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Ágrip 

 
Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA prófs í uppeldis- og menntunarfræði við Háskóla 
Íslands. Umfjöllunarefni ritgerðarinnar er tengsl samfélagsmiðla á áhættuhegðun unglinga 
og skoðað verður hvort geðtengsl hafi áhrif á hana. Hér verður fjallað um kenningar sem 
settar hafa verið fram um áhættuhegðun unglinga auk kenninga um geðtengsl. Niðurstöður 
fyrri rannsókna eru skoðaðar til að varpa skýrara ljósi á efnið. Markmið mitt er að sýna 
fram á að samfélagsmiðlar geti haft áhrif á áhættuhegðun unglinga og gera foreldrum grein 
fyrir hættunni sem getur fylgt mikilli samfélagsmiðlanotkun. Samfélagsmiðlar gegna stóru 
hlutverki í lífi okkar allra og eyða unglingar mörgum klukkutímum á dag í að skoða hvað 
þar er í gangi. Samfélagsmiðlar geta haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif á unglinga. Helstu 
niðurstöður eru að geðtengsl milli foreldra og barna skipta miklu máli og auk tengsla 
unglinga við samfélagið sjálft. Því meiri sem tengslin eru því minni líkur eru á að 
unglingar tileinki sér áhættuhegðun. 
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 Formáli 

Ritgerð þessi er 14 (ECTS) eininga lokaverkefni til BA-gráðu í uppeldis- og 

menntunarfræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ritgerðin er byggð á 

fyrirliggjandi gögnum og er því um heimildarritgerð að ræða. Verkefnið var unnið á 

vorönn 2018 undir leiðsögn Önnu Guðrúnar Edvardsdóttur. Ég vil þakka Önnu Guðrúnu 

Edvarsdóttur fyrir góða leiðsögn og skjót svör. Ég vil einnig þakka Aldísi Björk 

Óskarsdóttur fyrir stuðninginn og samstarfið í gegnum námið í heild sinni. 
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1   Inngangur 

Samfélagsmiðlar gegna stóru hlutverki í lífi okkar allra og eyða unglingar og fullorðnir 
mörgum klukkustundum á dag í að skoða hvað er að gerast á þeim. Með tilkomu 
samfélagsmiðla hófst upplýsingabylting sem ekki sér enn fyrir endann á. Þeir hafa öðlast 
meira vægi og með árunum hafa unglingar tekið meira mark á samfélagsmiðlum frekar en 
vinum sínum og er miðillinn því öflugur á bæði jákvæðan og neikvæðan hátt (Webdew, 
2014). Tímanum sem er eytt í að bera saman líf annarra við sitt eigið líf er oft mjög mikill. 
Rannsóknir sýna að tengsl milli netnotkunar á samfélagsmiðlum og hræðslu hjá 
unglingum, minni svefns og taugaóstyrks er til staðar og því er mikilvægt að foreldrar setji 
börnunum sínum mörk á netinu og hafi reglur um notkun þess (Ingibjörg Eva Þórisdóttir, 
2017). 

Unglingar eru líklegri en fullorðið fólk til þess að tileinka sér það sem þeir sjá og lesa á 
netinu. Eftirlit með netnotkun barna og unglinga getur því skipt máli. Áhættuhegðun 
unglinga getur komið fram á mismunandi hátt. Ritgerðin fjallar um áhrif samfélagsmiðla á 
unglinga og hvort geðtengsl, þ.e tilfinningatengsl, sem myndast milli barna og foreldra, 
hafi áhrif á að unglingur leiðist út í áhættuhegðun. Fyrst verður áhættuhegðun unglinga 
skoðuð, þá verður fjallað um jafningja og það síðan tvinnað saman. Ég ætla einnig að fjalla 
um vinsælustu samfélagsmiðlana, meðal annars Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat. 
Þá verður netnotkun og hvaða afleiðingar hún getur haft skoðuð ásamt neteinelti og farið 
verður yfir tegundir þess. Að lokum verður vitnað í rannsóknir ýmissa fræðimanna eins og 
Swadi, Ramsey, Patterson og Debaryshe. Kenningar þeirra Urie Bronfenbrenner sem kom 
fram með Vistfræðikenninguna, Travis Hirschi um félagslegt taumhald, þá Edwin 
Sutherland og Albert Bandura með félagsnámskenninguna, John Bowlby með 
tengslakenninguna og Mary Ainsworth með örugg og óörugg geðtengsl, verða notaðar til 
grundvallar í þessari umfjöllun. Samkvæmt Swadi (1999) er hægt að skipta persónuleika 
unglinga niður í fimm flokka; vandamálaunglingar, venjulegir unglingar, unglingar sem 
eru áhættusæknir en sýna stjórn, stressaðir unglingar sem eru ekki með frávik og hlédrægir 
unglingar. Þessir fimm flokkar verða útskýrðir nánar í ritgerðinni. Ramsey, Patterson og 
Debaryshe settu fram líkan sem útskýrir þróun andfélagslegrar hegðunar (Freydís Jóna 
Freysteinsdóttir, 2008). Vistfræðikenning Bronfenbrenner (1979) gengur út á að fjórir 
umhverfisþættir hafi áhrif á einstaklinginn. Kenning Travis Hirschi (2009) um félagslegt 
taumhald segir að áhættuhegðun sé öllum einstaklingum eðlileg. Ástæða þess að 
einstaklingar geti farið að tileinka sér áhættuhegðun er sú, að tengsl þeirra við samfélagið 
minnkar og þegar það gerist, þá minnkar félagslegt taumhald samfélagsins á 
einstaklingnum. Því minni tengsl við samfélagið því meiri líkur eru á að leiðast út í 
áhættuhegðun. Félagsfræðingurinn Edwin Sutherland kom fram með 
félagsnámskenninguna og taldi hann að áhættuhegðun væri ekki ólík annarri hegðun en að 
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ólík tengsl væru mikilvæg (Viðar Halldórsson, 2014). Bowbly (1969) sagði að grunnur 
þess að börn myndi tilfinningatengsl síðar á ævinni er ef þau eru vernduð, finna fyrir 
öryggi og nálægð frá umönnunaraðilum sínum. Mary Ainsworth þróaði tengslakenningu 
Bowlbys og var aðal rannsóknaraðferð hennar kölluð “ókunnar aðstæður”. (e. strange 
situation). Rannsóknaraðferð hennar var gerð á samskiptum móður og barns (Bretherton, 
1992). Markmið rannsóknar hennar var að leita svara við því hvað það er sem hvetur 
barnið til þess að vera hjá umönnunaraðila þess og hvernig það getur veitt barninu ákveðið 
traust og öryggi (Santrock, 2011). Góð tengsl foreldra, barna og ekki síður unglinga eru því 
mjög mikilvæg. Tengsl unglinga við umhverfið geta því skipt máli.  Öll höfum við ólíkar 
skoðanir á áhættuhegðun og er áhugvert að lesa sig til um hvað helstu fræðimenn á þessu 
sviði hafa fram að færa. Að lokum verður sjónum beint að forvörnum og fræðslu í þessu 
samhengi.  

Kveikjan hjá mér að þessu efni var sú, að ég var einu sinni unglingur sjálf og man 
hvernig hugsunarháttur minn var á þessum tíma. Maður lifir í núinu og hugsar ekki beint út 
í framtíðina. Hluti af því að þroskast er að prófa eitthvað nýtt og það að taka áhættu virðist 
spennandi. Auðvitað á þetta ekki við um alla en þetta á við um þá unglinga sem eru 
áhættusæknir og finnst spennandi að prófa og gera það sem þeir þekkja ekki. Þannig var 
ég. Þess vegna ákvað ég að skoða betur áhrif samfélagsmiðla á áhættuhegðun unglinga og 
hvers konar áhrif það hefur. Hvort samfélagsmiðlar séu hættulegur vettvangur fyrir þá 
unglinga sem eru líklegri til þess að tileinka sér áhættuhegðun. Fyrirfram er vitað að 
líklegra er að unglingar láti samfélagsmiðla hafa meiri áhrif á sig heldur en fullorðið fólk 
og er því að mínu mati áhugavert að skoða það nánar. Í lokin verða helstu niðurstöður 
ritgerðarinnar dregnar saman og þær reifaðar. 
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2   Kenningar 

2.1   Félagsnámskenningin 

Samkvæmt félagsnámskenningunni (e. social learning theory) læra börn það sem fyrir 
þeim er haft. Ef börn verða fyrir einhvers konar ofbeldi eða hafa orðið vitni að því í æsku, 
þá er líklegra að þau séu að fara stunda áhættuhegðun fremur en þau börn sem ekki hafa 
orðið fyrir ofbeldi eða orðið vitni af því (Marganski, 2013). Fyrirmyndir barnanna þurfa að 
vera góðar til þess að koma í veg fyrir árásarhneigða hegðun hjá þeim. 

Félagsnámskenningin telur að siðferði unglinga sé misjafnt og að það hafi mikið að 
segja um árásarhneigð í því samhengi (Jakob Smári, 1993). Félagsfræðingurinn Edwin 
Sutherland sagði, að áhættuhegðun væri lærð hegðun, hann taldi ólík tengsl mikilvæg og 
sagði að áhættuhegðun væri ekkert ólík annarri hegðun. Þeir einstaklingar sem eru líklegri 
til þess að stunda áhættuhegðun eru þeir sem eru í vinahóp sem hefur tileinkað sér slíka 
hegðun og flokkast það undir herminám. Herminám er þegar einstaklingur fylgist með 
öðrum og lærir af þeim, hvort sem það er jákvæð eða neikvæð hegðun. Unglingar sem eiga 
foreldra sem eiga við áfengisvandamál að stríða eða önnur vímuefni eru mun líklegri og í 
meiri hættu á að leiðast út í slíka vitleysu þar sem foreldrar þeirra eru fyrirmyndir þeirra 
(Þórólfur Þórlindsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Gunnar Bernburg og Viðar Halldórsson, 
1998). Foreldrar okkar eru mikilvægar fyrirmyndir og skiptir máli hvernig þeir koma fram. 
Foreldrar sem hóta börnum sínum, öskra á þau og skamma, eru mun líklegri til þess að eiga 
árásargjörn börn heldur en þeir foreldrar sem nota ekki slíka aðferð. Það er hægt að segja 
að ofbeldi ali af sér ofbeldi (Christophersen og Mortweet, 2004). Albert Bandura skoðaði 
einnig (e. social learning theory) félagsnámskenninguna en hann rannsakaði  hvernig hún 
gæti haft áhrif á börn og unglinga sem sýna árásarhneigð í hegðun sinni. Unglingar og börn 
sem alast upp við ofbeldi eru líklegri til þess að sýna það sjálf seinna meir (Wartella, 
Olivarez, og Jennings, 1998).  

