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Ágrip 

Með stöðugri þróun snjalltækja og samfélagsmiðla hafa orðið til nýjar áskoranir fyrir 

foreldra. Unglingar eru upp til hópa virkir notendur á samfélagsmiðlum og eyða þeir miklum 

tíma á þeim vettvangi. Markmiðið með þessari ritgerð er að varpa ljósi á hvernig 

foreldraeftirliti með notkun unglinga á samfélagsmiðlum er háttað og hvers konar eftirliti 

fagaðilar mæla með að foreldrar beiti. Ritgerðin er hefðbundin heimildaritgerð. Rannsóknir 

hafa leitt í ljós að ýmis vandamál eru tengd notkun unglinga á samfélagsmiðlum. 

Unglingsárin eru tími breytinga og þroska, á þeim árum eru unglingar að prófa sig áfram í 

samskiptum. Ásamt því að vera reyna slíta sig að eitthverju leyti frá foreldrunum þá þurfa 

þau samt á stuðningi og eftirliti af þeirra hálfu að halda. Helstu niðurstöður benda til þess að 

foreldrar beita ýmsum aðferðum við eftirlit en fagaðilar ráðleggja foreldrum fyrst og fremst 

að nota eigið innsæi, efla samskipti við unglinginn og kenna unglingum að nota gagnrýna 

hugsun. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er 10 (ECTS) eininga lokaverkefni til BA-prófs í Uppeldis og menntunarfræði við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ritgerðin er heimildaritgerð og er hún því unninn úr 

fyrirliggjandi gögnum. Vil ég þakka leiðbeinanda mínum Hróbjarti Árnasyni fyrir gagnlega og 

góða leiðsögn við gerð ritgerðarinnar. Ég vil þakka fjölskyldu minni fyrir stuðning og 

gagnlegar ábendingar við vinnu verkefnisins þá sérstaklega móður minni Gerði Ósk 

Oddsdóttur. Einnig vil ég þakka samnemendum mínum fyrir góðan stuðning og samveru á 

meðan á skrifunum stóð.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 
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1 Inngangur  

Þrátt fyrir að uppeldi hafi alla tíð verið flókið og reynt á þolrif foreldra þá hafa hraðar 

breytingar í á tækni skapað nýjar áskoranir sem nútímaforeldrar þurfa takast á við. Með 

tilkomu samfélagsmiðla og mikillar notkunar unglinga á þeim standa foreldrar frammi fyrir 

nýjum og ókunnugum heimi. Breytingar á notkun snjalltækja og samfélagsmiðla gerast það 

hratt að foreldrar ná oft á tíðum ekki að fylgja þeim eftir. Það getur því reynst foreldrum 

erfitt að setja sig inn í þá menningu sem unglingar lifa og hrærast í sérstaklega eins og hún 

birtist á samfélagsmiðlum.  

Víða leynast hættur og eins og alltaf skiptir máli fyrir uppalendur að sofna ekki á 

verðinum. Eins og fram kemur á heimasíðu umboðs manns barna eru börn og ungmenni oft 

á tíðum fljótari en foreldrar sínir að tileinka sér nýjungar og af þeim sökum eru þau oft skrefi 

framar en foreldrar sínir þegar kemur að notkun þessara miðla. Þess vegna ráðleggur 

umboðsmaður barna foreldrum að setja sig vel inn í þær tækninýjungar sem höfða til 

unglinga (Umboðsmaður barna, e.d.). Undanfarin misseri hefur notkun unglinga á 

samfélagsmiðlum verið mikið til umræðu í fjölmiðlum og hefur hún líka fengið aukna athygli 

rannsakanda og fræðimanna. Algengt er að læknar og sálfræðingar sýni þessu málefni áhuga 

og hefur athygli þeirra einkum beinst að vandamálum og hættum tengdum notkun unglinga 

á samfélagsmiðlum. Gott dæmi er rannsókn tveggja sálfræðinga sem leiddi í ljós að aukin 

kvíði, minni svefn og verri sjálfsmynd væru nátengd samfélagsmiðlanotkun (Woods og Scott, 

2016). Margir rannsakendur og aðrir sem gefa foreldrum ráð um uppeldi hafa komist að 

þeirri niðurstöðu að eftirlit foreldra geti skipt sköpum þegar kemur að notkun unglinga á 

samfélagsmiðlum (Fardouly, Magson, Johnco, Oar og Rapee, 2018; Khurana, Bleakley, Jordan 

og Romer, 2015. Þess vegna fannst mér áhugavert að athuga hvernig foreldrar eru að takast 

á við þær áskoranir sem þeir mæta í tengslum við notkun unglinga sinna á samfélagsmiðlum. 

Ég hef mikinn áhuga á því hvernig uppeldi foreldrar beita og í kringum mig er mikið af 

unglingum sem eru virkir notendur á samfélagsmiðlum. 

Í þessari ritgerð er því ætlunin að leitast við að svara eftirfarandi spurningum 

• Hvað segja rannsóknir um eftirlit foreldra með notkun unglinga á 

samfélagsmiðlum? 

o Hvað eru foreldrar að gera til þess að fylgjast með? 

o Hvað segja unglingarnir um eftirlitið? 

o Hvað segja álitsgjafar sem hafa málefni barna og unglinga að atvinnu? 

• Hvað vita foreldrar um hættur sem tengjast notkun unglinga á samfélagsmiðlum? 

• Hvernig getur foreldrafræðsla stutt við foreldra unglinga í tengslum við notkun 

þeirra á samfélagsmiðlum? 
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o Hver býður upp á fæðslu til foreldra? 

o Hvaða aðferðir virka? 

o Hvað leggja fræðimenn til? 

Til að svara þessum spurningum mun ég skoða nýlegar rannsóknir og kanna hvað þær geta 

sagt okkur um notkun unglinga á samfélagsmiðlum og hvaða áhrif notkunin virðist hafa á líf 

þeirra. Þar sem nýjustu rannsóknir gefa raunsanna mynd af stöðu þessara mála í dag. Ég mun 

kanna hvaða vandamál og hættur og slæmar afleiðingar það eru sem helst steðja að 

unglingum við notkun á samfélagsmiðlum. Í kjölfarið skoða ég ábyrgð foreldra gagnvart 

öruggri samfélagsmiðlanotkun og hvað þeir geta gert til að draga úr neikvæðum áhrifum 

hennar á börn sín auk þess verður lítillega fjallað um mismunandi gerðir uppeldishátta í 

þessu samhengi. Einnig er ætlun mín að skoða þau úrræði sem standa foreldrum til boða til 

þess að fræðast um samfélagsmiðla og hvaða atriði ber að hafa í huga við eftirlit með notkun 

unglinga. Það er trú mín að með þessu geti ég dregið fram heildstæða mynd af stöðunni eins 

og hún snýr að unglingunum og foreldrum þeirra.  
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2 Unglingar og samfélagsmiðlar 

Þroski barna og unglinga verður til í félagslegu samspili við umhverfi sitt. Þroskinn verður 

meðal annars til í gegnum gagnkvæm samskipti foreldra og unglings. Foreldrar gegna 

mikilvægu hlutverki í að leiðbeina unglingum um ákvarðanatöku og hjálpa þeim að stýra lífi 

sínu í góðan farveg (Santrock, 2016). 

Unglingsárin geta verið flókin og á því tímabili eiga sér stað miklar breytingar og þroski í 

lífi fólks. Eitt af aðalviðfangsefnum unglingsáranna er að skapa sér sjálfsmynd. Unglingar 

reyna að brjóta sér leið frá fjölskyldunni til þess að finna út hver þau eru án þess að þurfa 

lúta boðum og bönnum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Sálfræðingurinn Erik H. Erikson var 

einn þeirra sem sett hefur fram kenningar um þroska og þróun sjálfsmyndar hjá 

einstaklingum, hann skipti þroska mannsins upp í 8 þrep. Fimmta þrepið í kenningu hans á 

við um unglingsárin og samkvæmt honum er helsta verkefnið á þeim árum að móta 

sjálfsmynd sína. Það sem helst hefur áhrif á verkefni unglings á þessu þrepi þessa eru 

samskipti hans við aðra í umhverfi sínu (Erikson, 1968). Umhverfi og aðstæður unglinga hafa 

breyst í tímans rás og eru samfélagsmiðlar nú orðnir ómissandi hluti af daglegu lífi hjá 

flestum ef ekki öllum unglingum. Um fjórðungur barna á aldrinum 8-11 ára og um þrír fjórðu 

af 12- 15 ára unglingum í Bandaríkjunum eiga sinn eigin prófíl á samfélagsmiðlum (Anderson 

og Jiang, 2018). Hér á landi er hlutfallið einnig hátt en í rannsókn SAFT sem gerð var árið 

2013 kom fram að 65% aðspurðra unglinga átti sinn eigin prófíl á Facebook (Capacent Gallup, 

2013). Í könnun Market and media research frá árinu 2018 kom fram að 93% Íslensku 

þjóðarinnar er virk á Facebook og um tveir af hverjum þremur nota Snapchat reglulega eða 

67%, aðrir miðlar á borð við Instagram eru líka talsvert notaðir meðal fólks hér á landi en um 

45% svarenda sögðust nota Instagram. Sambærileg könnun var framkvæmd árið 2016 og 

miðað við niðurstöður úr henni er um 15% aukning á notkun Snapchat og 14% aukning á 

notkun Instagram. Þess ber þó að geta að svarendur í þessari könnun eru allir yfir 18 ára aldri 

(Market and media research, 2018). 

