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Ágrip 

 
Fyrri rannsóknir á viðfangsefni ritgerðarinnar gefa svipaðar niðustöður. Þær gefa til kynna 

hversu alvarleg áhrif eineltis geta verið á líðan og hegðun barna og unglinga, ásamt því sýna 

flestar niðurstöður fram á mikilvægi góðra samskipta á meðal barna og unglinga við foreldra. 

Fyrri rannsóknir á áhrifum samfélagsmiðla á líðan og hegðun barna og unglinga gáfu hins vegar 

mismunandi niðurstöður. Það sem stóð þar upp úr er það að mikilvægt er að horfa til 

einstaklingsmunar þegar kemur að notkun samfélagsmiðla. Það sem vakti áhuga í kjölfar fyrri 

rannsókna var það hvernig þessir þættir hafa áhrif á hvernig börn og unglingar meta lífsánægju 

sína. Fylgibreytan sem notuð var við úrvinnslu gagna, frá niðurstöðum rannsóknar sem gerð 

var í Noregi á börnum og unglingum 2018, var Hvernig metur þú lífsánægju þína á kvarðanum 

1-10? [1 er versta mögulega lífið, 10 er besta mögulega lífið]. Áður en unnið var með gögnin 

voru lagðar fyrir fimm rannsóknarspurningar, en leitast var við að svara þeim með því að gera 

krosstöflur, lýsandi tölfræði, t-próf og línulega aðhvarfsgreiningu. Í heildarlíkani sem fengið 

var með línulegri aðhvarfsgreiningu var skoðað hvernig aldur og kyn, það að einhver hafi komið 

fram við einstakling á særandi eða illgjarnann hátt, hvort einstaklingur eigi gott samband við 

foreldra, notkun samfélagsmiðla og hvort einstaklingur hafi skoðað efni tengt sjálfsvígi/um, 

hafi áhrif á hvernig einstaklingur metur lífsgæði sín á kvarðanum 1-10. Meðaltal þess hvernig 

fólk metur lífsgæði sín á kvarðanum 1 - 10 var neikvætt skekkt eða 7,78 með staðalfrávikið 

1,65. Niðurstöður heildarlíkans voru marktækar p<0,001 miðað við 95% öryggismörk. Hægt er 

að staðfesta það að lífsánægja stúlkna er 0,53 lægri á lífsánægju kvarðanum en hjá strákum, en 

aldur sýnir ekki marktækan mun í lífsánægju einstaklinga. Notkun samfélagsmiðla hafði ekki 

þau áhrif að minnka lífsánægju eftir því sem notkun varð meiri. Marktækur munur var á því að 

ef komið hafði verið fram við einstakling á særandi eða illgjarnan hátt lækkaði lífsánægja 

einstaklinga um 0,66 á lífsánægju kvarðanum. Samband við foreldra er mikilvægt þegar kemur 

að því að leita eftir aðstoð og sýndu niðurstöður marktækan mun ef miðað var við 90% 

öryggismörk, en þeir sem leita frekar til foreldra skora 0,51 hærra á lífsánægju kvarða en þeir 

sem leita síður til foreldra. 

  

Lykilorð: Lífsánægja, samfélagsmiðlar, komið verið illa fram við, samband við foreldra. 
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Abstract 

 

Earlier research of the subject matter of this dissertation, all gives similar results. They show 

how severe impact bullying can have on feelings and behavior of children and adolescents, 

along with that most research shows how important good communication between children and 

their parents are. However, results from earlier research of the impact of social media on 

feelings and behavior on children, showed varying results. The main theme, however, is how 

important it is to look at individual differences when researching the usage of social media. 

When looking at these researches, it evoked interest in how these subjects affect life satisfaction 

of children and adolescents. The dependent variable that was used when working with data 

from the research that was done in Norway 2018 on children and adolescents, was: In general, 

where on the scale do you feel you stand at the moment? [1 is worst possible life, 10 is best 

possible life]. Before working with the data there were five research questions submitted and 

to answer them, crosstabs, descriptive statistic, T-test and linear regression was utilized. At last 

linear regression model was examined, how age and gender, if someone had treated the 

individual in a hurtful or nasty way, if the individual has a good relationship with their parents, 

how their usage of social media and if the individual has looked at a suicidal related subject on 

the internet, affects how they evaluate their quality of life. The mean score of how individuals 

measure their satisfaction of life on the scale 1 - 10 was negatively skewed 7,78 with std. 1,65. 

Results from the model were significant p<0,001 based on 95% confidence level. It can be 

confirmed that the life satisfaction of girls is 0,53 lower on the scale than of boys, but age does 

not show significant difference in life satisfaction between individuals. Increased usage of 

social media did not have negative effect on life satisfaction. There was significant difference 

when individual had been treated in a hurtful or nasty way and their life satisfaction reduced 

0,66 on the life satisfaction scale. Relationship with parents are important when seeking help 

and result showed significant difference based on using 90% confidence level, but individuals 

that are more likely to reach out to parents score 0,51 higher on the life satisfaction scale than 

those who do not. 

 

Life satisfaction, social media, treated in hurtful way, relationship with parents. 
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Formáli 

 

Verkefnið var unnið við Sálfræðideild Háskólans á Akureyri sem 12 eininga hluti til 180 eininga 

Bakkalárprófs. Við viljum þakka leiðbeinanda okkar Kjartani Ólafssyni lektor fyrir að vera 

liðlegur í að hitta okkur, svo og fyrir að vera alltaf til staðar til þess að svara spurningum okkar 

og fyrir þá hjálp sem hann veitti við tölfræðilega úrvinnslu. Þakkir fá Jóhanna S. Norðfjörð og 

Árni Helgason fyrir yfirlestur ritgerðarinnar og Sigríður Ásta Björnsdóttir fyrir yfirferð 

heimilda. Við viljum að lokum þakka okkar nánustu fyrir þolinmæðina, hjálpsemina og 

hvatninguna meðan á þessari vinnu stóð.  
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1. Inngangur 

Internetið leikur stórt hlutverk í lífi barna og unglinga í dag og hefur notkun þess aukist hratt á 

síðustu árum. Vegna þess hve aukningin hefur verið hröð, hefur fólk ekki verið undirbúið 

nægilega vel fyrir þær afleiðingar sem geta orðið. Þar má meðal annars nefna neteinelti og 

almenna vanlíðan í kjölfar mikillar netnotkunar sem ung börn hafa ekki þroska til að takast á 

við. Afleiðingar mikillar netnotkunar geta verið þannig að þær hafi víðtæk áhrif, bæði góð og 

slæm, en geta jafnvel valdið skerðingu á lífsánægju barna og unglinga (Tsitsika, Tzavela, 

Mavromati, 2012). Ritgerðin byggir á því að skoða fyrri rannsóknir á lífsánægju barna og 

unglinga, netnotkun og hegðun, áhrifum eineltis og samböndum barna við foreldra sína. 

Rannsókn sem gerð var á árunum 2017-2018 í Noregi á netnotkun unglinga verður rýnd og 

leitast verður við að svara rannsóknarspurningunum út frá þeirri rannsókn í kafla níu. Í kafla tíu 

verða sýndar niðurstöður og sýnt fram á það hvort norska rannsóknin gefi sömu niðurstöður og 

fyrri rannsóknir gefa til kynna með ítarlegum samanburði. 

 Fjallað verður um fyrri rannsóknir í köflum tvö til sjö. Í öðrum kafla, á eftir inngangi, 

verður farið yfir netnotkun og þróun hennar. Í þriðja kafla verður fjallað um einelti, bæði í 

raunaðstæðum sem og neteinelti. Í fjórða kafla verður sjónum beint að tegundum og vettvangi 

neteineltis og í fimmta kafla verða áhrif neteineltis á gerendur og þolendur skoðuð. Í sjötta kafla 

verður hugað að því hvað hægt er að gera til þess að koma í veg fyrir neteinelti, en samskipti 

skóla og foreldra verða sett í forgrunn. Sjöundi kafli fjallar um lífsánægju og mun verða unnið 

með fylgibreytu í norska gagnasafninu Hvernig metur þú líf þitt á kvarðanum 1 - 10? í tengslum 

við umfjöllunina í köflum tvö til sjö. 

  Meginástæða þess að ákveðið var að rannsaka þetta efni er sú að samfélagið í heild er 

orðið meðvitaðra um aukna netnotkun einstaklinga á síðustu árum og hefur sú umræða verið 

áberandi í samfélaginu. Einnig hefur mikið verið rætt hversu miklum tíma unga kynslóðin eyðir 

í tölvu og snjallsímanotkun og fer þannig á mis við þessi mannlegu samskipti sem eru svo 

mikilvæg fyrir þroska barna og unglinga. Margir gera sér ekki grein fyrir því hversu fjölbreyttur 

vandinn er og hversu víðtæk og alvarleg áhrifin geta verið. Það má í raun segja að fáfræði á 

þessu efni hafi kveikt áhuga rannsakenda á að leita eftir niðurstöðum fyrri rannsókna. Unnið 

verður með niðurstöður úr rannsókninni, sem gerð var í  Noregi á árunum 2017-2018, til þess 

að sjá hvort hún styðji við fyrri rannsóknir eða gefi nýjar niðurstöður. 
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2. Netnotkun í Evrópu 

Tækni í nútímasamfélagi er orðin stór þáttur í flestum aðstæðum, hvort sem um er að ræða 

skóla, vinnustað eða heimili. Tölvur og notkun þeirra koma við sögu við nánast allar athafnir 

daglegs lífs. Þessi þróun hefur orðið til þess að netnotkun er ekki eingöngu bundin við heimilin, 

heldur færist hún einnig út af heimilunum þar sem notast er við snjallsíma og spjaldtölvur. 

Unglingar nú hafa meira aðgengi en áður og eru frjálsari í netheiminum. Þróun á því hvaða tæki 

eru mest notuð á heimilum frá árinu 2002 til þess að tengjast interneti er sú að fartölvur og 

spjaldtölvur eru notaðar í 91,7% tilfella og eru einnig algengustu tækin á heimilum. Önnur 

þráðlaus tæki, sem tengjast interneti og eru aðgengileg á um 81,9% heimila, eru farsímar, 

snjallsímar eða rafbækur. Aðgengi að borðtölvum á heimilum er einungis 50,6% og gefur það 

til kynna að líklegt er að borðtölvum fari fækkandi og að einstaklingum með eigin tölvur, eins 

og fartölvur, inni í herbergjum sínum hefur fjölgað. Það þýðir að unglingar hafa meira frelsi í 

notkun miðla á internetinu, þ.e.a.s. ef foreldrar eru ekki meðvitaðir um að fylgjast með 

netnotkun þeirra  og grípa inn í (Hagstofa Íslands, 2015).  

Net- og tölvunotkun einstaklinga og fyrirtækja er rannsökuð árlega af Hagstofu Íslands. 