2.2   Félagslegt taumhald 

Þeir fræðimenn sem hafa skoðun á kenningum um félagslegt taumhald segja að 
vímuefnaneysla og áhættuhegðun séu ástæða þess að unglingar missa tengsl sín við 
samfélagið (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998). Travis Hirschi (2009) setti fram kenningu 
um félagslegt taumhald sem segir að eðlilegt sé að einstaklingar stundi áhættuhegðun. 
Forvörn þeirra sem leiðast ekki út í slíka hegðun er vegna tengsla þeirra við samfélagið. Ef 
tengsl þeirra verða veikari þá minnkar félagslega taumhaldið á einstaklingnum sem eykur 
líkur á að leiðast út í áhættuhegðun. Thio (2007) segir að einstaklingurinn tengist 

samfélaginu í gegnum fjóra þætti; geðtengsl, skuldbindingu, þátttöku og trú. Allt eru þetta 
þættir sem tengja einstaklinginn við samfélagið og eru þessir þættir mjög mikilvægir fyrir 
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þau tengsl. Fyrsti þátturinn er geðtengsl (e. attachment) sem eru tilfinningarnar. Dæmi um 
þessar tilfinningar er að börnum og unglingum þykir vænt um foreldra sína og líta á þau 
sem fyrirmyndir sínar. Ef geðtengslin eru sterk eru mun meiri líkur á að einstaklingurinn 
hugsi út í hverjar skoðanir annarra eru á honum og er því ekki sama um hver skoðun þeirra 
er á hegðun hans. Annar þátturinn er skuldbinding (e. commitment). Skuldbinding er 
mikilvæg svo einstaklingurinn setji sér markmið og reyni að fara eftir þeim og eru því 
minni líkur á að hann sýni neikvæða hegðun. Þriðji þátturinn er þátttaka (e. involvement). 
Þátttaka í hefðbundnum athöfnum er mikilvæg þar sem einstaklingurinn hefur nóg að gera 
og engan tíma né vilja til þess að stunda áhætthegðun. Fjórði þátturinn og síðustu tengslin 
eru trú (e. belief). Trú einstaklingsins á samfélaginu og virðing fyrir lögum og reglum eru 
mikilvæg. Ef þessir fjórir þættir eru til staðar hjá einstaklingnum þá eru ekki sterkar líkur á 
því að hann fari að stunda áhættuhegðunen ef þessi tengsl hjá einstaklingnum eru ekki góð 
þá eru meiri líkur á að hann tileinki sér áhættuhegðun.  

2.3   Vistfræðikenning Bronfenbrenner 

Urie Bronfenbrenner var bandarískur sálfræðingur sem er þekktur fyrir kenningu sína í 
þroskasálfræði sem kallast Vistfræðikenningin. Vistfræðikenning Bronfenbrenners fjallar 
um hvernig þættir í umhverfinu hafa áhrif á einstaklinginn, líf hans og þroskaferil. 
Vistfræðikenningunni er skipt niður í fjóra þætti sem hafa áhrif á líf og þroska hvers og 
eins. Þættirnir eru nærkerfi (e. microsystem), millikerfi (e. mesosystem), stofnanakerfi (e. 
exosystem) og lýðkerfi (e. macrosystem). Nærkerfið er næst barninu og hefur því mikil 
áhrif á það og eru þetta, m.a. fjölskylda, skólinn og leikfélagarnir. Á þessu sviði þarf að 
hafa í huga að samskiptin eru gagnvirk, foreldrar hafa áhrif á börnin og börnin hafa áhrif á 
foreldrana. Því þurfa samskiptin að vera góð og er mikilvægt að gera sér grein fyrir því og 
áhrifum þeirra. Millikerfið er það kerfi sem tengir öll kerfin saman, s.s. milli vinnustaðar 
og heimilis. Stofnanakerfi er  kerfið sem er ekki í beinu sambandi við barnið en hefur samt 
sem áður áhrif á þroska og líf þess, en þar eru samskipti milli kerfanna, eins og vinnustaður 
foreldra, fjölmiðlar og opinberar stofnanir. Lýðkerfið snertir alla í þjóðfélaginu og eru þetta 
lög, reglur, viðmið og gildi samfélagsins. Vistfræðikenningin er ein áhrifamesta 
kerfiskenningin en hún gengur út á að það verði að skoða börnin í sínu umhverfi til að 
skilja þessi flóknu samspil á milli kerfa. Ef samfélagið í heild sinni sér til þess að börnum 
og foreldrum líði vel í sínu nærumhverfi, þá er líklegra, að samskiptin séu góð. 
Bronfenbrenner segir að umhverfið hafi ekki sömu áhrif hjá öllum; það er breytilegt og 
sérstaklega þá þegar lífsskilyrði og aðstæður breytast hjá fólki (Bronfenbrenner, 1979; 
Berk, 2007). 
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2.4   Tengslakenning Bowlby 

John Bowlby kom fram með tengslakenninguna. Þegar börn fæðast sækjast þau eftir nánd 
við þann sem elur þau upp og það sem þau leita mest eftir er öryggi. Grunnur þess að börn 
myndi tilfinningatengsl síðar á ævinni er ef þau eru vernduð, finna fyrir öryggi og nálægð 
frá umönnunaraðilum sínum sem eru alltaf til staðar þegar þau þurfa á þeim að halda. Ef 
barnið nær ekki að mynda þessi tengsl gæti það haft alvarlegar og langvarandi afleiðingar. 
Ef barn upplifir óöryggi í barnæsku er það talinn áhættuþáttur geðrænna vandamála síðar 
meir. Öryggi er hinsvegar talinn verndandi þáttur fyrir barnið. Tengslamynduninni skipti 
Bowbly niður í fjögur tímabil. Fyrsta tímabilið gerist frá því að barnið fæðist og þar til það 
er orðið 8 eða 12 vikna gamalt. Á þessu tímabili fylgir barnið umönnunaraðila sínum með 
augunum og það heyrir rödd hans. Á öðru tímabili sem á sér stað frá 8 eða 12 vikna til 6 
mánaða, er barnið ekki eins háð umönnunaraðila og vill vera hjá fleirum en þeim. Þriðja 
tímabilið er frá 6 mánaða. Þá getur barnið upplifað aðskilnaðarkvíða. Þarna er barnið farið 
að skilja betur hver umönnunaraðilinn er og vill því ekki vera tekinn frá honum og grætur 
þangað til því er skilað aftur til foreldris. Stundum er nóg fyrir það að sjá foreldrið til þess 
að jafna sig. Fjórða tímabilið er frá 9 mánaða og endist út barnæskuna. Á þessu tímabili 
verður barnið meðvitaðra um tengsl og fer að sjá umönnunaraðilann sinn sem sjálfstæðan 
einstakling og fer einnig að mynda gagnkvæm tengsl. Bowlby taldi að viðbrögð við 
hegðun barnsins í umhverfinu móti áhrif á hegðun barns í komandi framtíð þess. Jákvæð 
hegðunarmynstur barnsins eru styrkt af umhverfinu sjálfu og haldið við á meðan neikvæð 
hegðunarmynstur fara minnkandi (Bowlby, 1969; Sadock og Sadock, 2007; WHO, 2004).  

2.5   Örugg og óörugg geðtengsl 

Mary Ainsworth var þróunarsálfræðingur og samstarfskona Bowlbys. Hún þróaði 
tengslakenningu hans og var aðal rannsóknaraðferð hennar kölluð “ókunnar aðstæður” (e. 
strange situation). Rannsóknaraðferð hennar var gerð á samskiptum móður og barns 
(Bretherton, 1992) og var framkvæmd á þann hátt, að móðir og barn koma saman í 
herbergi sem er barninu ókunnugt, en í herberginu getur barnið leikið sér. Þar er einnig 
ókunnug manneskja og eftir smá stund fer móðirin út úr herberginu. Ókunnuga 
manneskjan fer að leika við barnið og að lokum kemur móðirin aftur inn. Hún skoðaði 
viðbrögðin sem börnin sýndu í þessum aðstæðum og hvort viðbrögðin væru mismunandi 
eftir því hvort móðir og ókunnug manneskja kæmu og færu út úr herberginu. 
Rannsóknaraðferðin hennar var notuð til þess að skoða örugg og óörugg tengsl og að fá 
svör við því hvað það er sem hvetur barnið til þess að vera hjá umönnunaraðila þess og 
hvernig það getur veitt barninu ákveðið traust og öryggi. Barn sem er hjá móður sinni 
meðan það skoðar umhverfið í kringum sig og dótið sem er í herberginu og tekur lítið eftir 
því að móðir fer út úr herberginu, verður ánægt að sjá móðurina þegar hún kemur til baka 
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og fer jafnvel til hennar, lýsir öruggum tengslum (e. securely attached). Óörugg tengsl (e. 
insecure avoidant) eru hins vegar þegar barnið vill vera hjá móður sinni en ekki of mikið, 
gefur sér ekki tíma til að skoða dótið í herberginu og það verður mjög ósátt og grætur 
þegar umönnunuaraðili fer út úr herberginu og þegar hann kemur aftur, þá vill barnið ekki 
vera hjá því. Foreldrar þessa barna hafa líklegast ekki tilfinningalegar þarfir barna sinna í 
forgangi (Santrock, 2011). 

