteinelti, en þeir sem nota samskiptamiðla mikið, gefa upp mikið af 
persónuupplýsingum, hafa orðið fyrir einelti utan internetsins eða hafa lagt 
aðra í einelti, eru líklegri til að verða þolendur neteineltis.  

Eftir því sem einstaklingar eldast aukast líkurnar á að þeir fái send sexting 
skilaboð, sama á við ef þeir eiga við sálræna erfiðleika að etja. Yngri 
unglingar af báðum kynjum og unglingsstúlkur eru líklegri til að upplifa 
skaða af því að fá send slík skilaboð. Ólík viðhorf gilda um kynlífshegðun 
stúlkna og drengja. Kynlífshegðun drengja er litin jákvæðum augum og þeir 
mega státa sig af afrekum sínum á því sviði, stúlkur eiga hins vegar að vera 
stilltar og góðar. Á sama tíma verða þær oft fyrir miklum þrýstingi um að 
sýna kynþokka sinn og taka þátt í sexting, en ef þær láta undan þrýstingnum 
er druslustimpillinn oft skammt undan. Ein af neikvæðum hliðum 
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sextingskilaboða er það sem nefnt hefur verið hrelliklám, myndefni sem fer í 
dreifingu án samþykkis þess sem er á myndunum, og getur í framhaldi valdið 
ómældum skaða. Víða vantar enn upp á þekkingu og skilning á eðli 
hrellikláms og einnig þarf víða að breyta lögum svo þolendur hrellikláms geti 
leitað réttar síns.  
Þar sem vandamál tengd notkun samskiptamiðla geta verið mörg og sum 

hver alvarleg er mikilvægt að huga að kennslu og forvörnum svo stuðla megi 
að sem öruggastri notkun unglinga á samskiptamiðlum. Í næsta kafla verður 
kannað hvað rannsóknir segja að mikilvægt sé að hafa í huga þegar kemur að 
fræðslu um notkun samskiptamiðla. 
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6. Kennsla og forvarnir  
Af umfjöllun um neikvæðar afleiðingar af notkun samskiptamiðla hér að 
framan er ljóst að ábyrgð foreldra, kennara og annarra sem vinna með 
börnum og unglingum er mikil. Margir unglingar hafa sjálfir takmarkaða getu 
til að setja sér reglur, eru viðkvæmir fyrir hópþrýstingi og þurfa því 
leiðbeiningar og aðstoð fullorðinna til að draga úr líkum á neikvæðri reynslu 
af samskiptamiðlum (O´Keeffe o.fl., 2011, bls. 800).  

Umræður, rannsóknir og forvarnir vegna áhættu og skaða sem unglingar 
geta orðið fyrir með því að nota internetið hefur aukist á undanförnum árum. 
Örar tæknibreytingar hafa gert foreldrum, kennurum og öðrum þeim sem 
vinna með unglingum erfiðara með að fylgjast með og átta sig á þeim hættum 
og áskorunum sem unglingum getur stafað af internetinu og þar með að vinna 
að forvörnum (Livingstone og Görzig, 2014, bls. 13). Oft og tíðum ná 
foreldrar og kennarar ekki að fylgjast með og tileinka sér tækninýjungar og 
örar breytingar á þeim samskiptamiðlum sem unglingarnir nota og hafa 
jafnvel ekki tíma til að fylgjast með öllu því sem unglingar eru að gera á 
internetinu (O ́Keeffe o.fl.,2011, bls. 801). 

Í þessum kafla verður fjallað um mikilvægi þess að foreldrar og kennarar 
kynni sér samskiptamiðla vel, að þeir séu tilbúnir að leiðbeina, tilbúnir að 
taka þátt í umræðum um notkun þeirra, að þeir hafi einnig þekkingu á hverjar 
hætturnar geti verið, og hvernig vinna megi með börnum og unglingum að 
því að minnka hættuna á að þeir verði fyrir neikvæðri reynslu á internetinu. 
Fjallað verður um þau tilmæli sem komið hafa í kjölfar rannsókna á notkun 
unglinga á samskiptamiðlum. Einnig verður skoðað hvaða áherslur er að 
finna í aðalnámskrá um þessi málefni og hvað sé gert ráð fyrir að kennarar á 
Íslandi leggi áherslu á þegar kemur að samskiptum nemenda á internetinu. 

6.1 Aðalnámskrá  
Þar sem notkun samskiptamiðla getur haft í för með sér ýmsar neikvæðar 
afleiðingar hafa áhyggjur af þessum afleiðingum einnig aukist. Stjórnvöld 
víða um heim beina sjónum sínum í auknum mæli að verkefnum sem miða að 
því að auka öryggi barna á internetinu svo þau geti notið þeirra fjölmörgu 
kosta sem internetið hefur upp á að bjóða. Hlutverk skóla í þessu sambandi er 
að taka þátt í að kenna ábyrga netnotkun og einnig að undirbúa nemendur 
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fyrir þátttöku í samfélaginu. Það má því segja að skólar 21. aldarinnar hafi 
einnig það hlutverk að kenna nemendum sínum ábyrga og örugga notkun 
samskiptamiðla. Í mörgum löndum Evrópu er kveðið á um kennslu í ábyrgri 
netnotkun í námskrám og miðlalæsi er talin nauðsynlegur þáttur í að vera 
virkur þegn í upplýsingasamfélagi. Þar sem börn og unglingar hafa mörg hver 
ekki þekkingu og hæfni til að forðast hætturnar sem geta fylgt notkun 
samskiptamiðla þá er nauðsynlegt að miðlamennt og miðlalæsi feli í sér 
kennslu í öruggri og ábyrgri notkun samskiptamiðla (Vanderhoven, 
Schellens, Vanderlinde og Valcke, 2016, bls. 460-461).  