Vettvangurinn breytist hratt og í mörg ár sat Facebook á toppnum sem mest notaði 

samfélagsmiðillinn meðal unglinga en áhugi yngri kynslóðarinnar færist hratt á milli miðla. 

Færri ungir krakkar nota Facebook nú en á síðustu árum og ef þeir nota Facebook þá eru þeir 

samt sem áður ólíklegir til þess að nefna það sem sinn aðalprófíl á samfélagsmiðlum 

(Anderson og Jiang, 2018). Í könnun Common Sense sem gerð var árið 2018 var þessi þróun 

borin saman við árið 2012 þá sögðust 68% unglinga sem voru virkir á samfélagsmiðlum að 

Facebook væri þeirra aðalvettvangur á samfélagsmiðlum. Í könnuninni frá 2018 töluðu aftur 

á móti aðeins 15% unglinga um Facebook sem sinn aðalvettvang samanborið við 41% 

unglinga sem nefndu Snapchat sem sinn aðalmiðil og 22% nefndu Instagram (Rideout og 

Robb, 2018). Þegar ein 16 ára stúlka var spurð í rýnihópaviðtali í tengslum við könnunina 
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hverja hún hefði samskipti við á Facebook nefndi hún ömmu sína og afa (Rideout og Robb, 

2018). Þetta dæmi finnst mér skýra vel hversu hröð þróunin er og hversu fljótir unglingarnir 

eru að færa sig á milli miðla. Það sem rannsakendur taka líka eftir er að hlutfall þeirra 

unglinga sem eiga snjallsíma hefur vaxið gríðarlega hratt en um 95% unglinga segjast eiga 

snjallsíma eða hafa aðgang að einum. Þar af segja 45% unglinga að þeir séu stöðugt virkir á 

netinu (Anderson og Jiang, 2018). Samfélagsmiðlar eru þannig orðnir gríðarlega stór hluti af 

daglegu lífi unglinga. Miðlarnir gegna ýmsu hlutverki í lífi unglinga en þeir eru sem dæmi 

orðnir aðalleið unglinga til þess að tala við vini, í gegnum þá gera þeir plön um hvað skal gera 

í frítíma, fá fréttir, halda sambandi við ættingja sína, fylgjast með tísku og tengjast við fólk 

sem deilir sömu áhugamálum og þau gera. Mörg fá þau líka útrás fyrir sköpun sína á 

miðlunum og deila myndum og öðru af hápunktum í lífi sínu (Rideout og Robb, 2018). 

Samfélagsmiðlar hafa mikið vægi í lífi unglinga og samkvæmt rannsókn Children’s media lives 

kom fram að læk (e.likes) á samfélagsmiðlum sé mikilvægur félagslegur gjaldmiðill, þar sem 

unglingarnir greindu frá því að þau fjarlægja myndir fljótt ef þau fá ekki það sem er talin 

viðunandi fjöldi læka. Segja má að unglingar séu orðnir hálfgerðir fræðimenn í miðlunum því 

þau hafa jafnvel þróað myndbirtingar sínar og eru þau því vel meðvituð um þann tíma sem 

flestir eru virkir á samfélagsmiðlum og nýta þá þann tíma til þess að setja inn myndir. Þau 

tala þá um tímann milli 8 og 10 á kvöldin sem „ Prime time “ til þess að hámarka fjölda læka 

á Instagram. Rannsókn Digital day styður þessar hugmyndir unglinganna þar kemur fram að 

klukkan 8:15 á kvöldin sé sá tími sem flestir unglingar á aldrinum 11-15 ára eru virkir eða um 

38% unglinga (Ofcom, 2016). Í grein sem fjallar um áhrif samfélagsmiðla á unglinga og 

fjölskyldur þeirra eru nefndir nokkrir þættir sem útskýra þann ávinning sem unglingar geta 

haft af notkun sinni. Þau atriði sem þar eru nefnd eru að samfélagsmiðlar bjóða unglingunum 

upp á að efla félagsleg tengsl sín og þeir bjóði þeim jafnvel upp á að efla tæknifærni sína 

(Schurgin, O´keeffe og Clarke- Pearson, 2011). Samkvæmt rannsókninni Ungt fólk á vegum 

Rannsókna og greiningu 2018 nota stúlkur í efstu bekkjum grunnskóla samfélagsmiðla meira 

en drengir. Í rannsókninni greindu til dæmis til dæmis 41% stúlkna í 9 bekk í Reykjavík frá því 

að þær eyddu 2-3 klst. á dag á samfélagsmiðlum samanborið við 29% drengja í sömu stöðu. 

Til samanburðar má skoða svör 10. bekkinga í Reykjavík yfir þann tíma sem þau nýttu á 

samfélagsmiðlum þar sögðust 36% drengja nota samfélagsmiðla í 2-3 klst. á dag samanborið 

við 44% stúlkur (Rannsóknir og greining, 2018). Af þeim upplýsingum sem fram hafa komið 

hér að ofan má sjá að unglingar eru virkir notendur á samfélagsmiðlum og gegna miðlarnir 

veigamiklu hlutverki í lífi þeirra. Miðlarnir eru eins og nefnt var hér að ofan aðalleið unglinga 

til þess til dæmis að tala við vini, á þeim gera þau einnig plön og fá fréttir. Í næsta kafla 

verður farið nánar ofan í saumana á skilgreiningu samfélagsmiðla og í kjölfarið verður greint í 

stuttu máli frá þeim miðlum sem unglingar nota mikið.  
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3 Samfélagsmiðlar 

Boyd og Ellison (2007) skilgreindu hugtakið samfélagsmiðill sem vefþjónustu sem býður fólki 

upp á þann möguleika að búa til opnar eða lokaðar síður á netinu. Þjónustan gerir fólki kleift 

að birta efni, tengjast öðru fólki og eiga í samskiptum við það ásamt því að fylgjast með efni 

sem það lætur frá sér. Samfélagsmiðlar eins og við þekkjum þá í dag eru frekar nýir af nálinni 

en höfundarnir rekja samfélagsmiðla almennt aftur til ársins 1997. Samkvæmt boyd og 

Ellison eru samfélagsmiðlar einstakir að því leyti að þeir bjóða fólki ekki einungis upp á að 

kynnast nýju ókunnugu fólki heldur gera þeir notendum kleift að stækka tengslanet. Nánar 

tiltekið geta notendur haft vini og fylgjendur sýnilega fyrir öðrum notendum og þannig er 

auðvelt fyrir fólk að finna nýja vini eða jafnvel gamla kunningja. Samfélagsmiðlar eiga það 

líka flestir sameiginlegt að þeir tengja notendur sína saman gegnum áhugamál og afþreyingu 

(boyd og Ellison, 2007). 

Sem notandi á miðlunum get ég því flett því upp hverjir hafa sama smekk og ég á 

langflestu hvort sem það er matur, tónlist eða pólitík. Að mínu viti eru samfélagsmiðlar í 

stuttu máli eitt rými af mörgum sem við notum til þess að mynda og byggja upp sambönd, 

móta sjálfsmynd okkar og tjá skoðanir okkar. Samfélagsmiðlar hafa aldursviðmið það er að 

segja að fólk þarf að hafa náð 13 ára aldri þegar þeir skrá sig sem notendur. Miðlunum ber 

að setja þessi viðmið samkvæmt bandarískum lögum nánar tiltekið COPPA lögunum 

(Children’s Online Privacy Protection Act). Samkvæmt þeim lögum er hverjum þeim sem að 

heldur úti samfélagsmiðli óheimilt að safna upplýsingum um einstaklinga sem ekki hafa náð 

13 ára aldri (Children´s online privacy protection, 1998). Víða er þó pottur brotinn í þeim 

efnum og virðast börn gjarnan vera mun yngri þegar þau skrá sig inn á samfélagsmiðla. Í 

skýrslu Ofcom kom fram að 28% 10 ára barna, 46% 11 ára barna og 51% 12 ára barna hafa 

skráð sig með prófíl á samfélagsmiðlum (Ofcom, 2017). Þegar litið er á þessar tölur má áætla 

að auðvelt sé að svíkjast undan þeim aldursviðmiðum sem sett eru á miðlunum. Það er í 

verkahring foreldra að fræða unglinga um af hverju þeir ættu að bíða með að skrá sig sem 

notendur, gagnlegt getur verið fyrir foreldra að ráðfæra sig við aðra foreldra í sömu stöðu 

(Sterkari út í lífið, e.d.-a). Í næstu fjórum köflum verða þeir miðlar sem mest eru í umræðunni 

þegar talað er um notkun unglinga hérlendis á samfélagsmiðlum kynntir. Þeir 

samfélagsmiðlar sem hér verður sagt frá eru Facebook, Snapchat, Instagram og TikTok. 