2.6   Samantekt 
Samkvæmt Félagsnámskenningunni læra börnin það sem fyrir þeim er haft. Bandura sagði 
að ef börn alast upp í umhverfi þar sem ofbeldi tíðkast þá er líklegra að þau muni nota það 
sjálf seinna meir. Ef þau eiga foreldra með áfengissýki, foreldra sem reykja eða nota 
vímuefni þá séu meiri líkur á því að þau muni gera það sama. Þetta er kölluð lærð hegðun, 
þá hermir einstaklingurinn eftir því sem hann er vanur að sjá í umhverfi sínu. 
Fræðimaðurinn Edwin Sutherland sagði að áhættuhegðun væri lærð hegðun og miðað við 
hans kenningu þá er til dæmis netið stór lærdómsvettvangur fyrir börn og unglinga fyrir 
einhverri ákveðinni hegðun hvort sem hún er góð eða slæm. Hirschi taldi eðlilegt að 
einstaklingur stundaði áhættuhegðun en upp að vissu marki. Flestir upplifa þá löngun að 
vilja prófa eitthvað nýtt og spennandi þrátt fyrir að það gæti verið hættulegt. Kenning 
Hirschi sýnir fram á að tengsl við samfélagið skipti miklu máli fyrir einstaklinginn svo 
hann haldi sér á réttri braut í lífinu. Hann sagði að geðtengsl, skuldbinding, þátttaka og trú 
væru mikilvægir þættir í þessu samhengi. Samkvæmt Vistfræðikenningu Bronfenbrenners 
lifir fólk við mismunandi aðstæður og nefnir hann þætti í umhverfinu sem hafa mestu áhrif 
á líf og þroska hvers og eins. Þessir þættir eru fjórir en þeir hafa ekki allir bein áhrif á 
barnið en hafa þó áhrif, þar sem samspil milli þáttanna er til staðar. Því er mikilvægt að 
skoða börnin í sínu umhverfi til þess að skilja samspil þáttanna. 

Bowlby taldi að náin tengsl við umönnunaraðila snemma á ævinni stuðli frekar að 
jákvæðri hegðun síðar meir og því ættu samfélagsmiðlar ekki að vera eins hættulegir fyrir 
þann hóp sem eiga í góðu sambandi við foreldra sína. Ef barnið nær ekki þessum tengslum 
snemma á lífsleiðinni getur það verið ákveðinn áhættuþáttur. Rannsóknaraðferð Mary 
Ainsworth sýnir mikilvægi þess að foreldrar hafi tilfinningalegar þarfir barna sinna í 
forgangi svo þau myndi þau tengsl sem munu veita þeim öryggi og traust. Þessi tengsl geta 
ýtt undir það að börnin fari ekki að tileinka sér óæskilega hegðun þegar þau eru komin á 
unglingsárin. Samband foreldra við börnin frá fyrsta degi virðast skipta mjög miklu máli. 
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3   Samfélagsmiðlar 

Samfélagsmiðlar eru notaðir í þeim tilgangi að styrkja sambönd við einstaklinga í 
samfélaginu. Sökum þess hve noktun samfélagsmiðla er útbreidd hafa ýmis fyrirtæki séð 
sér leik á borði og nýta sér þessa miðla til að miðla upplýsingum til fólks um vörur sínar og 
þjónustu. Það þarf ákveðna áhrifavalda til þess að miðla upplýsingum til fólks í gegnum 
samfélagsmiðla og hafa fyrirtæki nýtt sér það (Athygli, e.d). Með tilkomu samfélagsmiðla 
hófst upplýsingabylting sem enn er ekki hægt að sjá fyrir endann á. Þeir hafa öðlast meira 
vægi og talið er að í sumum tilfellum taki fólk frekar mark á samfélagsmiðlum en vinum 
eða kunningjum. Því er hægt að segja að miðlarnir geti verið öflugir á bæði jákvæðan og 
neikvæðan hátt (Webdew, 2014). Samfélagsmiðlar gegna stóru hlutverki í lífi okkar allra 
og eyða unglingar og fullorðnir mörgum klukkutímum á dag í að skoða hvað er í gangi í 
samfélagi okkar. Margir unglingar skoða óraunsæjar glansmyndir af öðru fólki og bera sig 
saman við þær. Enginn kemur vel út úr þeim samanburði, þar sem það er búið að umbreyta 
og bæta myndirnar. Þessi samanburður getur verið hættulegur fyrir unglinga og valdið 
þeim vanlíðan og kvíða. Unglingsstúlkur sýna meiri kvíða en strákar vegna 
samfélagsmiðlanotkunar. Erlendar og Íslenskar rannsóknir hafa greint frá tengslum milli 
stúlkna með kvíða og notkun þeirra á samfélagsmiðlum. Rannsóknir og greining gerðu 
könnun árið 2016 hjá unglingum á aldrinum 14-15 ára. Unglingarnir voru spurð að því 
hversu mikill tími fer í notkun á samfélagsmiðlum eins og t.d., Facebook, Snapchat og 
Twitter. Stúlkurnar voru í meirihluta þeirra sem notuðu samfélagsmiðla. 14,2% stúlkna 
sögðust eyða meira en 6 klukkustundum á dag á þessum tilteknu miðlum en einungis 8,2% 
drengja. Einnig var spurt út í andlega heilsu þeirra í sömu könnun og voru 
svarmöguleikarnir þessir: Mjög góð, sæmileg, slæm eða mjög slæm. 24% drengja svöruðu 
sæmileg, slæm og mjög slæm og 43% stúlkna svöruðu því sama (Inga Dóra Sigfúsdóttir og 
Ingibjörg Eva Þórisdóttir, 2017). Tíminn sem fer í að skoða líf annarra í stað þess að 
einbeita okkur að eigin lífi er of mikill og mikilvægt er að foreldrar fylgist með notkun 
barna sinna og hafi reglur um hvað sé hæfilega mikil notkun. Sýnt hefur verið fram á 
tengsl milli notkunar á samfélagsmiðlum og skyndilegrar hræðslu hjá unglingum, 
taugaóstyrks og minni svefns (Ingibjörg Eva Þórisdóttir, 2017). Í Bandaríkjunum voru 
gerðar rannsóknir á neteinelti barna og unglinga og sýndu rannsóknir að samfélagsmiðlar 
væru vinsæll vettvangur fyrir gerendur eineltis. Neteinelti fer því aðalega fram á 
samfélagsmiðlum og var Facebook mjög vinsæll miðill fyrir einelti (Huang og Chou, 
2013).  
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3.1   Facebook 

Facebook var stofnað árið 2004 af Mark Zuckerberg og varð fljótt vinsælt úti um allan 
heim (Facebook, e.d.). Facebook er samfélagsmiðill sem snýst um að hafa samskipti við 
fólk í gegnum netið og tilgangur miðilsins er að fá fólk hvaðævana að í veröldinni til þess 
að tala saman. Það geta allir sent vinabeiðni á milli sín og svo ákveður aðilinn sem fær 
vinabeiðnina hvort hann vill samþykkja hana eða ekki. Fólk notar Facebook til þess að 
fylgjast með gömlum vinum, nýjum vinum, fjölskyldu og til að kynnast nýju fólki. 
Facebook leyfir þér að deila myndum, skoða myndir, spila leiki, setja inn innlegg, tónlist 
og margt annað (Ross, Orr, Sisic, Arseneault, Simmering og Orr, 2009). Samfélagsmiðlar 
eins og Facebook hafa  breyst í umhverfi þar sem notendur geta áreitt aðra notendur og 
kallast það neteinelti. Notendur miðilsins eru yfir milljónir manna og er Facebook því mjög 
stór vettvangur sem auðvelt er að nýta sér til þess að leggja einhvern í einelti. Foreldrar 
þurfa því að fylgjast með börnum sínum á Facebook. Á Íslandi nota um 80% Íslendinga frá 
13 ára aldri Facebook og hafa rannsóknir sýnt að tæplega 90% þeirra nota Facebook 
vikulega (Birtingarhúsið, 2018). Sumum unglingum finnst auðveldara að tjá sig á netinu en 
í raunheiminum. Samskipti á milli ungs fólks á Facebook eru fljótlegri og þægilegri en að 
þurfa að taka upp símann og hringja. Þrátt fyrir hversu vinsæll samskiptamiðillinn er getur 
fylgt honum margar áhættur, þá sérstaklega fyrir unglinga og börn. Rannsóknir hafa sýnt 
að unglingar setja meira af persónulegum upplýsingum á Facebook en á aðra 
samfélagsmiðla þar sem eðli síðunnar er að deila upplýsingum og eiga samskipti við aðra 
notendur. Unglingar hafa sett á netið persónulegar upplýsingar sem eiga alls ekki heima 
þar og átta sig jafnvel ekki á því að hver sem er getur sótt þessar upplýsingar (Hew, 2011) . 

3.2   Twitter 

Twitter er einn af vinsælustu samfélagsmiðlum í heiminum og heldur áfram að stækka. Það 
eru 328 milljónir manna sem nota miðilinn mánaðarlega. Á Twitter skrifar maður stuttar 
setningar og deilir þeim með fylgjendum. Það kallast að “tísta”. Fylgjendur geta svarað 
“tístinu”, líkað við það og deilt “tístinu” á sinni eigin síðu. Einnig er hægt að lesa helstu 
fréttir, íþróttir, skemmtun og pólitík, deilt myndum, myndskeiðum, spjallað saman á 
persónulegu spjalli, sett inn stutt hljóðlaus myndskeið, sem kallast (gif) og spaugmyndir 
með fyndnum textum undir sem kallast (memes). Boðið er upp á að tengjast notendum á 
samskiptasíðunni án þess að þurfa að senda þeim vinabeiðni. Fræga fólkið notar twitter 
reglulega og þá aðalega sem einhvers konar fréttamiðil fyrir sjálfa  sig og miðlar þeim 
fréttum til allra í heiminum (Twitter.com, e.d.) Margs konar byltingar hafa hafist á þessum 
miðli sem hafa gefið fólki tækifæri til að opna sig um sín málefni. Free the nipple byltingin 
hófst á Twitter og var tilgangur hennar að beina augum að ójafnrétti karla og kvenna og að 
brjóst kvenna væru ekki kynferðisleg þar sem þau væru notuð í þeim tilgangi að gefa 
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kornabörnum að drekka. Ung stúlka hóf byltinguna hér og var hún ekki lengi að ná athygli 
landsmanna og fá konur með sér í þessa baráttu. Það eina sem þær þurftu að gera var að 
setja mynd af sér berum að ofan inn á Twitter og skrifa undir #freethenipple til þess að taka 
þátt (Iceland Magazine, 2015). Önnur bylting sem varð vinsæl meðal kvenna var #metoo 
byltingin. Hún snýst um að fá karla til þess að opna augun og hugsa með sér hvort þeir hafi 
einhvern tíma á ævinni áreitt konu. Það eru margar leiðir til þess að áreita og er mikilvægt 
að karlmenn velti þessu fyrir sér og að áreita er ekki það sama og að reyna við einhvern, 
heldur er verið að tala um að, t.d. káfa á konu án þess að fá samþykki (Ritsjórn DV, 2018). 	  