Þær rannsóknir eru lagðar fyrir með stöðluðum spurningalistum í 32 Evrópulöndum og eru 

niðurstöður samanburðarhæfar á milli landa. Samkvæmt heimildum frá Hagstofu Íslands voru 

93% Íslendinga nettengdir árið 2010 og fjölgun frá fyrri árum um 2% á ári. Netnotkun jókst um 

tæp 2% á milli áranna 2013 og 2014 en árið 2013 voru um 96,5% íbúa á Íslandi nettengdir og 

árið 2014 voru þeir um 98,2%. Árið 2014 voru 96,1% sem tengdust internetinu daglega eða 

næstum daglega og 2,7% að minnsta kosti einu sinni í viku. Ísland er það land sem er með hæsta 

hlutfall í reglulegri netnotkun í Evrópu. Reglulegir netnotendur eru þeir einstaklingar sem 

tengjast interneti í hverri viku. Meðaltal reglulegra netnotenda í hinum Evrópulöndum er 75%, 

Noregur er í öðru sæti á eftir Íslandi með 95% af reglulegum netnotendum og Lúxemborg í 

þriðja sæti með 93% (Hagstofa Íslands, 2014: Hagstofa Íslands, 2015). Rannsóknir frá Hagstofu 

Íslands beinast að almenning en ekki einungis að börnum og unglingum. Samkvæmt 

niðurstöðum fyrri rannsókna er netnotkun og aðgengi barna og unglinga að aukast með árunum. 

Rannsóknin frá Noregi sem notast er við í ritgerðinni byggir á rannsókn Livingstone, Haddon, 

Görzig og Kjartan Ólafsson (2011). Í þeirri rannókn eru það börn og unglingar í Evrópu sem 

taka þátt. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu að  93% barna og unglinga á aldrinum 9 – 16 

ára fara vikulega á internetið. Þar er spurt í hvaða tilgangi börnin nota internetið, en flest nota 

það við skóla verkefni, tölvuleikjaspil, myndbandsáhorf og smáskilaboð. Algengast er þó að 

börn notist við internetið á heimilum sínum, eða um 83% svara því játandi, en samt sem áður 
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eru 63% sem svara því að notast við það í skólanum. Það sem vakti athygli við nánari skoðun 

á rannsókn þeirra er það hversu ung börnin eru þegar kemur að daglegri notkun internetsins, en 

þriðjungur barna á aldrinum 9-10 ára notast við internetið daglega.  

SAFT gerði könnun árið 2013 á netnotkun barna og unglinga á Íslandi. Þátttakendur 

könnunarinnar voru á aldrinum 10 til 16 ára en heildarfjöldi þeirra sem tóku þátt er 829 

einstaklingar. Þátttakendur voru spurðir að því hvenær þau notuðu internetið í fyrsta skipti en 

flest voru þau 5-6 ára eða 32%, en 30% voru 7-8 ára. Aðeins einn einstaklingur sagðist aldrei 

tengjast internetinu. Þegar þátttendur voru spurðir hvar þau tengjast internetinu voru flestir eða 

88,9% sem tengdust því í stofunni, eldhúsinu eða í öðru opnu rými á heimilinu. Það voru 83,9% 

sem tengdust internetinu í sínu eigin herbergi, 76% heima hjá vini, 67,4% í skólanum, 58% 

heima hjá ættingjum en fæstir eða 40,2% þegar þau voru á ferðinni. Fjöldi þeirra þátttakenda 

sem nota internetið nokkrum sinnum á dag voru 66,7%. Þegar spurt var hversu miklum tíma 

þau eyða á internetinu á venjulegum degi yfir vetrartímann voru flestir eða 19,1% sem eyða um 

klukkutíma á dag en 8,4% eyða meira en fjórum klukkutímum á internetinu á dag. Þegar spurt 

var um netnotkun um helgar eða í fríum voru flestir eða 15,4% sem eyða meira en fjórum 

klukkutímum á dag í netnotkun. Þátttakendur voru spurðir hversu oft þau notuðu 

samfélagsmiðla á borð við Facebook, Snapchat og Skype síðastliðinn mánuð en 42% svöruðu 

daglega eða næstum daglega og 27,1% svöruðu aldrei. Þeir þátttakendur sem spila tölvuleiki 

daglega eða næstum daglega síðastliðinn mánuð voru 31,1%. Þátttakendur voru einnig spurðir 

hvað þeir nota internetið mest í en flestir eða 65,1% nota internetið mest í að skoða 

samskiptasíður á borð við Facebook, Tumblr og Myspace en þar á eftir voru 60,2% sem horfðu 

mest á myndbönd t.d. á Youtube (SAFT, 2013).  
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3. Einelti 

Það kallast einelti þegar einstaklingur sem er gerandi segir endurtekið ljóta og særandi hluti við 

annan einstakling, sem er þá þolandi. Gerandinn gerir grín að, kallar ljótum eða særandi 

nöfnum, útilokar úr hópi eða útilokar vísvitandi, lemur, kýlir, hrindir, læsir inni, segir lygar, 

dreifir sögusögnum eða gerir aðra særandi hluti á borð við þessa. Það er orðið einelti þegar þessi 

stríðni er ítrekuð og erfitt er fyrir þolandann að stoppa hana (Fisher o.fl., 2012). Fórnarlambið 

verður fyrir skaðlegri hegðun og finnur þar af leiðandi ekki lengur fyrir öryggi og getur ekki 

gert neitt í málinu (Mirsky, Omar, 2015). Það er einungis kallað einelti þegar óæskileg 

árásargirni er síendurtekin eða líkleg til að verða endurtekin af einum eða fleiri manneskjum en 

ekki ef um eitt afmarkað atvik er að ræða (Nickerson, 2017).   

  Einelti er stórt og alvarlegt vandamál á meðal barna og unglinga sem getur valdið kvíða, 

þunglyndi, sjálfsvígshugsunum og tilraunum til sjálfsvígs. Líklegt er að fórnarlömb eineltis 

upplifi félagsleg vandamál eins og höfnun og skort á viðurkenningu (Nickerson, 2017). 

Einelti getur verið beint, óbeint, líkamlegt, munnlegt eða átt sér stað í gegnum 

einhverskonar samskiptamiðil. Einnig getur verið um að ræða eignatjón þar sem hlutir þolanda 

eru vísvitandi eyðilagðir. Það sem gerir einelti frábrugðið öðru ofbeldi á borð við misnotkun, 

áreitni, ágreining og stríðni, er ásetningur, endurtekningar og valdamisvægi (Nickerson, 2017). 

Unglingar sem lagðir eru í einelti og leggja einnig aðra í einelti (e. bully-victims) glíma 

oft við mörg hegðunarvandamál eins og drykkju, reykingar, þjófnað, brot á reglum, eignatjón 

og fleira. Þeir einstaklingar sýna einnig þunglyndiseinkenni, sjálfsvígshugsanir og lægri 

félagslega hæfni miðað við jafningja sína. Þessi hópur upplifir meiri erfiðleika í skóla þar sem 

námsárangur er slakur, viðkomandi aðilar finna fyrir minna öryggi, minni tengslum og þátttaka 

í skólastarfi er lítil (Nickerson, 2017). 

Það er ekki einungis fórnarlambið sem getur orðið fyrir slæmum áhrifum eineltis heldur 

getur það einnig haft slæm áhrif á gerendur og þá sem standa og horfa aðgerðarlausir á. Þeir 

sem verða vitni að einelti geta upplifað kvíða, þunglyndi, ofsóknaræði og svipuð einkenni þeirra 

sem verða vitni að heimilisofbeldi. Þar sem einelti hefur gríðarlega mikil áhrif á einstaklinga 

og vegna þess hversu algengt það er, eru forvarnir mjög mikilvægar og mikil þörf er á 

árangursríku inngripi í skólum (Nickerson, 2017). 

  Með aukinni tækni og þar af leiðandi aukinni netnotkun hefur orðið til svokallað 

neteinelti. Neteinelti er einelti sem á sér stað í gegnum einhverskonar skjátæki eins og tölvu eða 

farsíma, í gegnum miðla eins og internetið eða smáskilaboð, en þá er ráðist á eina manneskju 

með einhverjum af þessum aðferðum (Mirsky og Omar, 2015; Hinduja og Patchin, 2010). 
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Neteinelti er vísvitandi árásarhegðun sem beinist að einstaklingum sem geta ekki varið sig 

(Stockdale, Coyne og Padilla-Walker, 2018). Oftast er neteinelti þannig að þolandi fær ógnandi 

skilaboð, skrifaðir eru niðrandi hlutir um hann eða honum hótað líkamlegu ofbeldi. Neteinelti 

á sér oftast stað hjá unglingum á unglingastigi í grunnskóla og í framhaldsskóla (Hinduja og 

Patchin, 2010). 

Það sem gerir neteinelti frábrugðið og alvarlegra öðru einelti er að oft getur þolandi ekki 

vitað hver gerandinn er. Eineltið fer ekki fram á skólalóðinni eða á opinberum vettvangi þar 

sem þolandi getur leitað skjóls, t.d. inn á sínu heimili eða á lokuðum stað, heldur fylgir það 

honum hvert sem hann fer (Hinduja og Patchin, 2010). 

Áhrifin á þolendur neteineltis geta verð margvísleg, t.d. streita, kvíði, hjálparleysi, 

varnarleysi, lækkað sjálfsálit, auknar líkur á sjálfsvígshegðun og vandamál í skóla sem geta svo 

leitt til þunglyndis. Oft er erfitt að eiga við neteinelti en skilaboð og myndir eru t,d, fljótar að 

dreifast til margra aðila. Það að þolandi viti ekki hver er á bakvið eineltið veldur honum 

stöðugum ótta um öryggi sitt (Mirsky og Omar, 2015). 

Unglingsárin eru mikilvægur tími þar sem einstaklingar eru að þróa sjálfsmynd sína. 

Þeir sem verða fyrir neteinelti þjást meira af langtíma og félags- og sálfræðilegum afleiðingum  

en þeir sem verða fyrir hefðbundnu einelti. Fórnarlömb geta jafnvel sýnt sálfræðileg, andleg og 

félagsleg einkenni á fullorðinsárum en bæði gerendur og þolendur neteineltis eru fjórum sinnum 

líklegri til þess að fremja glæpi seinna meir (Mirsky og Omar, 2015). 

3.1 Aldur og kyn 

Gerð var rannsókn á neteinelti vegna framkomu eða útlits einstaklinga. Sú rannsókn sýndi fram 

á að stelpur eru líklegri til þess að verða fyrir ofbeldi og að þær fái oftar athugasemdir um að 

vera feitar á meðan strákar fá oftar athugasemdir um það að líta út fyrir að vera samkynhneigðir. 