Í íslenskri aðalnámskrá grunnskóla 2011 er hvergi að finna sérstakan kafla 
sem snýr að kennslu í samskiptum nemenda á internetinu en efninu er þó 
gerð skil víða í texta. Fjallað er um mikilvægi þess að kenna ábyrga 
netnotkun í kaflanum um Upplýsinga- og tæknimennt og víða er að finna 
áherslur um mikilvægi þess að kenna ábyrg og góð samskipti og að undirbúa 
nemendur sem best fyrir þátttöku í samfélaginu. Þar má nefna að eitt af 
menntagildum samfélagsgreina er að efla hæfni nemenda til að geta átt í 
innihaldsríkum og góðum samskiptum við aðra og geta virt þær reglur og þau 
gildi sem ríkja í samskiptum. Í kennslu í siðfræði á að kenna nemendum að 
ræða saman um siðferðisleg álitamál og hlutverk lífsleikni og 
þjóðfélagsfræðigreinanna eru m.a. að efla sjálfsmynd nemenda á 
unglingsárum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 195-196). 
Allir þessir þættir tengjast með einum eða öðrum hætti samskiptum á 
internetinu.  

Í kaflanum um Upplýsinga- og tæknimennt kemur fram að nám í 
upplýsinga- og tæknimennt eigi m.a. að fela í sér miðlamennt, tölvunotkun og 
upplýsinga- og samskiptatækni. Með hugtökunum miðlalæsi og 
upplýsingalæsi er átt við getu nemenda til að auka þekkingu sína með því að 
átta sig á hvaða upplýsingar eru nauðsynlegar, hvernig eigi að finna þær og 
geta svo í framhaldinu lagt gagnrýnið mat á þær og miðlað þeim áfram. 
Upplýsingalæsi og miðlalæsi felst einnig í því að nemendur læri siðferðisleg 
viðmið um höfundarrétt og noti og miðli upplýsingum í samræmi við þau 
viðmið. Einnig kemur fram að nemendur eiga að þekkja helstu reglur og 
leiðir til öruggra stafrænna samskipta og virða siðferði í meðferð upplýsinga 
og miðlun þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 224-225). 
Samkvæmt hæfniviðmiðum við lok grunnskóla eiga nemendur m.a. að geta 
beitt gagnrýnni hugsun við meðhöndlun upplýsinga og sýnt ábyrgð við 
miðlun og dreifingu upplýsinga, hvort sem um persónulegar upplýsingar eða 
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heimildir tengdar námi er að ræða. Nemendur eiga að geta nýtt 
samskiptamiðla af ábyrgð og vera meðvitaðir um eigin siðferðislega ábyrgð 
sína við netnotkun og geta unnið í samræmi við settar reglur um ábyrga 
netnotkun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 226-228). Af 
þessu má sjá að kennarar gegna mikilvægu hlutverki í að kenna nemendum 
ábyrg og góð samskipti á internetinu og á samskiptamiðlum en þar sem 
aðalnámskrá fjallar einungis um fræðslu um netsamskipti í mjög víðu 
samhengi verða kennararnir sjálfir að afla sér upplýsinga um hvað sé 
mikilvægt að fjalla um til að ná fram markmiðum aðalnámskrár.  

6.2 Fræðsla um netöryggi 
Í EU Kids Online könnuninni árið 2011 voru tekin saman atriði sem talin eru 
nauðsynleg þegar kemur að stefnumótun og fræðslu varðandi netöryggismál 
barna og unglinga (Livingstone o.fl., 2011, bls. 103). Síðar gerðu O’Neill og 
Staksrud skýrslu um netöryggismál barna árið 2014 en hún byggði einnig á 
gögnum úr EU Kids Online rannsókninni og fleiri tengdum rannsóknum á 
vegum EU Kids Online (O’Neill og Staksrud, 2014, bls. 5). 

EU Kids Online rannsóknarteymið leggur m.a. áherslu á að í skólum sé 
fræðsluefni sem henti hverjum aldurshópi fyrir sig. Rannsóknarteymið telur 
nauðsynlegt er að hefja kennslu um netöryggismál snemma á skólagöngunni 
þar sem aldur barna sem nota internetið er alltaf að færast neðar. Einnig nefna 
þau að nauðsynlegt sé að fræðslan haldi í við öra þróun og breytingar sem er 
á netnotkun barna og unglinga. Kennarar þurfi að fylgjast vel með og hafa 
þekkingu á netöryggismálum og þeim miðlum sem nemendur nota. EU  Kids 
Online rannsóknarteymið telur mikilvægt að kenna nemendum að nota 
öryggisstillingar sem eru í boði á samskiptamiðlum og stjórna því hverjir sjái 
og geti fylgst með því sem sett er á samskiptamiðlana. Nálgast þurfi fræðslu í 
samráði við nemendur og reyna eftir bestu getu að leiða þeim fyrir sjónir að 
öryggi á netinu skipti þá máli en sé ekki til þess gert að takmarka möguleika 
þeirra á að hafa samskipti við aðra. Leggja þurfi áherslu á að kenna 
nemendum að taka ábyrgð og vera gagnrýnir á það sem þeir setja á internetið 
og vera meðvitaðir um hvaða áhrif það getur haft í för með sér (Livingstone 
o.fl., 2011, bls. 150).  

Í skýrslu O’Neill og Staksrud um netöryggismál sem nefnd var hér að 
framan kom fram að mikilvægt sé að nemendur og foreldrar fái fræðslu sem 
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hefur það að markmiði að draga úr skaðlegri hegðun nemenda á internetinu 
þar sem þeir eru að valda hver öðrum vanlíðan og skaða t.d. með neteinelti, 
myndbirtingum án samþykkis, áreiti ýmiskonar og hópþrýstingi. Samkvæmt  
O’Neill og Staksrud þarf að fræða nemendur og foreldra m.a. um hlutverk 
þolenda og gerenda í slíkum málum. Samræða þarf að fara fram á milli 
nemenda og kennara til að fá fram skoðanir nemenda á því hvernig þeim 
finnist að eigi að taka á neteineltismálum og hvernig eigi að reyna að koma í 
veg fyrir þau. Einnig telja þau nauðsynlegt að skólar komi sér upp 
aðgerðaáætlun um hvernig sé tekið á málum eins og neteinelti og fleiri 
brotum sem fara fram á internetinu (O’Neill og Staksrud, 2014, bls. 19). 