3.3   Snapchat 

Snapchat er einn vinsælasti samfélagsmiðillinn í dag en til hans var stofnað árið 2011 og 
eru yfir hundrað milljónir manna að nota Snapchat. Meðalaldur þeirra notenda sem nýta sér 
miðilinn er átján ára. Stofnandi Snapchat er Evan Spiegel, Bobby Murphy og Reggie 
Brown Poster (Colao, 2014). Miðillinn uppfærir sig með nýjungum í hverri viku, svo þeir 
sem nota hann þurfi alltaf að vera á tánum. Snapchat virkar mjög svipað og Instagram (sjá 
umfjöllun hér að neðan) og Facebook þar sem hver og einn er með sitt eigið notendanafn 
og hægt er að senda vinabeiðnir á aðra notendur sem einnig geta sent þér vinabeiðni. 
Miðillinn snýst um að senda “snöpp” á vini eða að deila inn myndefni undir “My story” og 
þar geta þeir notendur sem eru vinir þínir á Snapchat séð það myndefni sem þú deilir í 24 
klukkustundir en aðeins í 10 sekúndur ef þú sendir þeim einkaskilaboð. Einnig er hægt að 
spjalla saman í einkaspjalli og vera í hópi á Snapchat þar sem margir eru saman og geta því 
sent inn á hópinn og spjallað. Það sem þó virðist vinsælast á Snapchat í dag er að fylgjast 
með öðrum “snöppurum” en það eru ákveðnir aðilar sem eru að sýna allt milli himins og 
jarðar á sínu Snapchatti (Betters, 2017). Mögulegar hættur fylgja því að vera á Snapchat og 
unglingar eiga það til að senda myndir sem þau halda að hverfi eftir 10 sekúndur en hverfa 
ekki. Það sem þau gera sér ekki grein fyrir er að þegar þau senda slíkar myndir er að hægt 
er að taka skjáskot af myndinni. Mörg dæmi eru um að unglingar séu að senda óviðeigandi 
myndir af sér sem hafa síðar meir endað á netinu (Hermann Jónsson, 2015). Dæmi:13 ára 
stúlka sendi mynd af sér ber að ofan, vinur hennar móttekur myndina og tekur skjáskot af 
henni og áframsendir hana svo til vina sinna. Það endaði síðan með að öll unglingadeildin í 
skóla þeirra hafði fengið myndina, bæði stelpur og strákar. Mikilvægt er því að hugsa sig 
tvisvar um áður en sendar eru slíkar myndir á Snapchat sem maður vill ekki að fari í 
dreifingu (Hanna Rún Sverrirsdóttir, 2013). Snapmap er hluti af Snapchat miðlinum og 
snýst hann um að geta séð hvar vinir þínir eru og þá mögulega vitað hvað þeir eru að gera. 
Þessi miðill var útbúinn til þess að fólk myndi frekar mæta á staðinn og hitta vini sína 
frekar en að senda bara á þá skilaboð (Betters, 2017). 
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3.4   Instagram 

Instagram er forrit sem um 800 milljón notendur nýta sér. Það snýst um að deila myndum 
og  myndböndum. Einnig er hægt að setja inn myndskeið af því sem maður er að gera 
undir svokallað “Instagram story”. Þeir notendur sem fylgja þér á Instagram geta því 
skoðað ef þú setur inn hvað þú ert að gera á rauntíma. Hægt er að velja ákveðna notendur 
til að senda á í persónulegum skilaboðum inni á Instagram. Instagram er miðill sem 
töluverður fjöldi fólks er að nota og hægt er að fylgjast með þeim sem maður hefur áhuga á 
á Instagram, s.s. stjörnunum í Hollywood. Til þess að fá að gerast meðlimur miðilsins þarf  
að uppfylla ákveðna skilmála, eins og t.d. að vera orðinn 13 ára, bannað er að tala illa til 
annarra notenda og óleyfilegt að setja kynferðislegar myndir á miðilinn. Ef þú uppfyllir 
ekki þessa skilmála er hægt að henda þér út af miðlinum án nokkurs fyrirvara (Instagram, 
2018). Instagram snýst mikið um að fá “læk”. Ég þekki það af eigin reynslu og hef séð það 
í kringum mig að fólk berst við það að fá læk á myndirnar sínar. Ef það fær ekki nógu 
mörg “læk” þá fer það að bera sig saman við aðra einstaklinga sem eru með stærri 
fylgjendahóp. Félagslíf unglinga fer að miklu leyti fram á netinu og sumir unglingar eru 
með aðra aðganga til þess að læka myndir hvers annars aðeins til þess að fá fleiri læk. Oft 
túlka unglingar það sem útilokun ef  þeir fá ekki nógu mörg læk og getur þetta haft 
neikvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra og samanburður við aðra getur leitt af sér þunglyndi 
(Sunna Karen Sigurþórsdóttir, 2015). 

3.5   Samantekt 
Samfélagsmiðlar hafa öðlast meira vægi og í sumum tilfellum hafa unglingar frekar tekið 
mark á því sem þeir lesa á samfélagsmiðlunum en vinum sínum. Hægt er því að segja að 
miðlarnir séu því öflugir á jákvæðan og neikvæðan hátt. Unglingar eyða miklum tíma á 
samfélagsmiðlum og hafa rannsóknir sýnt að tengsl sé á milli notkunar á samfélagsmiðlum 
og hræðslu, minni svefns og taugaóstyrks. Neteinelti er orðið algengara þar og hefur 
Facebook verið talinn vinsæll miðill til að áreita notendur. Samkvæmt rannsóknum hafa 
unglingar sett meira af persónulegum upplýsingum á Facebook en á öðrum miðlum og 
verður það til þess að hver sem er getur sótt þær upplýsingar. Þrátt fyrir að tala um hin 
neikvæðu áhrif samfélagsmiðla þá hafa þeir líka jákvæð áhrif. Á Twitter hafa margs konar 
byltingar farið í gang og gefið fólki tækifæri til þess að opna sig um málefni sem eru þeim 
erfið. Snapchat er einn vinsælasti miðillinn í dag og virkar svipað og Instagram og 
Facebook. Hættur geta fylgt Snapchat þar sem unglingar hafa verið að senda myndir af sér 
og halda að þær hverfi eftir 10 sekúndur. Upp hafa komið atvik þar sem unglingar senda 
óviðeigandi myndir af sér sem hafa endað í dreifingu. Instagram snýst mikið um að fá 
“læk” á myndirnar  sem unglingar setja inn á miðilinn. Þau bera sig saman við aðra 
notendur, sem hafa jafnvel mun fleiri fylgjendur, og getur slíkur samanburður í mörgum 
tilfellum leitt af sér þunglyndi. 
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4   Netnotkun og afleiðingar hennar 

Netnotkun er stór hluti af lífi margra og þar með talið unglinga. Þróun tæknarinnar er ör og 
margt hefur breyst. Nú orðið hafa flestir aðgang að netinu, hvar og hvenær sem er (Hjördís 
Sigursteinsdóttir, Eva Halapi og Kjartan Ólafsson, 2014). Ekki hafa verið sett nein sérstök 
lög eða reglur um hvernig samskipti fólks eigi að vera á netinu, en mikilvægt er að koma 
fram við hvert annað af virðingu þar , eins og annars staðar, þar sem allir eiga að njóta 
réttar til friðhelgi. Börn og unglingar, sem fá að nota netið, þurfa að fá skýr skilaboð um 
hvað megi og hvað ekki. Þau átta sig ekki alltaf á því hvað niðrandi orð á netinu geti valdið 
miklum skaða hjá þeim sem er hinum megin við skjáinn. Það þarf líka að gera þeim grein 
fyrir því að það sem þau setja á netið er alltaf hægt að sækja; það fer aldrei út af því þó þau 
eyði því sjálf (Umboðsmaður barna, e.d.). Börn og unglingar nota netið í félagslegum 
tilgangi en það er ekki víst hvort það hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á þau. Netsamskipti og 
önnur rafræn samskipti eru mun algengari nú en hér áður fyrr, þó aðallega hjá ungu fólki. 
Unglingar eru mun meira á netinu en fullorðnir einstaklingar og segjast þeir fara á netið á 
hverjum degi (Guðrún Kristjánsdóttir, Sigrún Aðalbjarnardóttir og Sóley S. Bender, 2016).  

Saft er skammstöfun yfir samfélag, fjölskylda og tækni. Saft er vakningarátak um 
áreiðanlega og ábyrga netnotkun og samfélagsmiðla. Meginmarkmið þeirra er að efla 
vitund um jákvæða netnotkun og þeirra miðla sem eru hvað mest notaðir og gera 
unglingum grein fyrir því hvernig hægt er að nota þá á þann hátt sem er öruggastur, 
skemmtilegastur og mest fræðandi. Markhópar þeirra eru börn, unglingar, foreldrar, skólar 
og netþjónustuaðilar og áherslur þeirra eru siðferði, læsi á miðlum, snjalltæki, stafræn 
borgaravitund og persónuvernd. Mikilvægt er að styðja við jákvæða upplýsingatækni og er 
það aðalmarkmið Saft ásamt öðrum Evrópulöndum sem Saft er í samstarfi við (SAFT, 
2013c).  

Gerðar hafa verið margar rannsóknir á Íslandi um reglur foreldrar á netnotkun unglinga 
og samkvæmt þeirri, sem Saft gerði, kom í ljós að 20% unglinga í 9. og 10.bekk eiga 
foreldra, sem hafa sett þeim tímamörk á netinu. 6% unglinga í 9. bekk höfðu ekki verið sett 
nein tímamörk á netinu og 7% unglinga í 10. bekk (Saft, 2013a). Rannsökuð hafa verið 
margs konar áhrif á netnotkun unglinga. Lin, Lin, og Wu (2009) rannsökuðu hvort það 
hefði áhrif á netnotkun ef foreldrar sýndu áhuga á tómstundastarfi og dagleglu lífi barna 
sinna. Í ljós kom að ef foreldrar taka þátt í dagleglu lífi unglinga og sýna áhuga á 
tómstundastarfi þeirra er ólíklegra að þau þrói með sér ávana á netinu. Það getur verið erfitt 
að fylgjast með öllum þeim áhættum sem unglingar geta orðið fyrir á netinu og  því er 
nauðsynlegt fyrir foreldra að upplýsa börnin sín um þær hættur sem eru til staðar og áhrif 
þeirra.  