3.1 Facebook 

Facebook er samfélagsmiðill sem á rætur sínar að rekja allt aftur til ársins 2004. Stofnandi 

miðilsins er Mark Zuckerberg sem var þá nemandi við Harvard-háskóla. Facebook virkar 

þannig að þeir sem skrá sig sem notendur og búa síðan til sínar persónulegu síður og geta 

eftir það farið að tengja sína síðu við síður vina sinna sem eru virkir notendur á miðlinum. 
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Megintilgangur miðilsins er að gefa fólki kost á að halda sambandi við vini, kunningja og 

ættingja. Miðillinn er líka góður til að efla tengslanet (Wikipedia, 2019a). Þegar einstaklingar 

eru orðnir notendur er auðvelt fyrir þá að skoða síður annarra notenda og fer það eftir 

öryggisstillingum hvers og eins hversu miklar upplýsingar eru þá sýnilegar öðrum. Fólk þarf 

ekki að vera búið að staðfesta tengsl eða vinskap sín á milli á miðlinum til þess að annar eða 

báðir aðilar geti flett upp ýmsum upplýsingum um hver annan. Það er undir hverjum notanda 

komið að setja friðhelgisstillingar sínar upp eftir því hversu mikið af upplýsingum eiga vera 

aðgengilegar óviðkomandi aðilum. Notendur geta deilt myndum, sent skilaboð og spjallað 

við aðra notendur á Messenger sem er spjallrás sem tilheyrir Facebook (Mazman og Usluel, 

2010). Í janúar árið 2018 voru 2.3 milljarðar manna skráðir virkir notendur á Facebook 

(Wikipedia, 2019a). Með tilkomu Facebook hafa samskipti manna á milli breyst á ýmsan hátt. 

Sú þróun á ekki síst við um unglinga, unglingar senda nú frekar skilaboð á vini gegnum 

Facebook en að taka upp símann. Stofnaðir eru hópar á Facebook til þess að halda utan um 

tilkynningar og samskipti í tengslum við ýmsa viðburði, dæmi eru um að íþróttafélög, skólar 

og félagsmiðstöðvar noti vettvanginn til þess að hafa samband við unglinga (Guðbjörg Hildur 

Kolbeinsdóttir, 2012). Sjálfsmyndir og þá sérstaklega prófílmyndir eru stór þáttur af 

menningu Facebook. Nánar verður fjallað um birtingar sjálfsmynda á samfélagsmiðlum í 

kaflanum um sjálfsmynd og líkamsímynd hér fyrir neðan (19).  

3.2 Snapchat 

Snapchat er samfélagsmiðill sem kom út árið 2011, í stuttu máli er Snapchat miðill sem leyfir 

fólki að senda myndir og myndskeið sín á milli, sem aðeins eru sýnileg í stuttan tíma. Sá sem 

sendir ákvarðar þann tíma sem viðtakandi getur séð viðkomandi mynd eða myndskeið. 

Notendur geta safnað myndum saman í svokallað „Story“ þar sem myndirnar eru sjáanlegar í 

24 klukkustundir.Hugmyndin var að notendur gætu sent tímabundin skilaboð sem væru 

fyndin eða vandræðaleg án þess þó að þurfa hafa áhyggjur af því að skilaboðunum sé dreift 

og þau endi á netinu fyrir allra augum. Hugmyndin gæti hljómað skemmtilega en vandamálið 

er það að í raun eru til leiðir til þess að vista myndir sem sendar eru á milli. Það er þó þannig 

að ef notandi vistar mynd sem annar notandi sendi honum þá fær sendandinn tilkynningu 

um það að tekið hafi verið skjáskot (e. Screenshot) af sendingunni (Vaterlaus, Barnett, Roche 

og Young, 2016). 

Miðillinn er stöðugt að breytast og hafa ýmsar viðbætur bæst við í gegnum árin. 

Snapstreak er einn þáttur sem bættist við smáforritið. Svokölluð „Streaks“ gefa til kynna 

hversu marga daga í röð notendur Snapchat hafa sent myndskeið eða myndir sín á milli. Eftir 

þrjá daga af gagnkvæmum sendingum á milli tveggja einstaklinga byrjar miðillinn að telja þá 

daga sem notendur eru virkir í að senda myndir eða myndskeið sín á milli, miðillinn sýnir þá 

tölu yfir dagana og eld tákn (e. emoji). Ef meira en 24 tímar líða frá seinustu 
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myndskilaboðum hverfa dagarnir sem safnað hefur verið. Áður en dagarnir hverfa birtist 

tákn af stundaglasi (e. emoji) sem viðvörun um að notendurnir séu að falla á tíma í að senda 

hver öðrum skilaboð. Þessi viðbót er hluti af s.k. leikjavæðingu miðlanna (e. gamification), 

sem fyrirtæki byggja inn í samfélagsmiðlana, til þess að hvetja notendur til þess að vera 

virkari við samskipti í gegnum miðilinn en ella (Wikipedia, 2019b). Pressan á að notendur séu 

virkir á miðlinum er því orðin frekar mikil. Margir unglingar láta jafnvel eins og vinskapurinn 

muni enda ef eldurinn eða dagarnir deyja út. Sem dæmi um birtingarmyndir þess er að ef 

annar aðilinn gleymir að senda á hinn og vinirnir missa töluna yfir þá daga sem þeir hafa 

haldið „Streak“ getur það leitt til rifrilda og vandamála í vinskapnum. Blaðamaður hjá 

Buisness Insider ræddi við 17 unglinga til þess að almenningur gæti áttað sig betur á því 

hvaða merkingu „Streak “ hefði fyrir þá það sem þau nefndu til að mynda var að „Streaks“ 

væri sönnun vinskapar. Þá væri talningin í raun þeirra mælikvarði á það hvort vinskapurinn 

væri til staðar eða ekki. Aðrir nefndu að „Streaks“ snerist fyrst og fremst um félagslega 

viðurkenningu því fleiri „Streaks“ þeim mun vinsælli. Unglingarnir minntust einnig á þann 

tíma sem notaður er í að viðhalda talningunni margir eru meðvitaðir um að þeir vakna fyrr 

einungis til að senda myndskilaboð með textanum „ Streaks“ yfir skjáinn á meðan aðrir enda 

alltaf daginn á að senda slík skilaboð á alla sem þeir reyna halda talningunni með. Áhugavert 

er að unglingarnir nefna það í viðtölunum að ef þau eru tildæmis sett í straff eða símarnir 

teknir af þeim þá hafa sumir þeirra gengið það langt að láta vin skrá sig inn á aðganginn sinn 

til þess að halda talningu við vinina. Það má því segja að fyrirhöfnin sé afar mikil og þau leggi 

mikið á sig til að þóknast kröfum samfélagsmiðla (Lorenz, 2017). Samkvæmt fyrrgreindri 

umfjöllun er ljóst að samfélagsmiðlar á borð við Snapchat eru þannig forritaðir að það 

skapast mikil spenna meðal notenda að vera mjög virkir. Sú menning sem verður til í kringum 

samskipti unglinga á Snapchat virðast stjórna lífi unglinga á ákveðinn hátt og finna þau fyrir 

pressu af hálfu jafningja að vera virk. Þetta getur valdið vandræðum þegar kemur að 

mörkum sem foreldrar setja því foreldrarnir eru ekki endilega meðvitaðir um menninguna 

sem verður til í kringum um samskipti á miðlinum. Ef þau eru meðvituð þá er ekki endilega 

víst að þeir sýni þessum samskiptum skilning.  

