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Ágrip 

Síðasta áratug hefur mikil tækniþróun átt sér stað en samhliða henni þróaðist Internetið og 
netnotkun einstaklinga jókst og í kjölfarið hafa svokallaðir samfélagsmiðlar rutt sér til rúms. 
Samfélagsmiðlar á borð við Facebook, Instagram og Snapchat hafa notið mikilla vinsælda 
og þá sérstaklega meðal unglinga. Einnig hefur verið mikil vitundarvakning um innhverfar 
raskanir einstaklinga, líkt og kvíða og þunglyndi og tengsl þeirra við samfélagsmiðla en 
þessir þættir geta haft mikil áhrif á líf þeirra sem við slíkar raskanir glíma. Markmið 
ritgerðarinnar er að athuga hvort samfélagsmiðlar hafi áhrif á andlega heilsu unglinga og 
hvort samfélagsmiðlar séu áhættuþættir kvíða og þunglyndis. Ritgerðin er fræðileg og var 
gögnum aflað úr fræðilegum heimildum. Niðurstöður gefa til kynna að samfélgasmiðlar geti 
bæði haft góð og slæm áhrif á einstaklinga og andlega heilsu þeirra, en neikvæðu áhrifin 
eru þó meiri og alvarlegri. Þeir áhættuþættir sem fylgja samfélagsmiðlunum eru til dæmis 
neteinelti og netfíkn. Þessir áhættuþættir geta stuðlað að slæmri andlegri heilsu og slæmri 
sjálfsmynd og getur það bæði verið afleiðing og aðdragandi innhverfra raskana. Sjálfsmynd 
einstaklinga mótast að mestu leyti á unglingsárunum og þar sem samfélagsmiðlanotkun er 
hvað vinsælust meðal unglinga þá eru þeir í meiri hættu á að verða fyrir neteinelti eða 
netfíkn. Það getur orðið til þess að andlega heilsan sem og sjálfsmynd þeirra veikist og verði 
viðkvæmari. 

 

Lykilhugtök: samfélagsmiðlar, unglingar, andlega heilsa, sjálfsmynd, kvíði, þunglyndi. 
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Formáli 

Ritgerð þessi var unnin vorið 2018 og er 14 ECTS lokaverkefni til BA-prófs í Uppeldis- og 
menntunarfræði við Háskóla Íslands. Ritgerðin ber heitið ,,Áhrif samfélagsmiðla á andlega 
heilsu unglinga“ og var leiðbeinandi þessarar ritgerðar Anna Guðrún Edvardsdóttir. Mig 
langar að nýta tækifærið og þakka henni fyrir góða leiðsögn og alla þá aðstoð sem hún veitti 
mér við gerð þessarar ritgerðar. 

Einnig vil ég þakka unnusta mínum, Haraldi Andra Stefánssyni, fyrir allan þann stuðning 
og hvatningu í gegnum skrifin sem og samnemanda mínum, Bjarkey Ottósdóttir, fyrir góða 
samveru, aðstoð og stuðning í þessum ritgerðarskrifum. 

Ástæðan fyrir því að ég valdi mér þetta viðfangsefnið er sú að ég hef alltaf haft mikinn 
áhuga á þroska barna og unglinga og með tilkomu Internetsins og aukinnar tölvunnotkun 
barna og unglinga leitaði áhugi minn þangað. Vildi ég því skoða hvort slík notkun hefði góð 
eða slæm áhrif á þau. Mikil vitundarvakning um innhverfar raskanir einstaklinga hefur 
einnig orðið síðustu ár og fannst mér því forvitnilegt að athuga hvort það gæti verið einhver 
tenging þar á milli. Eða með öðrum orðum, hvort samfélagsmiðlar ýttu undir innhverfar 
raskanir eða hvort þetta sé bara tilviljun. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 
Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 
samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, 
hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt 
hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að 
vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 8.maí 2018 

 
Hera Hlín Svansdóttir 
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1 Inngangur  

Heimurinn er sífellt að þróast og breytast og margar nýjungar hafa komið fram, sumar 
skammlífar á meðan aðrar hafa lifað lengur. Miklar breytingar hafa orðið síðasta áratug 
með tilkomu Internetsins og þeirri tækniþróun sem fylgt hefur í kjölfarið. Óhætt er að segja 
að tölvur, farsímar og snjalltæki séu þær nýjungar sem eru hvað vinsælastar meðal 
jarðarbúa nú í dag. Tæki sem þessi eru orðin órjúfanlegur hluti af daglegu lífi fólks og oftar 
en ekki eru einstaklingar með einhvers konar tæki sér við hönd. Óhætt er að segja að 
einhver snjalltæki séu til á flestum heimilum nú til dags og margir eiga farsíma sem hafa 
þann eiginleika að tengjast Internetinu sama hvar einstaklingarnir eru staðsettir. Samhliða 
þessari þróun urðu til svokallaðir samfélagsmiðlar en það eru nettengdir miðlar sem 
byggjast að mestu leyti á samskiptum milli notenda. Netnotkun hefur aukist mikið síðustu 
ár og samhliða því hafa samfélagsmiðlar notið mikilla vinsælda og þá sérstaklega meðal 
ungs fólks (Hjördís Sigursteinsdóttir, Eva Halapi og Kjartan Ólafsson, 2014; Livingstone og 
Helsper, 2009).  

Fræðimenn á borð við O'Keeffe og Clarke-Pearson (2011), Frison, Subrahmanyam og 
Eggermont (2016), Gabriel (2014) og Santrock (2016) hafa velt vöngum yfir því hvort 
samfélagsmiðlar hafi góð áhrif á unglinga þar sem samskipti þeirra fara að miklu leyti núna 
fram á samfélagsmiðlum og getur það bæði verið jákvætt og neikvætt. Jákvæða hliðin er sú 
að einstaklingar eiga möguleika á því að stækka og virkja tengslanet sitt við aðra 
einstaklinga, sama hvort þeir búi í sama nágrenni eða í öðru landi. Notendur geta einnig 
deilt fréttum, myndum og myndböndum með öðrum. Aftur á móti eru nokkrir 
áhættuþættir sem ber að hafa í huga þegar netnotkun er annars vegar en það eru neteinelti 
og netfíkn. Rannsóknir hafa sýnt að báðir þessir þættir geta haft slæm og neikvæð áhrif á 
líf einstaklinganna. En þeir sem verða fyrir neteinelti eða glíma við netfíkn eru líklegri til 
þess að eiga við einhvers konar innhverfar raskanir að stríða, líkt og kvíða og þunglyndi 
(Hjördís Sigursteinsdóttir, o.fl., 2014; Gámez-Guadix, Orue, o.fl., 2013). 

 Andlega heilsa skiptir einstaklinga miklu máli en á unglingsárunum þroskast 
sjálfsmynd þeirra og hefur hún mikil áhrif á andlegu heilsuna sem aftur hefur áhrif á 
sjálfsmyndina. Netnotkun hefur þróast hratt og í dag er hún orðin hluti af daglegu lífi 
einstaklinga sem eru sítengdir við umheiminn og geta speglað sig og líf sitt við fyrirmyndir 
hvar sem er í heiminum. Hvernig einstaklingur upplifir slíka speglun og samanburð getur 
haft neikvæðar afleiðingar í för með sér bæði á sálarlíf einstaklingsins sem og sjálfsmyndina 
(Santrock, 2016; Gabriel, 2014; Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). Sjálfsmynd mótast á 
ungslingsárunum og er þetta því mikilvægur tími í lífi einstaklinga en allar þær hugmyndir 
sem einstaklingurinn hefur um sjálfan sig endurspeglar sjálfsmynd hans. Sjálfsmyndin 
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hjálpar einstaklingum að skilgreina sjálfan sig og greina sig frá öðrum út frá þeim 
eiginleikum sem hann hefur (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). Yfirleitt er sjálfsmynd 
einstaklinga annað hvort talin vera góð  eða slæm en engir tveir einstaklingar geta verið 
með nákvæmlega sömu sjálfsmyndina. Líklegt er að einstaklingur sem er með góða 
sjálfsmynd sé í andlegu, líkamlegu og félagslegu jafnvægi og er ánægður í eigin skinni. Ef 
einstaklingur er með slæma sjálfsmynd er ólíklegra að hann nái að takast á við þá erfiðleika 
sem upp geta komið í lífinu, til dæmis neteinelti eða netfíkn, jafn vel og einstaklingur sem 
er með góða sjálfsmynd. Slæm sjálfsmynd getur bæði verið afleiðing og aðdragandi 
innhverfra raskana eins og kvíða eða þunglyndis (Erikson, 1968). 

Mikil vitundarvakning hefur átt sér stað síðustu ár varðandi innhverfar raskanir á borð 
við kvíða eða þunglyndi en talið er að frá 3 til 20% barna séu haldin alvarlegum 
kvíðaeinkennum og algengt er að fyrstu merki þunglyndis komi fram á unglingsárunum. 
Misjafnt er milli einstaklinga hvernig kvíði kemur fram en hann getur haft áhrif á hugsanir, 
tilfinningar og líffræðilega starfsemi. Helstu einkenni þunglyndis eru neikvæðar hugsanir og 
er þunglyndi alvarlegur áhættuþáttur sjálfsvíga (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2016). 

Markmið þessarar ritgerðar að skoða samfélagsmiðlanotkun unglinga, athuga hvort 
hún hafi áhrif á þá og ef svo er hvers konar áhrif. Settar eru fram rannsóknarspurningarnar: 
Hvaða áhrif hafa samfélagsmiðlar á andlega heilsu unglinga? Eru samfélagsmiðlar 
áhættuþáttur kvíða og þunglyndis?, Ef svo er, á hvaða hátt?  

Ritgerðin skiptist í fjóra megin kafla. Fyrsti kaflinn fjallar um netnotkun og 
samfélagsmiðla og verður farið yfir þá helstu samfélagsmiðla sem eru hvað vinsælastir nú í 
dag meðal unglinga. Einnig verður farið yfir áhættuþættina sem samfélagsmiðlar búa yfir. 
Annar kaflinn fjallar um unglingsárin og þær breytingar sem eiga sé stað á þeim tíma. Í þriðja 
kaflanum verður andleg heilsa unglinga skoðuð, sjálfsmynd þeirra og þættir sem geta haft 
áhrif á andlega heilsu þeirra. Að lokum verða teknar saman niðurstöður ritgerðarinnar og 
svör við rannsóknarspurningunum verða dregin fram og reifuð. 
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2 Netnotkun og samfélagsmiðlar 

Í dag nota tæplega fjórir milljaðrar einstaklinga Internetið. Því má ætla að netnotkun skipi 
stóran sess í lífi margra úti um allan heim og tækniþróunin sem hefur átt sér stað síðusta 
áratug hefur gert einstaklingum kleift að komast á Internetið nánast hvar og hvenær sem 
er (Hjördís Sigursteinsdóttir, o.fl., 2014; Internet live stats, 2018). 