Samskipti milli foreldra og unglinga eru mjög mikilvæg svo að unglingurinn taki mark 
á foreldrum sínum og leiði þessar upplýsingar ekki hjá sér. Unglingar geta orðið fyrir 
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líkamlegu, andlegu og kynferðislegu ofbeldi á netinu og getur það haft slæm áhrif í för 
með sér fyrir utan skjátímann sem þau nota (Ólína Freysteinsdóttir, 2014). 
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5   Neteinelti 

Neteinelti hefur verið skilgreint sem árásargjarn athöfn, sem er gerð af hópi eða 
einstaklingi, með því að ráðast endurtekið á fórnalamb, sem á ekki auðvelt með að verja 
sig (Dredge, Gleeson, og Garcia, 2014). Eftir að netið kom til sögunnar hafa gerendur 
eineltis fært sig þangað. Gerendur hafa aðgang að netinu allan sólarhringinn og leita því 
þangað til þess að áreita aðra. Einelti á netinu tíðkast í gegnum síma, samfélagsmiðla og 
tölvupósta og geta gerendur áreitt þolendur hratt, oft og þegar þeim  hentar á þessum 
tilteknu miðlum.  

Samfélagsmiðlar hafa kosti og galla. Kostirnir eru að þeir  geta verið fræðandi, 
auðveldað samskipti og geta boðið upp á alls kyns möguleika en hafa þarf í huga, að þeir 
geta líka verið hættulegir. Gallarnir eru þeir að aukin hætta er á  neteinelti, unglingar eru 
líklegri til þess að herma eftir því sem þeir sjá á samfélagsmiðlum og er því lögð áhersla á 
að foreldrar og forráðamenn fylgist með notkun barna sinna og hafi skýrar reglur. Foreldrar 
eru helstu fyrirmyndir barna sinna, mótunaraðilar og verndarar og þurfa þeir því að gera 
sér grein fyrir hraða þróunarinnar á samfélagsmiðlum, tækninnar til samskipta og öflunar 
til þekkingar (SAFT, 2013b).  

5.1   Tegundir neteineltis 
Það eru til margs konar tegundir af neteinelti og þjóna þær allar sama tilgangnum. Sá 
tilgangur er að niðurlægja einstaklinginn sem verður fyrir eineltinu. Tegundir neteineltis 
eru flokkaðar eftir því hvar og hvernig eineltið fer fram. Ráðuneyti barna, skóla og 
fjölskyldna í Bretlandi kom fram með sjö flokka af neteinelti. Þessir flokkar verða 
útskýrðir nánar hér fyrir neðan: 

•   Hótun: Hótanir sendar í gegnum sms skilaboð, tölvupóst eða athugasemdir settar 
fram á heimasíðu, í miðlum þar sem samskipti fara fram eða persónulegu spjalli. 

•   Áreiti: Áreiti er þegar aðili áreitir annan aðila með því að hringja stöðugt í hann 
eða sendir honum skilaboð þegar hinn aðilinn er búin að biðja hann um að hætta. 
Það getur líka átt sér stað á samfélagsmiðlum, þá fer áreitið fram í rituðu máli, t.d. á 
vefsíðu hins áreitta. 

•   Rógburður: Neikvæðar fullyrðingar um einstakling. Engar sannanir eru um 
fullyrðingarnar sem eru settar fram og getur þetta þá talist svívirðileg ummæli 
samkvæmt lögum. 

•   Höfnun: Hægt er að upplifa höfnun þegar einstaklingur leitar eftir svörum og það 
svarar honum enginn. Höfnun getur verið erfitt að hrista af sér og hægt er að 
upplifa hana í hinum ýmsu aðstæðum. Það getur hinsvegar verið erfitt að greina 
hvort um höfnun sé að ræða á netinu. 
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•   Að villa á sér heimildir: Tilgangur með því að villa á sér heimildir er að tala illa 
um aðra eða gera lítið úr öðrum með því að þykjast vera einhver annar en maður er. 
Þetta gerir fólk með því að brjótast inn á annan  reikning (e.account) eða búa til 
nýjan  sem er ekki raunverulegur. Þannig geta þeir sett inn skilaboð í nafni einhvers 
annars. 

•   Birting á persónulegum skilaboðum eða myndum: Það telst neteinelti ef 
trúnaðarupplýsingar eða myndir eru sendar áfram af einstaklingi sem vill það ekki. 
Sá aðili sem myndirnar eru af eða skilaboðin um getur orðið fyrir opinberri 
niðurlægingu og skömm. 

•   Að stjórna einstaklingi: Ef einstaklingur er beðinn um að opinbera sín persónuleg 
mál gegn hans vilja og aðilinn sem verður fyrir stjórnuninni finnst hann jafnvel 
vera neyddur í að þóknast öðrum (Department for Children, 2007). 

 
Nancy E. Willard (2007) flokkaði einnig neteinelti og voru þeir flokkar sambærilegir 

þeim sem breska ráðuneytið kom fram með. Williard skipti flokkunum um neteinelti niður 
í átta flokka og verður farið yfir hvern flokk fyrir sig hér fyrir neðan.  

Áreiti á netinu (e. harassment): Áreiti sem maður verður fyrir á netinu eru, t.d. meiðandi 
skilaboð. Skilaboðin innihalda oftast særandi orð. Oft eru þessi áreiti gerð nafnlaus og 
getur því hver sem er verið að senda þolandan áreitisins skilaboð. Algengir kvillar aðila 
sem verða fyrir áreiti er köfnunartilfinning. Aðilanum finnst sá, sem er að áreita hann, vera 
að kæfa sig með skilaboðum sem hann vill ekki svara. Sá sem verður fyrir skaðanum af 
áreitinu er þolandinn og þar liggur munurinn á áreiti á netinu og netrifrildi (Li, 2010; 
Willard, 2007). 
Netrifildi (e. flaming): Þegar deilur eru á milli jafn sterkra einstaklinga á netinu. Rifrildin 
byrja oftar en ekki með eðlilegum samskiptum, sem annar aðilinn misskilur, og endar á því 
að notuð eru dónaleg, móðgandi, særandi og niðrandi orð í garð hins aðilans. Þetta getur 
því orðið til þess að persónulegar árásir eiga sér stað og netrifildið flokkast því undir 
neteinelti. Í flestum tilfellum gengur rifrildið fljótt yfir og hafa fræðimenn því velt fyrir sér 
hvort það sé hægt að skilgreina netrifrildi, sem neteinelti, þar sem aðilarnir eru jafn sterkir 
félagslega (Li, 2010; Willard, 2007). 
Mannorðsþjófur (e. denigration): Fullyrðingar um einstakling sem eru ekki sannar og 
geta einnig verið kvikindislegar. Sá sem dreifir þessum fullyrðingum gerir það opinberlega 
á samfélagsmiðlum í þeim tilgangi að skemma vinskap eða orðspor einstaklingsins. 
Gerandinn fær oftast fleiri með sér í að dreifa slúðri um þolandann og þegar það er búið að 
ganga í smá tíma endar þolandinn oftast á að heyra slúðrið, síðastur af öllum og getur því 
ekki varið sig fyrr en það er orðið of seint (Li, 2010; Nuccitelli, 2012; Willard, 2007). 
Persónueftirlíking (e. impersonation): Þegar einstaklingur nær að brjótast inn á tölvupóst 
eða persónulegt svæði hjá öðrum, eins og t.d. samfélagsmiðil. Tilgangur hans er að setja 
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inn eitthvað sem getur komið sér illa fyrir þolandann, særa hann eða jafnvel koma honum í 
hættu (Li, 2010; Nuccitelli, 2014; Willard, 2007). 
Trúnaðarbrestur (e. outing and trickery): Trúnaðarbrestur er þegar að eitthvað er gert 
eða sagt í trúnaði og sá trúnaður er brotinn. Algengt er að sá sem brýtur trúnaðinn setji efni 
eða myndir á netið sem þolandi bað hann um að sýna ekki neinum. Þetta getur verið 
niðurlægjandi og haft slæmar afleiðingar fyrir þolanda. Í sambandsslitum getur 
trúnaðarbrestur tengdur efni sem er kynferðislegt átt sér stað. Það er gert með því að senda 
kynferðislegar myndir af fyrverandi maka sínum á aðra sem átti einungis að vera á milli 
þeirra (Li, 2010; Willard, 2007).  
Útskúfun (e. exclusion): Útskúfun lýsir sér svo að tilgangur einstaklings sem útskúfar er 
að reyna að útiloka þolanda úr hópnum á netinu og hann gerir það viljandi (Li, 2010). Á 
samfélagsmiðlum er hægt að útskúfa með því að merkja fólk ekki á mynd “untagga” og 
henda þeim út af vinalistanum sínum, t.d. á Snapchat eða Facebook. Að vera útskúfaður úr 
hópi sem unglingur getur verið einstaklega erfitt og þeir upplifa það oftast sem mikla 
höfnun (Willard, 2007). 
Rafrænt umsátur (e. cyberstalking): Rafrænt umsátur er svipað flokknum um áreiti á 
netinu. Einstaklingur fær endurtekin skilaboð sem innihalda hótanir og leiðindi og er 
gerandinn mögulega að reyna sverta mannorð einstaklingsins og eyðileggja vinskap hans 
og sinna nánustu. Munurinn á þessum tveimur flokkum er að ef að einstaklingurinn fær 
hótanir um líf sitt eða velferð á netinu oftar en einu sinni þá er það flokkað undir rafrænt 
umsátur (Nuccitelli, 2012; Willard, 2007).  
Rafrænar ógnir (e. cyberthreats): Rafrænar ógnir eru tvenns konar, beinar hótanir og 
hótanir sem vekja óhug. Beinar hótanir er þegar einhver segist ætla að gera eitthvað við þig 
eða gagnvart þér og segir það beint við þig hvort sem það sé í persónu eða á netinu.  Efni 
sem vekur óhug kemur líklegast frá einstaklingi sem er í ójafnvægi og gæti það gefið til 
kynna að hann sé að íhuga að skaða sjálfan sig eða einhvern annan (Willard, 2007). 