Einnig kom það í ljós í sömu rannsókn að stelpur og strákar bregðast ekki eins við áreitinu 

(Berne, Frisén og Kling, 2014). Rannsókn var gerð á menntaskólanemum í Lúxemborg í 

tengslum við neteinelti og var meðalaldur þátttakenda 15,9 ár. Þar voru rúmlega 2000 nemendur 

sem tóku þátt, 45,5% strákar og 54,5% stelpur. Í þeirri rannsókn mátti sjá að stelpur voru líklegri 

til að verða fyrir neteinelti frekar en strákar, en ekki líklegri til að beita neteinelti. Drengir voru 

hins vegar líklegri til að beita stúlkur einelti hvort sem það var á internetinu eða í 

raunveruleikanum (Steffgen og König 2009). Önnur rannsókn var gerð á neteinelti og á 

tengslum aldurs og kyns við einelti í kjölfarið. Þær niðurstöður sýndu að aldur einn og sér sýndi 

ekki fram á marktækan mun en marktækur munur var á kynjum á þann hátt að stelpur voru 
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líklegri til að verða fyrir neteinelti og þá sérstaklega í gegnum símtöl eða smáskilaboð (Smith, 

Mahdavi, Carvalho og Tippett, 2006).  

Fyrri rannsóknir gefa mismunandi niðurstöður á því hvort að kyn og aldur hafi áhrif en 

í flestum þeirra virðist aldur ekki skipta miklu máli og í flestum tilfellum eru stelpur líklegri til 

að verða fyrir netofbeldi. Fram hefur komið að líklegt er að ástæða þess að niðurstöður 

rannsókna eru mismunandi gæti verið vegna mismunandi úrtaka, aðferða og jafnvel vegna 

menningarmuns (Slonje, Smith og Frisén, 2013). 
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4. Mismunandi tegundir og vettvangur neteineltis 

Gerendur beita netofbeldi með margvíslegum aðferðum og hafa sumar þeirra verið skilgreindar. 

Þar má nefna aðferðir á borð við hatursfull skilaboð, áreitni, persónugervingu, mannorðsspjöll, 

útilokun og hótanir. Að senda hatursfull skilaboð er það þegar einstaklingur sendir öðrum 

einstaklingi eða ákveðnum hópi á internetinu reiðileg, dónaleg og ósmekkleg skilaboð í gegnum 

netmiðla. Það verður síðan að áreitni þegar skilaboðin verða ítrekuð og eru særandi. 

Persónugerving er það þegar einstaklingur þykist vera annar en hann er og sendir ljót skilaboð 

eða birtir innlegg á samfélagsmiðla sem sá einstaklingur. Það getur endað með því að mannorð 

þess einstaklings verður skemmt eða skaðað. Oftar en ekki er um að ræða fullyrðingar sem ekki 

eru sannar, en þá erum við komin út í mannorðsspjöll. Útilokun er það þegar einstaklingur er 

útilokaður frá ákveðinni eða ákveðnum síðum eða hópum á internetinu. Hótanir eða net-hótanir  

geta verið beinar hótanir eða óbeinar þar sem einhverskonar efni er sett fram á internetið sem 

gefur til kynna að einstaklingur sé í það miklu tilfinningalegu uppnámi að hann gæti skaðað 

sjálfan sig eða einhvern annann einstakling (Draa og Sydney, 2009). 

4.1 Símtöl  

Símtöl er vettvangur sem notaður er á ýmsa vegu, þar hringir gerandi í þolanda og hefur algjöra 

þögn á meðan á símtali stendur sem getur ýtt undir óöryggi hjá þolanda. Einnig er oft notaður 

sá  möguleiki að hringja símtöl með leyninúmerum og þá er þolandi alveg berskjaldaður (NCH, 

2005). Einelti í gegnum símtöl er oft, en ekki alltaf, flokkað sem net- eða  sýndarheimseinelti, 

en samt sem áður er sú aðferð ekki lík því einelti sem einstaklingar geta orðið fyrir í 

raunaðstæðum. Samkvæmt rannsókn Slonje og Smith (2008) telja einstaklingar að einelti í 

gegnum síma hafi meiri áhrif á þau en einelti í raunaðstæðum. Samkvæmt rannsókn Smith og 

fl. (2006) eru símtöl ein af algengustu leiðunum til að stunda einelti og virðast stelpur frekar 

verða fyrir einelti í með símtölum en strákar. 

4.2 Smáskilaboð 

Smáskilaboð voru talin ein stærsta eineltisaðferðin með síma árið 2005 þar sem þolendur fengu 

óviðeigandi og ógnandi skilaboð sem geta valdið mikilli vanlíðan hjá þeim (NCH, 2005). 

Einelti með smáskilaboðum hefur aukist frá 15% í 32% á örfáum árum og hefur verið skilgreint 

sem klínískt vandamál á meðal unglinga (Marsh, McGee, Nada-Raja og Wlliams, 2010). 

Samkvæmt rannsókn Marsh o.fl. (2010) eru þeir einstaklingar sem verða fyrir einelti með 

smáskilaboðum líklegri en aðrir til þess að verða fyrir hefðbundnu einelti sem fer fram á 
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skólatíma. En þeir strákar sem hafa orðið fyrir þessari tegund eineltis voru sautján sinnum 

líklegri til að lenda í hefðbundu einelti. Einstaklingar sem verða reglulega fyrir einelti með 

smáskilaboðum finnast þeir vera óöruggari í skólanum en þeir sem verða ekki fyrir eineltinu. 

En niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að strákar sem hafa orðið fyrir einelti með 

smáskilaboðum voru tvisvar sinnum líklegri til að finnast þeir óöruggir í skólanum og stelpur 

voru sex sinnum líklegri til að sleppa því að mæta í skólann vegna óöryggis, en þær verða meira 

fyrir þessari tegund eineltis en strákar (Marsh o.fl., 2010).  

4.3 Netleikir 

Netleikir eru ein algengasta samskiptaaðferðin á internetinu og gefur það einstaklingum færi á 

að sleppa við að verja tíma með og eiga samskipti við fólk í raunaðstæðum. Oft geta notendur 

netleikja orðið berskjaldaðir þegar kemur að því að þeir eru útilokaðir. Netleikir gefa í sumum 

tilfellum möguleika á að spila leiki undir nafnleysi og þá er auðveldara fyrir gerendur að beita 

aðferðum á borð við útilokun, hatursskilaboð og niðurlægingu (Kwak, Blackburn og Han, 

2015). Í Suður Kóreu er til ákveðin eineltisaðferð sem kölluð er “wang-tta” og hefur sú aðferð 

orðið til þess að ungt fólk hefur jafnvel framið sjálfsvíg í kjölfar hennar. Sú aðferð snýst um að 

útiloka og leggja ákveðinn einstakling, sem er lélegastur innan síns hóps í netleik, í einelti (Yoo, 

2014). Einelti í netleikjum hefur ekki verið mikið rannsakað (Paul, Bowman og Banks, 2015) 

en samkvæmt rannsókn Zhang, Land og Dick (2010) voru 40% þátttakenda reglulegir notendur 

netleikja og 47% þeirra höfðu orðið fyrir einhverskonar einelti. Í þeirri rannsókn kom fram að 

þátttakendur töluðu þannig að þeir sem spila netleiki gera ráð fyrir því að einhverjir geti komið 

illa fram við þá og því gætu tölvuleikjaspilarar orðið vanir og jafnvel samdauna. 

4.4 Samfélagsmiðlar 

Samfélagsmiðlar eru miðlar á borð við Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram og Youtube. 

Þessir miðlar hafa náð gríðarlegum vinsældum og þá sérstaklega á meðal unglinga, en 

samkvæmt Wright (2018) eru 71% amerískra unglinga á aldrinum 13-17 ára sem nota 

samfélagsmiðla og í kjölfar þeirrar aukningar á notkun hefur neteineltið aukist. Á 

samfélagsmiðlum er miklu meira í boði fyrir gerendur til viðbótar við persónuleg skilaboð á 

milli tveggja einstaklinga. Á þessum miðlum geta gerendur séð til þess að enn fleira fólk taki 

eftir því sem gert er, en þá erum við að tala um niðurlægingu á borð við myndir eða skilaboð 

sem sett eru á forsíðu samskiptamiðils þolandans þannig að jafnvel mörg hundruð manns sjái. 

Þrátt fyrir þennan möguleika eru aðrir samskiptamöguleikar enn mikið notaðir, eins og t.d. að 
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senda persónuleg skilaboð (Dredge, Gleeson og Garcia, 2014). Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

fólk sem hefur lítið sjálfstraust er líklegra til að notast við samfélagsmiðla en aðrir til þess að 

koma skoðunum og skilaboðum frá sér (Ellison, Steinfield og Lampe, 2007). Önnur rannsókn 

sýnir fram á að einstaklingar með gott sjálfstraust eru meira meðvitaðir um að fá “like” á 

samfélagsmiðlum en þeir sem glíma við lítið sjálfstraust (Burgos, Fernández-Manjón og 

Richards, 2008). Foreldrar gera sér oft ekki grein fyrir áhættunni sem felst í því að börn þeirra 

verji miklum tíma á samfélagsmiðlum en neteinelti er aðaláhættan á internetinu fyrir börn og 

unglinga. Hættan felst meðal annars í því að skortur er á friðhelgi einkalífsins, miðlun of mikilla 

persónulegra upplýsingar og birting rangra upplýsinga en þetta setur persónuvernd einstaklings 

í hættu. Unglingar hafa oft ekki þann þroska að vega og meta hvað æskilegt er að setja á 

internetið og gera sér ekki grein fyrir því að það sem þangað fer inn, verður þar að eilífu. Þetta 

getur sem dæmi haft áhrif á framtíðarstarf, háskólanám og fleira (O´Keeffe og Clarke-Pearson, 

2011). Rannsóknir hafa sýnt fram á að samfélagsmiðlar og netnotkun hefur haft slæm áhrif á 

ungt fólk og lífsgæði þeirra (Tsitsika og fl., 2012) en að mikilvægt sé að horfa til muns á 

einstaklingum þegar kemur að rannsókn á notkun internetsins (Selfhout, Branje, Delsing, ter 

Bogt og Meeus, 2009). Ný rannsókn á sambandi milli lífsánægju unglinga og skjánotkunar var 

gerð á árunum 2009 – 2017. Þar voru 12.000 þáttakendur á aldrinum 10 – 15 ára sem tóku þátt. 

Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu fram á að samband milli skjánotkunar og lífsánægju 

unglinga sýnir lítil tengsl, en skýrir um 0,4% breytileika á lífsánægju (Orben og Przybylski, 

2019). 