Þróun samfélagsmiðla hófst í lok síðustu aldar og á skömmum tíma hafa þeir öðlast 
verulegar vinsældir meðal almennings. Vinsældirnar eru orðnar það miklar að óhætt er að 
segja að samfélagsmiðlar séu orðnir sjálfsagðari hlutur en hinir hefðbundnu miðlar eins og 
dagblöð, sjónvarp og útvarp. Samfélagsmiðlar eru netmiðlar sem einkennast aðallega af 
samskiptum milli notenda og eru þeir jafn ólíkir í eðli sínu eins og þeir hefðbundnu 
(Steingrímur Sigurgeirsson, Arnar Pálsson og Guðný Rut Ísaksen, 2011). Notkun 
samfélagsmiðla er mikil og má til dæmis nálgast slíka miðla í tölvum, farsímum sem og 
snjalltækjum (Kietzmann, Hermkens, McCarthy og Silvestre, 2011). Þrátt fyrir að aukning 
hafi orðið á rafrænum samskiptum er ekki þar með sagt að þau komi í staðinn fyrir samskipti 
sem eru augliti til auglits. Rafræn samskipti hafa ekki þá eiginleika sem venjuleg samskipti 
hafa, líkt og líkamlega nærveru, mannlega snertingu, boð án orða og einnig getur 
líkamstjáning skipt miklu máli í samskiptum við aðra. Auðvelt getur verið að sjá á 
líkamstjáningu hvernig einstaklingnum líður eða hvort hann sé opinn fyrir því að eiga í 
samskiptum og þess háttar. Það er einnig algengara að rafræn samskipti fari fram meðal 
ókunnugra og hafi ekki þessa nálægð sem einkennir venjuleg samskipti (Margrét Lilja 
Guðmundsdóttir o.fl., 2016). 

Með hugtakinu samfélagsmiðill er átt við nettengda miðla eða smáforrit líkt og 
Facebook, Instagram og Snapchat. Á þessum miðlum geta einstaklingar búið sér til aðgang 
þar sem þeir hafa síðan tækifæri á að birta og deila myndum eða myndböndum og 
upplýsingum um sjálfa sig, komið skoðunum sínum á framfæri sem og skrifa athugasemdir 
um efni sem aðrir setja inn (Bond, 2009). Á Facebook geta einstaklingar spjallað við vini 
sína, deilt myndum frá lífi sínu á Instagram og nýtt Snapchat til að senda myndir af því sem 
þeir eru að gera. Á síðastnefnda miðlinum birtast myndir eða myndbönd á skjá 
snjalltækisins aðeins í skamman tíma eða svokallaðar örmyndir (Olsen og Christiansen, 
2015). 

Boyd og Ellison (2007) greindu frá því að nauðsynlegt væri að þrír þættir væru til staðar 
sem einstaklingar gætu framkvæmt á þessum tilteknu miðlum svo þeir myndu teljast sem 
samfélagsmiðlar. Þessir þættir eru eftirfarandi: 
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1. Einstaklingar þurfa að geta búið til opinbera eða hálf opinbera lýsingu á 
sjálfum sér á miðlinum. Þar sem notendur geta sett inn kyn, aldur, starf og 
nám, helstu áhugamál og þess háttar. 

2. Miðillinn þarf að geta búið til lista með þeim notendum sem eiga eitthvað 
sameiginlegt. 

3. Þetta þarf að virka gagnkvæmt milli notenda; þ.e.a.s. að notendur geti 
skoðað og farið yfir slíkan lista hjá öðrum notendum miðilsins. 

Þrátt fyrir að þessir þrír þættir séu til staðar hjá mörgum miðlum geta þeir þó komið fram 
á mismunandi hátt innan hvers miðils (Boyd og Ellison, 2007). 

Mismunandi er þó hvernig einstaklingar notfæra sér samfélagsmiðla og geta samræður 
sem fara þar fram verið mjög fjölbreyttar. Einnig geta hópar innan þessara samfélagsmiðla 
verið mismunandi og myndast ákveðin menning innan þeirra hópa og notkun þeirra á 
miðlunum. Flestir notfæra sér þó samfélagsmiðla til þess að eiga í samskiptum við aðra 
notendur og efla samband sitt við vini og fjölskyldu. Aðrir notfæra sér þá til að efla 
tengslanetið og koma sér á framfæri (Steingrímur Sigurgeirsson, o.fl., 2011). 

2.1  Facebook 
Árið 2004 var samfélagsmiðillinn Facebook stofnaður. Mark Zuckerberg var nemandi við 
Harvard háskólann í Bandaríkjunum og stofnaði hann miðilinn ásamt þremur 
samnemendum sínum. Miðillinn var upphaflega ætlaður fyrir nemendur Harvard háskólans 
en árið 2006 var hann opnaður fyrir almenningi. Þessi miðill hefur notið mikilla vinsælda en 
í lok ársins 2006 voru notendur miðilsins orðnir um 12 milljónir manna og árið 2007 voru 
notendurnir orðnir yfir 21 milljón. Vinsældir miðilsins fór ört vaxandi og óhætt er að segja 
að hann sé sá þekktasti í heiminum í dag, en árið 2017 voru um 2,07 milljarðar virkir 
notendur á miðlinum. Facebook var upphaflega hannað sem netsíða en eftir að snjalltækin 
komu til sögu var smáforrit einnig hannað fyrir Facebook (The Statistics Portal, 2018; 
Ellison, Steinfield og Lampe, 2007). 

Notagildi Facebook er mikið miðað við aðra samfélagsmiðla þar sem hægt er að nota 
miðilinn á ýmsa vegu. Notendur hafa sinn eigin aðgang og fá því sína eigin heimasíðu. 
Notendur geta síðan sett inn alls konar upplýsingar um sjálfa sig líkt og nafn, aldur, kyn, 
áhugamál, fjölskyldumeðlimi, menntun og starf. Hægt er að setja inn myndir og myndbönd 
úr lífi sínu, skoða hvað sé helst í fréttum hjá fjölmiðlum sem og vinum og ættingjum. Einnig 
er Facebook notað sem samskiptatæki og geta einstaklingar haft samband við fjölskyldu og 
vini og byggt upp tengslanet. Notendur Facebook geta líka gerst meðlimir í hópum sem 
byggja á sameiginlegum áhugamálum og lært hver af öðrum og skipulagt viðburði og haldið 
utan um þá með hjálp Facebook. Síðast en ekki síst er Facebook þekkt fyrir „Like“ hnappinn, 
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en eins og nafnið gefur til kynna þá virkar hann þannig að ef smellt er á hnappinn þá líkar 
maður við það innlegg sem sett var inn (Ellison, o.fl., 2007). 

Þrátt fyrir þau verkfæri sem Facebook hefur upp á að bjóða sem auðvelda notendum 
félagsleg samskipti þá eiga einstaklingar það til að misnota þennan miðil og níðast á öðrum 
notendum. Þessi auknu félagslegu samskipti geta því verið neikvæð og auðveldað 
einstaklingum að stríða og gera lítið úr öðrum. Í fyrsta lagi þar sem Facebook býður upp á 
myndbirtingar, skilaboð, athugasemdir af öllum gerðum þ.e.a.s. bæði jákvæðar og 
neikvæðar, innlegg á heimasíðu/veggi og viðburðarskipulagningu þá er auðveldlega hægt 
að misnota miðilinn. Einstaklingar geta sent öðrum notendum særandi skilaboð, dreift 
vandræðalegum myndum eða myndböndum af öðrum sem opin eru almenningi, komið 
með móðgandi athugasemdir eða jafnvel skilið útundan og ekki boðið einstaklingum á 
viðburði eins og afmæli, fundi eða annað slíkt þar sem öðrum jafningjum er boðið. Í öðru 
lagi deila notendur fleiri upplýsingum um sjálfa sig á miðlum eins og Facebook sem gerir þá 
berskjaldaðari fyrir áreiti annarra notenda sem geta auðveldlega misnotað slíkar 
upplýsingar og í þriðja lagi getur hugtakið Facebook „vinir“ valdið persónulegum 
vandamálum þar sem hugtakið er frekar óljóst og teygjanlegt, til dæmis ef vinabeiðni er 
hafnað eða ef útilokun á sér stað. Einnig er hægt koma fram undir nafnleynd sem gerir þessi 
neikvæðu samskipti enn verri og gerir einstaklingum enn auðveldara fyrir að stríða öðrum, 
þar sem þeir geta falið sig á bak við tölvuskjáinn. Þrátt fyrir þessar aðgerðir sem eiga það til 
að koma upp á Facebook þá getur aukin snjallsímanotkun einnig verið neikvæður þáttur í 
þessu öllu saman. Nú til dags eru unglingar oftar en ekki með síma á sér sem gerir þeim 
kleift að vera í stöðugum samskiptum við aðra notendur og þar með geta þessi neikvæðu 
samskipti viðgengist áfram og getur einelti á Facebook því átt sér stað. Því má segja að 
unglingar nú til dags séu hvergi öruggir, þeir eru í stöðugri tenginu við netið og áreitið getur 
því verið mikið (Frison, Subrahmanyam og Eggermont, 2016; Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014). 

Sjálfsálit einstaklinga er mismunandi og fer notkun þeirra á Facebook að miklu leyti eftir 
sjálfsálitinu. Sjálfsálit vísar til þess hversu vel einstaklingurinn metur, samþykkir og líkar við 
sjálfan sig. Steinfield, Ellison og Lampe (2008) greina frá því að notendur með lægra sjálfsálit 
fengu meira út úr Facebooknotkun sinni hvað varðar félagstengsl heldur en þeir sem voru 
með hærra sjálfsálit. Þá sýndi rannsókn þeirra að Facebook hjálpar einstaklingum með 
lægra sjálfsálit að eiga í samskiptum við einstaklinga sem ekki eru búsettir í nágrenninu og 
búa því jafnvel ekki í sama landi. Með því fá einstaklingar tækifæri til þess að eiga í 
samskiptum við aðra einstaklinga sem þeir gætu kannski ekki gert í eigin persónu og getur 
það haft mun meiri áhrif á einstaklinga sem eru með lægra sjálfsálit heldur en þá sem eru 
með hærra sjálfsálit. Á heimasíðu hvers og eins er hægt að sjá hvað einstaklingurinn á 
marga vini á miðlinum og er það aðgengilegt öllum sem skoða heimasíðu notandans. Einnig 
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kom fram að einstaklingar með lágt sjálfsálit eru líklegri en aðrir til þess að leitast eftir því 
að eiga fleiri vini á Facebook og senda því frekar vinabeiðnir á aðra notendur sem þeir 
þekkja kannski ekki í raun og veru til þess að virðast vinsælli og upplifa sig samþykkta af 
öðrum. Í rannsókn Tazghini og Siedlecki (2013) kom fram að þeir einstaklingar sem eru með 
lægra sjálfsálit voru líklegri til þess að fjarlægja myndir, sem þeir hafa verið merktir á, af 
heimasíðu sinni ef þeir álitu svo að hún væri ekki nógu góð til þess að fá að vera á 
heimasíðunni þeirra í þeim tilgangi að varðveita ímynd sína. Því er óhætt að segja að það 
sé mikil tenging á milli sjálfsálits einstaklinga og notkun þeirra á Facebook (Tazghini og 
Siedlecki, 2013). 

2.2 Instagram 

Instagram kom fyrst fram í október árið 2010. Það var upphaflega hannað sem smáforrit 
fyrir snjalltæki, ólíkt Facebook. Instagram hefur einnig notið mikilla vinsælda en það er talið 
vera meðal tíu vinsælustu samfélagsmiðla í heiminum í dag með 800 milljón virka notendur. 
Instagram gerir notendum kleift að deila myndum og myndböndum úr lífi sínu með 
fylgjendum. Einnig geta notendur deilt myndum í gegnum Instagram áfram á Facebook, 
Twitter, Tumblr sem og aðra netmiðla. Áður en notendur deila myndum sínum hafa þeir 
möguleika á að laga myndirnar og breyta þeim svo þær líti betur út áður en þær eru birtar 
á Internetinu (The Statistics Portal, 2018; Ridgway og Clayton, 2016; Instagram, 2018). 