Foreldrar bera einnig ríka ábyrgð, enda fer mest netnotkun barna og 
unglinga fram inni á heimilum. Að mati EU Kids Online teymisins er 
nauðsynlegt fyrir foreldra að fylgjast með og þekkja hvaða áhættur geta fylgt 
netnotkun og notkun samskiptamiðla. Foreldrar eru hvattir til að hlusta á 
börnin sín þegar þau segja skoðanir sínar og hvernig þau upplifa það sem 
gerist á internetinu og til að taka þátt í netnotkun þeirra. Foreldrar og börn 
þurfa að geta átt jákvæða og uppbyggilega samræðu um það sem gerist á 
internetinu með það að markmiði að styrkja börnin til framtíðar. Foreldrum er 
ráðlagt að leiðbeina börnum sínum með samræðu um hvernig best sé að 
umgangast internetið og hvernig þau geti tekist á við erfiðar aðstæður sem 
þau kunna að upplifa á internetinu. Sú leið er talin betri en að halda þeim frá 
áhættum internetsins með boðum og bönnum. Að draga úr hættu á 
neikvæðum upplifunum á internetinu með því að takmarka netnotkun getur 
dregið úr færni þeirra og möguleikanum á að læra og njóta jákvæðs ávinnings 
sem internetið getur haft upp á að bjóða. Síðast enn ekki síst er foreldrum 
ráðlagt að líta jákvæðum augum á internetið, notkun þess geti haft fjölmarga 
kosti og tækifæri í för með sér fyrir börn og unglinga (O’Neill og Staksrud, 
2014, bls. 13). 

Í f ramhaldi af Net chi ldren go mobile könnuninni set tu 
framkvæmdaraðilar hennar fram tilmæli um leiðir sem geta stuðlað að auknu 
netöryggi barna og unglinga. Samkvæmt þeim hefur tilkoma snjallsíma haft 
veruleg áhrif á netnotkun barna og unglinga, hún sé orðin mun meira 
einkamál hvers og eins og án eftirlits foreldra, sem leiðir af sér að mun meira 
reynir á að foreldrar ræði við börn sín um netnotkun þeirra og finni 
sameiginlega leiðir til að stuðla að sem mestu netöryggi (Mascheroni og 
Cuman, 2014, bls. 40). Stór þáttur í að auka netöryggi barna er að virða 
aldurstakmörk sem sett eru á samskiptamiðla, yfirleitt er miðað við 13 ár. 
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Einnig kemur fram að nauðsynlegt sé að hafa tækin sem börnin nota til að 
fara á internetið þannig að hægt sé að stilla og stjórna aðgangi barnanna með 
einföldum hætti (Mascheroni og Cuman, 2014, bls. 44). Skólinn þarf að taka 
virkan þátt í að upplýsa og kenna nemendum hvernig þeir verja sig á netinu 
og kenna þarf nemendum að nota öryggisstillingar á tækjunum sem þeir nota 
og á samskiptamiðlunum sem eru til þess að auka öryggi þeirra (Mascheroni 
og Cuman, 2014, bls. 20). Nemendur þurfa fræðslu um hvað sé við hæfi að 
setja á internetið, hversu mikið af upplýsingum þeir megi gefa upp og birta. 
Einnig er nauðsynlegt að kenna þeim að umgangast og virða einkalíf og efni 
hvers annars (Mascheroni og Cuman, 2014, bls. 20). Það er ekki bara stúlkna 
að taka ábyrgð og taka ekki af sér myndir sem þær vilja ekki að fari í frekari 
dreifingu. Drengir eiga líka að taka ábyrgð og sýna virðingu og vera ekki að 
dreifa myndum án leyfis þess sem er á myndunum (Mascheroni og Cuman, 
2014, bls. 32). Framkvæmdaraðilar Net children go mobile mæla einnig með 
að kenna börnunum að það er allt í lagi að vera ekki nettengdur og ekki þurfi 
að svara öllum skilaboðum um hæl. Mörgum gengur illa að hafa stjórn og 
stöðugar tilkynningar um að eitthvað sé að gerast á samskiptamiðlum valda 
truflun og álagi (Mascheroni og Cuman, 2014, bls. 36). Loks hvetja 
framkvæmdaraðilar könnunarinnar til þess að herferðir gegn neteinelti þurfi 
að taka á notkun samskiptamiðla og snjallsíma og hvetja til ábyrgrar notkunar 
(Mascheroni og Cuman, 2014, bls. 28-29). 

Xie og Kang (2015, bls. 405) benda á í grein sinni sem fjallað var um í 
kafla 3.5, að foreldrar og kennarar þurfi að leiðbeina unglingum um hvernig 
þeir geti tjáð sig á samskiptamiðlum og reyna að leiða þeim fyrir sjónir að 
með of miklum upplýsingum geti þeir boðið hættunni heim og aukið líkur á 
t.d. neteinelti og því að rangar upplýsingar eða sögusagnir dreifist um þá á 
internetinu. Með því að leiðbeina þeim um hvernig þeir geti stillt 
samskiptamiðla sína og gætt þess hvaða persónuupplýsingar þeir gefi upp 
megi draga verulega úr hættunni á neikvæðri reynslu á samskiptamiðlum.  

Dredge o.fl. (2014, bls. 21) gerðu rannsókn sem fjallað var um í kaflanum 
um neteinelti þar sem þau könnuðu hvort upplýsingar sem unglingar settu á 
Facebook síður sínar gætu átt þátt í að auka líkurnar á að verða fyrir 
neteinelti. Í niðurstöðum þeirra kom fram að nokkrir áhættuþættir gætu aukið 
líkurnar á því að verða fyrir neteinelti, eins og að gefa upp heimabæ, að eiga 
marga vini á samskiptamiðlum, að fylgja öðrum notendum samskiptamiðla, 
að setja oft ummæli á veggi samskiptamiðla, og að setja neikvæð ummæli á 
samskiptamiðla. Einnig aukast líkurnar á að verða fyrir neteinelti ef 
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viðkomandi hefur verið þolandi eða gerandi í hefðbundnu einelti utan 
internetsins. Höfundar taka fram að með því að benda á þessa þætti sé ekki 
meiningin að draga úr ábyrgð gerenda í neteineltismálum og færa hana yfir á 
þolendur, heldur séu þetta þættir sem nauðsynlegt sé fyrir notendur 
samskiptamiðla að átta sig á og fyrir foreldra og kennara að hafa í huga þegar 
kemur að fræðslu um notkun og samskipti á samskiptamiðlum. 