3.3 Instagram  

Instagram er samfélagsmiðill sem byggist á því að deila myndum og myndböndum notendur 

geta einnig valið um að setja myndir eða myndir í svokallað „Instagram-story“ og geta 

fylgjendur þá fylgst með á rauntíma. Instagram býður líka upp á þann möguleika að notendur 

sendi einkaskilaboð sín á milli (Instagram, 2019) 

 Á miðlinum eru kynferðislegar myndir og einelti ekki liðin. Ef stjórnendur þjónustunnar 

komast á snoðir um að skilmálar séu ekki virtir hika þeir ekki við að henda fólki út án 

fyrirvara. Hugmyndin á bakvið Instagram er að færa fólk nær hlutum sem það hefur áhuga á 
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en einnig að geta fylgst náið með fólki sem er óralangt í burtu. Unglingar nota Instagram til 

þess að fanga mikilvæg tímamót, deila hlutum úr hversdagslífinu, til þess að halda sambandi 

við vini og fjölskyldumeðlimi sem eru fjarri og til þess að deila því sem þau hafa áhuga og 

ástríðu fyrir (Instagram, 2019). „ Finsta“ er slangur orð yfir orðasambandið fake Instagram 

account. Unglingar byrjuðu að búa til slíka aðganga eftir að eldri kynslóðir fóru að vera virkir 

meðlimir á miðlinum. Þessir aðgangar hafa síðan gjarnan verið notaðir til eineltis á miðlinum 

(The Bark Team, 2018).  

3.4 TikTok 

TikTok er nýlegt smáforrit sem áður var þekkt undir nafninu Musical.ly. inn á þeim miðli er 

algengt að notendur séu á aldrinum 10-13 ára. Þrátt fyrir að í notendaskilmálum miðilsins sé 

gert ráð fyrir að notendur hafi náð 13 ára aldri líkt og á öðrum samfélagsmiðlum. Miðillinn 

býður notendum upp á að horfa á, búa til og deila myndskeiðum (Ucciferri, 2018).  

Hrefna Sigurjónsdóttir framkvæmdarstjóri Heimilis og Skóla bendir á að þó að miðillinn 

virki saklaus það er að segja að þar sé fyrst og fremst hægt að taka upp örstutt myndbönd þá 

sé einnig hægt að senda skilaboð. Hún bendir á að um leið og hægt sé að nota smáforrit til 

þess að hafa samskipti við aðra þá sé alltaf hættan fyrir hendi að þau séu ekki einungis notuð 

til jákvæðra samskipta (Ari Brynjólfsson, 2019). Kári Sigurðsson aðstoðarforstöðumaður 

félagsmiðstöðvarinnar Hólmasels hefur síðustu fimm ár unnið við að fræða ungmenni um 

virðingu á samfélagsmiðlum. Hans upplifun er sú að yngri aldurshópar þá sérstaklega 

ungmenni á aldrinum 10-13 ára noti smáforrit eins og TikTok til þess að leggja hvort annað í 

einelti. Hann bendir á það sé annar vettvangur sem unglingarnir noti og þau séu frekar virk á 

miðlum líkt og Snapchat og Instagram sem nefndir voru hér að ofan. Kári bendir á að TikTok 

sé voðalega krúttlegt forrit við fyrstu skoðun það þurfi þó að stilla forritið eftir því hver notar 

það (Ari Brynjólfsson, 2019). Forritið er hægt að stilla á ýmsan hátt en eins og á flestum 

samfélagsmiðlum þurfa notendur að stilla friðhelgisstillingar sínar og stjórna þeir með þeim 

hveru miklu þeir deila með öðrum notendum (Ucciferri, 2018). Kári bendir á að flest 

ungmenni hagi sér vel í samskiptum en vandinn sé fyrst og fremst sá að einelti sé meira falið í 

dag en það var. Að lokum bendir hann á að það sé mikilvægt fyrir foreldra að vita hvaða 

smáforrit (e.app) séu í gangi og hvaða möguleikar séu boðlegir á þeim. Hann bendir á að 

besta leiðin sé að ná í forritin og prófa sjálfur. Miðlarnir eru ekki vandamálið segir hann 

heldur sé það fyrst og fremst hegðun notenda (Ari Brynjólfsson, 2019). Líkt og áður hefur 

hefur komið fram eru samfélagsmiðlar uppfullir af tækifærum til þess að eiga í jákvæðum og 

skemmtilegum samskiptum við aðra. Notendur miðlanna geta ýmist deilt frásögnum, 

athugasemdum, myndum og myndskeiðum eða sent persónuleg skilaboð sín á milli og 

ræktað þannig sambönd við fjölskyldu, vini og kunningja. Þeir miðlar sem nefndir voru hér að 

ofan Facebook, Snapchat, Instagram og TikTok eiga það sameiginlegt að vera miðlar sem 
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unglingar eru virkir notendur á. Tilgangurinn með því að fjalla sérstaklega um þessa miðla er 

að gefa lesandanum betri innsýn í heim unglinga á samfélagsmiðlum. Við höfum séð að 

samfélagsmiðlarnir bjóða líka upp á ýmsar hættur fyrir ungt fólk, eins og  Framkvæmdarstjóri 

Heimilis og Skóla benti á er sú hætta alltaf fyrir hendi þegar hægt er að hafa samskipti á 

miðlum að þar eigi sér ekki einungis stað jákvæð samskipti (Ari Brynjólfsson, 2019). Í 

kaflanum hér að neðan verður farið nánar yfir þau vandamál sem helst hafa verið tengd við 

notkun unglinga á samfélagsmiðlum og eru neikvæð samskipti hluti af þeim vandamálum. 
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4 Vandamál tengd notkun samfélagsmiðla 

Líkt og áður hefur komið fram eru unglingar virkir notendur á samfélagsmiðlum. Notkunin 

getur annars vegar eins og áður hefur verið nefnt skilað af sér ávinningi fyrir notendur. Sá 

vinningur felst í því að notendur geta sem dæmi eflt félagsnet sitt og viðhaldið samskiptum 

við vini (Schurgin o.fl., 2011). Notkunin getur hinsvegar verið neikvæð. Ef notkunin er farin 

að hafa hamlandi eða neikvæð áhrif á líf fólks er talað um neikvæð áhrif samfélagsmiðla. Stór 

partur notkunarinnar snýst um myndbirtingar og að fá viðurkenningu í formi læks (e. Likes). 

Samfélagsmiðlar bjóða því upp á mikið svigrúm fyrir félagslegan samanburð. Það að 

unglingar séu að bera sig saman við glansmyndir af öðrum sem búið er að breyta og bæta er 

samkvæmt Ingibjörgu Evu Þórisdóttur eitur fyrir sjálfsmynd þeirra (Þórunn Kristjánsdóttir, 

2017). Í grein sem birt var af barnalæknum í Ameríku kemur fram að vegna þess að unglingar 

hafa takmarkaða getu til sjálfstjórnar og að standast þrýsting frá jafningjum eru þeir í meiri 

hættu en aðrir hópar á að lenda í vandræðum tengdum samfélagsmiðlum (Schurgin o.fl., 

2011). Eins og kom fram í lýsingu á samfélagsmiðlunum hér að ofan geta notendur fylgt hver 

öðrum eða sent vinabeiðnir hver á annan, raunveruleg kynni einstaklinga eru þó ekki 

forsenda fyrir vinskap á samfélagsmiðlum. Þar af leiðandi geta unglingar auðveldlega átt í 

samskiptum við ókunnuga í gegnum samfélagsmiðla. Auðvelt er fyrir einstaklinga með illan 

vilja að gerast notendur undir fölskum formerkjum á samfélagsmiðlum þ.e. að upplýsingum 

og myndum er stolið af einstaklingum og notaðar til þess að búa til aðgang á miðlum á borð 

við Snapchat, Instagram og Facebook. Sífellt fleiri dæmi um slíkt hafa komið upp á 

síðastliðnum árum. Aðilar sem stunda slíkt geta svo átt í samskiptum við fólk í nafni annarra í 

langan tíma áður en það kemst upp (Sylvía Rut Sigfúsdóttir, 2018). Allt eru þetta dæmi um 

hluti sem foreldrar ættu að hafa í huga þegar þeir hleypa unglingunum sínum inn í heim 

samfélagsmiðla. Að gera þá meðvitaða um að ekki eru allir heiðarlegir í samskiptum og 

auðvelt er fyrir fólk sem hefur illt í huga að nota þennan vettvang til að ná til saklausra og 

auðtrúa einstaklinga. Nánar verður fjallað um margslungin vandamál svo sem kvíða, 

svefnvanda, „Sexting“ sem á íslensku eru kynferðisleg smáskilaboð og neteinelti tengd 

samfélagsmiðlanotkun unglinga hér að neðan. Ástæðan fyrir því að þessi vandamál eru tekin 

sérstaklega fyrir er að þau eiga það sameiginlegt að hafa verið áberandi í umræðu um 

neikvæð áhrif notkunar unglinga á samfélagsmiðlum. 

4.1 Áhættuhegðun  

Í megindráttum má skilgreina áhættuhegðun sem hvers kyns hegðun sem leiðir til neikvæðra 

eða skaðlegra afleiðinga. Freydís Jóna Freysteinsdóttir skilgreinir áhættuhegðun unglinga sem 

hegðun unglings sem bæði getur valdið honum sjálfum eða öðrum skaða (Freydís Jóna 



17 

Freysteinsdóttir, e.d.). Út frá þessari skilgreiningu er hægt að segja að ýmis hegðun á netinu 

geti fallið undir hugtakið áhættuhegðun unglinga.  