 

4.5 Internet sjálfið og samfélagsmiðlar 

Talað er um hugtakið “internet sjálf” og hvernig sálfræðilegar afleiðingar neteineltis hafa áhrif 

á það. Internet sjálfið samanstendur af myndum, textum, athugasemdum og tengiliðum sem 

einstaklingur notast við og hefur neteinelti mjög neikvæð áhrif á það. Unglingar eru viðkvæmir 

fyrir áreiti á internetinu og þegar þeir verða fyrir einelti sjá þeir í mörgum tilfellum ekki leið til 

að jafna sig og í kjölfarið geta þeir upplifað þunglyndi og jafnvel sjálfsvígshugleiðingar (Mirsky 

og Omar, 2015). Þegar einstaklingur verður fyrir neteinelti er erfitt að flýja eineltið og því er 

mikilvægt að fá aðstoð. Ungt fólk á ekki gott með að verjast netofbeldi og á jafnvel erfiðara 

með að verjast því en einelti í raunveruleikanum. Það eru margir þættir sem hafa áhrif á tilvist 

vandans og því er engin ein ákveðin lausn til (Semerci, 2017). Silvashanker (2013) talar um 

það í rannsókn sinni hversu mikilvægt er fyrir foreldra og forráðamenn að hvetja unglinginn til 

þess að notast við aðra miðla en þá sem notaðir eru til að leggja hann í einelti. Hann nefnir þar 
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hugmynd um að búa til bloggsíðu þar sem einungis fjölskylda og nánir vinir geta fylgst með, 

frekar en að loka alveg á alla samfélagsmiðla, því það hefur jákvæðari áhrif á svokallað 

,,internet sjálf“.  
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5. Áhrif neteineltis á gerendur og þolendur 

Þolendur neteineltis glíma í mörgum tilfellum við þunglyndi, hjálparleysi og kvíða. 

Unglingsárin eru mikilvægur tími þar sem einstaklingar eru að finna sig í því umhverfi sem þeir 

tilheyra og sýna rannsóknir fram á að þolendur neteineltis á unglingsárum glíma við ýmsar 

sálfræðilegar og félagslegar afleiðingar í kjölfarið (Mirsky og Omar, 2015). Sálfræðilegar 

afleiðingar geta haft í för með sér sjálfsvígshegðun og á meðal unglinga er sjálfsvíg orðið 

verulegt áhyggjuefni. Á heilbrigðisstofnunum í Bandaríkjunum er sjálfsvíg í þriðja sæti yfir 

orsök dauðsfalla hjá unglingum samkvæmt Disease Control and Prevention (2007) en það 

kemur einnig fram í rannsókn Mirsky og Omar (2015) þar sem þau rannsaka neteinelti á 

unglingsárum. Á Íslandi er sjálfsvíg algengasta ástæða dauðsfalla hjá ungum mönnum (Útmeða, 

e.d.). 

Áhrif þess að verða fyrir neteinelti eru svipuð því að verða fyrir hefðbundnu einelti 

nema yfirleitt eru þau alvarlegri. Þeir sem verða fyrir hefðbundnu einelti, sem fer þá fram á 

skólalóðinni, á leikvöllum eða í nágrenni við heimili viðkomandi,  geta upplifað lágt sjálfsálit, 

þunglyndi, kvíða og reiði (Wright, 2018). Þeim líður eins og þeim sé að mistakast, þau fara að 

forðast skólann og jafnvel taka þátt í annarskonar ofbeldishegðun eða sýna sjálfskaðandi 

hegðun. Þegar einstaklingar lenda í neteinelti eru þeir hinsvegar líklegri til þess að upplifa þessa 

þætti, en þeir sem verða fyrir einelti í raunaðstæðum. Ástæðan fyrir því er sú að þolendur eru 

ekki sýnilegir og árásin er munnleg en ekki líkamleg. Samskipti á internetinu geta verið miklu 

grimmari en þegar þau eru augliti til auglitis þar sem þolandinn getur ekki flúið þau og árásin 

getur átt sér stað allan sólahringinn, á meðan þeir geta flúið það hefðbundna að einhverju leyti 

og fengið „frí“ frá því (Draa og Sydney, 2009). 

5.1 Félags- og hegðunarvandamál í kjölfar eineltis 

Talið er að unglingar sem verða fyrir neteinelti séu líklegri en þeir sem verða fyrir almennu 

einelti til að taka sálfræðilegu og félagslegu afleiðingarnar með sér inn í fullorðinsárin. 

Gerendur eineltis glíma í mörgum tilfellum við félagslegar afleiðingar og hafa rannsóknir sýnt 

fram á að gerendur og þolendur eineltis eru fjórfallt líklegri til þess fremja glæpi í framtíðinni 

(Mirsky og Omar, 2015). Að upplifa netofbeldi er streituvaldandi lífsreynsla sem getur leitt af 

sér misnotkun á lyfjum eða áfengi til þess að deyfa tilfinningar tímabundið þar sem 

einstaklingar leita sér ekki aðstoðar og vinna í rót vandans (Hinduja og Patchin, 2007). Í 

rannsókn Hinkley o.fl. (2014) kemur fram að verri andleg líðan í bernsku tengist slæmri og 

árásagjarnari hegðun ásamt þunglyndi. Þessi sama rannsókn sýnir einnig fram á að vellíðan í 
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æsku stuðli að jákvæðri hegðun í framtíðinni þar sem félagsleg staða er betri. Í rannsókn Dredge 

o.fl. (2014) voru áhrif á einstaklinga skoðuð eftir að þeir urðu fyrir neteinelti og þá kom í ljós 

að langflestir, eða í 84% tilfella hafði upplifunin áhrif á hegðun þeirra. Í 80% tilfella hafði hún 

áhrif á félagslíf þeirra, 56% tilfella á hugsun þeirra og 12% hafði upplifunin líkamleg áhrif. 

Niðurstöður fyrri rannsókna hafa sýnt fram á að neteinelti hefur mikil og víðtæk áhrif á líf 

einstaklinga. 

5.2 Sjálfsvíg 

Eins og fram hefur komið er sjálfsvíg í þriðja sæti yfir orsök dauða unglinga í Bandaríkjunum 

(Disease Control and Prevention, 2007; Mirsky og Omar, 2015). Samkvæmt upplýsingum úr 

fréttablaði landlæknis árið 2014 var fjöldi sjálfsvíga á Íslandi á bilinu þrjátíu og einn til þrjátíu 

og sjö einstaklingar á ári og vakti það sérstaka athygli hversu mörg þau eru hjá körlum á 

aldrinum 15-24 ára (Embætti landlæknis, 2014). Í dag er talið að fjöldinn sé á bilinu þrjátíu og 

fimm til fimmtíu á ári. Talið er að karlmenn séu þrisvar til fjórum sinnum líklegri en konur til 

þess að taka eigið líf og eins og áður hefur komið fram er sjálfsvíg algengasta ástæða dauðsfalla 

hjá ungum mönnum á Íslandi (Útmeða, e.d.). Samkvæmt rannsóknum hjá Hagstofu Íslands 

(e.d.) létust 40 einstaklingar fyrir eigin hendi árið 2016 og þar af 36 karlar og 4 konur. Árið 

2017 voru 34 sem létust af völdum sjálfsvígs og þar af voru 32 karlar og 2 konur.  

Í rannsókn Mirsky og Omar má sjá að árið 2014 höfðu 13,8% af menntaskólanemum í 

Bandaríkjunum hugsað um að fremja sjálfsvíg og 6,3% höfðu gert tilraun til þess. Sýnt hefur 

verið fram á að konur séu líklegri til þess að reyna sjálfsvíg og í þeirri rannsókn voru þær 1,73 

sinnum líklegri en karlar til þess að þróa með sér þunglyndi og að hugsa um að fremja sjálfsvíg 

(Mirsky og Omar, 2015). Karlar eru hinsvegar líklegri til þess að takast að fremja sjálfsvíg 

(Mitchell, Wells, Priebe, og Ybarra, 2014).  

Einelti sem einstaklingar verða fyrir á internetinu felur oft í sér hótanir eða það að 

gerandinn hefur eitthvað til þess að niðurlægja þolandann með. Dæmi um þetta eru tekin í 

rannsókn Mirsky og Omar (2015) þegar herbergisfélagi drengs að nafni Tyler náði upptöku af 

honum að hafa samfarir með öðrum dreng og dreifði upptökunni. Í kjölfarið framdi Tyler 

sjálfsvíg. Annað dæmi er tekið í rannsókninni um unga stelpu sem varð fyrir neteinelti af hálfu 

móður vinkonu sinnar vegna þess að hún ætlaði að kenna ungu stelpunni “lexíu”. Þessi aðferð 

móðurinnar endaði með því að stúlkan framdi sjálfsvíg vegna þess hversu alvarleg framkoma 

og aðferð móður vinkonu hennar var í gegnum internetið.  

 Þrátt fyrir að einstaklingar sem skaða sig vilji ekki deyja eru sjálfsvígshugsanir oftast til 
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staðar og jafnvel sjálfsvígshegðun. Sýnt hefur verið fram á að hegðunin er ekki alltaf vegna 

þess að einstaklingur vill deyja, því oft er hegðunin til þess að upplifa líkamlegan sársauka sem 

deyfir andlega sársaukann. Það sem rannsóknir hafa sýnt fram á er að á netsíðum sem hvetja til 

sjálfsskaðandi hegðunar upplifa einstaklingar og fá þau skilaboð að þeir séu lélegir í að skaða 

sig og mælt er með aðferðum sem eiga að hafa “betri” eða jafnvel skaðlegri áhrif (Jacob, Evans 

og Scourfield, 2017). 

5.2.1 Hvaðan sækja einstaklingar sér upplýsingar um sjálfsvíg á internetinu? 

Ungt fólk í dag á mun auðveldara með að afla sér upplýsinga en fólk áður fyrr. Fólk getur sótt 

ýtarlegar upplýsingar á vefsíðum, spjallsíðum og fleiri samfélagsmiðlum um það hvernig á að 

fremja sjálfsvíg eða skaða sig. Því til mótvægis eru einnig margar síður sem veita aðstoð og 

hvatningu til þess að leita sér hjálpar og til þess að ná bata (Mitchell o.fl. 2014). Til eru rúmlega 

hundrað þúsund heimasíður á internetinu sem segja til um hvernig skal fremja sjálfsvíg. Margar 

af þessum vefsíðum innihalda ýtarlegar lýsingar á slíkum aðferðum. Á þessum vefsíðum má 

ekki einungis finna hvernig á að fara að, heldur einnig eru sýndar myndir, bréf og upplýsingar 

um einstaklinga sem hafa framið sjálfsvíg. Erlenda heimasíðan Reddid er með sér slóð að 

upplýsingum um sjálfsvíg sem heitir sjálfsvígsvaktin. Þar geta einstaklingar bæði leitað sér 

hjálpar og fengið uppbyggileg svör en einnig er mikið um það að einstaklingar skrifi neikvæð 

orð í garð einstaklings sem leita sér hjálpar (Dunlop, More og Romer, 2011). Einstaklingar sem 

hafa áhuga á að ná bata frá sjálfsskaðandi hegðun eru líklegri en þeir sem sýna ekki samvinnu 

með fagmönnum, til þess að skoða uppbyggjandi aðferðir við það að ná bata. Þeir einstaklingar 

sem eru ekki tilbúnir að leysa vandamálin gera oft lítið úr hegðun sinni eða vilja ekki ræða hana 

á neinn hátt (Scocco, Preti, Totaro, Corrigan og Castriotta, 2018). 
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6. Aðferðir til að koma í veg fyrir neteinelti 

Skólar í Bandaríkjunum hafa sett fram strangar reglur gegn neteinelti til þess að reyna að koma 

í veg fyrir það, þar sem neteinelti hefur neikvæð sálfræðileg áhrif og leiðir til sjálfsvígshugsana 

og skjálfskaðahegðunar. Einnig hefur verið gerð tilraun þar sem gerendum er ekki refsað með 

því að útiloka þá, til dæmis með því að taka þá úr skóla, vegna þess að það gæti jafnvel valdið 

því að þeir læri ekki jákvæða hegðun og gæti þar af leiðandi aukið við þunglyndi þeirra. Það er 

lykilatriði að allir séu samstíga í aðferðum til þess að takast á við einelti, aðferðir foreldra eða 

forráðamanna og aðferðir skóla þurfa að vera í takt til þess að árangur gegn einelti verði 

raunverulegur (Mirsky og Omar, 2015). 