Á Instagram geta einstaklingar valið hvort þeirra persónulega síða sé opin almenningi 
eða ekki. Algengt er að unglingar séu með opinn aðgang því þá eiga þeir meiri möguleika á 
að fá fleiri fylgjendur og „Like“. Til að byrja með var aðeins hægt að deila myndum á 
Instagram en það hefur nú þróast og nú er einnig hægt að birta myndbönd sem og senda 
myndir og myndbönd á aðra notendur. Nýjasta viðbótin er síðan „Instastory“ en þar geta 
einstaklingar birt örmyndir úr sínu lífi sem hverfur síðan eftir sólahring. Á Instagram geta 
notendur birt myndir úr sínu daglega lífi, af sjálfum sér, vinum og fjölskyldu, heimili og 
umhverfinu eða bara hverju sem er. Það getur verið vafasamt fyrir unglinga að hafa 
aðganginn sinn opinn þar sem þeir hafa litla sem enga stjórn á því hvert myndirnar þeirra 
fara þegar þær eru komnar á Internetið. Unglingar eiga það til að birta myndir af sér 
fáklæddum en gera sér kannski ekki fyllilega grein fyrir því að ekki sé hægt að taka þær 
myndir endanlega út aftur, því það sem fer á Internetið getur verið erfitt að taka til baka og 
hver sem er getur nálgast þær myndir sem eru birtar á Internetinu. Þetta á ekki aðeins við 
um samfélagsmiðilinn Instagram heldur alla netmiðla (Instagram, 2018; Gabriel, 2014). 



13 

2.3 Snapchat 
Árið 2011 var samfélagsmiðillinn Snapchat stofnaður og hefur sá miðill notið mikilla 
vinsælda en um 178 milljónir notenda nota miðilinn daglega á heimsvísu. Líkt og Instagram 
var Snapchat hannað sem smáforrit fyrir snjallsíma en Snapchat gerir notendum kleift að 
senda og fá sendar myndir og myndbönd sem birtast aðeins á skjánum í skamman tíma, 10 
sekúndur eða minna. Snapchat býður einstaklingum upp á valmynd þar sem notendur geta 
valið hverjum þeir senda myndina eða myndbandið og einnig er hægt að búa til hópa og 
senda á ákveðna hópa. Móttakendur fá síðan tilkynningu frá Snapchat í snjalltækin sín 
þegar þeir fá sent Snapchat frá öðrum notendum og sendandinn getur síðan séð þegar 
aðilinn sem hann sendi á er búinn að opna skilaboðin frá sér. Eftir að skilaboðin hafa verið 
opnuð er ekki hægt að sjá þau aftur og hverfa þau þar með af miðlunum eftir nokkrar 
sekúndur. Aftur á móti geta þeir sem fengu skilaboðin send tekið afrit af myndunum með 
því að taka svokölluð skjáskot (e. screenshot) og fær sendandinn einnig tilkynningu ef 
einhver tekur skjáskot af myndinni eða myndbandinu sem hann sendi (The Statistics Portal, 
2018; Bayer, Ellison, Schoenebeck og Falk, 2016).  

Rannsóknir hafa sýnt að deiling mynda milli náinna aðila geti stuðlað að þróun og 
viðhaldi í samböndum. Einnig hefur komið fram að tilfinningaleg reynsla er nátengd 
félagslegum samskiptum en tilfinningalegt ástand getur annað hvort verið jákvætt eða 
neikvætt og örvandi. Þegar einstaklingar hafa öðlast meira jákvætt tilfinningalegt gildi eða 
meiri tilfinningalega örvun eru þeir líklegri til þess að eiga í samskiptum við aðra og deila 
með öðrum. Þannig að ef einstaklingar hafa góða tilfinningu fyrir félagslegum samskiptum 
við ákveðna aðila eru þeir líklegri til þess að senda þeim myndir og myndbönd á Snapchat. 
Miðillinn er aðallega notaður til þess að deila myndum úr daglegu lífi með öðrum en fyrir 
stærri og merkilegri atburði eru samfélagsmiðlar á borð við Facebook og Instagram frekar 
notaðir. Því má segja að Snapchat séu svokölluð skilaboð í formi ljósmynda. Snapchat er 
talið hafa meiri jákvæð heldur en neikvæð áhrif á notendur en hefur aftur á móti ekki eins 
mikinn félagslegan stuðning líkt og aðrir miðlar (Bayer, o.fl., 2016). 

2.4 Samfélagsmiðlanotkun unglinga 

Ofangreindir samfélagsmiðlar eru með vinsælustu miðlum meðal almennings og þá 
sérstaklega hjá unglingum en netnotkun þeirra hefur aukist mikið síðustu ár (Livingstone og 
Helsper, 2009). Um 90% unglinga í heiminum í dag eru notendur samfélagsmiðla og nota 
þeir fleiri en tvær gerðir þeirra og skoða þá daglega (Vannucci, Flannery og Ohannessian, 
2017). Samkvæmt Hagstofu Íslands (2018) nota 97,2% einstaklinga á aldrinum 16-24 ára 
þessa miðla daglega hér á landi. Samfélagsmiðlanotkun nemenda í grunnskólum landsins 
hefur verið skoðuð og kom í ljós að 22% nemenda á höfuðborgarsvæðinu og 24% nemenda 
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á landsbyggðinni í 9. og 10. bekk vörðu fjórum klukkustundum eða meira á miðlum á við 
Facebook, Snapchat og Instagram daglega árið 2016 (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 
2016). Þróun samfélagsmiðla er hröð og eru unglingar sá hópur sem er hvað fljótastur að 
tileinka sér þær nýjunar sem komið hafa fram. Unglingar, í meira mæli en aðrir, virðast nýta 
þá miðla sem hannaðir hafa verið fyrir snjalltæki og snjallsíma, eins og Instagram og 
Snapchat en meðal unglinga eru þeir miðlar hvað vinstælastir (Sherman, Greenfield, 
Hernandez og Dapretto, 2018). 

Rannsóknir hafa sýnt að jákvæð tengsl eru á milli rafrænna samskipta og venjulegra, 
eða augliti til auglits samskipta. Unglingar sem voru duglegir að hitta vini sína áttu einnig í 
meiri rafrænum samskiptum við þá en unglingar eru oftar í samskiptum við vini sína, sama 
hvort það séu rafræn samskipti og venjuleg, ef vinirnir eru styðjandi. Niðurstöður benda til 
þess að þótt bæði samskipti við vini og styðjandi vini sýni fram á meiri lífsánægju þá eru 
tengslin milli lífsánægjunnar og stuðningsins sterkari (Rúnar Vilhjálmsson, 2016). Orðræðan 
um samfélagsmiðlanotkun unglinga hefur mikið snúist um áhyggjur þeirra sem eldri eru að 
þeir myndu eiga í eða auka samskipti sín við ókunnuga en samkvæmt Sherman, o.fl. (2018) 
eiga unglingar fyrst og fremst í samskiptum við núverandi vini sína. Auðvitað koma upp 
tilfelli þar sem einstaklingar sem nota Internetið kynnast einhverjum ókunnugum en eins 
og Sherman, o.fl. (2018) greindu frá í grein sinni eru unglingar í flestum tilvikum að tala við 
vini sína en ekki einhverja ókunnuga. Samfélagsmiðlar eru aftur á móti stór og opinn 
vettvangur sem gerir einstaklingum auðveldara að kynnast nýju fólki og stækka þar með 
tengslanet sitt en mikilvægt er að einstaklingar séu meðvitaðir um þá hættu sem fylgt getur 
samskiptum við ókunnuga. Hins vegar er ekkert athugavert við það að einstaklingar kynnist 
nýju fólki heldur frekar bara ánægjulegt að miðlar sem þessir bjóði upp á slíkt og geri 
einstaklingum þetta kleift. Mikil og náin samskipti meðal jafningja fara fram á 
samfélagsmiðlum og eiga unglingar það til að finna fyrir þrýstingi frá jafningjum sínum til 
þess að segja eða gera hluti sem þeir væru jafnvel ekki tilbúnir til þess að gera. En á 
unglingsárunum stendur félagsþroskinn frammi fyrir miklum breytingum og eru unglingar 
því frekar tilbúinir til þess að láta undan þrýstingi jafningja til þess að öðlast viðurkenningu 
frá félögunum. Unglingar eiga það því til að gera ýmislegt aðeins til þess að ganga í augun 
á félögum sínum og fá þar með viðurkenningu frá þeim og jafnvel inngöngu í hópinn 
(Sherman, o.fl., 2018; Santrock, 2016). 

Eitt af því sem einkennir samfélagsmiðla er ,,Like“ hnappurinn en hann er mikið notaður 
og þá sérstaklega meðal unglinga. ,,Like“ hnappurinn er samkvæmt Facebook (2014) 
skilgreindur sem auðveld leið fyrir einstaklinga til þess að láta vita að þeim líkaði við það 
innlegg sem aðili birti á sinni síðu án þess að skilja eftir athugasemd. ,,Like“ hnappurinn 
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hefur ákveðnar félagslegar vísbendingar um staðfestingu og viðhald sambanda, en þótt 
hnappurinn virðist voðalega lítill og látlaus þá getur hann verðir túlkaður á mismunandi hátt 
meðal einstaklinga. Flestum finnst skipta meira máli hverjir ýta á ,,Like“ við innleggið sitt 
heldur en hversu margir það gera og eru þeir einstaklingar því meira að sækjast eftir að fá 
,,Like“ frá nánum vinum, maka eða fjölskyldumeðlimum öðrum en foreldrum. Auk þess kom 
í ljós að vanlíðan meðal einstaklinga getur komið upp ef þeir fá ekki nógu mörg ,,Like“. Talið 
er að tæplega helmingur Facebook notenda úr könnun þeirra Scissors, Burke og Wengrovitz 
(2016) líki við innlegg hjá vinum sínu sem birt höfðu verið á samfélagsmiðlum að minnsta 
kosti einu sinni á dag. Þau viðbrögð sem einstaklingar fá á innlegg sín á samfélagmiðlum er 
stór ástæða þess að þau noti Facebook eða aðra samfélagsmiðla yfir höfuð. ,,Like“ getur 
verið auðveld leið til þess að viðhalda sambandi meðal vina og ættingja án mikillar 
fyrirhafnar. Aftur á móti getur ,,Like“ haft minni merkingu fyrir einstaklinga en 
athugasemdir eða innlegg, þar sem ,,Like“ er aðeins einn hnappur en einstaklingar hafa 
meira fyrir því að skrifa athugasemdir til annarra og er það því talið merkilegra (Sherman, 
o.fl., 2018; Scissors, Burke og Wengrovitz, 2016). Rannsóknir hafa sýnt fram á að unglingar 
séu líklegri til þess að ýta á ,,Like“ við mynd sem er nú þegar komin með mörg ,,Like“. Mikill 
munur er meðal notenda og eru unglingar fljótir að átta sig á því hverjir fá mörg ,,Like“ og 
hverjir ekki og ýta unglingar því frekar á ,,Like“ hjá þeim sem eru líklegri til þess að fá mörg 
,,Like“ (Sherman, o.fl., 2018). Ýmsar ástæður geta þó verið fyrir því hvers vegna unglinga ýti 
á ,,Like“ við innlegg vina sinna en ástæðurnar geta meðal annars verið vegna þess að þeir 
eru sammála því sem greint er frá í innlegginu, eru áhugasöm um viðfangsefni innleggsins, 
sýna stuðning eða geta tengt við efni innleggsins (Scissors, Burke og Wengrovitz, 2016). Í 
grein Burrow og Rainone (2017) kom fram að virkir Facebook vinir geta fullnægt 
sálfræðilegum þörfum einstaklinga með því að ýta á ,,Like“ við innlegg eða myndir þeirra 
og virðist það skipta meira máli heldur en fjöldi Facebook vina. Aftur á móti geta jákvæð 
viðbrögð veitt einstaklingum viðkenningu innan félagahópsins en eftir því sem fleiri vinir 
ýta á ,,Like“ við innlegg eða mynd því meira verður sjálfsálit einstaklingsins. 