6.3 Fræðsla um notkun samskiptamiðla 
Oberst o.fl. (2017, bls. 58) segja að foreldrar geri almennt ráð fyrir að tíminn 
sem unglingar verja á samskiptamiðlum segi til um það hvort unglingarnir 
verði fyrir neikvæðum áhrifum af þeim. Það er hins vegar nauðsynlegt fyrir 
foreldra og aðra sem vinna með unglingum að átta sig á að sálfræðileg 
vandamál hafa mikil áhrif á reynslu og upplifun unglinganna á internetinu. 
Hafa þarf í huga að ef einstaklingar glíma við sálfræðileg vandamál er 
nauðsynlegt að vinna með þau sérstaklega þar sem þau geta orðið þess 
valdandi að notkun einstaklinga á samskiptamiðlum fer úr böndunum. Einnig 
þarf að hafa í huga að unglingar sem eru uppteknir af því að vera að missa af 
einhverju ef þeir eru ekki tengdir við samskiptamiðla eru í mikilli hættu þar 
sem þeir hafa tilhneigingu til að nota samskiptamiðla óhóflega í leit sinni eftir 
sambandi og samþykki annarra. Forvarnarvinna með slíkum einstaklingum 
gæti m.a. falist í að efla félagsfærni þeirra og sjálfstraust. 

Thomée o.fl. (2011, bls. 10) benda á að tilkoma snjallsíma, þar sem hver 
og einn hefur möguleika á að vera tengdur við internetið hvar sem er og 
hvenær sem er, gerir auknar kröfur til einstaklinganna um að hafa stjórn á 
notkun sinni. Unglingar eru gjarnan uppteknir af því hvað félagarnir eru að 
gera og vilja fylgja straumnum, og því geta viðhorf til snjalltækjanotkunar 
verið mikilvægur þáttur í forvörnum. Að upplýsa börn og unglinga um 
mikilvægi góðs nætursvefns og að það geti verið gott að slökkva á símanum á 
ákveðnum tíma sólarhringsins eins og á nóttunni getur verið liður í hafa betri 
stjórn á notkuninni. Ef ákveðinn fjöldi einstaklinga gerir breytingar á notkun 
sinni t.d. notar símann ekki á nóttunni, þá dregur úr kröfunni um að allir verði 
að vera internettengdir og tilbúnir að taka þátt og svara allan sólarhringinn.  

Sem dæmi um skref í þessa átt hér á Íslandi má nefna viðmið um 
skjánotkun sem Samtök foreldrafélaga á Akureyri, fulltrúar frístundaráðs og 
fulltrúar ungmennaráðs hafa komið sér saman um. Vinna við gerð 
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viðmiðanna hófst á málþingi um skjánotkun sem haldið var í mars 2016 þar 
sem leitast var við að finna sameiginleg viðmið um hæfilegan skjátíma fyrir 
hvern aldurshóp. Niðurstöður þeirrar vinnu voru birtar á sérstökum 
ísskápsseglum, sambærilegum þeim sem hafa verið um útivistartíma barna og 
unglinga, sem dreift var á öll heimili á Akureyri (Akureyri, 2017). Einnig er 
að finna viðmið um skjátíma á heimasíðu SAFT, saft.is. 

6.4 Kynjafræðileg fræðsla 
Ringrose o.fl. (2012, bls. 55) settu fram tillögur að stefnu í fræðslumálum 
varðandi sexting. Í tillögum til skólasamfélagsins kom m.a. fram að 
skólanámskrár þyrftu að innihalda umfjöllun um málefni sem tengjast kyni 
og menningu og umfjöllun um kynferðisleg samskipti á milli kynjanna og þá 
áreitni sem þeim getur fylgt. 

Beina þarf athygli að tengslum neteineltis og kynferðislegra samskipta og 
kynferðislegrar áreitni. Fyrir stúlkur er þrýstingurinn um að taka þátt í sexting 
svo mikill að enginn munur er á því og einelti. Finna þarf leiðir fyrir 
nemendur að takast á við slíkt áreiti (Ringrose o.fl., 2012, bls. 55).  

Kennarar þurfa að vera í stakk búnir til að ræða kynferðisleg málefni við 
unglinga og geta leiðbeint um hvernig þeir geti tekist á við vandamál sem 
upp geta komið. Einnig þurfa kennarar að gera sér grein fyrir því að 
kynferðisleg áreitni getur átt sér stað á milli bekkjarfélaga og því þurfa þeir 
að hafa í huga að þeir geta á sama tíma verið að kenna þeim sem verður fyrir 
áreitninni og þeim sem áreitir kynferðislega. Kennsluefnið þarf að höfða til 
unglinganna og vera á því formi sem þeir geta samsamað sig við. Kennarar 
þurfa að vera meðvitaðir um hvaða miðla og aðferðir unglingarnir eru að nota 
hverju sinni. Mikilvægt er að hafa í huga að fræðsluefnið má ekki styrkja 
hugmyndir um að stúlkur sem verða fyrir neikvæðri reynslu á sexting geti 
sjálfum sér um kennt (Ringrose o.fl., 2012, bls. 55-56). Ringrose o.fl. (2012, 
bls. 57) nefna að foreldrar þurfi að gæta þess að virða einkalíf unglinganna 
sinna og í framhaldinu hvernig þeir haga eftirliti með netnotkun með tilliti til 
þess. Algengt er að verulega dragi úr eftirliti eftir því sem unglingurinn eldist 
en jafnframt aukast líkurnar á að unglingurinn fái sent eða taki þátt í sexting. 
Því þurfa foreldrar að vera opnir og tilbúnir að ræða kynferðisleg málefni við 
unglingana sína á jákvæðan hátt. Livingstone og Görzig (2014, bls. 13) telja 
einnig að hafa beri í huga hverjir séu í áhættuhópi fyrir því að verða fyrir 
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skaða af sexting og beina forvörnunum sérstaklega að þeim hópum hverju 
sinni. Þeir sem voru líklegri til að hljóta skaða af því að fá send sexting 
skilaboð voru yngri unglingar, stúlkur, einstaklingar með sálræna erfiðleika 
og þeir sem sýna mikla áhættusækni (Livingstone og Görzig, 2014, bls. 12). 