Samkvæmt rannsókn Sourander, Klomek, Ikonen, Lindroos, Luntamo, Koskelainen og 
Helenius (2010) á einelti á netinu kom í ljós að þolendur og gerendur væru með sömu 
einkenni áhættuhegðunar. Þessi einkenni eru drykkja, reykingar og ofvirkni og fundu þeir 
að auki fyrir óöryggi í skóla, hvort sem þeir væru gerendur eða þolendur eineltisins. Þeir 
unglingar sem urðu fyrir einelti á netinu, hvort sem það var af sama kyni eða frá hinu 
kyninu, hópi, eða ókunnugri manneskju  upplifðu  allir hræðslu og óöryggi. 
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6   Áhættuhegðun unglinga 

Áhættuhegðun er skilgreind þannig að einstaklingur er gjarn á að taka áhættur gagnvart 
sjálfum sér eða öðrum, sem getur orðið til þess að hann skaði sjálfan sig eða aðra í kringum 
sig (Bonino, Cattelino og Ciairano, 2005). Það er hluti af því að þroskast að prófa eitthvað 
nýtt og það að taka áhættur virðist spennandi því eitthvað sem er óþekkt er spennandi en 
getur reynst áhættusamt (Guðrún Kristjánsdóttir og fl., 2016). Unglingsárin eru viðkvæm 
ár en á þessu tímabili glíma unglingar við nýjar tilfinningar. Það verður oft til þess að þeir 
yfirfæra tilfinningatengsl sín á vini sína og hafa því minni löngun til að tala um tilfinningar 
sínar við foreldra. Ástæða fyrir þessu er sú, að unglingar vilja reyna að vera sjálfstæðir og 
leita því frekar til vina sinna sem getur orðið til þess að þeir taki meiri þátt í hegðun sem 
gæti verið áhættusöm (Hay og Ashman, 2003). Tímaskyn þeirra er bundið við nútímann og 
það þýðir lítið að gera þeim grein fyrir áhrifum áhættuhegðunar á framtíð þeirra. Oft reyna 
foreldrar að verðlauna þá fyrir að sleppa því að stunda óæskilega hegðun en þá vilja þeir fá 
verðlaunin strax (Þröstur Haraldsson, 2003). Kynjamunur er á áhættuhegðun unglinga þar 
sem strákar og stelpur stunda mismunandi áhættuhegðun og geta skilgreint hegðunina á 
mismunandi hátt. Þegar áhættuhegðun er stunduð, eru strákar mun líklegri til þess að 
misnota vímuefni. Rannsóknir sýna að þeir fá meira svigrúm heldur en stelpur þar sem 
foreldrar fylgjast meira með stelpum heldur en strákum. Talið er að strákar verði fyrr háðir 
vímuefnum en stelpur og eru þeir því í meiri hættu (Van Etten og Anthony, 2001).   

Samkvæmt rannsókn Alexander, Kim, Ensminger, Johnson, Smith og Dolan (1990) 
finnst strákum áhættuhegðun fela í sér meiri líkamlega áhættu, eins og t.d. að keyra hratt 
og stelpum finnst það að óhlýðnast og brjóta reglur vera meiri áhætta. Kynin eru 
mismunandi hvað þetta varðar og eru stelpur vanalega viðkvæmari en strákar líffræðilega 
og sálfræðilega og því eru strákar líklegri til þess að stunda áhættuhegðun heldur en 
stelpur. Sjálfsskaðandi hegðun er algengari hjá unglingsstúlkum en unglingsstrákum en 
önnur hættuleg áhættuhegðun er algengari hjá unglingsstrákum og oft er talið að þessi 
hegðun hjá báðum kynjum sé ákall um hjálp (Landlæknisembættið, 2012). Þeir þættir sem 
teljast til áhættuhegðunar unglinga eru, t.d. kynhegðun, tóbaksneysla, áfengisneysla og 
vímuefnaneysla, sjálfsvíg og ofbeldi. Á Íslandi er algengara að unglingar stundi kynlíf 
frekar en í öðrum Evrópulöndum. Það er ákveðinn áhættuþáttur fyrir unglinga og 
samfélagið í heild sinni í sambandi við kynsjúkdóma og ótímabæra þungun. Samfélagið 
getur haft áhrif á og dregið úr áhættusamri kynhegðun unglinga með því að vinna eftir 
kynheilbrigðisáætlun um, t.d. forvarnir og eflingu á heilsu en til þess að það gangi upp þarf 
að setja markmið og fylgjast með árangri þeirra. Engin slík áætlun er við lýði hér á landi en 
lagt hefur verið til að slík áætlun sé gerð (Guðrún Kristjánsdóttir o.fl., 2016). Þunglyndi er 
áhættuþáttur og er sjálfsvíg ein alvarlegasta afleiðing þess. Á Íslandi er mjög lág 
sjálfsvígstíðni barna og unglinga undir 16 ára aldri (Landlæknisembættið, 2012). 
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Hegðurvandi í barnæsku getur orðið til þess að einstaklingur stundi áhættuhegðun síðar 
meir en þróun áhættuhegðunar frá hegðunarvanda í barnæsku hefur verið útskýrð með 
kenningum sem byggja á tengslamyndun og kenningum sem byggja á atferliskenningum. 
Fræðimennirnir Ramsey, Patterson og Debaryshe settu fram líkan sem útskýrir þróun 
andfélagslegrar hegðunar. Samkvæmt líkaninu þróast óæskileg hegðun barna út frá 
uppeldisaðferðum foreldra og hvort þeir sýni nægilegan stuðning, eftirlit og aga í æsku. 
Um er að ræða skort á stuðningi og vanrækslu í uppeldi sem getur komið fram á 
leikskólaaldri. Þá er hegðun, sem þykir ekki góð, gjarnan styrkt jákvætt á þessum aldri og 
halda því börn að það sé í lagi að haga sér óæskilega. Dæmi um slíka hegðun er að ef barn 
biður um sælgæti og því er neitað og barnið mótmælir, sem leiðir til þess að  foreldri gefur 
eftir, þá er verið að styrkja hegðun barnsins og heldur barnið að það sé í lagi að haga sér 
svona, þar sem það fær á endanum það sem það vill. Þetta á líka við um æskilega hegðun, 
s.s. ef barn situr og perlar hljóðlaust og fær enga athygli þá getur barnið dregið úr þeirri 
hegðun þar sem það fær ekki athygli fyrir að standa sig vel. Í þessum tilfellum er hægt að 
segja að foreldrar séu að þjálfa börnin sín í óþekkt; barnið fer að haga sér óæskilega á fleiri 
stöðum en heima hjá sér, t.d. í leikskólanum og skólanum þegar það er komið á skólaaldur. 
Hættan á að börnum sem þessum verði hafnað er til staðar og er ástæðan vegna 
ofangreindra styrkingarhátta. Börnin hafa því litla stjórn á sjálfu  sér og eiga erfitt með að 
setja sig í spor annarra. Það er vitað að unglingsaldurinn er viðkvæmur og er því höfnun 
slæm fyrir unglinga. Vegna höfnunar eru þeir líklegri til að líða illa og glíma jafnvel við 
þunglyndi vegna vanlíðunar. Þegar unglingar einangrast er hætta á að þeir leiti til annarra 
sem eru í sömu stöðu og mynda tilfinningaleg tengsl við þá. Hætta er á að óæskileg hegðun 
slíkra unglinga verði alvarlegri og ef ekkert stöðvar þróunina eru unglingarnir líklegri til 
þess að þróa áfram með sér andfélagslega hegðun og áhættuhegðun fram á fullorðinsárin. 
Foreldrafærnisþjálfun sem kennir foreldrum barnsins að snúa þróuninni við á meðan 
börnin eru ung kæmi að góðum notum hér. 

 Fleiri sjónarmið hafa komið fram og er þar lögð áhersla á hversu mikilvæg 
tengslamyndun milli foreldra og barns er, sérstaklega ef barn sýnir erfiða hegðun, hvatvísi 
eða áhuga á að prófa nýja spennandi hluti sem fela í sér áhættu (Freydís Jóna 
Freysteinsdóttir, 2008). Áhættuþættir eru skilgreindir út frá fylgni ákveðinna þátta með 
tiltekinni hegðun sem skapar áhættu sem geta verið meðfæddir eða lærðir. Áhættuþættirnir 
eru hjá barninu, í umhverfi barnsins eða í fjölskyldunni. Þeir sem eru greindir með 
athyglisbrest og ofvirkni eru líklegri til þess að stunda áhættuhegðun. Þær afleiðingar sem 
fylgja áhættuhegðun, geta verið mis alvarlegar og fer eftir því hversu hættuleg hegðunin er. 
Dæmi um slíka hegðun er hegðun sem getur valdið meiðslum, hvort sem það er slys eða 
eftir ofbeldi, kynferðisleg hegðun sem getur valdið þungun eða smitast af kynsjúkdómum, 
áfengisneysla, vímuefnaneysla, tóbaksneysla, óhollt matarræði og lítil líkamleg hreyfing. 
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Þessir áhættuþættir eiga líka við þá sem eru ekki greindir með athyglisbrest með ofvirkni 
(ADHD samtökin, 2013). 

 Samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002 er mikilvægt að tilkynna áhættuhegðun 
unglinga til barnaverndaryfirvalda. Mikilvægt er að skoða sögu barnsins og hvort að það sé 
saga á bak við áhættuhegðunina sem það sýnir. Hugtakið barnavernd felur í sér vernd gegn 
misbrestum í uppeldi barna og unglinga, ofbeldi, vanrækslu og áhættuhegðun barna 
(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, e.d.) 

6.1   Áhættuhegðun jafningja 

Jafningjahópurinn virðist vera meðal sterkustu forspárþátta fyrir áhættuhegðun unglinga. 
Að eiga vini sem stunda áhættuþætti á borð við reykingar, drykkju og ólögleg vímuefni 
auka líkur á að unglingurinn geri það líka. Rannsóknir hafa sýnt fram á að jafningjar hafi 
jafnvel sterkari áhrif en foreldrar á unglinginn sjálfan. Það skiptir þó máli hvernig 
persónuleiki unglingsins er og hversu mikil áhrif hægt er að hafa á hann (Hawkins, 
Catalano og Miller, 1992).  

Fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið á áhrifum jafningja á áhættuhegðun unglinga 
hafa sýnt að hún sé einungis til staðar ef unglingar vita ekki hversu áhættusöm hegðunin er. 
Nýlegri rannsóknir sýna að það skiptir ekki máli hvort hegðunin sé áhættusöm eða ekki, 
jafningjar hafa alltaf einhver áhrif. (Smith, Chein og Steinberg, 2015). Aðrar rannsóknir 
sem snúa að áhrifum jafningja á áhættuhegðun unglinga hafa sýnt að samþykki jafningja 
hefur mikil áhrif á það hvernig unglingar aðlagast á unglingsárunum því þeir hafa mikla 
þörf fyrir að vera hluti af hópi. Samþykki jafningjahópsins veita þeim jákvæðar tilfinningar 
en ef þau eru ekki samþykkt finna þeir fyrir höfnun og getur það valdið þeim kvíða og 
streitu og haft neikvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra (Sanstrock, 2016). Samkvæmt Swadi er 
hægt að skipta persónuleikanum niður í fimm flokka, sem eru eftirfarandi: “vandamála 
unglingar”, ,,venjulegir unglingar”, “unglingar sem eru áhættusæknir en sýna stjórn”, 
”stressaðir unglingar sem eru ekki frávik” og “hlédrægir unglingar”. Þeir sem tilheyra 
“vandamála unglingum” eru þeir sem hafa litla sjálfstjórn, taka áhættu, eru sjálfstæðir,  
áhrifagjarnir og sýna neikvæð geðhrif. “Venjulegir unglingar” eru þeir sem sýna nokkur 
einkenni þeirra sem vandamála unglingarnir sýna en þó ekki öll einkennin. “Unglingar sem 
eru áhættusæknir en sýna stjórn” eru þeir sem taka áhættur og eru áhrifagjarnir en hafa þó 
einhverja sjálfstjórn. “Stressaðir unglingar sem eru ekki frávik” þeir hafa sjálfstjórn en hafa 
þó upplifað margt neikvætt í lífinu, eru með félagskvíða og sýna neikvæð geðhrif. 
“Hlédrægir unglingar” sækjast ekki í áhættur, eru ekki áhrifagjarnir,  ekki með félagskvíða 
og eru ekki stressaðir almennt (Swadi, 1999). Fræðimenn hafa sýnt fram á að skipulagt 
félagsstarf hafi jákvæð áhrif á unglinga og þær rannsóknir sem hafa verið gerðar hér á 
landi sýna fram á að þátttaka í skipulögðu íþróttastarfi getur dregið úr áhættuhegðun 
unglinga eins og t.d. áfengisneyslu og steranotkun. Því oftar sem unglingar taka þátt í 
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skipulögðu íþróttastarfi því minni líkur eru á að þeir noti slík efni. Stuðningur foreldra 
virðist skipta miklu máli og hvatning frá foreldrum við að stunda íþróttir getur haft jákvæð 
áhrif og ýtt frekar undir að unglingurinn ákveði að taka þátt (Viðar Halldórsson, 2014). 
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7   Fræðsla og forvarnir 

Forvarnir eru aðgerðir til þess að koma í veg fyrir áhættuhegðun og slæma heilsu. Það þarf 
að leggja sérstaka áherslu á að efla heilsu einstaklings og er því mikilvægt að þekking á 
þáttum sem geta eflt heilsu, sé til staðar svo hægt sé að forðast slíka hegðun. Til eru tvenns 
konar forvarnir og eru það almennar forvarnir og sértækar forvarnir. Almennar forvarnir 
snúa að börnum, unglingum og þeirra fjölskyldum en sértækar forvarnir ná ekki til allra. 
Þær snúa að einstaklingum og hópum sem þurfa á meiri aðstoð að halda og eru í 
áhættuhópi. Forvarnarstefna Reykjavíkurborgar er  stefna sem samþykkt var og kom út 
árið 2014. Reynsla og árangur af forvörnum sem hafa verið gerðar í Reykjavík  er höfð til 
hliðsjónar og þeim breytingum sem hafa orðið á samfélaginu síðustu ár. Kannanir sem 
gerðar hafa verið á lífskjörum barna og unglinga í Reykjavík hafa komið vel út, skipulagt 
frístundastarf virðist vera orðið meira en áður og reglur um útivistartíma þeirra fylgt. Talið 
er að foreldrar séu mun öruggari í hlutverki sínu og fylgist betur með börnum sínum. 
Áhættuhegðun meðal unglinga hefur minnkað vegna forvarna í samfélaginu og hefur 
félagsauður eflst í hverfum Reykjavíkurborgar. Þeir aðilar sem sjá um forvarnir og 
uppeldismál hafa náð miklum árangri vegna samspils sem hefur verið að ganga vel. Til 
þess að meta árangur og styðja við stefnumótun hafa rannsóknir verið gerðar  og 
niðurstöður þeirra lofa góðu.  Í ljós kom að álit samfélagsins hefur breyst og félagsafl 
foreldra og þeirra sem koma að uppeldi barna og unglinga styrkst. Aðaláhyggjuefnið eru 
unglingar á aldrinum 16 ára og eldri sem stunda hvorki nám né eru í vinnu og hafa því ekki 
reglufestu. Áhættuþættir hjá þeim mælast hærri en hjá öðrum. Meginmarkmið 
forvarnarstefnunnar er að halda þeim árangri sem hefur náðst í starfi með  börnum og 
unglingum.  

Forvarnarstefna Reykjavíkur stefnir að því að efla forvarnarstarf þeirra sem eru 16 ára 
og eldri (Reykjavíkurborg, 2014). Á Íslandi voru forvarnir upphaflega í formi fræðslu um 
skaðsemi vímuefna á líffæri. Börnum og unglingum voru sýndar myndir af líffærum sem 
höfðu skemmst við notkun vímuefna og bornar saman við líffæri þeirra sem ekki höfðu 
neytt vímuefna. Slík fræðsla hafði ekki nægilega mikil áhrif. Unglingar tengdu áhættuna 
persónulega ekki við sig þar sem þau áttu erfitt með að hugsa um hvað gæti gerst í 
framtíðinni því eins og fram hefur komið eiga unglingar  það til að lifa meira í núinu. Þar 
sem slík vímuefnafræðsla virtist ekki virka var  fræðslan gerð þannig að  unglingar tengdu 
betur við hana og til varð  Jafningjafræðsla (Árni Einarsson og Guðni R. Björnsson, 2001).  

Rannsóknir sýna að jafningjafræðsla hefur haft jákvæð áhrif. Unglingar hafa minnkað 
notkun á áfengis og á vímuefnum eftir að jafningjafræðslan kom til. Þeir unglingar sem 
tóku þátt í jafningjafræðslunni hafa sýnt fram á betri mætingu í skóla, vinnu og betri 
einkunnir . Einnig hefur fræðslan haft jákvæð áhrif á heilsu unglinga þar sem þeir sækjast 
meira í að hreyfa sig nú en áður (Advocates for Youth, 2007). 
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Öll viljum við að börnunum okkar og unglingum líði vel. Eins og fram hefur komið í 
ritgerðinni þá skiptir miklu máli að foreldrar setji mörk og reglur um netnotkun barna 
sinna. Góðar og gildar reglur sem hægt er að nota í sambandi við netnotkunina eru til 
dæmis þær að hafa tölvuna á opnu svæði en ekki inn í herbergjum þeirra. Gera þeim grein 
fyrir hættunum sem geta orðið á netinu og fylgjast með því hvað þau eru að gera á netinu 
(Lögreglan, 2005). Sýnt hefur verið fram á að skipulagt forvarnastarf dregur úr 
áhættuhegðun. Íþrótta og tómstundaráð Reykjavíkur (ÍTR) hefur staðið að æskulýðsstarfi 
með börnum og unglingum í mörg ár. ÍTR er með forvarnarstarf sem snýst um  að auka 
þekkingu og reyna að hafa áhrif á skoðun og hegðun bæði barna og unglinga þannig að þau 
kjósi sér heilbrigt líferni. Starf þeirra miðar að því að fá börn og unglinga til þess að afneita 
þeim lífstíl sem mótast af áhættuhegðun (Silja Björk Baldursdóttir, 2004). 

Lýðheilsustofnun, sveitafélög og grunnskólar eru í samstarfi til þess að sinna 
mismunandi forvarnarstarfi hér á landi. Fræðsla í skólum er verkefni sem Lýðheilsustofnun 
sér um og er markmið þess  að bæta heilsu og forvarnarstarf í öllum skólum á landinu. 
Þetta er gert til þess að efla sjálfstraust og gera nemendum grein fyrir mikilvægi þess að 
temja sér lifnaðarhætti sem stuðla að betra lífi. Það er gott að hreyfa sig reglulega, borða 
hollt og afneita tóbaki, áfengi og sterkari vímuefnum (Embætti landlæknis, 2006). Samstarf 
er á milli Lýðheilsustöðvar og Miðstöðvar heilsuverndar barna, Barnaspítala Hringsins, 
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og Landlæknisembættis. Samstarfið ber nafnið 6H-
Heilsunnar. Verkefnið byggir á ákveðnum hugtökum og eru það eftirfarandi hugtök: 
hamingja, hugrekki, hreyfing, hollusta, hreinlæti og hvíld. Markmið verkefnis er að gera 
börnum grein fyrir því hve mikilvægt er að lifa heilbrigðum lífstíl (6-H Heilsunnar, 2008). 
Forvarnardagurinn er haldinn einu sinni á ári. Hann er helgaður ágætum ráðum sem geta 
komið börnum og unglingum undan því að byrja nota fíkniefni. Ráðin eru fyrir allar 
fjölskyldur á Íslandi. 

Lykilatriði forvarnardagsins eru eftirfarandi:  

•   Þeir unglingar sem eyða tíma með fjölskyldum sínum á hverjum degi, klukkustund 
á dag eða meira eru ólíklegri til þess að fá löngun í að byrja að neyta fíkniefna.  

•   Unglingar sem æfa íþróttir eða stunda starfsemi sem eflir félagslíf þeirra eru ólílegri 
til þess að falla fyrir fíkniefnum. 

•   Því lengur sem unglingar bíða með að neyta áfengis því ólíklegra er að þau muni 
sækjast í fíkniefni með áfengisneyslunni. 