Því miður nota margir Internetið til þess að reyna að komast hjá því að horfast í augu 
við hinn raunverulega heim og til að gleyma þeim vandamálum og erfiðleikum sem í lífi 
þeirra eru. Þrátt fyrir að einstaklingar leiti til Internetsins til þess að forðast þá erfiðleika 
sem þeir glíma við, þá er ekki þar með sagt að erfiðleikar og vandamál eigi sér ekki stað á 
Internetinu. Internetið hefur líka sínar neikvæðu hliðar eins og einelti, klámfengið efni og 
vefsíður sem innihalda meiðandi umfjöllun í garð ákveðinna einstaklinga eða hópa. Í kjölfar 
þessara tölvuþróunar og neikvæðra samskipta kom upp hugtakið neteinelti (Hjördís 
Sigursteinsdóttir, o.fl., 2014; Frison, Subrahmanyam og Eggermont, 2016). 
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2.5 Neteinelti 
Einelti hefur lengi vel verið þekkt hugtak og tengja flestir það við neikvæðar aðgerðir á borð 
við stríðni, hótanir, skemmdarverk, baktal og þess háttar. Einelti er þegar einn einstaklingur 
eða fleiri misnota vald sitt til þess að níðast á öðrum einstaklingi ítrekað í einhvern tíma, 
bæði líkamlega og andlega. Með tilkomu Internetsins og tækniþróuninnar hefur myndast 
nýtt hugtak sem kallast neteinelti. Með hugtakinu neteinelti er yfirleitt átt við viljandi og 
ítrekaða árás sem framkvæmd er rafrænt, til dæmis með skilaboðum, bloggfærslum og 
tölvupóstum eða þess háttar, gegn aðila sem ekki getur varið sig svo auðveldlega og upplifir 
bæði sálfræðilegan og tilfinningalega sársauka. Nú í dag er algengt að einstaklingar notfæri 
sér einhvers konar Internettengda miðla eða farsíma í þeim tilgangi að áreita eða særa aðra 
og gjarnan koma gerendurnir fram með rangar, niðurlægjandi og fjandsamlegar 
upplýsingar um þolandann. Neteinelti er vaxandi fyrirbæri sem virðist vera algengt einkenni 
í mannlegum samskiptum á unglingsárunum. Unglingar hafa meira og betra aðgengi að 
Internetinu og flestir þeirra eiga snjallsíma þar sem auðvelt er að komast inn á 
samfélagsmiðla og eiga í samskiptum við aðra. Það er því líklegra að unglingar séu í meiri 
hættu á að verða fyrir neteinelti heldur en yngri börn. Rannsóknir hafa sýnt að um 20 til 
40% unglinga hafa á einhverjum tímapunkti verið þolendur neteineltis. Þá hafa rannsóknir 
sýnt fram á mismunandi niðurstöður hvað varðar kynjaskiptingu neteineltis sem gefur til 
kynna að ekki sé neinn afgerandi munur á hvort kynið sé líklegra til þess að beita eða verða 
fyrir neteinelti. Sama á við um viðbrögð þeirra við neteinelti, bæði kynin bregðast á 
svipaðan hátt við og því ekki marktækur munur á milli kynja (O'Keeffe og Clarke-Pearson, 
2011; Hinduja og Patchin, 2010; Gámez-Guadix, o.fl., 2013; Tennant, Demaray, Coyle og 
Malecki, 2015). 

Neteinelti er það einelti sem er hvað erfiðast að forðast, ólíkt hinu hefðbundna einelti. 
Ástæðan fyrir því er sú að unglingar nú í dag eru yfirleitt með símann á sér öllum stundum 
og geta því átt í samskiptum við aðra hvenær sem er sólarhringsins. Samskiptin geta bæði 
verið jákvæð og neikvæð en hætta er á því að neteinelti geti átt sér stað hvenær sem er og 
hvar sem er, allan daginn, alla daga vikunnar hvort sem það er að degi til eða um nótt. 
Skólalóðin er sá staður þar sem hið hefðbundna einelti á sér hvað mest stað, en þar eiga 
einstaklingar oftar en ekki í beinum samskiptum við jafningja sína og eru það beinu 
samskiptin sem einkenna hefðbundið einelti. Með þessari tækniþróun hefur einelti færst 
yfir á Internetið en þar geta einstaklingar búið til vefsíður eða sent skilaboð sín á milli um 
aðra á Internetinu og býður Internetið því upp á mun fleiri möguleika fyrir einelti heldur en 
hefðbundið einelti. Líklegra er að fleiri hundruð einstaklingar muni sjá eða verða vitni að 
neteinelti þar sem Internetið er í flestum tilvikum opið öllum en aðeins örfáir geta séð eða 
orðið vitni af hefðbundnu einelti sem á sér stað til dæmis á skólalóðinni (Gámez-Guadix, 
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o.fl., 2013; Páll Biering og Guðberg K. Jónsson, 2016; Kowalski, Giumetti, Schroeder og 
Lattanner, 2014). 

Erfitt getur verið að sjá og greina neteinelti þar sem það getur verið af svo mörgum 
gerðum og komið fram á mismunandi vettvöngum. Eins og fram kemur í grein Kowalski o.fl. 
(2014) var neteinelti flokkað til þess að reyna að fá betri mynd á hvernig það getur birtst. 
Flokkunin skiptist í sjö þætti: 

1. Almennt rifrildi á netinu 
2. Endurtekið áreiti þar sem send eru móðgandi skilaboð 
3. Þvingun til þess að gefa upp persónulegar upplýsingar rafrænt sem síðan er 

deilt með öðrum án samþykkis þolandans 
4. Útilokun þar sem aðila er til dæmis eytt af vinalista á samfélagsmiðlum eða 

ekki boðið á viðburði 
5. Einhver villir á sér heimildir, brýst inn á annarra manna aðganga og á í 

neikvæðum samskiptum rafrænt við aðra undir þeirra nafni 
6. Ofsóknir frá aðila sem sendir ítrekað ógnandi skilaboð 
7. Síðan er það svokallað ʽsextingʼ þar sem skilaboð eru send með óviðeigandi 

nektarmyndum af öðrum án hans samþykkis eða kynferðisleg skilaboð í 
gegnum síma, tölvu eða önnur stafræn tæki. 

Með neteinelti er auðveldara fyrir gerendur að fela sig á bak við tölvuskjáinn og áreita aðra 
án þess að koma fram undir nafni og hafa rannsóknir sýnt fram á að einstaklingar séu líklegri 
til að segja og gera hluti nafnlaust frekar en að koma fram og segja eða gera þessa hluti við 
hinn aðilann augliti til auglits. Einnig hefur komið fram að vegna þess að gerandinn er á bak 
við tölvuskjáinn og sér þar með ekki þolandann gerir það gerandanum auðveldara að ganga 
enn lengra í andlegu og félagslegu ofbeldi. Útbreiðsla neteineltis hefur verið rannsökuð og 
þar kom í ljós að tíðni neteineltis og hefbundins eineltis er svipuð. Yfirleitt eru það sömu 
einstaklingarnir sem beita eða verða fyrir einelti, sama hvort um neteinelti eða hefbundið 
einelti sé að ræða. Aftur á móti eru einhverjir, sem ekki beita hefbundnu einelti, sem eru 
gerendur neteineltis þar sem þeir þurfa ekki að koma fram undir nafni. Einnig er algengt að 
einstaklingar sem leggja aðra í hefðbundin einelti haldi því áfram eftir skóla þegar heim er 
komið og geta þar af leiðandi leyft sér að vera enn grófari og illkvitnari þar sem Internetið 
gerir þeim kleift að níðast á öðrum án þess að koma fram undir nafni (Kowalski, o.fl., 2014; 
Páll Biering og Guðberg K. Jónsson, 2016). 

Mismunandi er milli einstaklinga hvernig áhrifum þeir verða fyrir sökum neteineltis en 
áhrifin eru ýmist flokkuð í árásagjarna hegðun eða innhverf vandamál. Algengara er að þeir 
sem verða fyrir neteinelti glími við innhverf vandamál, líkt og að byrgja vanlíðan innra með 
sér. Neteinelti getur því haft slæm og neikvæð áhrif á líf þolendanna og hefur það verið 
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tengt við margs konar sálfræði- og heilsufarsleg vandamál. Rannsóknir hafa sýnt að 
þolendur neteineltis séu líklegir til að greinast með kvíða og þunglyndi, misnota fíkniefni, 
glíma við svefnvandamál, einmannaleika og aukin líkamleg einkenni. Þá hefur komið í ljós 
að þunglyndi getur bæði verið aðdragandi neteineltis og afleiðing þess en það getur farið 
eftir einstaklingum og tilvikum. Einstaklingar sem upplifað hafa neteinelti á einhver hátt, 
sama hvort þeir hafi verið gerendur eða þolendur eru yfirleitt með lægra sjálfsálit en þeir 
sem ekki hafa reynslu af neteinelti. Nákvæm skýring á þessum tengslum hefur þó ekki 
komið fram en talið er að þeir sem eru með lágt sjálfsálit séu auðveldari skotmörk og því 
velja gerendur sér þá einstaklinga frekar en þá sem eru með hátt sjálfsálit. Niðurstöður 
rannsókna hafa þó sýnt að gerendur neteineltis eru ekki endilega með hærra eða lægra 
sjálfsálit en aðrir og því má segja að það sé frekar einstaklingsbundið. Einnig getur neteinelti 
orðið til þess að einstaklingar loki sig af og forðist að mæta í skólann með þeim afleiðingum 
að námsárangur þeirra verður lakari. Afleiðingar neteineltis geta orðið það slæmar að 
þolendur þess reyna jafnvel að taka sitt eigið líf. Því má segja að neteinelti hafi mikil félags- 
og tilfinningaleg áhrif á andlega heilsu þolenda (Gámez-Guadix, o.fl., 2013; Kowalski, o.fl., 
2014; Hinduja og Patchin, 2010; Tennant, o.fl., 2015). 

Niðustöður benda til þess að tenging sé á milli neteineltis og óhóflegrar netnotkunar 
eða netfíknar. Unglingar sem eyða miklum tíma á Internetinu eru líklegri til þess að verða 
fyrir barðinu á netníðingum sem leggja í neteinelti eða áreita aðra. Netníðingar eru einnig 
líklegir til að gera innrás í einkalíf annarra á netinu, gera innrás á aðgang annarra eða 
misnota stöðu sína og nýta hana til kynferðislegra aðgerða. Líkt og með þunglyndið þá getur 
neteinelti bæði verið aðdragandi netfíknar eða afleiðing þess (Gámez-Guadix, o.fl., 2013). 