6.1 Hvaða áhrif hafa samskipti foreldra og unglinga á nethegðun þeirra? 

Líf unglinga hefur breyst að mörgu leyti með tilkomu aukinnar tækni, þar á meðal hvernig 

stríðni og einelti kemur fram. Það færist stöðugt í aukana að börn og unglingar verði fyrir 

neteinelti (Hall, 2007).  

            Áður en internetið varð svona stór partur af lífi fólks þá voru börn og unglingar, sem 

lentu í einelti, örugg heima hjá sér, því algengast var að einelti ætti sér stað innan veggja skólans 

eða á skólalóðinni. Nú á dögum eru þau ekki lengur óhult heima hjá sér vegna þess að eineltið 

getur fylgt þeim úr skólanum og hvert sem þau fara (Hall, 2007). 

Í baráttunni við neteinelti er mikilvægt að upplýsa foreldra um mikilvægi þess að 

samskipti þeirra við unglinginn séu góð og með velferð hans að leiðarljósi, en Gómez-Ortiz 

o.fl. (2018) tala um að lýðræðislegt uppeldi sé besta uppeldisaðferðin í því samhengi að koma 

í veg fyrir einhverskonar neteinelti. Einnig deila unglingar síður persónulegum upplýsingum 

um sjálfan sig á internetinu þegar foreldrar hafa sett þeim mörk varðandi netnotkun, sem gerir 

það að verkum að þeir eru í minni hættu á að verða fyrir netofbeldi (Wright, 2018). 

Það er staðreynd að unglingar eru ólíklegir til þess að sækja sér hjálp að fyrra bragði og 

því er það þeim nauðsynlegt að hafa stuðning sem þeir geta auðveldlega sótt í, en þar eru 

foreldrar og fjölskyldan mikilvægust. Unglingum finnst nauðsynlegt að geta leitað til foreldra 

sinna með hvers kyns vandamál vitandi að þau geti hjálpað þeim. Þeim unglingum sem finnast 

foreldrar sínir vera tilfinningalega sterkir eru líklegri til að leita til þeirra, en ef þeim finnast 

foreldrar sínir ekki vera stöðugir og tilbúnir að hjálpa og eru þá líklegri til að leita til annara 

fullorðinna einstaklinga (Hassett o.fl., 2018). 

Það getur verið erfitt fyrir foreldra að fylgjast með því hvað börnin þeirra eru að gera á 

internetinu, en samkvæmt Hall (2007) voru einungis 16% þeirra unglinga í hans rannsókn sem 
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sögðust tala reglulega við foreldra sína um það hvað þau gera á internetinu. Það getur verið 

auðvelt fyrir ungt fólk að segjast vera að gera eitthvað annað en þau eru í raun að gera.  

            Samkvæmt Elsaesser o.fl. (2017) er hlýja foreldra tengd við lægri tíðni netofbeldis, bæði 

á meðal þolenda og gerenda. Nauðsynlegt er að foreldrar sýni unglingum tilfinningalega hlýju, 

en það veitir þeim öryggi og þeir þora að segja frá ef þeir verða fyrir ofbeldi. Ef þeir segja ekki 

frá er hætt við að önnur sálfræðileg vandamál fylgi, en unglingar eru sérstaklega viðkvæmir 

fyrir sálfræðilegum vandamálum. 

            Annað vandamál sem við stöndum frammi fyrir er tækjanotkun foreldra, en unglingar 

sem finna fyrir því að foreldrar þeirra séu ekki til staðar vegna truflunar frá skjátækjum finna 

fyrir minni stuðningi og hlýju í sambandi þeirra við foreldra sína. Það getur leitt til aukinnar 

hættu á neteinelti, en niðurstöður rannsóknar Stockdale o.fl. (2018) sýndu fram á að truflun 

vegna notkunar á skjátækjum hefði slæm áhrif, hvort sem truflunin var á unglinginn sjálfan eða 

foreldra þess.  

Besta uppeldisaðferðin sem kemur í veg fyrir netofbeldi er hlýja og agi, samkvæmt 

Elsaesser o.fl. (2017), vegna þess að þegar foreldrar sýna hlýju líður unglingunum betur, þeir 

hafa minni áhyggjur og upplifa sig viðurkennda og samþykkta. Þetta gerir það að verkum að 

minni líkur eru á að unglingarnir taki þátt í eða verði fyrir einelti. Síðast en ekki síst er mikilvægt 

að foreldrar eða skólastarfsmenn grípi strax inn í þegar þeir taka eftir að einhver óeðlileg hegðun 

á sér stað (Hall, 2007). 

6.2 Samvinna skóla og foreldra 

Á Íslandi voru árið 1992 stofnuð samtök sem heita Heimili og skóli og eru Landssamtök 

foreldra á Íslandi. Samtökin hafa það að markmiði að bæta uppeldis- og menntaskilyrði barna 

og unglinga. Þau geta boðið uppá gott samstarf við  foreldra og skóla og hafa gert frá stofnun. 

Samtökin hafa veitt foreldrum og foreldrasamtökum ráðgjöf ásamt því að hafa gefið út tímarit 

og annað efni um foreldrastarf. Þau reka einnig SAFT sem er netöryggiskerfi og stendur fyrir 

samfélag, fjölskylda og tækni. Þar er markmiðið að hvetja foreldra til þess að stuðla að öruggri 

og jákvæðri tölvunotkun barna og unglinga á Íslandi (Heimili og skóli, e.d.). 

6.2.1 Skólar og eineltisáætlanir 

Í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að nemendur beri ábyrgð á allri framkomu sinni og 

hegðun í skóla, í umgengni við félaga, starfsfólk skólans og alla þá sem þeir umgangast, bæði 

innan veggja skólans og utan. Í skólanum á að ríkja lýðræði þar sem allir eiga að geta tjáð sig 
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varðandi námið, líðan, aðbúnað og félagslegar aðstæður (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Í reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum 

(nr.1040/2011), um starf grunnskóla gegn einelti, kemur fram að allir skólar skulu hafa stefnu 

sem á að fyrirbyggja og bregðast við líkamlegu, andlegu og félagslegu ofbeldi og félagslegri 

einangrun. Einnig þarf að fylgja aðgerðaráætlun með viðbragðsáætlun til þess að geta tekist á 

við þau eineltismál sem upp geta komið. Áætlunin skal ná til allra nemenda og starfsfólks þar 

sem markmiðið er að fá þau til að bera virðingu fyrir hvert öðru, sýna tillitsemi og samkennd 

þar sem allir taka afstöðu gegn einelti. Einnig beinist áætlunin að foreldrum þar sem þeir eru 

hvattir til þess að vera í samstarfi við skólann gegn einelti og vinna með starfsfólki í 

eineltismálum. Allir kennarar bera ábyrgð á að framfylgja aðgerðaráætlun skólans gegn einelti 

en skólastjórinn ber ábyrgð á að starfið sé samhæft. Allir skólar eiga reglulega að kanna tíðni 

og umfang eineltis og kynna niðurstöður svo hægt sé að lagfæra það sem betur má fara. 

Rannsóknir sýna að áhrifameira er að hafa sérstaka eineltisáætlun til þess að koma í veg 

fyrir einelti eða taka á eineltismálum en að beita refsingum og setja harðari reglur. Þegar koma 

á í veg fyrir einelti er mikilvægt að kenna öllum nemendum þann hæfileika að geta mætt sínum 

félagslegu þörfum án þess að þurfa beita annan einstakling einelti en einnig er mikilvægt að 

breyta því viðhorfi skólans sem gæti verið að ýta undir árásargjarna hegðun en það er eitthvað 

sem oft vantar í eineltisáætlanir. Til þess að eineltisáætlun virki sem skyldi krefst hún þátttöku 

og fyrirhafnar. Kennarar þurfa að vera vel upplýstir um áætlunina og kunna að bregðast við og 

nota hana á skilvirkan hátt (Good, McIntosh og Gietz, 2011). Árið 2002 hófst innleiðing 

eineltisáætlunarinnar frá Dan Olweus á Íslandi og var það samstarfsverkefni á meðal 

Menntamálaráðuneytisins og ýmissa annarra stofnanna og samtaka (Menntamálaráðuneyti, 

2009). Markmið þessa verkefnis er að styrkja og fræða skólasamfélagið til þess að vera betur í 

stakk búið að bregðast við einelti. Aðferðirnar gera starfsfólki skólanna kleift að setja upp kerfi 

og fræðslu gegn einelti (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Áætlunin á að draga úr 

einelti meðal nemenda en einnig að koma í veg fyrir að ný eineltismál komi upp og ná fram 

betri samskiptum á milli jafnaldra. Í áætluninni koma fram fjórar grunnreglur sem eiga að stuðla 

að betri samskiptum og eineltisfríum samskiptum (Wood, 2012). 
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7. Lífsánægja 

Það getur verið erfitt að meta lífsánægju einstaklinga en Cantril kvarðinn hefur verið notaður 

með góðum árangri til þessa í rúm 50 ár (Cantril, 1965). Þessi kvarði mælir almenna vellíðan, 

andlega heilsu og hamingju og er þægilegur í notkun fyrir bæði rannsakendur og þátttakendur. 

Þessi kvarði er meðal annars notaður til þess að mæla andlega heilsu unglinga (Mazur, 

Szkultecka-Dębek, Dzielska, Drozd og Małkowska-Szkutnik, 2018). Gallup hefur einnig notast 

við kvarðann til þess að mæla lífshamingju víðs vegar um heiminn (Gallup, e.d.).  

Lífsánægja byggir á eigin mati einstaklings á ánægju, gleði og hamingju. Þessi ánægja 

getur breyst og er ekki alltaf eins (Veenhoven, 1996). Lífsánægja barna og unglinga getur farið 

eftir ýmsu; stöðu í samfélaginu, fyrri reynslu og væntingum fyrir framtíðinni. Rannsóknir hafa 

einnig sýnt fram á að þeir sem hafa góða sjálfsmynd telja sig vera ánægðari með lífið en þeir 

sem telja sig með lélega sjálfsmynd (Mazur o.fl., 2018). Sýnt hefur verið fram á að foreldrar og 

þeirra uppeldisaðferðir geti haft áhrif á lífsánægju barna sinna, en það sem hefur hvað mest 

áhrif er félagslegur stuðningur, gott eftirlit og efling til sjálfstæðis. Slæm fjárhagsstaða foreldra 

virðist einnig vera breyta sem hefur slæm áhrif á lífsánægju barna ásamt því að börnin telja sig 

vera vonlausari en önnur börn og meiri líkur eru á geðrænum vandamálum, fíkniefnaneyslu og 

hegðunarvandamálum (Proctor, 2009).  