Eins og fyrr segir bjóða flestir samfélagsmiðlar, ef ekki allir upp á að notendur hafi 

samskipti við og/eða deili upplýsingum og myndum ekki einungis með fjölskyldu og vinum 

heldur einnig með ókunnugu fólki. Til viðbótar við þann ávinning sem miðlarnir geta haft í för 

með sér, fylgja notkun þeirra gjarnan neikvæðar hliðar sem skila sér í andfélagslegri hegðun 

unglinga. Til dæmis getur verið auðvelt að falla í þann pytt að senda fólki óviðeigandi myndir 

eða verða þátttakandi í einelti á netinu. Þess vegna ættu foreldrar að vera meðvitaðir um 

áhættuhegðun sem á sér stað á samfélagsmiðlum svo þeir geti farið yfir reglur um hvers 

konar samskipti séu viðeigandi eins og fram kom hjá Kára aðstoðarforstöðumanni Hólmasels 

þá snýst þetta fyrst og fremst um hvers konar samskipti ungmennin tileinka sér (Ari 

Brynjólfsson, 2019). 

Branley og Covey rannsökuðu áhættuhegðun á netinu í grein þeirra kemur fram að 

mikilvægt sé að skilja hvað það er sem getur haft áhrif á suma notendur til að taka þátt í 

áhættuhegðun. Þeir koma einnig inn á það að unglingar geti orðið fyrir þrýsting af hálfu 

félaga sem hefur þá áhrif á þeirra virkni á miðlunum. Í grein sinni nefna þeir nokkur dæmi um 

hvað telst til áhættuhegðunar á netinu af þeim 5 dæmum sem þeir nefna eru 3 þeirra helst í 

umræðunni á Íslandi það er „Sexting“ , neteinelti og sending á vandræðalegum myndum 

(Branley og Covey, 2018).  

Í frétt á Vísi.is segir til dæmis frá börnum allt niður í 12 ára aldur sem hafa upp á 

síðkastið tekið þátt í leik á Snapchat sem miðar að því að mana þátttakendur upp í að senda 

nektarmyndir af sér á lokaða hópa. Mál af þessu tagi þykja grafalvarleg og hefur lögreglan 

hérlendis þurft að takast á við fjölbreytt mál tengd þessu, ekki er óalgengt að myndirnar fari í 

víðtæka dreifinu eftir að unglingarnir hafa sent þær frá sér, það að stoppa slíka dreifingu 

getur tekið tíma. Lögreglan hefur hvatt foreldra til þess að fylgjast grannt með notkun barna 

sinna og þá sérstaklega með tilliti til Instagram og Snapchat því málin séu afar flókin og þá 

sérstaklega vegna lágs aldurs þolenda og gerenda í mörgum tilvikum ( Nadine Guðrún Yaghi, 

2018). 

4.2 Kvíði og svefnvandi  

Í rannsókn sem gerð var í Skotlandi var kannað hvort samfélagsmiðlanotkun væri tengd 

svefni og svefngæðum, sjálfsáliti, kvíða og þunglyndi. Þar kom í ljós að sterk tengsl voru á 

milli mikillar notkunar og lítils svefns og í kjölfar þess að unglingarnir sváfu lítið eða illa var 

hlutfall kvíða, þunglyndis og lágs sjálfsálits einnig hátt. Í þessari sömu rannsókn kom fram að 

um 86% þeirra ungmenna sem tóku þátt sofa með símann inn í svefnherbergi sumir undir 

kodda og enn aðrir jafnvel með hann í hendinni (Woods og Scott, 2016). 
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Eftir að hafa komist að niðurstöðu um það að samfélagsmiðlanotkun hefði mikil áhrif á 

svefn unglinga ákváðu Woods og Scott að halda áfram að skoða tengsl þessara tveggja 

breytna en í þetta skiptið var ætlun þeirra að skoða ástæðu þess að unglingar væru sítengdir 

eða með öðrum orðum hvaða hvati væri á bak við þá ákvörðun þeirra að þeim fyndist þau 

ekki geta lagt símann frá sér á kvöldin og næturnar. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að óttinn 

við að missa af einhverju sem gerðist á miðlunum var ein helsta ástæða þess að unglingarnir 

gátu ekki lagt símana frá sér á kvöldin. „Fomo“ eða fear of missing out er hugtak sem vísar til 

þess kvíða sem myndast vegna ótta að missa af einhverju. Hugtakið er hægt að nota til þess 

að lýsa þessu sambandi sem unglingarnir eiga við samfélagsmiðla. Þau eru virkilega 

óttaslegin yfir hverju þau gætu misst af ef þau aftengjast (Scott og Woods, 2018). Svefn er 

nauðsynlegur fyrir ónæmiskerfið svo líkaminn geti aukið mótstöðu gegn veikindum 

(Sveinbjörn Kristjánsson, 2006). Í rannsókn sem gerð var árið 2013 var kannað hvernig 

svefnmynstur unglinga hefði áhrif á heilsu þeirra. Þátttakendur voru 56 talsins á aldrinum 14-

19 ára, niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að þeir unglingar sem sváfu minna tilkynntu 

frekar um veikindi en þeir sem sváfu lengur (Orzech, Acebo, Seifer, Barker og Carskadon, 

2014). Svefn á unglingsárunum er sérstaklega mikilvægur því þá eru ýmsar þroskabreytingar 

að eiga sér stað. Hormónabreytingar eru miklar í líkamanum á þessum árum og stór hluti 

hormónaframleiðslu líkamans fer fram á nóttunni þess vegna er sú framleiðsla háð því að 

unglingar fái góðan nætursvefn (Sveinbjörn Kristjánsson, 2006). Mikið hefur verið rannsakað 

og fjallað um kvíða tengdan samfélagsmiðlanotkun og hvaða áhrif notkunin getur haft á 

sjálfsmynd unglinga. Kvíði er eðlileg tilfinning sem getur haft örvandi áhrif á athafnir og nám. 

Verði kvíðinn hins vegar mikill getur hann haft lamandi áhrif á andlega getu og komið fram í 

líkamlegum einkennum (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2013). Á ráðstefnu BUGL árið 2017 

hélt Ingibjörg Eva Þórisdóttir erindi ásamt Ingu Dóru Sigfúsdóttur sem var nefnt „Kvíði- Svefn 

og samfélagsmiðlar“ Ingibjörg Eva starfar sem sérfræðingur hjá Rannsóknum og greiningu. Í 

erindi sínu fjallaði hún um að samanburður við aðra er stór partur af því sem fram fer á 

samfélagsmiðlum. Hún vill meina að margir eyði meiri tíma í að velta fyrir sér og fylgjast með 

lífi annarra en að vera í sínu eigin lífi (Þórunn Kristjánsdóttir, 2017). Samkvæmt rannsókninni 

Ungt fólk frá árinu 2016 sem Rannsóknir og greining leggja árlega fyrir börn og unglinga 

kemur fram að kvíði meðal unglingsstúlkna hefur aukist statt og stöðugt frá árinu 2003. Auk 

þess sýndu niðurstöðurnar fram á tengsl milli mikillar samfélagsmiðla notkunar og 

skyndilegrar hræðslu meðal unglinga. Stelpur eyða meiri tíma á dag á samfélagsmiðlum en 

drengir. Þeir unglingar sem eru mikið á samfélagsmiðlum eða meira en sex klukkustundir á 

dag sofa minna. Þær stúlkur sem sögðust vera taugaóstyrkar fá minni svefn (Rannsóknir og 

greining, 2016). Í viðtali við Vísi bendir Ingibjörg Eva á að foreldrar eigi að vera vakandi yfir 

hvort börnin séu að nota snjalltæki þegar þau eru komin upp í rúm. Hún bendir einnig á að 
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samspil samfélagsmiðla og líðan hjá unglingum sé flókið fyrirbæri en mikilvægt sé að reyna 

skýra þetta samband frekar. Heilt yfir þarf að hlúa betur að líðan barna og unglinga og til 

þess þarf að skilja betur flókið samband þessara þátta (Þórunn Kristjánsdóttir, 2017). Inga 

Dóra Sigfúsdóttir prófessor við Columbia háskólann í New York og sálfræðisvið Háskólans í 

Reykjavík hefur lengi rannsakað líðan unglinga. Í erindi hennar kom fram að tæpur 

þriðjungur stúlkna í 8-10 bekk notaði samfélagsmiðla í meira en fjóra tíma á dag árið 2016. 