2.6 Netfíkn 
Nú til dags eru einstaklingar oftar en ekki með snjallsímana á sér og komast flestir á netið 
nánast hvar og hvenær sem er. Unglingar eyða miklum tíma á Internetinu en það getur leitt 
til þess að þeir þrói með sér netfíkn en talið er að um 1 til 6% unglinga séu haldnir netfíkn. 
Þegar netnotkun er orðin það mikil að hún er farin að hafa áhrif á líf einstaklinga er talað 
um netfíkn, netáavana, misnotkun, áráttu eða þráhyggju. Þótt talað sé um þetta sem fíkn 
þá felur þetta ekki í sér alvöru vímu en þetta verður til þess að einstaklingur missir stjórn á 
hegðun sinni. Þetta vandamál hefur farið vaxandi meðal barna og unglinga síðustu ár. 
Sálfræðingurinn Young var sú fyrsta sem kom fram með hugtakið netfíkn. Hún lýsir netífkn 
sem stóru vandamáli sem hefur áhrif á hegðun einstaklinga án inntöku hughrífandi efna 
(Ólína Freysteinsdóttir, Halldór S. Guðmundsson og Kjartan Ólafsson, 2015; Hjördís 
Sigursteinsdóttir, o.fl., 2014; Young og de Abreu, 2011). 
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Einkenni netfíknar geta komið fram með ólíkum hætti hjá einstaklingum. Netfíkn er ekki 
metin út frá því hversu lengi einstaklingar eru fyrir framan tölvuna heldur hvort og hvernig 
áhrif notkunin hefur á líf þeirra. Mikil tölvunotkun er ekki endilega ávísun á fíkn en þegar 
einstaklingar eru farnir að eyða það miklum tíma í tölvunni og eru orðnir háðir henni missa 
þeir stjórn á hegðun sinni og sinna öðrum hlutum í lífi sínu ekki eins vel og þörf er á. Þeir, 
til dæmis, vænrækja nám sitt og starf, verja minni tíma með fjölskyldu og vinum og þeir 
sem eru langt leiddir eiga það jafnvel til að sleppa því að borða hollar og næringaríkar 
máltíðir og borða fekar skyndibita og svokallaðan ruslmat við tölvuna. Netfíkn er einnig 
orðin mikil ef einstaklingar sleppa því að fara að sofa, hreyfa sig og þrífa til þess að vera í 
tölvunni. Algengt er að unglingar sem glíma við netfíkn nýti allan þann tíma utan skólans til 
þess að vera í tölvunni og eiga það til að vera mjög þreyttir í skólanum og jafnvel sofa á 
skólatíma. Eftir því sem meiri tíma er varið á Internetinu því minni tími fer í að sinna 
skólanum og því fara verkefni að safnast upp og einkunnir lækka samhliða því. Einstaklingar 
kjósa frekar að vera í tölvunni heldur en að vera með vinum sínum eða sinna fyrri 
áhugamálum og tómstundum. Þeir hafa ekki sjálfstjórnina til þess að setja sér tímamörk 
varðandi notkunina og eru því líklegri til þess að gleyma sér í tölvunni. Einnig er algengt að 
einstaklingar sem glíma við netfíkn fái sektarkennd og fara í afneitun eða í vörn vegna 
notkunarinnar en einstaklingar sem glíma við net- eða tölvufíkn una sér best þegar þeir eru 
fyrir framan tölvuskjáinn. Einstaklingar geta orðið skapstyggir ef þeir geta ekki verið í 
tölvunni og jafnvel orðið ofbeldisfullur og kunna ekki að meta einhverskonar breytingar 
varðandi tölvunotkun þeirra (Þorsteinn Kristjáns Jóhannsson, e.d.; Umboðsmaður barna, 
e.d.). 

Netfíkn er oft líkt við spilafíkn þar sem einstaklingar sem glíma við slíkar fíknir eiga það 
sameiginlegt að eiga í togstreitu á milli þess að vera á Internetinu eða spila fjárhættuspil og 
hitta vini og fjölskyldu, mæta á æfingar og í skóla og vinnu. Með tímanum draga 
einstaklingar sig alveg frá öllum félagsskap og eiga jafnvel ekki í samskiptum við neina nema 
það eigi sér stað á Internetinu. Einstaklingar með netfíkn eru líklegri til þess að þróa með 
sér félagslega einangrun, skerta félagslega færni og einnig andfélagslega hegðun líkt og 
kvíða, þunglyndi og sjálfsvígshugsanir (Ólína Freysteinsdóttir, o.fl., 2015; Hjördís 
Sigursteinsdóttir, o.fl., 2014). Einstaklingar sem eyða óhóflega miklum tíma fyrir framan 
tölvuna eiga í aukinni hættu á að finna fyrir ýmsum líkamlegum eymslum en það gæti verið 
afleiðing mikillar kyrrstöðuvinnu og slæmrar líkamsstöðu sem einstaklingar eiga til að vera 
í við tölvuna. Endurtekin einhæf hreyfing þar sem einstaklingur beitir líkamanum á 
óeðlilegan hátt til lengri tíma getur leitt til slíkra eymsla, eins og til dæmis að sitja fyrir 
framan tölvuna án þess að taka sér hlé (Gunnar R. Leifsson, e.d.). 
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3 Unglingsárin 

Tímabilið á milli barnæsku og fullorðinsára kallast unglingsár. Þá teljast einstaklingar ekki 
lengur sem börn en hafa samt sem áður ekki náð þeim þroska eða aldri sem þarf til þess að 
vera talin sem fullorðinn einstaklingur. Líkami barns verður að fullþroska kynveru og hugsun 
breytist úr hlutbundinni hugsun í huglæga, sjálfstæða og sértæka hugsun. Upphaf 
kynþroskans er það sem einkennir unglingsárin en það er yfirleitt í kringum 10 til 13 ára 
aldurinn sem börn komast á unglingsárin en það getur reynst erfitt að segja til um hvenær 
þau enda. Þetta getur allt saman verið einstaklingsbundið og hefur samspil erfða og 
umhverfis áhrif á vöxt og þroska einstaklinga. Óhætt er að segja að einstaklingurinn sé bæði 
í biðstöðu og í mótun á unglingsárunum og geta þessi ár því verið mjög löng og flókin (Aldís 
Unnur Guðmundsdóttir, 2016; Santrock, 2016; Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). 

Unglingsárunum er skipt upp í tvö tímabil. Fyrra tímabilið er frá upphafi unglingsáranna 
sem er í kringum 10 ára aldurinn og stendur til 14 til 15 ára aldurs en þetta tímabil 
einkennist af kynþroskabreytingum, auknum vaxtahraða og öðrum líkamlegum 
breytingum. Upplausn verður á persónuleika, jafnvægi raskast og nýjar víddir opnast. 
Félagslegt umhverfi tekur miklum breytingum sem og tilfinningalíf og heimurinn verður 
flóknari. Eftir að 15 til 16 ára aldri er náð hefst seinna tímabil unglingsáranna og ef 
einstaklingur er í góðu jafnvægi er seinna tímbilið frekar ólíkt því fyrra. Á þessu tímabili ætti 
persónuleiki unglinga að verða fullmótaður og meiri stöðugleiki kemur á sjálfsmynd og 
sjálfsmat þeirra. Þeir fara að hugsa meira til framtíðarinnar og viljinn til þess að aðlagast 
nýjum félagslegum aðstæðum verður meiri og skipar meiri sess í lífi þeirra (Arnett, 2014; 
Sigurjón Björnsson, 1993). 

Á þessum árum eiga margar líffræðilegar, vitsmunalegar og félagslegar breytingar sér 
stað. Meðal líffræðilegra breytinga eru til dæmis aukinn líkamsvöxtur; vaxtakippir, 
hormónabreytingar og annar kynþroski (Santrock, 2016). Kynþroskinn er umfangsmikill og 
er það sem einkennir unglingsárin. Stærð, lögun og virkni líkamans breytist mikið á þessum 
árum en byltingarkennda breytingin er sú að einstaklingar öðlast getu til þess að búa til 
afkvæmi sem framfylgja erfðafræðilegum og menningarlegum erfðaefnum mannsins 
(Lightfoot, Cole og Cole, 2013). Það sem er einkennandi fyrir kynþroska stúlkna eru 
tíðablæðingar en mismunandi er á milli stúlkna hvenær þær byrja en meðalaldurinn er um 
13,26 ára sem er tiltölulega seint á kynþroskanum. Að loknum unglingsárum má segja að 
vexti líkamans sé lokið en hann heldur þó smám saman áfram að breytast á 
fullorðinsárunum (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2016). Með auknum vitsmunaþroska 
verður hugsunin huglægari, raunsærri og rökréttari. Þegar hugsun unglinganna er komin á 
það stig geta foreldrar farið að setja meiri ábyrgð á ákvarðanatöku unglinganna og sýna 
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þeim að þau beri ábyrgð á gjörðum sínum. Aftur á móti getur það reynst erfitt fyrir 
unglingana þar sem þeir vilja prófa sig áfram í lífinu og eiga það til að sýna áhættusama 
hegðun og þá sérstaklega þegar þeir eru meðal jafningja sinna. Viðurkenning frá jafningjum 
verður eftirsóknanverð og eiga unglingar það til að gera hluti sem þeir myndi jafnvel ekki 
gera undir öðrum kringumstæðum, aðeins til þess að öðlast meiri viðurkenningu og reyna 
að tilheyra hópnum. Þær félagslegu breytingar sem eiga sér stað á unglingsárunum eru þær 
að unglingar leita eftir meira sjálfstæði, löngun til þess að verja meiri tíma með jafningjum 
eykst og átök við foreldra eru líklegri til þess að eiga sér stað. Samskipti við jafningja verða 
einnig nánari og fela í sér meiri sjálfsskoðun (Santrock, 2016). Félags- og tilfinningaþroski 
einstaklinga þroskast hraðar á unglingsárunum heldur en vitsmunaþroskinn og getur því 
verið erfitt fyrir unglinga að átta sig á því hvað sé rétt og rangt. Á unglingsárunum eru 
einstaklingar líklegri til þess taka ákvarðanir sem munu frekar veita þeim tilfinningalega eða 
félagslega viðurkenningu heldur en að hugsa út í hvaða áhættu hegðunin gæti haft í för 
með sér (Gabriel, 2014). Áhættuhegðun, eins og mikil drykkja og þess háttar, á seinna 
tímabili unglingsáranna er einnig partur af þroskaferli unglinga, en aukin áhættuhegðun 
vísar til meira sjálfstæðis unglings. Miklar breytingar verða þar sem unglingar þurfa að 
undirbúa sig fyrir framtíðina og þeir eru líklegir til þess að flytja frá foreldrum sínum og til 
vina sinna, maka eða einhvers jafningja en slík breyting einkennist af meira sjálfstæði og 
þroska (Sherman, Greenfield, Hernandez, og Dapretto, 2018). 

Á þessum tíma verja unglingar mun meiri tíma með vinum sínum og vinasambönd 
styrkjast. Félagahópar stækka og verða fjölbreyttari (Lightfoot, o.fl., 2013). Vinátta er stór 
hluti í lífi barna og unglinga og eru samskipti við jafningja mikilvægur þáttur fyrir þroska 
þeirra en félagar, fjölskylda, skóli og nánasta umhverfi eru mikilvægir mótunaraðilar. 
Unglingar sem ekki ná góðri tenginu við jafningja sína og falla ekki inn í hópinn eru í meiri 
hættu á að þróa með sér í óæskilega hegðun þegar þeir verða eldri. Það að vera vinsæll eða 
viðurkenndur í félagahópnum hefur ekki sömu gildi og að eiga vini. Sama þótt unglingar eigi 
fáa eða enga vini virðist það þó vera betra en að vera útskúfaður úr félagahópnum. Vinátta 
hefur góð áhrif á einstaklinga og dýrmætt er að eiga traustan vin en vinátta getur fullnægt 
ákveðnum innri þörfum, eins og andlegum stuðningi, nánd og aðstoð við verkefnið. Það að 
vera viðurkenndur í félagahópnum fullnægir ekki endilega þessum innri þörfum eins og 
vináttan gerir, en viðurkenning í hópnum þroskar hæfileika á borð við leiðtogahæfni, 
félagslyndi, ákveðni og veitir börnum og unglingum öryggiskennd. Það er því ekki sama sem 
merki á milli þess að vera viðurkenndur í félagahópnum og eiga persónulega vini. Það getur 
verið mismunandi hversu vel einstaklingum er tekið af félagahópum, sumir geta átt erfiðara 
en aðrir með að falla inn í hópinn og getur það haft mikil áhrif á líf þeirra. Algengt er að það 
stuðli að vanlíðan í skólanum og öllu því sem tengist honum. Einstaklingar sem ná ekki að 
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falla inn í félagahópinn eru líklegri til þess að eiga við námsörðugleika að stríða, eiga í meiri 
hættu á að verða skotmark stríðnis eða eineltis og eru vísir til þess að hætta í skóla. Bæði 
þolendur og gerendur eineltis verða fyrir slæmum áhrifum þess hvað varðar sálarlíf þeirra, 
en þolendur eru líklegri til þess að glíma við þunglyndi og þróa með sér slæmt sjálfsmat. 
Félagsmótun hefur því mikil áhrif bæði á þroskaferil einstaklinga sem og sjálfsmynd þeirra 
(Rúnar Vilhjálmsson, 2016). 