Eins og áður hefur komið fram hefur notkun internetsins aukist til muna og er 

skjánotkun barna orðin mikil. Í rannsókn Hinkley o.fl. (2014) kemur fram að raftækjanotkun 

barna eins og notkun tölvu og sjónvarps geti haft skaðleg heilsufarsleg áhrif í framtíðinni. 

Einnig kom í ljós að eftir því sem börnin eyddu fleiri klukkustundum fyrir framan annaðhvort 

tölvu- eða sjónvarpsskjá voru meiri líkur á andlegum vandamálum og minni lífsánægju. Stelpur 

sem eyddu miklum tíma í skjánotkun voru einnig í aukinni hættu á að þróa með sér 

tilfinningaleg vandamál. Samband foreldra og barna var verra í þeim tilvikum þar sem 

skjánotkun var meiri á heimilinu. Í rannsókninni var einnig talað um fyrri rannsóknir þar sem 

fram hefur komið að aukin notkun raftækja bendi til verri hegðunar, minni athygli í skóla og 

tilfinningalegra vandamála sem sýnir að rannsókn Hinkley o.fl. styður þessar niðurstöður.  

Rannsakendur hafa komið fram með nýtt fyrirbæri sem þeir kalla Facebookþunglyndi 

en það er þunglyndi sem þróast þegar börn og unglingar eyða miklum tíma á samfélagsmiðlum 

eins og Facebook sem veldur klassískum einkennum þunglyndis. Það er mikilvægt að unglingar 

upplifi samþykki og góð samskipti við jafningja á unglinsárum sínum, en þessi miklu áhrif 

netheima á líf unglinga geta valdið eða ýtt undir þunglyndi hjá einstaka unglingum. Þeir sem 

þjást af þessu Facebookþunglyndi eiga í hættu á að einangrast félagslega og geta jafnvel snúið 
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sér að áhættusömum vefsíðum og bloggum sem geta stuðlað að misnotkun fíkniefna, óöruggu 

kynlífi og árásargirni eða sjálfsskaðandi hegðun. Þegar þetta gerist fara þau á mis við góð 

samskipti við jafningja sem eru þeim svo mikilvæg (O´Keeffe og Clarke-Pearson, 2011). 
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8. Rannsóknarspurningar 

Fylgibreytan sem notast er við í þessari rannsókn er Hvernig metur þú líf þitt á kvarðanum 1 - 

10? Í mælingum þessarar fylgibreytu er stuðst við Cantril kvarðann en það er lífsánægju kvarði 

þar sem 10 táknar mögulega besta lífið og 0 táknar mögulega versta lífið (Cantril, 1965) en í 

rannsókn þessari er lífsánægja mæld frá 1 - 10 en ekki 0 - 10. 

 Margar áhugaverðar breytur eru í gagnasafni rannsóknarinnar og skoðaðar verða 

ýtarlega sex frumbreytur. Aldur, kyn, notkun einstaklinga á samfélagsmiðlum, hvort 

einstaklingar hafi skoðað efni tengt sjálfsvígum, hvort einstaklingar hafi orðið fyrir einelti á 

internetinu á síðastliðnu ári og hvort einstaklingar leiti til foreldra í kjölfar þess að eitthvað hafi 

komið þeim í uppnám á internetinu. Með þessar sex frumbreytur í huga verða fimm 

rannsóknarspurningar lagðar fyrir. 

 

Rannsóknarspurning 1 - Hvaða áhrif hafa aldur og kyn á það hvernig einstaklingar meta 

lífsánægju sína? 

Rannsóknarspurning 2 - Hvaða áhrif hefur það á mat einstaklings á lífsánægju sína ef hann 

hefur orðið fyrir því að einhver kom fram við hann á illgjarnan eða særandi hátt síðastliðið ár? 

Rannsóknarspurning 3 - Hvernig skora unglingar, sem leita til foreldra, hærra á lífsánægju 

kvarðanum í samanburði við þá sem leita síður til foreldra? 

Rannsóknarspurning 4 - Hvernig eru einstaklingar, sem hafa séð efni á internetinu tengt 

sjálfsvígi, að skora á lífsánægju kvarðanum? 

Rannsóknarspurning 5 - Hvaða áhrif hefur það á mat barna og unglinga á lífsánægju sína að 

skoða samfélagsmiðla? 
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9. Rannsókn á netnotkun unglinga í Noregi 2017-2018 

Gögnin sem stuðst var við í þessu verkefni eru úr rannsókn sem gerð var á netnotkun barna og 

unglinga á aldrinum 9-17 ára í Noregi árið 2018. Rannsóknin var gerð á vegum fjölmiðla- og 

boðskiptafræðideildar Háskólans í Osló og í samstarfi við ráðuneyti dóms- og öryggismála í 

Noregi en hún er að hluta til byggð á rannsókn frá árinu 2010 (Livingstone, Haddon, Görzig og 

Ólafsson, 2010). 

9.1 Aðferð og gögn  

Lagðir voru fyrir spurningalistar árið 2018. Vegna aldurs þátttakenda og vegna þess að verið 

var að leita svara frá ólögráða einstaklingum var lögð mikil áhersla á að öll meðferð gagna væri 

gerð á öruggann hátt og að haldið væri vel utan um trúnaðarupplýsingar. Einnig var foreldrum 

barnanna að jafnaði ekki leyft að vera inni í sama herbergi og barnið þegar það tók könnunina 

og foreldrar fengu ekki að sjá svör barnsins. Þar sem Noregur er landfræðilega fjölbreytt land 

með langa strandlengju og svæðisbundinn mun á dreifbýli og þéttbýli var tekið tillit til 

bakgrunns þátttakenda, stærðar og íbúaþéttleika norskra sveitafélaga þegar könnunin var gerð 

og þátttakendum safnað.  

 Við úrvinnslu gagna var notast við IBM SPSS Statistics 24 tölfræðiforritið. Þau 

tölfræðipróf sem notast var við í töflugerð voru línuleg aðhvarfsgreining, krosstöflur, t-próf og 

lýsandi tölfræði. Fylgibreyta sem notuð er við úrvinnslu gagna er meðhöndluð sem 

jafnbilabreyta og er hún neikvætt skekkt með meðaltalið 7,78. Breytuheiti hennar er Hvernig 

metur þú lífsánægju þína á kvarðanum 1-10. Nokkrar frumbreytur eru notaðar við gerð 

heildarlíkans með línulegri aðhvarfsgreiningu. Frumbreytan Hefur einhver komið fram við þig 

á illgjarnan eða særandi hátt á síðastliðnu ári er nafnbreyta með svarmöguleika nei eða já og 

er dreifing hennar er jákvætt skekkt. Aldursbreyta er jafnbilabreyta með meðaltalið 13 en 

kynjabreyta er meðhöndluð sem nafnbreyta þar sem hún var kóðuð í svarmöguleika stelpa eða 

strákur. Báðar þær breytur eru normaldreifðar. Frumbreytan Hversu oft síðastliðin mánuð fór 

ég inn á samfélagsmiðla er jafnbilabreyta mæld á 5 punkta likert kvarða með meðaltalið 3,6 og 

er hún normaldreifð. Breytan Hversu oft á síðastliðnu ári sá ég efni á netinu tengt sjálfsvíg? er 

nafnbreyta með svarmöguleika nei eða já og er hún jákvætt skekkt. Breytan Síðast þegar 

eitthvað kom mér í uppnám leitaði ég til föður eða móður er nafnbreyta þar sem hún hefur 

svarmöguleikana nei eða já og er hún jákvætt skekkt. 
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9.2 Þátttakendur 

Spurningarlistar voru lagðir fyrir börn fædd árið 2000-2009 en alls voru þetta 1001 þátttakandi. 

Upprunaleg breyta um aldur þátttakanda sýndi aldursár þeirra en var hún endurkóðuð í aldur 

þeirra. Eins og má sjá í töflu 1 er aldursdreifingin frá 9 -18 ára, en fæstir voru 18 ára eða þrjátíu 

og þrír einstaklingar og flestir voru 13 ára eða hundrað tuttugu og fimm einstaklingar. Við 

nánari skoðun á tölfræði í töflu 1 á aldurs breytunni er dreifing aldurs normaldreifð þar sem 

miðgildið er 13, meðalaldur þátttakenda 13,30 og staðalfrávik 2,61. 

 

Tafla 1. Tölfræði aldurs 

Aldur  

N Gild 1001 

Vantar 0 

Meðaltal 13,30 

Miðgildi 13,00 

Staðalfrávik 2,61 

Staðalvilla -,01 

Lægsta 9 

Hæðsta 18 
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10. Niðurstöður 

Til þess að svara rannsóknaspurningu 1, Hvaða áhrif hafa aldur og kyn á það hvernig 

einstaklingar meta lífsánægju sína? var gert t-próf eins og má sjá í töflu 2 og 3,  en þar var 

einungis skoðað áhrif kyns á lífsánægju. Þar má sjá að meðal lífsánægja stúlkna er 7,75 og á 

meðal drengja er hún 7,97 sem er hærra en meðal lífsánægja á heildina litið. T-prófið var 

marktækt og þar með má sjá að marktækur munur er á lífsánægju kvarðanum á milli kynja. 

 

Tafla 2. Meðaltalsmunur á lífsánægju kynja 

Kyn N Meðaltal Staðalvilla 

Meðal 
líðan á 
kvarðanum 
1-10 

Strákar 499 7,97 1,57 

Stelpur 450 7,75 1,72 

 
Tafla 3. T-próf á meðal lífsánægju á milli kynja 

  F Sig. t df 
Meðaltals 

munur 

95% 
öryggismörk 

Neðri 
mörk 

Efri 
mörk 

Meðal 
líðan á 
kvarðan
um 1-10 

Jafngild 
frávik 
áætluð 

7,09 ,01 2,07 94
7 

,22 ,01 ,43 

Jafngild 
frávik 
ekki 
áætluð 

    2,06 91
2 

,22 ,01 ,43 

 

Ef skoðað er töflu 8 má sjá að aldur hefur ekki marktæk áhrif á lífsánægju barna og unglinga 

en þegar breytan er skoðuð einungis með kynjabreytu og án annarra óháðra breyta sem geta 

haft áhrif, sýnir hún marktækan mun. Gerð var línuleg aðhvarfsgreining til þess að fá þær 

niðurstöður eins og sjá má í töflu 4. Þar má sjá að með hverju ári sem þau eldast hækkar 

lífsánægja þeirra um 0,11 á kvarðanum 1 – 10. 
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Tafla 4. Áhrif kyns og aldurs á lífsánægju 

Líkan 
Óstaðlaðir stuðlar 

Staðlaðir 
stuðlar 

t Marktekt B Staðal villa Beta 
1 Fasti 1,28 ,32  4,01 ,00 

Aldur ,11 ,02 ,18 5,55 ,00 
Kyn ,22 ,11 ,07 2,14 ,03 

a. Fylgibreyta: Hvernig metur þú lífsánægju þína á kvarðanum 1-10 
 

Til þess að svara rannsóknaspurningu 2, Hvaða áhrif hefur það á mat einstaklings á 

lífsánægju sína ef hann hefur orðið fyrir því að einhver kom fram við hann á illgjarnan eða 

særandi hátt síðastliðið ár?, var skoðað breytuna Hefur einhverntímann verið komið fram við 

þig á særandi eða illgjarnann hátt síðastliðið ár? og eru 203 sem svara þeirri spurningu játandi. 