Hún bendir á að hlutfall þeirra sem eru með mælanleg einkenni kvíða hafi meira en 

tvöfaldast frá árinu 2012. Hún bendir á að þó að fjöldi unglinga sem glímir við kvíða hafi ekki 

endilega breyst mikið þá hefur alvarlegum tilfellum af depurð og kvíða fjölgað á fáeinum 

árum. Inga Dóra nefnir líka svefninn í þessu samhengi og bendir á að árið 2016 hafi 38% 

stráka og 43% stúlkna sofið um 7 klukkustundir eða minna á nóttu hverri (Ásgeir Erlendsson, 

2017). 

4.3 Sjálfsmynd og líkamsímynd 

Sjálfsmynd byggist á þeim hugmyndum sem fólk hefur um sjálft sig, innifalið í sjálfsmyndinni 

er allt sem það notar til þess að skilgreina og aðgreina sig frá öðrum. Þar með talið eru 

líkamleg einkenni, veraldleg gæði, hæfileikar og færni. Þegar börn eru ung veldur 

sjálfsmyndin þeim ekki miklum heilabrotum eftir því sem þau eldast og færast yfir á 

unglingsárin verða svo víðtækar breytingar á þeim sjálfum og því umhverfi sem þau hrærast í 

sem kallar á að sjálfsmyndin færist í brennidepil (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993).  

Samkvæmt Santrock (2016) þá hefur útlit talsvert að gera með þróun sjálfsmyndar á 

unglingsárum. Það að vera sáttur við eigið útlit hefur háa fylgni við gott sjálfstraust. Teitur 

Guðmundsson læknir vill meina að unglingar séu vissir um að athafnir þeirra á 

samfélagsmiðlum skipti máli og fólk í umhverfi þeirra meti þá að verðleikum eftir því hvernig 

þeir fóta sig á netinu. Hann bendir á þá staðreynd að ekki þurfi að fletta lengi í gegnum 

vísindagreinar til þess að sjá að líkamsímynd og sjálfsmynd einstaklinga sem eru virkir 

notendur tækninnar er verulega neikvæð (Teitur Guðmundsson, 2018). Segja má að sjálfið 

tengist geðheilsu einstaklinga. Á unglingsárunum er fólk viðkvæmara og því er mikilvægt á 

þeim árum að styrkja sjálfsmynd sína. Það er margt sem getur haft áhrif á sjálfsmynd á 

unglingsárunum og það þarf ekki mikið að bregða útaf til þess að hún skaðist á neikvæðan 

hátt (Simons, Capio, Adriaenssens, Delbroek og Vandenbussche, 2012). Stór partur af virkni á 

samfélagsmiðlum er eins og áður hefur verið nefnt myndbirtingar í kjölfar þeirra fylgir þörfin 

fyrir viðurkenningu og samþykki. Mikið er um að unglingar birti af sér sjálfsmyndir á 

miðlunum og í kjölfarið hefst biðin eftir því að fá „like” það er þó ekki einungis fjöldi likea 

sem skiptir máli heldur virðist líka skipta máli hversu hratt þau hrúgast inn. Í grein sem Sigrún 

Þórisdóttir sálfræðingur skrifaði og birtist í Fréttablaðinu vitnar hún í niðurstöður frá 

Rannsókn og greiningu en þær niðurstöður benda til þess að kvíði hafi aukist meðal 
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ungmenna hér á landi og þá sérstaklega meðal stúlkna. Sigrún leiðir í kjölfarið hugann að því 

hvað það sé sem ýti undir kvíða hjá ungum stúlkum í nútíma samfélagi og nefnir hún í því 

samhengi að með aukinni notkun snjallsíma séu stúlkur berskjaldaðri gagnvart höfnun. 

Sigrún nefnir síðan það vægi sem „like-in“ virðast hafa í lífi stúlkna og hve mikil áhrif fjöldi 

þeirra geti haft á sjálfsmynd þeirra. Sigrún vill meina að mikilvægt sé að setja sig í spor 

stúlknanna til þess að skilja það álag sem þær eru undir tengt samkeppni á samfélagsmiðlum, 

þar sem baráttan virðist vera bæði um útlit og vinsældir. Hún bætir svo við að það sé svo ekki 

ofan á álagið bætandi þegar fólk er farið að laga myndirnar sínar og ungt fólk miðar sjálft sig 

við mikið lagaðar myndir á miðlum eins og Instagram (Sigrún Þórisdóttir, 2018). 

 Til þess að lesendur átti sig betur á hvað mikið er birt af myndum á samfélagsmiðlum má 

til dæmis nefna að á Facebook einu og sér eru birtar 10 milljónir mynda á hverjum 

klukkutíma, þetta stanslausa streymi mynda býður ungum notendum upp á nánast 

endalausa möguleika til samanburðar (Royal Society For Public Health, 2017). Það er hlutverk 

foreldra að hjálpa unglingum sínum að byggja upp sterka sjálfsmynd og eins og sjá má hér að 

ofan skiptir miklu máli að einstaklingur byggi ekki sjálfsmynd sína á ytri viðurkenningu 

samfélagsmiðla.  

4.4 Sexting  

Sexting er hugtak sem myndað er úr orðunum „sexual” og „texting” , hugtakið er notað til 

þess að lýsa því þegar fólk sendir eða tekur þátt í kynferðislegum skilaboðum eða 

nektarmyndum. Sexting getur þá falið í sér kynferðisleg smáskilaboð í formi texta eða mynda 

þ.e. ljósmyndir sem sýna nekt eða eru byggðar á kynferðislegum undirtóni slíkar myndir eru 

gjarnan sendar í trúnaði á milli tveggja einstaklinga (Schurgin o.fl., 2011; Vodafone, e.d.). 

Eins og áður hefur komið fram einkennast unglingsárin af töluverðum breytingum og 

þroska, unglingarnir eru á þessum tíma að þróa sjálfsmynd sína og sjálfstæði. Auk þess eru 

þau að uppgötva sjálf sig sem kynverur á nýjan hátt. Með tilkomu samfélagsmiðla og þeim 

leiðum til samskipta sem þeir bjóða upp á, á hluti af þeim tilraunum og samtölum tengd 

þessu sér stað gegnum þá. Netið og samfélagsmiðlar gera unglingum kleift að vera í 

samskiptum við aðra, en veita þó ákveðna fjarlægð frá persónulegum samskiptum. Þetta 

virðist því hentug leið fyrir unglinga sem eru feimnir eða einmana til þess að prófa sig áfram í 

samskiptum við aðra. Sú hætta sem varla þarf að nefna í tengslum við þetta er að afar 

auðvelt er að afrita og dreifa slíkum skilaboðum. Þórdís Elva Þorvaldsdóttir hefur frætt 

ungmenni, foreldra og fagfólk um hugtakið Sexting. Yfirskrift fyrirlestra hennar er: Ber það 

sem eftir er. Yfirskriftin vísar í að nektarmyndir á netinu eru ekki afturkræfar. Í erindi Þórdísar 

segir hún meðal annars frá því að 88% kynferðislegs efnis fer á flakk. Þegar sendandi hefur 

sent frá sér skilaboð missir hann algjöra stjórn á skilaboðunum. 1 af hverjum 4 áframsendir 
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sexting skilaboð eða um 26%. Þórdís Elva vísar í bandaríska rannsókn til þess að gera betur 

grein fyrir hversu algengt sexting er, niðurstöður þeirrar rannsóknar voru að 54% ungmenna 

tóku á móti eða sendu slík skilaboð. Þórdís Elva kemur inn á það í erindi sínu að unglingar séu 

oftar en ekki meira en tilbúnir að ræða þessa hluti og er það reynsla hennar eftir að hafa 

haldið fyrirlestra um málefnið. Hún tekur svo til að orða að það séu allir að þessu en enginn 

sé tilbúin að ræða um það við unglingana. Hún segir að full ástæða sé til þess að ræða um 

þessi málefni við íslensk börn og unglinga og vísar hún í kjölfarið í rannsókn SAFT þar sem 

meðal annars kom fram að 9% íslenskra unglinga hafði sent mynd eða myndskeið af sér á 

einhvern sem þau höfðu aldrei hitt á s.l. 12 mánuðum (Capacent Gallup, 2013; Þórdís Elva 

Þorvaldsdóttir, 2015).  

Eins og fram hefur komið fara svona smáskilaboð og myndir gjarnan og flakk og þess 

vegna má geta þess að í kjölfar Sexting á sér stundum stað stafrænt kynferðisofbeldi þ.e. 

þegar myndum eða myndböndum sem sýna börn á kynferðislegan hátt er dreift um netið. 

Ein birtingarmynd kynferðisafbrota hefur fengið heitið nettæling. Hugtakið nettæling (e. 