Jafningjaþrýstingur á það til að myndast á unglingsárunum og telst hann yfirleitt til 
neikvæðrar athafna sem vísar til slæmrar hegðunar á borð við áfengisdrykkju, reykingar, 
vímuefnanotkun og afbrota. Slík hegðun er algeng á unglingsárunum þar sem unglingar 
hafa kannski ekki öðlast fulla sjálfsstjórn til þess að taka sjálfstæðar ákvarðanir og standa á 
sínu og eru því líklegri til þess að brotna undan jafningjaþrýstingi. Aftur á móti er þessi 
jafningjaþrýstingur ekkert endilega neikvæður, hann getur líka haft jákvæð áhrif á 
unglingana. Jákvæður jafningjaþrýstingur getur dregið úr áhættuhegðun sem og stutt 
einstaklinga tilfinningalega og aðstoðað við að takast á við steituvaldandi atburði sem upp 
geta komið í lífinu. Góðir vinir veita jákvæðan jafningjaþrýsting, eru hvetjandi og aðstoða 
vini sína þegar þörf er á. Góðir vinir sem veita jákvæðan jafningjaþrýsting hvetja heldur ekki 
vini sína til þess að gera hluti sem eru ólöglegir eða óæskilegir. Þeir vita hvar mörkin liggja 
og reyna því frekar að koma í veg fyrir að vinir sínir geri eitthvað sem ekki telst æskilegt 
(Arnett, 2014). 

Á þessum árum verða einnig miklar breytingar hjá unglingum, bæði líkamlegar og 
andlegar. Á sama tíma eru þeir mjög móttækilegir fyrir áhrifum annarra og þrátt fyrir að 
sjálfsmyndin sé að styrkjast, geta aðrir haft áhrif á hana og bælt niður eða ýtt undir 
heilbrigða sjálfsmynd (Hjördís Sigursteinsdóttir, o.fl., 2014). Á unglingsárunum fá 
einstaklingar aukið sjálfstæði; margar ákvarðanir sem þeir þurfa að taka og 
valmöguleikarnir eru fleiri en áður, til dæmis varðandi starf, nám, makaval og fleira. Sumum 
getur reynst erfitt að taka svo örlagaríkar ákvarðanir og finna sjálfa sig en aukin tíðni 
þunglyndis og sjálfsvígstilrauna ungmenna hefur, samkvæmt rannsóknum, komið í kjölfar 
þess (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2016). 
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4 Andleg heilsa 

Andleg heilsa er sú heilsa sem getur haft hvað mest áhrif á líf einstaklinga en hún gegnir 
alveg jafn mikilvægu hlutverki og líkamlega heilsan, ef ekki bara mikilvægara (Guðrún 
Guðmundsdóttir, 2010). Andleg heilsa, eða geðheilsa er, samkvæmt WHO (2014), ákveðið 
vellíðunarástand þar sem hver og einn gerir sér grein fyrir eigin möguleikum, getur brugðist 
við eðlilegu álagi sem lífið hefur upp á að bjóða, unnið með afköstum, náð árangri og gefið 
af sér til samfélagsins. Hægt er að meta skort á geðheilsu einstaklinga út frá mörgum 
þáttum líkt og kvíða eða þunglyndi, geðhvarfasýki, alkóhól- eða vímuefnaneyslu (WHO, 
2014). Samkvæmt Embætti landlæknis (2010) vísar geðheilsa okkar til þess hvernig við 
metum og lítum á okkur sjálf, hvert lífsviðhorf okkar er og hvernig við komum fram við aðra. 
Líðan okkar endurspeglar einnig hvernig viðbörgð okkar við álagi og mótlæti er, segir til um 
tengsl okkar við aðra og ákvarðanatöku okkar. Einstaklingur með góða geðheilsu er 
ánægður með sjálfan sig og líf sitt, er í góðu jafnvægi, sáttur með umhverfið sitt sem og 
starf en getur samt sem áður aðlagast breytilegum aðstæðum. Með aldrinum þróast 
geðheilsan en á lífsleiðinni getur margt komið upp á sem getur stuðlað að mismunandi 
áhrifum á geðheilsuna og líðan. 

Sálfræðileg vellíðan snýst um velgengni í lífinu og samanstendur af því að einstaklingi 
líði vel og að hann virki á skilvirkan hátt. Varanleg vellíðan snýst ekki um að einstaklingi líði 
alltaf vel heldur eru tilfinningar á borð við vonbrigði, sorg og það að mistakast eðlilegur 
þáttur í líf allra. Hæfnin til þess að geta stjórnað neikvæðum tilfinningum er mikilvægur 
eiginleiki fyrir langvarandi vellíðan. Sálfræðileg vellíðan er aftur á móti í hættu þegar 
neikvæðar tilfinningar eru orðnar það miklar og langvarandi að þær trufla daglegt líf 
einstaklingsins. Það að líða vel felur ekki aðeins í sér jákvæðar tilfinningar, hamingju og 
ánægju heldur ýta jákvæðar tilfinningar einnig undir áhuga, þátttöku, traust og ástúð 
einstaklinga. Þegar talað er um virkni á skilvirkan hátt hjá einstaklingi er átt við þróun á 
möguleikum hans; hann hefur góða stjórn á lífinu, hefur ákveðinn tilgang, líkt og að vinna 
að ákveðnum markmiðum og upplifir jákvæð sambönd (Huppert, 2009). 

Eins og fram hefur komið þá hefur kyrrseta unglinga aukist mikið samhliða aukinni 
tölvunotkun og getur það bæði haft slæm áhrif á líkama og félagsþroska þeirra. Eymsli geta 
komið fram í líkamanum vegna slæmrar líkamsstöðu fyrir framan tölvuna til lengri tíma. 
Þeir sem eyða miklum tíma í tölvunni eru líklegri til þess að eiga í minni samskiptum við 
félaga sína þar sem þeir kjósa frekar að nýta tímann eftir skóla til þess að fara heim og vera 
í tölvunni. Það getur bæði gert það að verkum að einstaklingar einangrist frá félögum sínum 
og einnig gæti félagsþroski þeirra staðnað. Ef einstaklingar einangrast frá félögunum eru 
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þeir líklegri til þess að missa af og verða útskúfaður úr félagahópnum (Gunnar R. Leifsson, 
e.d.; Rúnar Vilhjálmsson, 2016; Arnett, 2014; Santrock, 2016). 

Margir þættir í umhverfinu geta haft áhrif á líffræðilega þætti einstaklinga sem leitt 
getur til geðraskana. Ýmis áföll og atvik líkt og fráfall fjölskyldumeðlims eða ofbeldi, sama 
hvort það er andlegt eða líkamlegt, geta aukið líkurnar á geðheilsuvanda hjá einstaklingum. 
Einelti eða hver konar vanræksla eru þættir sem flokkast undir ofbeldi og eru líklegir til þess 
að valda geðheilsuvanda. Sífelld höfnun, til dæmis frá félögunum þar sem einstaklingur fær 
ekki að vera með í félagahópnum, hlýtur einhvers konar mismunun vegna kynþáttar, 
holdarfars, kynhneigðar eða trúar getur einnig leitt til geðheilsuvanda. Einstaklingar sem 
glíma við einhvers konar geðraskanir eru ekkert verri eða misheppnaðir en aðrir. Hver sem 
er getur glímt við geðröskun en mikilvægt er að þeir aðilar geti leitað sér hjálpar og haft 
einhvern til þess að tala við. Einstaklingur getur orðið viðkvæmur fyrir eðlilegu áreiti, 
pirraður og líður illa ef röskun verður á geðheilsu hans en með tímanum getur það leitt til 
vandamála í samskiptum meðal þeirra sem við umgöngumst með þeim afleiðingum að þeir 
missa frá sér vini eða leiðir til vandamála innan fjölskyldunnar. Unglingar gætu átt í 
erfiðleikum með að blanda geði við aðra skólafélaga sína en hegðun og framkoma þeirra 
getur kallað fram óheppileg viðbrögð annarra (Guðrún Guðmundsdóttir, 2010).  

 

4.1 Sjálfsmynd 
Samkvæmt Sigmund Freud er mikilvægasta verkefni unglingsáranna leitin að sjálfum sér. 
Unglingsárin eru mikilvæg hvað varðar mótun sjálfsmyndar en allar þær hugmyndir sem 
einstaklingur hefur um sjálfan sig endurspeglar sjálfsmynd hans. Einstaklingur skilgreinir sig 
út frá þeirri sjálfsmynd sem hann hefur og aðgreinir sig frá öðrum út frá líkamlegum 
einkennum, félagslegum og sálrænum eiginleikum, hæfileikum og færni, siðrænu gildi og 
veraldlegum gæðum. Sálfræðingurinn og heimspekingurinn William James var með þeim 
fyrstu sem talaði um sjálfið en hann telur sjálfið vera samsett úr mörgum þáttum sem 
verður síðan að heildarsjálfinu (Vigdís Hrönn Viggósdóttir og Guðrún Kristjánsdóttir, 2016; 
Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). Engir tveir geta haft sömu sjálfsmyndina heldur er 
sjálfsmynd einstaklingseinkenni og fer hún eftir hugarfari, eiginleikum og möguleikum, 
ástandi og takmörkunum á andlegu og líkamlegu sjálfi. Aftur á móti geta einstaklingar haft 
margar sjálfsmyndir en það fer eftir því hlutverki sem einstaklingurinn er í hverju sinni. Oft 
er talað um svokallað líkamssjálf, fjölskyldusjálf og félagssjálf. Hvernig einstaklingar upplifa 
sig í líkamanum er líkamssjálf, fjölskyldusjálf er hvernig einstaklingur upplifir sig tilheyra 
fjölskyldu og síðan er það félagssjálfið en það vísar til þeirra reynslu sem einstaklingur hefur 
á því að vera í samfélagi með öðrum og vera opinber. Til dæmis getur einstaklingur upplifað 
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sig með ólíkum hætti ef hann er meðal vina, systkina, fjölskyldu, í vinnunni eða skólanum 
eða þess háttar. Sjálfsmynd getur því verið mismunandi eftir aðstæðum og með hverjum 
einstaklingurinn er (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2016; Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór 
Ingason, 2011). Með framkomu og líkamlegu atgervi kemur sjálfsmynd einstaklinga í ljós 
bæði í meðvituðum og ómeðvituðum tilfinningum, hugsunum, óskum og viðhorfum til 
andlegra og líkamlegra athafna (Blos, 1962). 

Sjálfsmynd getur verið margþætt en yfirleitt er talað um að einstaklingar geti annað 
hvort verið með góða eða slæma sjálfsmynd. Ef einstaklingur er með góða sjálfsmynd er 
hann í góðu andlegu, líkamlega og félagslegu jafnvægi og er ánægður með sjálfan sig. Það 
þýðir þó ekki að hann sé merkilegri eða betri en aðrir heldur er hann einungis ánægður í 
eigin skinni og er meðvitaður um hæfileika sína og takmarkanir. Ef einstaklingur er með 
slæma sjálfsmynd er hann líklega ekki eins hæfur og sá sem er með góða sjálfsmynd til þess 
að takast á við þá erfiðleika sem geta komið upp í lífinu. Slæm sjálfsmynd og lítið sjálfstraust 
fylgist oft að og slíkur einstaklingur er ekki í stakk búinn til þess að takast á við þau verkefni 
sem honum er ætlað. Líklegara er að einstaklingur með slæma sjálfsmynd brotni frekar 
niður og líði eins og heimurinn sé á enda ef eitthvað slæmt kemur upp á en erfitt getur 
reynst að rífa sig upp úr slíku ástandi og leiða fram jákvæðni (Erikson, 1968; Aldís Unnur 
Guðmundsdóttir, 2016). 