Eins og fram kom í kafla 5.6 um samskiptamiðla og sexting kannaði 
Döring (2014, án bls.) algengi sexting með því að rýna birtar greinar sem 
skrifaðar voru (flestar í Bandaríkjunum) um sexting á árunum 2009-2013. 
Eitt af því sem hún skoðaði var hvernig fræðslu um sexting hefði verið 
háttað. 10 greinar fjölluðu um það og byggðist fræðslan einkum upp á 
hræðsluáróðri, miklum líkum á neteinelti, að sexting gæti haft lagalegar 
afleiðingar í för með sér og að þeir sem verða fyrir neikvæðum afleiðingum 
af sexting geti sjálfum sér um kennt. Ráðleggingar varðandi sexting voru því 
að taka ekki þátt í athæfinu.  

Döring (2014, án bls.) og Lippman og Campbell (2016, bls. 381-383) 
mæla með að hverfa frá því að ráðleggja einungis þá lausn að stunda ekki 
sexting og kenna frekar hvernig stunda megi sexting með sem öruggustum 
hætti því ljóst er að margir unglingar stunda sexting þrátt fyrir að vita af 
neikvæðum afleiðingum sem það getur haft í för með sér. Unglingar skiptast 
sín á milli á ráðum til að auka öryggi sitt og þannig ætti fræðsla yfirvalda 
einnig að gera. 

Döring (2014, án bls.) segir að kennsla sem ætti að miða af því að kenna 
öruggara sexting fælist m.a. í að þjálfa nemendur í að standast hópþrýsting og 
geta þannig tekið sjálfstæða ákvörðun um hvort, hvernig og með hverjum 
þeir vilja stunda sexting. Einnig sé nauðsynlegt að sporna við neteinelti með 
öflugum hætti, bæði innan skólasamfélagsins og almennt í samfélaginu. 
Draga þarf úr fordómum og forðast refsingar vegna kynlífsathafna líkt og 
sexting sem stundaðar eru af einstaklingum sem hafa til þess aldur og eru 
með samþykki þeirra sem að því koma. Döring (2014, án bls.) bendir einnig á 
að nauðsynlegt sé að huga að mismunandi upplifun kynjanna af sexting og 
draga þurfi úr staðalímyndum kynjanna og forðast það að fórnarlömbum 
sexting sé kennt um ef illa fer. Frekar eigi að fræða unglinga um 
kynjamisrétti, kynbundið ofbeldi og þann tvískinnung sem ríkir á milli 
kynjanna þegar kemur að kynlífi og sexting. Auk þess þurfi að fræða og grípa 
til ráðstafana varðandi neteinelti, sérstaklega þarf að huga að stúlkum þegar 
verið er að dreifa sextingefni án þeirra samþykkis þar sem það getur verið 
hluti af einelti. 
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Walrave o.fl. (2015, bls. 804-805) taka í svipaðan streng og Döring (2014, 
án bls.) og Lippman og Campbell (2016, bls. 381-383) og vilja að fræðsla um 
sexting verði hluti af kynfræðslu unglinga. Það þýði ekki að predika um að 
unglingar eigi ekki að stunda sexting því sexting getur verið mikilvægur hluti 
af kynferðislegri tjáningu unglinga. Heldur eigi að kenna þeim hvernig þeir 
geti lágmarkað áhættuna á að lenda í slæmri reynslu með því að stunda 
sexting. Walrave o.fl. (2015, bls. 804-805) og Walker o.fl. (2013, bls. 700) 
telja að sérstaklega þurfi að kenna nemendum að takast á við hópþrýsting þar 
sem hann er einn af aðalástæðum þess að unglingar stunda sexting. Einnig sé 
nauðsynlegt að fjalla um traust á milli einstaklinga sem stunda sexting og að 
efni sé ekki dreift án samþykkis hlutaðeigandi. Auk þess sé mikilvægt að vera 
með fræðslu fyrir áhorfendur (e. bystander) og hvernig þeir geta gripið til 
aðgerða til að draga úr dreifingu sexting skilaboða. 

Livingstone og Göerzig (2014, bls. 12-13) benda á að þegar kemur að 
fræðslu um sexting sé mikilvægt að beina sjónum sérstaklega að þeim 
einstaklingum eða hópum sem mestar líkur eru á að verði fyrir neikvæðri 
reynslu eða skaða af sexting. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar þeirra eru 
það stúlkur frekar en drengir og einstaklingar sem eiga við sálræn vandamál 
að stríða, og því yngri sem einstaklingurinn er því meiri líkur eru til þess að 
hann verði fyrir neikvæðum áhrifum af sexting. 

6.5 Samvinna foreldra og skóla 
Vanderhoven, Schellens og Valcke (2016, bls. 247) gerðu rannsókn á því 
hvort þátttaka foreldra í átaksverkefni til að auka internetöryggi unglinga 
hefði meiri áhrif og skilaði betri árangri en að hafa foreldra ekki með. 207 
nemendur í fimm hollenskum skólum með meðalaldurinn 12,6 ár var 
handahófskennt skipt í tvo hópa þar sem annar hópurinn var með verkefni 
sem gerðu ráð fyrir þátttöku foreldra á meðan ekki var gert ráð fyrir þátttöku 
foreldra í hinum hópnum. Þátttaka foreldra fólst í að vinna heimaverkefni 
með börnum sínum og var markmiðið að meta hvort þátttaka foreldranna 
hefði áhrif á vitundarvakningu, fyrirætlanir og hegðun þegar kæmi að 
netöryggi unglinga (Vanderhoven o.fl., 2016, bls. 250). 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru að þátttaka foreldra hafði jákvæð áhrif 
þegar kom að því að vekja unglinga til umhugsunar um áhættur sem geta 
verið á internetinu og til að draga úr áhættuhegðun unglinga á internetinu s.s. 
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að birta of miklar persónuupplýsingar eða kynferðislegar upplýsingar á 
upphafssíðum samskiptamiðla. Einnig hafði þátttaka foreldra jákvæð áhrif og 
jók notkun unglinga á notkun á öryggisstillinga samskiptamiðla. Þátttaka 
foreldra dró einnig úr neikvæðri hegðun unglinga á internetinu sem hafði 
þegar verið byrjuð áður en rannsóknin hófst. Þátttaka foreldra skilaði betri 
árangri við að bæta internetöryggi drengja og er ástæðan að mati höfunda sú 
að foreldrar hafi meiri áhyggjur af internetöryggi stúlkna en drengja og eru 
mun duglegri að leiðbeina dætrum sínum um öryggismál á internetinu. 
Höfundar leggja áherslu á að nauðsynlegt sé að fræðsla um internetöryggi 
unglinga sé fyrir bæði kynin og að átaksverkefnin ættu að miða að því að 
foreldrar væru einnig þátttakendur í verkefnunum (Vanderhoven o.fl., 2016, 
bls. 258-259). Höfundar benda einnig á að fræðslu er gjarnan beint að 
almennu öryggi en ekki að samskiptamiðlum og því verði oft mikilvægir 
þættir sem tengjast þeim útundan (Vanderhoven o.fl., 2016, bls. 467) 