Sú spurning gaf færi á fleiri svarmöguleikum í kjölfarið og tveir af þeim voru, illa komið fram 

við einstakling á netinu og hinn var illa komið fram við einstakling augliti til auglitis. Gerð var 

línuleg aðhvarfsgreining til þess að sjá hver áhrif þess að hafa orðið fyrir særandi eða illgjarnri 

árás í gegnum síma, internet, tölvu, spjaldtölvu eða úr öðrum tækjum á síðastliðnu ári, eru á það 

hvernig einstaklingar meta lífsánægju sína. Niðurstöður aðhvarfsgreiningarinnar sýndu ekki 

marktækan mun eins og sjá má í töflu 5. 

 

Tafla 5. Áhrif þess að illa hafi verið komið fram við einstakling á netinu, á lífsánægju 

Líkan 

Óstaðlaðir stuðlar 
Staðlaðir 
stuðlar 

T Marktekt B Staðalvilla Beta 

1 Fasti 8,02 ,50   16,16 ,00 

Komið illa fram á 
netinu 

-,43 ,28 -,11 -1,52 ,13 

a. Fylgibreyta: Hvernig metur þú lífsánægju þína á kvarðanum 1-10 

Í heildarlíkani í töflu 8 má sjá áhrif þess að ef einstaklingur svarar því játandi að einhver hafi 

komið fram við hann á illgjarnan eða særandi hátt þá lækkar það lífsánægju um 0,66 á 

kvarðanum 1-10. 
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Til þess að svara rannsóknaspurningu 3, Hvernig skora einstaklingar sem leita til 

foreldra, hærra á lífsánægju kvarðanum í samanburði við þá sem leita síður til foreldra?, var 

gerð krosstafla með breytunni Hjálpar foreldri þegar eitthvað angrar þig á internetinu? á móti 

spurningunni um lífsánægju kvarðann. Þær niðurstöður sýndu að 559 einstaklingar af 758 fá 

aðstoð foreldra stundum, oft eða daglega og meta líf sitt 6 eða ofar á lífsánægju kvarðanum. 66 

einstaklingar af 824 mátu líf sitt 5 eða neðar á lífsánægju kvarðanum og helmingur þeirra 

leituðu aldrei eða næstum aldrei til foreldra þegar eitthvað angraði þau á netinu. Önnur breyta 

var skoðuðu til þess að sjá hvort einstaklingar leiti til foreldra sérstaklega þegar þeir upplifa 

vanlíðan vegna einhvers á netinu í tengslum við það hvernig einstaklingar meta lífsánægju sína. 

Því var breytan Ég leitaði til foreldra/forráðamanna þegar eitthvað kom upp á sem kom mér í 

uppnám á internetinu skoðuð og niðurstöður sýndu að 211 einstaklingar urðu fyrir því að sjá 

eitthvað sem kom þeim í uppnám á internetinu og þar af voru 71 einstaklingur eða 33,6% sem 

leituðu til foreldra í kjölfarið. Í heildarlíkaninu má sjá endanlega niðurstöðu á því hvort 

marktækur munur er á lífsánægjukvarðanum hjá þeim einstaklingum sem leita til foreldra og 

þeirra sem leita síður til foreldra. 

Til þess að svara rannsóknaspurningu 4, Hvernig eru einstaklingar, sem hafa séð efni á 

internetinu tengt sjálfsvígi, að skora á lífsánægju kvarðanum? var skoðuð breytan Á síðasta 

ári, hefur þú séð efni eða umræður á internetinu þar sem einstaklingar tala um eða sýna 

eitthvað af þessum atriðum. Undir þeirri spurningu voru tveir svarmöguleikar, aðferðir til að 

meiða sjálfan sig líkamlega og aðferðir við sjálfsvíg, en þessi spurning var einungis lögð fyrir 

11 ára og eldri. Í fyrri spurningunni um aðferðir til að meiða sjálfa sig voru það 170 

einstaklingar sem svöruðu nokkrum sinnum, 36 að minnsta kosti í hverjum mánuði, 18 að 

minnsta kosti í hverri viku og 3 svöruðu daglega eða næstum daglega. Við spurningunni hvort 

einstaklingar hafi séð efni eða umræður um aðferðir við sjálfsvíg svöruðu 130 einstaklingar 

nokkrum sinnum, 25 að minnsta kosti í hverjum mánuði, 7 að minnsta kosti í hverri viku og 3 

daglega eða næstum daglega. Í heildarlíkani í töflu 8 má sjá að ef einstaklingar skoða efni tengt 

sjálfsvíg á netinu lækkar lífsánægja þeirra um 0,39 á kvarðanum 1-10. 

Til þess að svara rannsóknaspurningu 5, Hvaða áhrif hefur það á mat barna og unglinga 

á lífsánægju sína að skoða samfélagsmiðla? var skoðað breytuna Hversu mikil netnotkun er hjá 

börnum og unglingum á samfélagsmiðlum. Af þeim sem svara þessari spurningu, eru 61% sem 

segjast fara á samfélagsmiðla ýmist nær daglega, daglega eða oft á dag. Í töflu 8 má sjá að 

notkun samfélagsmiðla virðist ekki hafa áhrif á það hvernig einstaklingur metur lífsánægju sína 

á kvarðanum 1-10. 
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Að lokum var markmiðið að sjá endanlegar niðurstöður á marktækni, dreifni og 

breytileika á frumbreytu og fylgibreytum sem notast var við og því var gerð línuleg 

aðhvarfsgreining. 

  
Tafla 6. Heildar niðurstöður líkans 

Líkan R Skýrð dreifni 
Aðlöguð 

skýrð dreifni Staðalvilla 

1 ,38a ,14 ,11 1,62 

a. Forspárgildi: (Fasti), Tala við foreldri í kjölfar þess að hafa orðið 
fyrir áreiti á internetinu, Aldur, Á síðastliðnu ári hefur einhver 
komið fram við þig á illgjarnan eða særandi hátt, Á síðastliðnu ári 
hefur þú séð efni tengt sjálfsvíg, Kyn, Hefur þú skoðað 
samfélagsmiðla á síðasta mánuði 

 

Með vitneskju um kynferði, aldur, áreiti, notkun samfélagsmiðla, hversu oft einstaklingur sér 

efni tengt sjálfsvígum á internetinu og sambandi þess við foreldri er hægt að skýra 1,4% í 

breytileikanum á lífsánægju einstaklinga eins og sjá má í töflu 6. 

  
Tafla 7. Dreifigreiningartafla fyrir áhrifaþætti lífsánægju 

Líkan 
Kvaðrat
summa 

       
df 

Meðal 
kvaðrat F Marktekt 

1 Líkan 65,58 6 10,93 4,19 ,00 

Leif 399,40 153 2,61     

Samtals 464,97 159       

 

Í töflu 7 má sjá að frígráðurnar (e. df) eru sex eins og frumbreyturnar og leifin er 153. F-gildið 

er 4,19 og sjá má að það er marktækur munur á heildarlíkaninu F(6,153)=4,19;p<0,001. 
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Tafla 8. Áhrifaþættir á lífsánægju barna og unglinga 

Líkan 

Óstaðlaðir Stuðlar 
Staðlaðir 
stuðlar 

t 
Mark
tekt B 

Staðalvi
lla Beta 

  Fasti 10,29 1,23   8,34 ,00 

Á síðastliðnu ári 
hefur einhver komið 
fram við þig á 
illgjarnan eða 
særandi hátt 

-,66 ,26 -,19 -2,52 ,01 

Aldur ,01 ,08 ,01 ,08 ,94 

Kyn -,53 ,27 -,16 -2,00 ,05 

Hversu oft 
síðastliðin mánuð fór 
ég inn á 
samfélagsmiðla? 

-,17 ,13 -,11 -1,32 ,19 

Hversu oft á 
síðastliðnu ári sá ég 
efni á netinu um 
sjálfsvíg? 

-,39 ,18 -,17 -2,22 ,03 

Síðast þegar eitthvað 
kom mér í uppnám á 
internetinu þá leitaði 
ég til móður eða 
föður 

,51 ,29 ,14 1,73 ,09 

a. Fylgibreyta: Hvernig metur þú lífsánægju þína á kvarðanum 1-10 
 

Eins og sjá má í dreifigreiningartöflu 7 er heildarlíkanið marktækt miðað við 0,05 öryggismörk. 

Niðurstöður aðhvarfsgreiningar má sjá í töflu 8 og sýna þær að ef einstaklingur segir já við 

þeirri spurningu hvort einhver hafi komið fram við hann á illgjarnan eða særandi hátt á 

síðastliðnu ári þá lækkar lífsánægju kvarðinn um 0,66 og eru þær niðurstöður marktækar. 

Aldurinn sýnir ekki marktækan mun í heildarlíkaninu og því virðist ekki skipta máli á hvaða 

aldri einstaklingur er í tengslum við það hvernig hann metur líf sitt þegar fleiri breytur hafa 

einnig áhrif. Kynjabreytan sýnir marktækan mun á því að vera stelpa eða strákur og hvernig 

þau meta líf sitt, en með því að vera stelpa þá lækkar lífsánægju kvarðinn um 0,53. Ekki er 
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marktækur munur á milli þess að skoða samfélagsmiðla oftar síðastliðin mánuð og að meta 

lífsánægju sína verri í kjölfar þess. Marktækur munur er á því að hafa séð efni tengt sjálfsvígum 

á internetinu og að meta lífsánægju sína verri en því oftar sem einstaklingur horfir á efni tengt 

sjálfsvígum lækkar lífsánægju kvarðinn um 0,39. Ekki er marktækur munur á því að leita til 

foreldra í kjölfar þess að eitthvað kom þeim í uppnám ef við miðum við 95% öryggismörk, en 

í þessu tilfelli, ef öryggismörk eru lækkuð í 90%, þá væri niðurstaðan marktæk og er því 

niðurstaðan sú að ef einstaklingur leitar til foreldra í kjölfar þess að eitthvað kom þeim í uppnám 

þá hækkar lífsánægju kvarði þeirra um 0,51. 
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11. Samantekt 
 

Rannsóknarspurning 1 - Hvaða áhrif hafa aldur og kyn á það hvernig einstaklingar meta 

lífsánægju sína? 