Til að byrja með er sjálfsmynd barna frekar óstöðug og er lítið sem ekkert farin að 
mótast. Börn þurfa góðan tíma til þess að átta sig á því hver þau eru en það er ekki fyrr en 
um 10 til 12 ára aldurinn sem sjálfsmynd þeirra verður skýrari. Þegar sjálfsmyndin fer að 
skýrast fá þau sterkari hugmynd um hvað þau vilja, hverjir styrkleikar þeirra, veikleikar og 
langanir séu og geta sett sér markmið. Með aðstoð vitsmunaþroskans nær sjálfsmyndin 
fullum þroska á fullorðinsárunum en hún mun þó ávallt halda áfram að þroskast og breytast 
alla ævina (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993; Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2016). 

Álitið sem einstaklingar hafa á eigin hæfni kallast sjálfsálit. Sjálfsálitið er hluti af 
sjálfsmyndinni og endurspegla gjörðir fólks það álit sem það hefur á sjálfu sér. Með 
hugtakinu sjálfsálit er átt við hvernig einstaklingur lítur á sjálfan sig; hvort hann sé sáttur 
eða ósáttur með sjálfan sig (Collins, 1992; Vigdís Hrönn Viggósdóttir og Guðrún 
Kristjánsdóttir, 2016). Líkt og með sjálfsmyndina geta einstaklingar haft mismunandi 
sjálfsálit og í þessu tilfelli er talað um hátt eða lágt sjálfsálit. Ef einstaklingur hefur gengið í 
gegnum einhvers konar erfiðleika á lífsleiðinni gæti það orsakað lágt sjálfsálit og þeir aðilar 
eru því líklegri til að eiga í samskiptaerfiðleikum og glíma við lyndisraskanir á borð við 
þunglyndi og kvíða. Ofþyngd og átraskanir geta einnig verið einkenni hjá þeim sem eru með 
lágt sjálfsálit. Talið er að unglingsstúlkur sem glíma við lágt sjálfsálit hafi meiri tilhneigingu 
en jafnaldrar þeirra til að stunda fyrr kynlíf og þar með líklegri til þess að verða barnahafandi 
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á unglingsaldri (Emler, 2001). Yfirleitt er lágt sjálfsálit tímabil sem stendur yfir í stuttan tíma 
en ef viðkomandi leitar sér ekki hjálpar gæti það leitt til sjálfsvígshugsana eða sjálfsvígs. Þó 
hefur verið talið að þeir einstaklingar sem hafa átt í erfiðleikum með sjálfsmynd sína á 
unglingsárunum getið haldið því áfram á fullorðinsárum. Einstaklingar sem eru með gott 
sjálfsálit kunna að meta sjálfa sig og eru meðvitaðir um eigin hæfni og takmarkanir 
(Santrock, 2016; Vigdís Hrönn Viggósdóttir og Guðrún Kristjánsdóttir, 2016). 

4.2 Innhverfar raskanir  

Innhverfar raskanir eru þær raskanir sem snúa að unglingnum sjálfum og fela í sér 
tilfinningar, hugarástand og einnig getur einstaklingurinn upplifað sjálfan sig með einhvers 
konar líkamleg einkenni. Meðal innhverfra raskana eru kvíðaröskun og lyndisröskun eða 
þunglyndi. Algengara er að konur glími við innhverfar raskanir heldur en karlar, en slík 
kynjaskipting er ekki eins skýr meðal barna og unglinga (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 
2016). 

Með reglulegri hreyfingu er hægt að draga úr kvíða og þunglyndi unglinga (Warburton, 
Nicol og Bredin, 2006) en regluleg hreyfing getur bætt lífsgæði einstaklinga og þar með 
dregið úr þunglyndi. Hreyfing getur hjálpað einstaklingum að hvílast betur og gerir 
einstaklinga færari til þess að takast á við streitu. Hreyfing er öllum góð en rannsóknir hafa 
sýnt fram á jákvæð áhrif hreyfingar gegn þunglyndi og gæti því verið góð viðbót í 
meðferðum gegn þeirri röskun (Perraton, Kumar og Machotka, 2010). Í kjölfar 
tækniþróunar hefur kyrrseta unglinga aukist samhliða aukinni tölvunotkun og hefur 
hreyfingarleysi þeirra verið mikið áhyggjuefni. Ussher, Owen og Whincup (2007) gerðu 
rannsókn á líkamlegri hreyfingu, kyrrsetu og andlegri heilsu unglinga og leiddu niðurstöður 
þeirrar rannsóknar í ljós að hreyfingarleysi unglinga hefur áhrif á andlega heilsu þeirra. Svo 
óhætt er að segja að hreyfing unglinga geti dregið úr slæmri andlegri heilsu sem og 
þunglyndi. 

4.2.1 Kvíðaröskun 

Ein algengast röskun sem börn og ungmenni glíma við er kvíðaröskun en talið er að frá 3 til 
20% barna séu haldin alvarlegum kvíðaeinkennum. Kvíðaröskun er margþætt og því 
mismunandi hvernig kvíði birtist hjá börnum og unglingum. Dæmi um algengustu afbrigðin 
eru aðskilnaðarkvíðaröskun, felmtursröskun, víðáttufælni, almenn kvíðaröskun, félagsfælni 
og skólafælni, sértæk fælni, þráhyggjuárátturöskun, áfallaröskun og bráð streituröskun. 
Þessar raskanir eiga það sameiginlegt að kvíði er ráðandi. Birtingarform kvíða er 
mismunandi milli einstaklinga og getur haft áhrif á hugsanir, tilfinningar og líffræðilega 
starfsemi. Til þess að átta sig á því hvernig kvíðaröskun unglingur þjáist af þarf að komast 
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að því hvað það er sem veldur kvíðanum. Þau einkenni sem koma fram hjá unglingum með 
kvíðaröskun geta bæði verið sálfræðileg og líffræðileg. Til sálfræðilegra einkenna telst 
meðal annars vanmetakennd, hræðsla við heimsendi og dauða en líffræðilegu einkennin 
geta meðal annars verið örari öndun eða öndunarerfiðleikar, svimi og magaverkir. Einnig 
geta þau farið að skjálfa og svitna, hvítna upp, gráta og missa þvag, verða hreyfingarlaus 
eða reyna að flýja af vettvangi (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2016). 

Kvíðaröskun getur orsakað margvísleg vandamál og getur haft slæm áhrif á líf 
einstaklinga. Kvíðaröskun getur meðal annars haft áhrif á frammistöðu í skóla og 
samskiptahæfni. Því miður eldist kvíði ekki af börnum eða unglingum heldur virðist hann í 
flestum tilvikum aukast og fleiri einkenni koma í ljós. Til þess að reyna að koma í veg fyrir 
slæma kvíðaröskun með hækkandi aldri er mikilvægt að hafa í huga hvað það er sem veldur 
kvíðanum og hvort og hvernig sé hægt að halda honum í skefjum (Aldís Unnur 
Guðmundsdóttir, 2016). 

4.2.2 Þunglyndi 

Þunglyndi telst einnig sem innhverf röskun líkt og kvíðaröskun. Börn og unglingar geta verið 
greind með þunglyndi en nauðsynlegt er að gera sér grein fyrir þeim einkennum sem upp 
geta komið varðandi þunglyndi hjá þeim. Algengt er að fyrstu merki þunglyndis komi fram 
á unglingsárunum (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2016). 

Einkenni unglinga eru svipuð og hjá fullorðnum en erfitt getur verið að greina hvort um 
pirring, reiði eða skapofsaköst sé að ræða sökum þunglyndis eða hvort það séu aðeins 
skapsveiflur hjá unglingi. Fín lína getur verið á milli þess sem telst vera ,,eðlilegar“ 
skapsveiflur hjá unglingi og þunglyndiseinkenni, þar sem skapsveiflur eru alls ekki fátíðar á 
unglingsárunum. Mikilvægt er því að taka tillit til aldurs og þroskastigs einstaklingsins. 
Þunglyndi getur haft margþætt áhrif á einstaklinginn en helsta einkennið eru þó neikvæðar 
hugsanir (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2016). Fram kemur í bók Santrock (2016) að um níu 
algeng einkenni séu að ræða þegar þunglyndi er annar vegar en að minnsta kosti þurfa 
fimm af þessum einkennum að koma fram á tveggja vikna tímabili til þess að hægt sé að 
meta um hvort þunglyndi sé að ræða eður ei. Þessi níu einkenni eru eftirfarandi: 

1. Þung/ur í skapi megnið af deginum 
2. Áhugaleysi og minni ánægja á flestum athöfnum 
3. Hækkun eða lækkun á líkamsþyngd, eða matarlyst verður meiri eða minni 
4. Svefnvandamál, annað hvort erfiðleikar með svefn eða of mikill svefn 
5. Hægari hugsun og líkamlegar hreyfingar verða slakari 
6. Þreyta eða orkuleysi 
7. Finnast maður einskis verður 



28 

8. Erfiðleikar með hugsun, einbeitingu og ákvarðanatöku 
9. Ítrekaðar sjálfsvígshugsanir. 

Einnig er talið algengt meðal unglinga sem glíma við þunglyndi að klæðast svörtum fötum, 
skrifa neikvæð og sorgleg ljóð eða vera uppteknir af þunglyndislegri tónlist. Þunglyndir 
einstaklingar eiga það til að sleppa því að sofa á næturnar, horfa frekar á sjónvarpið og eru 
því líklegri til þess að eiga í erfiðleikum með að vakna á morgnana og leggja sig frekar á 
daginn. Þunglyndi meðal unglinga getur einnig komið fram í tengslum við 
hegðunarvandamál, vímuefnanotkun eða átraskanir (Santrock, 2016). 

Í kringum 15 ára aldurinn eru stúlkur tvöfalt líklegri til þess að greinast með þunglyndi 
en strákar og með fullorðinsárunum aukast líkur stúlkna mun meira. Sjálfsmynd stúlkna 
verður mun neikvæðari en hjá strákum og þá sérstaklega hvað varðar líkamsmynd þeirra, 
en þær eru líklegri til þess að hafa meiri áhyggjur af þyngd sinni og líkama sínum heldur en 
strákar. Einnig standa stúlkur meira frammi fyrir mismunum og fordómum og eru þær 
líklegri til þess að verða þunglyndar ef þær hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi (Santrock, 
2016). 

Það getur reynst erfitt fyrir unglinga að tjá tilfinningar sínar og segja öðrum frá því sem 
þeim liggur á hjarta og því er mikilvægt að foreldrar og kennarar séu tilbúnir til þess að 
hlusta á þá þegar svo ber undir. Ólíklegt er að þunglyndi eldist af einstaklingum heldur er 
líklegra að þunglyndi aukist þegar komið er á unglingsárin. Ef unglingar glíma við alvarlegt 
þunglyndi getur það verið áhættuþáttur fyrir geðrænum vandamálum á fullorðinsárum. 
Greinist einstaklingur með þunglyndi getur hann verið líklegri en aðrir til þess að glíma við 
kvíðaraskanir og persónuleikaröskun eða þróa með sér sjálfskaðandi hegðun, tilraunir til 
sjálfsvíga og taka eigið líf. Tíðni sjálfsvíga ungmenna á aldrinum 15-24 ára á Vesturlöndum 
og í hinum iðnvædda heimi hefur aukist og eru sjálfsvíg nú talin vera önnur helsta 
dánarorsök unglinga á eftir slysum (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2016).  