Grooming) er skilgreint á síðu umboðsmanns barna sem það athæfi þegar fullorðinn 

einstaklingur leitar eftir að eiga í samskiptum við barn á netinu með kynferðisleg tengsl í 

huga. Einstaklingurinn leitast þá fyrst við að ávinna sér traust barnsins og stofnar í kjölfar 

þess til tilfinningassambands og trúnaðarsambands við það. Fullorðni einstaklingurinn 

stingur síðan upp á fundi, þar sem hann brýtur á barninu með því að þvinga það til 

kynferðislegra athafna (Umboðsmaður barna, 2007). Á málþingi um börn og samskipti á 

netinu sem haldið var 22. mars 2019 greindi Eiríkur Guðni Ásgeirsson 

rannsóknarlögreglumaður frá því, að hér á landi hefðu 8 brot sem hægt væri að flokka sem 

nettælingu átt sér stað á árunum 2016-2018 (Eiríkur Guðni Ásgeirsson, 2019). Eins og fram 

hefur komið geta afleiðingar sexting orðið alvarlegar og valdið börnum miklum skaða sem er 

óafturkræfur. Því er full ástæða fyrir foreldra að ræða þessa hluti samfélagsmiðlanotkunar í 

hreinskilni við unglinginn sinn.  

4.5 Neteinelti 

Samskipti unglinga á samfélagsmiðlum geta verið ljót og er algengt að einelti viðgangist þar. 

Það er margt svipað með einelti í samskiptum augliti til auglitis og á netinu en þó eru nokkrir 

þættir sem einkenna samskipti á netinu sem gera þá tegund eineltis oft á tíðum erfiðara 

viðfangsefni og afleiðingar þess eineltis geta verið verri. Það sem er sérstakt í þeim tilvikum 

er að gerandinn sér ekki framan í þolandann sem gerir það að verkum að gerandinn getur 

verið tilbúinn að ganga enn lengra í ofbeldinu.  

Meðal annars af þessum orsökum var verkefnið Samfélag, fjölskylda og tækni betur 

þekkt undir nafninu SAFT stofnað 2007 (Páll Biering og Guðberg K. Jónsson, 2016). Uppnefni 
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og rógburður hafa lengi verið hvimleiður vandi sem fylgir fólki í samskiptum. En með 

útbreiðslu snjallsíma og tilkomu samfélagsmiðla hefur átt sér stað breyting á því hvar, 

hvenær og hvernig rógburður og einelti á sér stað. Í rannsókn sem gerð var á vegum Pew 

Reaserach center á 743 unglingum og 1058 foreldrum sem búa í Bandaríkjunum kom það í 

ljós að 59% bandarískra unglinga hafa upplifað að minnsta kosti eina af þeim sex tegundum 

sem misnotkun á netinu er flokkuð í. Algengasta tegundin af áreiti sem unglingar verða fyrir 

á netinu er uppnefni. Í rannsókninni kom í ljós að um 42% unglingana sögðust hafa verið 

kallaðir móðgandi nöfnum á netinu eða í gegnum snjallsíma sína. Þar að auki sagði um 

þriðjungur þeirra eða 32% að einhver hefði dreift röngum sögusögnum um þá á netinu. 

Smærri hluti hafði lent í því að einhver annar en foreldri spurði stöðugt um staðsetningu 

þeirra, hverjir þeir væru og hvað þau væru að gera eða um 21%. Um 16% þeirra höfðu orðið 

fyrir líkamlegum ógnum á netinu. Þrátt fyrir að samskipti með stafrænum skilaboðum séu 

aðalleið unglinga til að byggja upp og viðhalda samböndum þá eru þau samskipti oft kveikjan 

að ýmsum vandamálum og valda foreldrum því áhyggjum. Fjórðungur þeirra unglinga sem 

svaraði rannsókninni sagðist hafa fengið kynferðislegar myndir sendar sem þeir báðu ekki 

um, en 7% segja að einhver hafi deilt af þeim kynferðislegum myndum án þeirra samþykkis 

(Anderson, 2018). 90% svarenda í þessari rannsókn telja að áreiti á netinu sé vandamál sem 

hafi áhrif á fólk á þeirra aldri og 63% segja að þetta sé stórt vandamál. Þegar unglingarnir 

voru spurðir í rannsókninni um hvernig þeim fyndist samfélagið vera takast á við neteinelti 

kom í ljós að meirihluti þeirra fannst samfélagið vera bregðast. Unglingarnir voru þó 

jákvæðari þegar litið var til þess hvernig foreldrar væru að bregðast við og var meirihluti á 

því að foreldrar væru að bregðast rétt við slíkum aðstæðum (Anderson, 2018).  

Hér fyrir ofan höfum við skoðað fimm ólík vandamál sem hafa komið upp í tengslum við 

notkun unglinga á samfélagsmiðlum. Þetta eru vandamál sem sýna okkur að 

samfélagsmiðlanotkun unglinga getur í mörgum tilfellum haft óafturkræf áhrif á andlega 

heilsu unglinganna. Þær upplýsingar undirstrika það sem hefur komið skýrt fram í mörgum 

þeim rannsóknum sem við skoðuðum hér að framan að hlutverk og ábyrgð foreldra þykir 

stórt, bæði hjá börnum og unglingum. Í næsta kafla verður kafað dýpra í ábyrgð foreldra og 

hvernig eftirlit af hálfu foreldra getur haft áhrif á notkun unglinga á samfélagsmiðlum. 
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5 Ábyrgð foreldra 

Eins og áður hefur komið fram getur það reynst foreldrum ákveðin áskorun að rækta 

hlutverk sitt varðandi það að vernda og leiðbeina þegar kemur að samfélagsmiðlanotkun 

unglinga. Snjallsímar og samfélagsmiðlar eru frekar ung tækni og því hafa foreldrar oft ekki 

mikla reynslu eða þekkingu þar sem þau ólust upp í töluvert öðru umhverfi en börnin þeirra.  

Í þessum kafla er stuðst við rannsóknir til að finna út hvað foreldrar vita um 

samfélagsmiðlanotkun unglinga í þeirra umsjá og þau samskipti sem eiga sér stað á þeim. 

Hvaða áhyggjur foreldrar hafa af notkuninni og hvernig foreldrum er ráðlagt að fylgjast með 

af hinum ýmsu sérfræðingum. Fólk sem starfar í skólum hér á landi virðist að einhverju leyti 

vera meðvitað um mikla notkun snjalltæka og samfélagsmiðla meðal barna og unglinga. Hafa 

sumir skólar af þeim ástæðum gripið til þess ráðs að banna notkun snjalltækja inn í 

kennslustundum til þess að reyna að koma í veg fyrir þau áhrif sem tækin geta haft á 

einbeitingu nemenda á skólatíma. Sveitarfélagið Fjarðabyggð tók ákvörðun um að banna 

alfarið notkun snjalltækja á skólatíma þ.e. að börnin hafa ekki aðgang að snjalltækjum sínum 

hvort sem þau eru í frímínútum eða kennslustund, tækin bíða heima. Þetta bann var 

sérstaklega sett með samfélagsmiðla í huga (Sigurður Ólafsson, 2018). Þegar unglingar í 

grunnskólum Fjarðabyggðar hafa verið spurðir út í þessar reglur benda þeir sjálfir á jákvæðar 

hliðar á borð við meira félagslíf í frímínútum og finnst þeim gott að fá þessa pásu frá stöðugu 

áreiti samfélagsmiðla því eins og einn unglingur benti á í viðtali eru miðlarnir m.a. þekktir 

fyrir að ýta undir þunglyndi meðal unglinga (N4, 2019). Úrræði skólanna minnkar verulega 

þann tíma sem börn og unglingar eyða þá í miðla á degi hverjum en svo er það undir 

foreldrum þessara barna komið að setja mörk þegar skóladeginum lýkur. Eins og áður hefur 

komið fram eru unglingsárin sá tími sem unglingar sækjast gjarnan eftir meira sjálfstæði en 

þeir eru þó ekki lausir við að þurfa á leiðsögn að halda. Því hlýtur að vera mikilvægt að 

foreldrar vandi valið á þeim aðferðum sem þeir beita við eftirlit með samfélagsmiðlanotkun 

með það fyrir augunum að traustið í sambandinu glatist ekki. danah boyd (2015) sem 

rannsakaði flókið sítengt líf unglinga í Bandaríkjunum yfir átta ára tímabil heldur því fram að 

foreldrar sem beita eftirliti jafnvel af góðum ásetningi geri sér ekki alltaf grein fyrir því að 

eftirlitið getur í einhverjum tilfellum verið kúgandi þ.e. ef að eftirlitið er farið að brjóta á eða 

ganga of nærri því einkalífi sem unglingarnir eiga rétt á. 