Eins og fram kom í niðurstöðum hefur aldur ekki áhrif á hvernig einstaklingar meta lífsánægju 

sína og voru niðurstöður því ómarktækar. Í fræðilega kaflanum má sjá að í flestum rannsóknum 

virðist aldur ekki skipta máli, því sýnir þessi rannsókn ekki aðrar niðurstöður en fyrri 

rannsóknir. Marktækur munur er á kyni og lífsánægju, þar sem meðalsvör stúlkna við 

spurningunni hvernig þær meta líf sitt á kvarðanum 1 - 10 er 7,75 og svör stráka 7,97. Hjá 

stúlkum er  lífsánægju kvarðinn  0,53 lægri en hjá drengjum. Niðurstöður fyrri rannsókna hafa 

verið mismunandi þegar kemur að því hvort kyn hafi áhrif á niðurstöður. Talað er um að líklegt 

sé að menningarmunur hafi áhrif, einnig mismunur úrtaka og aðferðir rannsókna. 

 

Rannsóknarspurning 2 - Hvaða áhrif hefur það á mat einstaklings á lífsánægju sína ef hann 

hefur orðið fyrir því að einhver kom fram við hann á illgjarnan eða særandi hátt síðastliðið ár? 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar hefur slæm framkoma gagnvart einstaklingum 

marktæk áhrif á lífsánægju þeirra, en þeir eru að skora 0,66 lægra á lífsánægju kvarðanum en 

þeir sem ekki hafa orðið fyrir því. Sú spurning er sundurliðuð í tvær spurningar þar sem spurt 

var á hvaða hátt var illa komið fram. Önnur spurning var hvort það hafi verið augliti til auglitis 

og hin var hvort það hafi gerst á neti, síma eða spjaldtölvu. Gerð var línuleg aðhvarfsgreining 

með breytunni þar sem spurt var um hvort einstaklingur hafi orðið fyrir áreiti á netinu og hver 

áhrif þess væru á lífsánægju kvarðan en þær niðurstöður sýndu ekki marktækan mun. 

 

Rannsóknarspurning 3 - Hvernig skora unglingar sem leita til foreldra á lífsánægju 

kvarðanum í samanburði við þá sem leita síður til foreldra? 

Skoðað var hvort að lífsánægja sé meiri hjá þeim einstaklingum sem fá aðstoð foreldra þegar 

eitthvað angrar þá á internetinu. Niðurstöður sýndu að 559 einstaklingar af 758 fá aðstoð 

foreldra stundum, oft eða daglega og meta einnig líf sitt 6 eða ofar á lífsánægju kvarðanum. Þá 

voru 66 einstaklingar af 824 sem mátu líf sitt 5 eða neðar á kvarðanum en aðeins helmingur 

þeirra leitaði aldrei eða næstum aldrei til foreldra þegar eitthvað angraði þá á netinu.  

Einnig var skoðað hvort lífsánægja barna væri meiri ef börn leituðu til foreldra sinna 

þegar eitthvað kom þeim í uppnám á internetinu. Af þeim sem urðu fyrir því að lenda í einhverju 

sem kom þeim í uppnám voru 33,6% sem leituðu til foreldra í kjölfarið. Þetta gefur þær 
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niðurstöður að marktækur munur er á því að ef einstaklingur leitar til foreldra þegar hann lendir 

í einhverju sem kemur honum í uppnám, skorar hann hærra á lífsánægju kvarðanum. 

Niðurstöður heildarlíkans sýna að einstaklingar sem leita til foreldra skorar 0,51 hærra 

á lífsánægjukvarðanum en þeir sem leita síður til foreldra. Í fyrri rannsóknum sem skoðaðar 

voru, var niðurstaðan sú að hlýja foreldra er tengd við lægri tíðni netofbeldis. En einnig hefur 

komið fram að besta uppeldisaðferðin, til þess að koma í veg fyrir að barn verði fyrir netofbeldi, 

er hlýja og agi. Þetta sýnir að niðurstöður rannsóknar eru í samræmi við fyrri rannsóknir á 

efninu.  

 

Rannsóknarspurning 4 - Hvernig eru einstaklingar sem hafa séð efni á internetinu tengt 

sjálfsvígum að skora á lífsánægju kvarðanum? 

Þegar spurningin um hvort börn sem hefðu séð efni þar sem sýndar voru aðferðir til þess að 

meiða sjálfan sig var skoðuð, kom í ljós að á síðastliðnu ári höfðu 227 einstaklingar af 687 séð 

slíkt efni á internetinu. Einnig var skoðað hvort börn hefðu séð aðferðir við að fremja sjálfsvíg 

á internetinu en þar höfðu 165 einstaklingar af 698 séð slíkt efni síðasta árið. Í kjölfarið var 

athugað hvort það að hafa séð þessa hluti á internetinu hefði einhver áhrif á lífsánægju 

einstaklinganna. Í ljós kom að marktækur munur er á því að hafa séð efni tengt sjálfsvígum á 

internetinu og að meta lífsánægju sína verri. Lífsánægjan lækkar um 0,39 eftir því sem 

einstaklingur horfir oftar á efni tengt sjálfsvígi. Samkvæmt rannsóknum sem skoðaðar voru í 

tengslum við sjálfsvígsefni á internetinu mátti sjá að ungt fólk á auðvelt með að sækja ítarlegar 

upplýsingar á vefsíðum, spjall síðum og fleiri samfélagsmiðlum um það hvernig eigi að skaða 

sig á einhvern hátt eða taka sitt eigið líf. 

 

Rannsóknarspurning 5 - Hvaða áhrif hefur það á mat barna og unglinga á lífsánægju þeirra 

að skoða samfélagsmiðla? 

Rannsóknir á þessu efni sýna flestar neikvæðar niðurstöður en í einhverjum rannsóknum er 

einnig sagt frá þeim kostum sem samfélagsmiðlar hafa. Eins og fram kom í fræðilega 

kaflanum er mikilvægt að horfa til þess að munur er á einstaklingum þegar kemur að notkun 

samfélagsmiðla og því er ekki er allt slæmt við þessa miklu þróun. Niðurstöður úr norsku 

rannsókninni sýndu fram á að ekki var marktækur munur á milli þess að skoða 

samfélagsmiðla oftar síðastliðin mánuð og að meta lífsánægju sína verri í kjölfar þess. Þær 

niðurstöður eru í samræmi við nýjustu rannsókn þeirra Orben og Przybylski (2019) þar sem 

niðurstöður sýndu að skjánotkun virðist hafa lítil áhrif á lífsánægju unglinga. 
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11.1 Umræða 

Við úrvinnslu á niðurstöðum rannsóknarinnar voru  breytur um aldur og kyn skoðaðar fyrst, 

enda oft skoðaðar fyrst í rannsóknum. Áhugavert var að sjá hvort munur væri á kyni en líklegt 

þótti að munur væri á bæði aldri og kyni í rannsókninni. Aldursbil rannsóknarinnar er 9 ár og 

því þótti líklegt að einhver marktækur munur yrði á niðurstöðum á aldursbreytunni en svo var 

ekki. Þegar litið var til munar á kyni þá voru fyrri hugmyndir þær að stelpur væru líklegri til 

þess að vera viðkvæmari fyrir áreiti eins og t.d. einelti og því að einhver komi illa fram við þær. 

Norska rannsóknin styður þær niðurstöður og er samhljóða þeim. 

 Í niðurstöðukaflanum var gerð línuleg aðhvarfsgreining á því hvort marktækur munur 

væri á lífsánægju og því að verða fyrir einelti á internetinu. Þær niðurstöður sýndu ómarktækan 

mun og því var notuð í endanlegu líkani frekar almenn spurning. Notuð var spurning um það 

hvort komið hafi verið fram við einstaklinginn á illgjarnan eða særandi hátt á síðastliðnu ári. 

Þær niðurstöður voru marktækar og kom það ekki á óvart. En það að verða fyrir einelti á 

internetinu sýndi ekki marktækan mun á mati á  lífsánægju, eru niðurstöður sem komu á óvart 

miðað við fyrri rannsóknir. Samkvæmt O´Keeffe og Clarke-Pearson (2011) er neteinelti 

tiltölulega algengt en þó ekki eins algengt og einelti í raunaðstæðum. Því má telja að mikilvægt 

sé að rannsaka þetta efni frekar í framtíðinni vegna þess hve ört tæknin er að breytast og hefur 

sífellt meiri áhrif á líf einstaklinga. 

Niðurstöður á lífsánægju þeirra unglinga sem leita frekar til foreldra þegar eitthvað 

gerist sem kemur þeim í uppnám gáfu ákveðna mynd þegar litið er til fyrri rannsókna. Fyrri 

rannsóknir hafa sýnt fram á vanlíðan hjá þeim börnum sem eiga ekki í góðu sambandi við 

foreldra og því var talið líklegt að niðurstöður yrðu jákvæðar hjá þeim sem eiga betra samband 

við foreldra. 

Niðurstöðurnar um þá einstaklingar sem skoða vefsíður tengdar sjálfsvígum og því að 

stunda sjálfsskaða voru sláandi vegna þess hversu mikið virðist vera um efni af þessu tagi á 

internetinu. Alvarleiki þess hversu margir höfðu séð slíkt efni á síðastliðnu ári er mikill. Þetta 

er ekki eitthvað sem fólk gerir sér grein fyrir þar sem líklegt er að einungis þeir einstaklingar 

sem ætla sér að skoða slíkar síður, sjái þær. Spurningin sem lögð er fyrir segir ekki endilega til 

um hvort einstaklingar séu að skaða sig, en þegar hugsað er til þess að einhver sjái slíkt efni er 

ólíklegt að hann hafi einungis séð það fyrir slysni. 

Niðurstöður norsku rannsóknarinnar benda til að notkun samfélagsmiðla hafi minni 

áhrif á lífsánægju einstaklinga en talið var í upphafi. Þegar hugsað er til þess að einungis voru 

notaðar tvær breytur til þess að skoða samband þeirra, þá væri áhugavert að skoða hvort 
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niðurstaðan yrði önnur, ef fleiri breytur yrðu teknar með. Einnig er vert að taka tillit til þess að 

einungis er verið að spyrja um notkun barna og unglinga á samfélagsmiðlum síðastliðin mánuð 

og er það frekar stuttur tími. Það sem gaf ákveðna staðfestingu á þessum niðurstöðum er 

rannsókn þeirra Orben og Przybylski (2019) því sú rannsókn var langtíma, með stórt þýði og 

sýndi hún lítil tengsl á milli skjánotkunar, þar undir falla samfélagsmiðlar, og lífsánægju 

unglinga. 

Á heildina litið staðfesta niðurstöður norsku rannsóknarinnar niðurstöður fyrri 

rannsókna að einhverju leyti en ekki að öllu leyti. Því má segja að mikilvægt er að halda áfram 

rannsóknum á netnotkun, notkun samfélagsmiðla og lífsánægja barna og unglinga og fylgjast 

vel með þróun mála. 
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