6.6 Samantekt 
Eitt af hlutverkum skóla 21. aldarinnar er að kenna örugga netnotkun og 
notkun samskiptamiðla. Ekki er talað sérstaklega um kennslu á 
samskiptamiðla í aðalnámskrá þótt víða megi finna umfjöllun sem tengist 
samskiptum unglinga almennt og um ábyrga netnotkun. Mikilvægt er að 
kenna nemendum að nota öryggisstillingar á samskiptamiðlum og að vera 
gagnrýnir á það sem þeir birta á samskiptamiðlum sínum. Einnig þarf að 
kenna nemendum að lesa efni annarra með gagnrýnum hætti. Kennarar og 
foreldrar þurfa að þekkja vel til samskiptamiðla og vera í stakk búnir að 
leiðbeina með jákvæðum hætti og taka þátt í umræðum sem tengjast notkun 
samskiptamiðla. Þeir þurfa að þekkja hætturnar sem fylgt geta notkun 
samskiptamiðla og skólar þurfa að vera þátttakendur í þeirri vinnu. Kennarar 
á mið- og unglingastigi þurfa að vera vel að sér og fylgjast með örum 
breytingum á notkun samskiptamiðla þar sem ákveðinn hluti foreldra er ekki 
í stakk búinn til að veita börnum sínum þessa fræðslu. Skólar þurfa að koma 
sér upp aðgerðaáætlunum til að takast á við vandamál sem upp geta komið á 
milli nemenda á samskiptamiðlum. Foreldrar eru hvattir til að virða 
aldurstakmörk sem sett eru á samskiptamiðlum en engu að síður er 
nauðsynlegt að hefja fræðsluna áður en unglingarnir ná tilskildum aldri til að 
vera á samskiptamiðlum. 
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Mikilvægt er að nemendur fái fræðslu um kynbundið ofbeldi og þeir þurfa 
að átta sig á að það er ekki eðlilegt að þrýsta á stúlkur að senda sexting 
skilaboð og dæma þær svo sem druslur fyrir að senda slík skilaboð. Áhersla 
þarf að vera á ábyrgð þeirra sem fá send sexting skilaboð um að vera ekki að 
dreifa slíku efni án samþykkis þess sem er á myndunum. Leiðbeina þarf 
nemendum um hvernig stunda megi sexting með sem öruggustum hætti en 
ekki bara fjalla um að það sé svo áhættusamt að það eigi að sleppa því. Vinna 
þarf að því að styrkja nemendur þannig að draga megi úr hópþrýstingi, bæði 
stúlkur og drengir verða fyrir þrýstingi og gera hluti sem þau vilja helst ekki 
gera en láta samt undan. Einnig þarf að huga vel að þeim nemendum sem 
eiga við sálræna erfiðleika að etja þar sem þeir eru í meiri áhættu á að verða 
fyrir neikvæðum áhrifum af notkun samskiptamiðla. 
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7. Lokaorð 
Markmið þessarar ritgerðar var að kanna hver áhrif notkunar 

samskiptamiðla eru á unglinga og hvað foreldrar og kennarar þurfi að hafa í 
huga þegar kemur að umræðu og fræðslu um notkun unglinga á 
samskiptamiðlum. Til að ná markmiðum ritgerðarinnar var leitað fanga í 
ritrýndum rannsóknagreinum og skýrslum sem birtar hafa verið um þessi 
málefni.  

 Tæknibreytingar síðustu áratuga hafa mörgu breytt í lífi okkar. Tilkoma 
internetsins er vafalaust sú áhrifamesta. Á internetinu má nálgast endalaust 
magn upplýsinga og fróðleiks. En internetið hefur einnig haft áhrif á 
samskipti. Möguleikar unglinga á samskiptum í dag eru allt aðrir en fyrir 20 
árum. Áður fyrr hringdust unglingar á í gegnum heimasíma en nú eiga flestir 
unglingar eigin síma en nota hann þó minnst til að hringja. Flestir símar sem 
unglingar eru með nú til dags eru í raun litlar tölvur með tengingu við 
internetið sem gefur möguleika á að ná sambandi við vini og félaga nánast 
hvar sem er og hvenær sem er. Mun algengara er að samskipti unglinga fari 
fram á internetinu m.a. í gegnum samskiptamiðla en að þeir hringi og tali 
saman. Samskiptamiðlar skipa stóran sess í lífi unglinga og hafa m.a. áhrif á 
mótun sjálfsmyndar þeirra. Á samskiptamiðlum hafa unglingarnir möguleika 
á að tjá sig og sinna áhugamálum, kynnast öðrum með svipuð áhugamál og fá 
endurgjöf á sjálfa sig og umhverfi sitt.  