Árið 2006 var forvarnardagurinn fyrst haldinn og var það Forseti Íslands sem átti upptökin 
á því. Forvarnardagurinn er samstarf eftirtalinna aðila: Reykjavíkurborgar, Bandalags 
íslenskra skáta, Háskóla Íslands, Háskóla Reykjavíkur, Íþrótta- og Ólympíusambands 
Íslands, Sambands íslenskra sveitarfélaga og Ungmennafélags Íslands (Íþrótta og 
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Ólympíusamband Íslands, 2005). Í upphafi var markmið jafningjafræðslunnar  að  koma í 
veg fyrir og draga úr neyslu unglinga en á Íslandi í dag er einnig lögð áhersla á að styrkja 
sjálfsmynd þeirra. Fræðimenn telja að áhættuhegðun tengist lélegri sjálfsmynd og er það 
ástæðan fyrir því að áhersla er lögð á að einblína einnig á sjálfsmynd þeirra. 
Hugmyndafræði á bakvið jafningjafræðslu er sú að ungt fólk ná betur til annars ungs fólks. 
Fræðsluna er hægt að fá í grunnskólum, framhaldsskólum og félagsmiðstöðvum (Hitt 
Húsið, e.d.). 
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8   Niðurstöður og lokaorð 

Við gerum okkur ekki endilega grein fyrir því hversu mikil áhrif uppeldisaðferðir geta haft 
á framtíð barna okkar. Fólk virðist ekki gera sér grein fyrir  hve alvarlegar afleiðingar 
slæmar uppeldisaðferðir geta haft og hvet ég því foreldra til að kynna sér þær betur. Þær 
aðstæður sem barn elst upp við mótar það og undirbýr fyrir framtíðina. Þetta er 
umhugsunarvert málefni og tel ég  þarft að gera foreldrum grein fyrir því að þessi hugsun 
sé æskileg fyrir framtíð barnsins. Fræðimennirnir Ramsey, Patterson og Debaryshe sögðu 
að óæskileg hegðun barna þróist út frá því hvernig þau eru alin upp. Hegðun þeirra verður 
óæskilegri ef foreldrar notast ekki við uppeldisaðferðir sem sýna stuðning, eftirlit og aga 
(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2008).  

Markmið lokaverkefnisins var að skoða hver áhrif samfélagsmiðla eru á áhættuhegðun 
unglinga og hvort geðtengsl hafi þar áhrif. Mínar niðurstöður benda til þess að 
samfélagsmiðlar hafi margs konar áhrif á áhættuhegðun og að þörf sé á frekari fræðslu um 
hættuna sem þeim getur fylgt. Sem dæmi um slík áhrif má nefna að unglingar eru líklegri 
en fullorðið fólk til þess að tileinka sér það sem þeir lesa og sjá á netinu og hafa ungingar 
verið að taka mark á samfélagsmiðlum frekar en vinum sínum. Það er því mikil þörf á 
fræðslu sem gerir unglingum grein fyrir að trúa ekki öllu sem netið segir þeim. Einnig voru 
niðurstöður mínar þær að tengslamyndun á milli foreldra og barna frá fyrsta degi sé mjög 
mikilvæg til þess að mögulegt sé að koma í veg fyrir að barnið endi sem 
“Vandamálaunglingur”. Samkvæmt Swadi (1999) eru “Vandamálaunglingar” þeir sem 
vilja prófa eitthvað nýtt þrátt fyrir vitneskjuna um að því geti fylgt áhætta. Swadi skipti 
unglingunum niður í flokka og er “Vandamálaunglingar” einn alvarlegasti flokkurinn. Þeir 
sem tilheyra þeim flokki eru líklegri til þess að stunda áhættuhegðun. Þeir hafa litla 
sjálfstjórn, eru sjálfstæðir, áhrifagjarnir, sýna neikvæð geðhrif og sækjast í aðstæður sem 
geta verið hættulegar. Þeir eiga því erfiðara með að halda aftur af sér með hegðun sem gæti 
í þessu tilfelli verið óæskileg. Þessir unglingar eiga erfitt með að setja sig í spor annarra og 
hugsa einungis um sig sjálfa. Til þess að enda ekki sem “Vandamálaunglingur” getur 
uppeldið sem einstaklingurinn fær skipt sköpum.  

Í upphafi voru settar fram rannsóknaspurningar um hver áhrif samfélagsmiðla á 
áhættuhegðun unglinga væru og hvort að geðtengsl hefði þar áhrif. Niðurstöður 
ritgerðarinnar eru þær að geðtengsl virðast skipta mestu máli í þessu sambandi. Í nútíma 
samfélagi hefur þróun samfélagsmiðla orðið ör og margt hefur breyst. Flestir hafa aðgang 
að netinu, hvar og hvenær sem er. Samfélagsmiðlar geta verið fræðandi og haft ýmis 
jákvæð áhrif. En þrátt fyrir jákvæðu áhrifin eru líka neikvæð áhrif sem fylgja þeim og 
neteinelti hefur komið þar sterkt inn. Enn hafa ekki verið sett nein lög né reglur um 
netnotkun og er því mikilvægt að koma fram við aðra af virðingu á netinu, annað getur leitt 
til alvarlegra afleiðinga. Neteinelti hefur aukist  með árunum og er talið að Facebook sé 
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stór vettvangur fyrir neteinelti. Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á  netnotkun barna og 
unglinga um hvort að foreldrar fylgist með því hvað þau geri á netinu sýna að lítil 
eftirfylgni sé til staðar. Foreldrar þurfa að fylgjast betur með og setja börnum sínum skýr 
mörk um hvað sé æskilegt og hvað sé óæskilegt að segja og gera á netinu. Unglingum 
finnst oft auðveldara að hafa samskipti á netinu heldur en í raunveruleikanum. Þetta getur 
orðið til þess að þau einangrist og eigi jafnvel erfiðara með mannleg samskipti ef þau kjósa 
þessa leið. Unglingar eru þeir sem eyða mesta tímanum á samfélagsmiðlunum og því eru 
þeir í sérstakri áhættu. Þeir samfélagsmiðlar sem ég einblíndi á í ritgerðinni voru 
Facebook, Snapchat, Twitter og Instagram. Eftir að hafa skoðað þessa miðla betur komst 
ég að því að þeir geta allir, hver og einn, ýtt undir áhættuhegðun. Álit höfundar er að 
fíkniefnaneysla, áfengisneysla og slæm tilfinningatengsl sé meginástæða þess að 
einstaklingar leiðist út í áhættuhegðun. Hvar og hvenær  þessir þættir byrjað að hafa áhrif á 
einstaklinginn  er ekki vitað og er því margt sem spilar inn í. Jafningahópurinn er einn 
stærsti forspárþáttur áhættuhegðunar og styður félagsnámskenning Edwin Sutherlands við 
það. Unglingsárin eru viðkvæm ár og getur verið erfitt fyrir unglinga að tala við foreldra 
sína um vandamál sem upp koma á þessum árum og leita þeir því frekar til vina sinna. 
Jafningjahópurinn verður því ákveðinn áhættuhópur því þeir treysta vinum sínum frekar og 
vilja jafnvel haga sér eins og þeir. Fræðimenn sem skoðað hafa félagslegt taumhald telja að 
þeir sem neyta vímuefna og stunda áhættuhegðun séu líklegri til þess að missa tengsl við 
samfélagið. Einstaklingurinn tengist samfélaginu í gegnum fjóra þætti. Þættirnir eru 
geðtengsl, skuldbinding, þátttaka og trú. Af þessum þáttum virðast geðtengslin skipta 
mestu máli þegar kemur að áhættuhegðun. Hirschi (2009) sagði að það væri eðilegt að 
stunda áhættuhegðun en forvörn þeirra sem leiðast ekki út í slíka hegðun er vegna þess að 
tengsl þeirra við samfélagið eru góð. Mikilvægt er að gera unglingum grein fyrir því að þau 
bera ábyrgð á sínu eigin lífi.  

Niðurstöður úr rannsóknum sem ég skoðaði styðja við kenninguna um félagslegt 
taumhald, sem segir að geðtengsl frá fyrsta degi skipti máli svo ólíklegra verði að börn og 
unglingar leiðist út í áhættuhegðun. Einnig styðja þessar niðurstöður við kenningu Bowlby 
um geðtengsl þar sem hann sagði að þau skipta máli og geti stuðlað að jákvæðri hegðun 
síðar meir. Foreldrar eiga að vera fyrirmyndir barna sinna og ef tilfinningatengsl foreldra 
og barna eru sterk eru meiri líkur á að þeim sé ekki sama hvaða skoðanir aðrir hafi á þeim 
og vilja því frekar standa sig. Eftir að hafa skoðað tengsl á milli þess að fá slæmt uppeldi 
og að stunda áhættuhegðun, átta ég mig á því hversu alvarlegt það getur verið að barn 
skorti tilfinningatengsl í uppeldi. Ég hvet foreldra til þess að hugsa um hvaða 
uppeldisaðferðir þeir noti þar sem að sú áhætta er til staðar að barnið leiðist út í 
áhættuhegðun ef notast er við rangar uppeldisaðferðir. Ég hef skoðað ýmsar greinar um 
áhrif tengsla á áhættuhegðun og lesið mér til um afleiðingarnar. Þó ég hafi innst inni vitað 
að tengslin hefðu áhrif áttaði ég mig ekki á því hve mikil áhrifin eru áður en ég hóf 
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rannsókarvinnu þessa. Ég er mun meðvitaðri um umhverfi mitt eftir að ég hóf að skrifa 
þessa ritgerð og hef komist að því að  mikið vantar upp á fræðslu og að foreldrar séu 
upplýstir um það hversu mikil áhrif tengslamyndun getur haft á framtíð barna okkar. 

Fræðsla um mátt samfélagsmiðla er einnig nauðsynleg eins og dæmin hér fyrir ofan 
sýna, hægt er að nota samfélagsmiðla á jákvæðan og neikvæðan hátt og er mikilvægt að 
kenna börnum og unglingum að nota miðilinn á sem jákvæðastan hátt. Álit höfundar er það 
að  þá eru áhættuþættir skilgreindir út frá fylgni þátta með tiltekinni hegðun sem skapar 
áhættu og þessir þættir geta verið meðfæddir eða lærðir. Höfundi finnst mjög ólíklegt að 
áhættuhegðun sé meðfædd en hún getur orðið til við það uppeldi sem barnið fær. Ég tel  
hins vegar að hægt sé að læra hegðun. Í gegnum tíðina fylgjumst við með fólkinu í okkar 
umhverfi og lærum af því. Umhverfið spilar stóran þátt í því hvernig við verðum sem 
einstaklingar eins og fram kemur í Vistfræðikenningu Bronfenbrenners (1979) og er því 
lögð áhersla á að umhverfið skuli vera fullnægjandi svo við náum sem lengst í lífinu.  
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