Félagsleg samskipti geta reynst erfið þeim sem glímt hafa við þunglyndi en slíkir 
einstaklingar eru líklegri til þess að eiga í sambandsörðugleikum sem og erfiðleikum á 
vinnumarkaði (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2016). 

4.2.2.1 Facebook þunglyndi 

Facebook þunglyndi er annað hugtak sem komið hefur fram með tilkomu Internetsins og 
þróun samfélagsmiðla. En eins og hugtakið gefur til kynna er það tengt samfélagsmiðlinum 
Facebook og eru neikvæð áhrif þess miðils. Með hugtakinu Facebook þunglyndi er átt við 
að ef unglingar eyða það miklum tíma á Facebook að það fari að hafa neikvæð áhrif á þá og 
þeir fari að sýna einhvers konar þunglyndiseinkenni. Unglingsárin eru það tímabil þar sem 
félagarnir eru hvað mikilvægastir og vilja unglingar yfirleitt fá viðurkenningu frá félögum 
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sínum en slíka viðurkenningu vilja unglingar einnig fá frá öðrum á netinu. Ekki aðeins frá 
vinum sínum heldur vilja þeir  vera viðurkenndir meðal annarra og veitir það þeim ánægju. 
Eins og fram hefur komið hér áður geta notendur deilt myndum af sér og sínu lífi á Facebook 
síðu sinni og eiga unglingar það stundum til að bera sig saman við myndir og líf annarra. 
Það er því auðvelt fyrir unglinga sem og aðra notendur að sökkva í þá gryfju að bera sig 
saman við aðra sem þeir sjá á Facebook. Margir unglingar finna fyrir þrýstingi að vera eins 
og aðrir sem þeir sjá á Facebook til þess að halda uppi einhverri ímynd sem getur reynst 
þeim erfitt. Facebook þunglyndi er alls ekki ólíkt hinu hefðbundna þunglyndi og hefur þar 
með sömu afleiðingar. Facebook þunglyndi getur því leitt til þess að unglingar minnki 
samskipti við aðra, eiga það jafnvel til að einangra sig frá öðrum, loki sig af og því miður 
getur það gengið svo langt að unglingar sem glíma við Facebook þunglyndi leiðist út í 
sjálfsvígshugleiðingar. Þar sem þetta hugtak er tiltölulega nýtt af nálinni hefur þetta ekki 
verið nógu mikið rannsakað en ein helsta forvörn Facebook þunglyndis er sú að foreldrar 
séu meðvitaðir um netnotkun barna sinna og þá áhættuþætti sem geta fylgt 
samfélagsmiðlum. Mikilvægt er að foreldrar geti frætt börn sín um æskilega hegðun á 
Internetinu og jákvæð samskipti. Fagaðilar geta hjálpað foreldrum og börnum þeirra að 
skilja þann skaða sem samfélagsmiðlar geta búið yfir og hjálpað einstaklingum að vinna úr 
þeim erfiðleikum ef þörf er á (O‘Keeffee og Pearson, 2011; Richards, Caldwell og Go, 2015). 
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5 Lokaorð 

Markmið þessarar ritgerðar var að athuga hvort samfélagsmiðlar hafi áhrif á andlega heilsu 
unglinga og þá hvernig áhrif þeir hafa. Jafnframt var markmiðið að skoða hvort 
samfélagsmiðlanotkun væri áhættuþáttur kvíða og þunglyndis hjá unglingum. 

Í ritgerð þessari hefur verið fjallað um þá tækniþróun sem orðið hefur á síðustu árum 
og þeim viðbótum sem komið hafa í kjölfarið. Samfélagsmiðlar hafa sprottið upp og eru þeir 
orðnir stór hluti í lífi margra í dag en miðlar sem þessir geta haft mikil áhrif á einstaklingana 
sjálfa og daglegt líf þeirra. Notkun samfélagsmiðla fer sífellt vaxandi og er óhætt að segja 
að þeir séu komnir til þess að vera. Samfélagsmiðlanotkun er mismunandi eftir 
einstaklingum en aldur og þroski getur haft mikil áhrif á hana. Unglingar eru þeir sem eru 
hvað mest á samfélagsmiðlum og eiga þar með í mestri hættu á að verða fyrir aðkasti þar 
sem margt getur haft langvarandi áhrif á líf þeirra. Unglingsárin eru ár breytinga, þroska og 
lærdóms en á þessum tíma upplifa og læra unglingar margt nýtt. Sjálfsmynd unglinga er í 
mikilli þróun á þessum tíma og margt getur haft áhrif á hana, mótun einstaklinga og þeirra 
líf. Sjállfsmyndin getur því verið mjög viðkvæm á unglingsárunum og lítið getur þurft til þess 
að brjóta sjálfsmyndina. Það eru ákveðnir áhættuþættir sem fylgja því að vera unglingur en 
góðir og styðjandi vinir geta gert gæfumuninn ef upp koma einhverjir erfiðleikar, sem 
algengt er á þessum árum. Ýmsir þættir í umhverfinu geta einnig haft áhrif á unglinga og líf 
þeirra en unglingsárin eru flókin og viðkvæm og geta áhrifin því verið margvísileg. 

Niðurstöður leiða í ljós að áhrif samfélagsmiðla geta bæði verið jákvæð og neikvæð en 
aftur á móti eru neikvæðu áhrifin meiri og alvarlegri og í kjölfarið geta komið upp fleiri 
neikvæðar afleiðingar. Ný hugtök á borð við neteinelti og netfíkn hafa þróast með tilkomu 
Internetsins en þessi hugtök eru því miður vaxandi fyrirbæri í heiminum í dag. Erfitt getur 
reynst að forðast neteinelti þar sem flestir unglingar eru í stöðugri tengingu við Internetið 
en það gerir gerendum kleift að komast í tengingu við þolendur sína án mikillar fyrirhafnar. 
Eins og kom fram hér að ofan eru einstaklingar með lítið sjálfsálit oft auðveldari skotmörk 
þegar einelti er annars vegar, en þau eru ekki eins líkleg til þess að standa á sínu og verja 
sig fyrir gerendum eineltis. Einnig geta unglingar sem glíma við netfíkn verið skotmörk 
neteineltis þar sem gerendurnir vita að auðvelt sé að ná til þeirra þar sem þeir aðilar eyða 
mestum tíma á Internetinu. Þá getur neteinelti verið stór þáttur í því að unglingar glími við 
netfíkn. Það er að segja unglingar sem verða fyrir neteinelti eru líklegri til þess að loka sig 
af og forðast það að hitta jafningja sína og kjósa sér því frekar að vera heima í tölvunni. 
Unglingar sem hafa orðið fyrir neteinelti eða glíma við netfíkn eru líklegri til að þróa með 
sér slæma andlega heilsu og þar með slæma sjálfsmynd. En slæm sjálfsmynd getur bæði 
verið aðdragandi og afleiðing innhverfra raskana á borð við kvíða og þunglyndi. Unglingar 
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sem glíma við kvíða og/eða þunglyndi eru líklegri til þess að minnka samskipti við jafningja 
sína sem og fjölskyldu, einangra sig og hafa minni áhuga á að mæta í skólann eða taka þátt 
í tómstundum. Reynsla sem þessi getur rist djúpt í sál unglinga og haft mikil áhrif á líf þeirra 
og jafnvel orðið til þess að þeir þrói með sér sjálfsvígshugsanir sem getur leitt til þess að 
þeir reyni að binda enda á líf sitt. 

Við gerð þessarar ritgerðar kom í ljós að enn eitt hugtakið hefur þróast samhliða aukinni 
samfélagsmiðlanotkun en það hugtak kallast Facebook þunglyndi. Hugtakið vísar til 
neikvæðra áhrifa í kjölfar notkunar á samfélagsmiðlinum Facebook. Eins og fram kom í 
kaflanum um Facebook þunglyndi getur of mikill tími á miðlinum orðið til þess að unglingar 
sýni einhvers konar þunglyndiseinkenni. Aftur á móti tel ég að slík þunglyndiseinkenni geti 
ekki aðeins komið fram í kjölfar Facebook notkunar, heldur geti einnig þróast við notkun 
annarra miðla eins og Instagram, Snapchat og Twitter. Allir þessir miðlar eru tiltölulega 
svipaðir í notkun og þar með álíka þættir sem unglingar sækjast eftir á þessum miðlum. 
Þ.e.a.s. ef þeir deila mynd á miðlunum sækjast notendur eftir því að fá ,,Like“ eða jákvæðar 
athugasemdir á myndirnar og sama á við um ef þeir setja inn einhverskonar innlegg. Mikil 
pressa getur fylgt því að vera unglingur á samfélagsmiðlum og svo virðist sem ,,Like“, 
vinsældir og viðurkenning frá jafningjum skipti miklu máli á þessum árum. Þær myndir sem 
unglingar deila á samfélagsmiðlum sínum eru oftar en ekki uppstilltar og ef til vill búið að 
laga þær til og breyta þeim svo þær séu samfélagsmiðlahæfar. Slík þróun getur auðveldlega 
farið út í öfgar og orðið til þess að unglingar lagfæri allar sínar myndir og eigi erfitt með að 
deila óbreyttum myndum af sér. Þetta eru svokallaðr glansmyndir, þar sem einstaklingar 
láta myndirnar líta betur út en á sama tíma geri þær óraunverulegri. Óhætt er að segja að 
slíkar breytingar séu til þess gerðar að jafnast á við þann samanburð sem ríkir yfir 
samfélagsmiðlanotkun unglinga. Þeir bera sig gjarnan saman við jafningja sína sem og 
fyrirmyndir, en slíkur samaburður getur einnig ýtt undir slæma sjálfsmynd og andlega 
heilsu. 

Til þess að svara þeim rannsóknarspurningum sem lagðar voru fram í þessari ritgerð þá 
má með sanni segja að samfélagsmiðlar geti bæði haft góð og slæm áhrif á andlega heilsu 
unglinga. Þar sem unglingar eru á viðkvæmu stigi og margt getur haft áhrif á líf þeirra eru 
meiri líkur á að samfélagsmiðlar hafi slæm áhrif á þeirra andlegu heilsu. Áhættuþættir á 
borð við neteinelti og netfíkn geta haft mikil áhrif á unglinga og hamlað þá bæði andlega og 
félagslega séð. Margir hverjir eru uppteknir af því að vera viðurkenndir af félögunum og 
láta þar með auðveldlega undan félagsþrystingi. Af öllu því sem hér hefur verið fjallað um 
er ljóst að samfélagsmiðlar geta að miklu leyti ýtt undir kvíða og þunglyndi unglinga. 

Þar sem erfitt getur verið fyrir foreldra að fylgjast með netnotkun barna sinna, þar sem 
flestir unglingar eru með sín eigin snjalltæki, er mikilvægt að foreldrar séu meðvitaðir um 
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þá áhættuþætti sem geta fylgt samfélagsmiðlum, hafi þekkingu á hvað teljist sem góð eða 
slæm netnotkun og séu tilbúin til þess að leiðbeina börnum sínum um jákvæð samskipti á 
netinu. Einnig tel ég að það sé mikilvægt að unglingar séu meðvitaðir um hvað fellur undir 
æskilega hegðun á Internetinu og mikilvægi hennar. Til þess að unglingar geti tamið sér 
slíka hegðun er mikilvægt að þau hafi vitneskju og þekkingu á góðri hegðun og jákvæðum 
samskiptum. Góð andleg heilsa og sjálfsmynd unglinga er jafnframt mikilvægur þáttur hvað 
varðar neteinelti, netfíkn og innhverfar raskanir en með góðum og heilbrigðum samskiptum 
á netinu er hægt að draga úr þeim þáttum.  
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