Allar þær kenningar sem fjallað var um í öðrum kafla leggja áherslu á 
samspil umhverfis og einstaklings við mótun sjálfsmyndar. Erikson telur 
félagahópinn skipta miklu máli á þessu tímabili og að hann hjálpi 
unglingnum að finna hlutverk sitt. Á unglingsárum verður tengingin við 
félagana oft meiri og tengingin við foreldrana minni, þá leita unglingarnir 
frekar að fyrirmyndum í félagahópnum og félagahópurinn hefur einnig það 
hlutverk að gefa einstaklingnum endurgjöf á sjálfan sig sem hann notar til að 
móta sjálfsmynd sína (Muuss, 1988, bls. 61). Þessa speglun á milli 
einstaklingsins og umhverfisins er einnig að finna í kenningum Mead og 
Cooley um félagsleg samskipti. Hugmyndir þeirra um hvernig einstaklingar 
mótast af samskiptum sínum við aðra og viðbrögðum sem þeir fá frá öðrum 
birtast glögglega þegar notkun unglinga á samskiptamiðlum er skoðuð. 
Unglingar nota samskiptamiðlana til að tjá sig með margskonar hætti og fá til 
baka viðbrögð frá öðrum, ýmist jákvæð eða neikvæð. Þessi rafrænu viðbrögð 
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eiga þátt í mótun sjálfsmyndar þeirra líkt og viðbrögð sem þeir fá í 
samskiptum augliti til auglitis. Í framhaldi af viðbrögðunum móta 
unglingarnir sér skoðun á sjálfum sér, sem er þáttur í mótun 
sjálfsmyndarinnar (Kroger, 2007, bls. 19-20; Magnús Einarsson, 2009, bls. 
177). Að sama skapi er unglingunum umhugað um að falla í hópinn og einnig 
hvað öðrum finnst um þá, sem getur haft áhrif á hvað þeir birta á 
samskiptamiðlum sínum. Þeir skoða gjarnan hvernig félagar þeirra nota 
samskiptamiðlana og eru líklegir til að halda sig við þau viðmið sem skapast 
hafa innan hópsins (boyd, 2008, bls. 127-128).  

Kenning Bronfenbrenner fjallar líka um hvernig samspil einstaklings og 
umhverfis hefur áhrif á mótun sjálfsmyndar. Bronfenbrenner telur að þeir 
sem tilheyri nærkerfi einstaklingsins hafi mest áhrif á mótun hans og eru 
foreldrar og vinir þar á meðal. Bronfenbrenner taldi að samskipti sem 
einstaklingar lærðu í nærkerfinu hefðu áhrif á samskipti einstaklinga í öðrum 
kerfum, þannig að ef einstaklingur væri vanur neikvæðum samskiptum í 
nærkerfinu væru líkur til að hann sýndi öðrum sem ekki tilheyrðu nærkerfinu 
svipaða hegðun og myndi þannig uppskera neikvæð samskipti á móti. 
Unglingar eiga samskipti við stóran hóp fólks og margir geta fylgst með því 
fram fer á samskiptamiðlum. Fæstir þeirra myndu tilheyra nærkerfi 
einstaklings eins og Bronfenbrenner skilgreindi það en í gegnum 
samskiptamiðla hefur hópurinn sem hefur áhrif á mótun einstaklingsins 
stækkað. Ef einstaklingur er vanur neikvæðum samskiptum úr nærkerfi og 
yfirfærir þau í samskipti á aðra getur það t.d. birst á samskiptamiðlum sem 
neikvæð ummæli og leiðinlegar athugasemdir við aðra á samskiptamiðlum og 
eru þá líkur til að einstaklingar uppskeri einnig neikvæð ummæli og 
athugasemdir á móti. Þessi samskipti og viðbrögðin sem unglingar fá á 
samskiptamiðlunum hafa áhrif á mótun sjálfsmyndar unglinga 
(Bronfenbrenner, 1979, bls. 22-26). 

Notkun samskiptamiðla skapar einnig grundvöll til að unglingarnir geti 
skapað sér ímynd á samskiptamiðlum. Sú ímynd er ekki alltaf raunsönn og sú 
tilhneiging að láta hlutina líta betur út en þeir eru í raun er nokkuð rík (Weber 
og Mitchell, 2008, bls. 25-27). Áhyggjur unglinga af myndbirtingum er gott 
dæmi um slíkt, en þeir hafa áhyggjur af því að myndir af þeim birtist á 
internetinu án þess að þeir líti nægilega vel út eða gefi af þeim nógu góða 
mynd. Allt snýst þetta um að fá „like“ og helst sem flest „like“ (Lauren o.fl. 
2014, bls. 13; Rideout, 2012, bls. 23). Í þessari hegðun má finna samhljóm 
við kenningu Goffman um leiksýningu þar sem einstaklingar setja á svið 
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leiksýningu og allt á að líta sem best út fyrir áhorfendur (Magnús Einarsson, 
2009, bls. 192-194). Það má einnig tengja breytta hegðun þegar kemur að 
deilingu persónuupplýsinga við kenningar Goffman um fram- og baksvið. 
Deilingar fólks á persónuupplýsingum hafa líka breyst, það þykir ekki lengur 
tiltökumál að deila viðkvæmum upplýsingum eða reynslu á samskiptamiðlum 
þar sem stór hópur fólks getur nálgast þær (Lenhart o.fl. 2015, bls 55). 
Þannig má segja að mörk fram- og baksviðs sem Goffman fjallar um í sinni 
kenningu séu orðin mun óljósari en áður (Magnús Einarsson, 2009, bls. 
194-195). Sífellt fleiri áhorfendur hafa nú aðgang að upplýsingum um hvað 
gerist baksviðs hjá einstaklingum og baksviðið er orðið minna einkasvæði. Á 
unglingsárum geta einnig orðið breytingar á fram og baksviði Goffman, en 
eins og áður hefur komið fram fjarlægjast unglingar gjarnan foreldra sína og 
leita frekar í félagahópinn. Þá geta foreldrar verið komnir í þá stöðu að vera á 
meðal áhorfenda á samskiptamiðlum í stað þess að vera baksviðs. Unglingar 
breyta oft notkun sinni á samskiptamiðlum og nota t.d. sjaldnar Facebook  
því foreldrar eiga auðveldara með að fylgjast með þeim þar og nota þess í 
stað miðla sem þeir geta haldið foreldrunum frá. Þá eru félagarnir baksviðs 
en foreldrarnir í hlutverki áhorfenda (Mascheroni og Cuman, 2014, bls. 
15-16).  

Við sjáum líka breytingar þegar kemur að myndbirtingum. Áður fyrr gat 
einstaklingur valið hverjum hann sýndi myndirnar sínar en nú er stöðugt 
verið að taka myndir eða myndskeið af fólki jafnvel án vitundar þess og 
möguleiki á að þær birtist nánast fyrir allra augum nokkrum augnablikum 
síðar. Umræða um slíkar myndbirtingar kallar líka á umræður um samþykki, 
hvenær þurfi að fá samþykki fyrir myndbirtingum, hvort eðlilegt sé að 
einstaklingar geti átt von á því að myndir eða myndskeið birtist af þeim á 
internetinu án þess að þeir hafi nokkuð um það að segja og viti jafnvel ekki af 
því að myndin var yfir höfuð tekin. 
Þótt flestir unglingar upplifi samskiptamiðla á jákvæðan hátt og þeir hafi 

jákvæð áhrif í formi aukins sjálfstrausts, meiri félagsfærni, aukinna tækifæra 
til að tjá sig, séu örugg leið til að þróa mótun sjálfsmyndar og myndi meiri 
félagslegan stuðning, þá geta miðlarnir einnig haft í för með sér vandamál 
(Best o.fl., 2014, bls. 27). Hér í þessu verkefni hefur verið fjallað um óttann 
við að missa af, þunglyndi, kvíða, svefntruflanir og neteinelti, og tengsl 
þessara þátta við notkun samskiptamiðla. Þó að hér hafi verið vitnað í 
töluverðan fjölda rannsókna um þessi tengsl þá er frekari rannsókna þörf, en 
ekki hefur verið hægt að sýna fram á orsakasambönd og hvort 
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samskiptamiðlarnir valda t.d. auknum kvíða, þunglyndi og svefntruflunum 
eða hvort þeir einstaklingar sem eiga við þessi vandamál að stríða leiti frekar 
í notkun samskiptamiðla. Stór hluti af þeim rannsóknum og skýrslum sem hér 
hefur verið vitnað til eru erlendar sem sýnir að frekari rannsókna er einnig 
þörf hér heima. Engu að síður hafa rannsóknir sem hér hefur verið fjallað um 
lagt áherslu á að flestir unglingar lenda ekki í vandræðum á samskiptamiðlum 
en huga þurfi sérstaklega að ákveðnum áhættuhópum eins og t.d. þeim sem 
eiga við sálræn vandamál að stríða og eru líklegri til að verða fyrir 
neikvæðum áhrifum eða skaða af völdum samskiptamiðla (Livingstone og 
Görzig, 2014, bls. 12-13). 

 Nánast allir unglingar nota samskiptamiðla og samskiptamiðlar eru 
komnir til að vera í þeim skilningi að unglingar eru ekki að fara hætta að nota 
snjalltæki og samskiptamiðla. Líklegra er að þróunin haldi áfram að vera 
hröð og notkun unglinga færist frá einum samskiptamiðli til annars eftir því 
hvaða möguleikar eru í boði og hvað hentar þeim hverju sinni. Það að nánast 
allir unglingar noti samskiptamiðla, segir allt sem segja þarf um mikilvægi 
þess að foreldrar og kennarar fylgist með, þekki miðlana, virkni þeirra og 
áhrif til að geta leiðbeint börnum og unglingum. Þannig má draga úr líkunum 
á að vandamál komi upp en einnig gera hlutaðeigandi í stakk búna til að 
takast á við vandamálin þegar og ef þau koma upp. Nauðsynlegt er að kenna 
umgengni við samskiptamiðla og það þarf að vera samstarfsverkefni heimilis 
og skóla. Skólinn getur ekki varpað ábyrgð á fræðslu um samskiptamiðla á 
hendur foreldra eingöngu, hann verður að taka þátt, enda er þar fólk með 
menntun og hæfni til að upplýsa, auk þess sem ekki eru öll heimili í stakk 
búin til að sinna þessu hlutverki og því verður skólinn að koma að því. 
Skólinn getur einnig tekið þátt í að fræða foreldra þar sem þeir eiga margir 
hverjir erfitt með að fylgja eftir örum breytingum á samskiptamiðlum. 

Fræðslan þarf m.a. að fela í sér upplýsingar um hvernig samskiptamiðlar 
virka og hvernig og hvers vegna á að nota öryggisstillingar. Nú sem aldrei 
fyrr reynir á að kenna gagnrýna hugsun, það er ekki lengur vandamál að leita 
upplýsinga heldur þarf gagnrýna hugsun til að meta hvort upplýsingarnar séu 
réttar. Tengja þarf kennslu um gagnrýna hugsun við samskiptamiðla og þann 
heim sem unglingarnir þekkja. Það þarf að kenna þeim að horfa gagnrýnum 
augum á samskiptamiðlana og allt það sem þar er að finna, t.d. hvort allt sem 
fólk velur að segja frá sé rétt eða af hverju það valdi að segja frá þessu en 
ekki hinu. Unglingar þurfa líka að læra að ekki er allur sannleikurinn sagður á 
samskiptamiðlum og myndin sem þar birtist er ekki endilega sönn heldur 
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frekar glansmynd. Síðast en ekki síst snýst þetta líka um að kenna ábyrg og 
góð samskipti sem einkennast af virðingu fyrir náunganum. Kenna þarf 
börnum og unglingum að takast á við hópþrýsting og fræðsla um kynbundið 
ofbeldi og ábyrgð á myndefni er einnig nauðsynleg. Það eru t.d. ekki góð 
samskipti að beita stúlkur þrýstingi til að senda sexting skilaboð og skella svo 
á þær druslustimplinum fyrir athæfið eða dreifa sexting efni án vitundar og 
samþykkis þess sem um ræðir. Því má heldur ekki gleyma að vissulega verða 
drengir einnig fyrir þrýstingi og taka í framhaldinu þátt í athæfi t.d. tengdu 
sexting og klámi sem þeir vilja í raun ekki gera (Ringrose o.fl. 2012, bls. 7).  

 Mikilvægt er að til séu öflugar kennsluleiðbeiningar eða kennsluefni. 
Það verður hins vegar að vera útfært með þeim hætti að auðvelt sé að 
uppfæra það og þess vegna kann að vera að kennsluleiðbeiningar séu 
hentugri en kennsluefni þar sem ákveðinn tíma tekur að búa til kennsluefni. 
Samskiptamiðlar breytast hratt og því þurfa kennsluleiðbeiningarnar og 
kennsluefnið að vera í stöðugri endurnýjun. Verkefnið er brýnt og það varðar 
velferð barnanna okkar, og það er mikilvægt að vinna hratt og vel til að 
börnin okkar geti á jákvæðan hátt notið þeirra fjölmörgu kosta sem internetið 
hefur upp á að bjóða við leik og störf. 
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