5.1 Uppeldishættir 

Fjölskyldan og þeir uppeldishættir sem þar ríkja hafa mótandi áhrif á hegðun og þroska ungs 

fólks. Í bókakafla eftir Ragný Þóru Guðjohnsen og Sigrúnu Aðalbjarnardóttur í bókinni Ungt 

fólk tekist á við tilveruna þar sem fjallað er um uppeldisaðferðir foreldra kemur fram að oftar 

en ekki sé vitnað til kenningar Diönu Baumrind þegar verið er að fjalla um uppeldi. Þær vísa í 
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kaflanum í erlenda rannsókn frá árinu 1996, niðurstöður þeirrar rannsóknar benda til þess að 

þær aðferðir sem foreldrar beiti við uppeldi skipti máli varðandi þroska barna þá ekki 

einungis ungra barna heldur einnig þegar þau hafa náð unglingsaldri (Ragný Þóra 

Guðjohnsen og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016).  

Uppeldishættirnir eru meðal annars flokkaðir eftir því hvernig foreldrar stjórna barninu 

sínu og hvernig skýringar foreldrar nota í samskiptum við börnin sín. Baumrind skipti 

uppeldisháttunum upphaflega upp í þrjá en Maccoby og og Martin bættu síðan fjórða 

uppeldishættinum við þeir eru því: Leiðandi, skipandi, eftirlátssamir og afskiptalausir 

(Santrock, 2016). Í kafla Ragnýjar og Sigrúnar koma þær inn á það að hugmyndafræðilegur 

grunnur kenningar Baumrind byggist á því að þeir sem búa við leiðandi uppeldishætti séu 

betur í stakk búnir til þess að taka við leiðsögn foreldra heldur en þeir sem búa við aðrar 

tegundir uppeldisaðferða. Leiðandi uppeldisaðferðir eru því taldar skila betri árangri hvað 

varðar þroska og velferð barna (Ragný Þóra Guðjohnsen og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016). 

Það kemur einnig fram hjá þeim Ragný og Sigrúnu að ýmsar rannsóknir bæði hérlendis og 

erlendis sýni fram á þetta með því að gefa sterklega til kynna að börn leiðandi foreldra standi 

betur að vígi á ýmsan hátt hvað varðar þroska en jafnaldrar þeirra sem búa við aðra tegund 

uppeldisaðferða. Rannsóknirnar hafa meðal annars leitt í ljós að þau börn sem búa við 

leiðandi uppeldi hafa betri samskiptahæfni og hafa meira sjálfstraust (Ragný Þóra 

Guðjohnsen og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016). Góð sjálfsmynd er einn þeirra þátta sem eins 

og áður hefur komið fram telst mikilvægur til þess að efla unglinga til ábyrgrar notkunar á 

samfélagsmiðlum. Rannsóknarniðurstöður hafa leitt í ljós að leiðandi uppeldishættir geti 

dregið verulega úr áhættuhegðun á netinu og séu því vænlegasta leiðin sem foreldrar geti 

farið við eftirlit (Kalmus, Blinka og Kjartan Ólafsson, 2013). Sú uppeldisaðferð sem var líklegri 

til að valda neikvæðri sjálfsmynd er afskiptalaust uppeldi en það felur í sér að foreldrar setja 

engar reglur og hafa í raun ekkert utanumhald. Það getur þá leitt til þess að unglingarnir taki 

frekar þátt í áhættusamri hegðun á samfélagsmiðlum (Santrock, 2016). Af þeim upplýsingum 

sem hafa komið fram í þessum kafla, má draga þá ályktun að þeir uppeldishættir sem séu 

vænlegastir þegar kemur að uppeldi ábyrgra einstaklinga sem geta tekið sjálfstæðar og 

upplýstar ákvarðanir séu leiðandi uppeldishættir.  

5.2 Jafnvægið milli verndunar og ofverndunar  

Að ala upp barn er vandmeðfarið verkefni og vefst það oft meira fyrir foreldrum eftir því sem 

börnin eldast. Oft reynir á hvað foreldrar telja sér rétt og skylt að gera til þess að hafa yfirsýn 

yfir líf barna sinna án þess þó að brjóta á rétti þeirra til einkalífs. Áður en gefin eru ráð til 

foreldra um barnauppeldi er ágætt að huga að því að eðlilegt uppeldi getur tekið á sig ólíkar 

myndir. Það er því ekki ein staðfest leið sem hentar í öllum tilfellum, börn geta þroskast vel 
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og eðlilega við mjög ólíkar aðstæður (Sigurður J. Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

1993).  

Það er því óhætt að vera með setninguna á misjöfnu þrífast börnin best til hliðsjónar 

þegar litið er til þeirra aðferða sem fólk beitir við uppeldi, sömu reglur og mörk virka ekki 

endilega í öllum tilfellum. Foreldrar eru almennt hvattir til þess að gera allar þær ráðstafanir 

sem þeim dettur í hug til þess að vernda börn sín gegn allskonar áhættu, þeir foreldrar sem 

eru virkir í að fyrirbyggja áhættu eru taldir vera „góðir“ foreldrar. Það að tryggja öryggi 

unglinga þýðir ekki einungis að gefa þeim verkfæri til að takast á við þær hættur sem þau 

geta orðið fyrir heldur byggir það einnig á því að kenna unglingunum að taka ekki slæmar 

ákvarðanir sem gætu haft alvarlega afleiðingar í för með sér. Í þessu samhengi er því átt við 

að jafnvægi þarf að vera á milli þess að vernda unglinga og að kenna þeim leiðir til þess að 

takast á við ljótan veruleika sem þau geta þurft að takast á við á samfélagsmiðlum. Á bakvið 

þær milljónir unglinga sem eru á netinu eru foreldrar sem reyna að fylgjast með og skilja 

hvað unglingarnir eru að gera. Foreldrarnir reyna stöðugt að skilja hvernig tæknin hefur áhrif 

á nám, þroska og félagslega þróun unglinga sá skilningur er mikilvægur til þess að vernda 

heilsu og vellíðan unglinga og samskipti innan fjölskyldunnar. Jafnvægi milli þess valds sem 

foreldrar hafa og þess að virða næði, einkalíf og sjálfstæði unglinga getur reynst erfitt. Í 

rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum kom í ljós að foreldrar vildu meira gagnsæi í notkun 

unglinga sinna á snjallsímum og neti. Margir foreldrar viðurkenndu að þeir ættu erfitt með 

eftirfylgni einfaldlega vegna þess að þekking þeirra á tækninni er lítil sem engin (Yardi og 

Bruckman, 2011). Barnasálfræðingar hafa lýst yfir áhyggjum af því að foreldrar séu of ágengir 

í eftirlitinu þ.e. að þeir séu ekki að virða það einkalíf sem unglingarnir eiga rétt á. Þeir telja að 

ef börnin upplifa að það sé fylgst stöðugt með þeim þá geti það grafið undan trausti og 

stuðlað að því að unglingarnir leyni hlutum. Sálfræðingarnir telja það líka hindra getu 

unglinganna til þess að meta áhættu og þróa sjálfstæði (Bisby, 2018). Það er því greinilegt að 

sú hárfína lína sem skilur að foreldra sem vilja aðstoða börn sín við að umgangast þessa 

miðla á sem heilbrigðastan hátt og hinna sem brjóta á rétti barna sinna til einkalífs og 

friðhelgi með eftirliti sínu er vandrötuð. Foreldrar bera því við að þekking þeirra á miðlunum 

takmarki getu þeirra til að fylgja notkun unglinganna eftir.  

5.3 Hvað vita foreldrar? 

Það má vel vera að margir foreldrar telji sig vera með það á hreinu hvað börn þeirra og 

unglingar eru að gera á netinu, veruleikinn gæti þó verið allt annar. Það sýnir t.d. rannsókn 

McAfee sem gerð var árið 2012 sem bendir til þess að börn og unglingar séu fær um að fela 

það sem þau gera á netinu fyrir foreldrum sínum. Þetta á sérstaklega við um samfélagsmiðla. 

Í rannsókninni kom í ljós að þrátt fyrir að 49% foreldra greindu frá því að hafa sótt 

öryggisbúnað til þess að fylgjast með notkuninni gerðu um 71% unglinga eitthvað til þess að 
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fela nethegðun sína, en aðeins 56% foreldra voru meðvitaðir um það (McAffe, 2012). Í 

rannsókn sem framkvæmd var af Kaspersky Lab árið 2016 komu svipaðar niðurstöður í ljós 

eða að um 44% barna og unglinga fela upplýsingar varðandi notkun fyrir foreldrum 

(Kaspersky lab, 2016). Foreldrar íslenskra unglinga virðast sömuleiðis hafa óljósar hugmyndir 

um netnotkun unglinga sinna samanber SAFT könnun sem framkvæmd var árið 2013 sem 

sýndi fram á að foreldrar unglinga hérlendis hafa oft litla sem enga hugmynd um hversu 

miklum tíma unglingar þeirra verja á netinu og hvað það er sem þau eru að gera þar 

(Capacent Gallup, 2013). Svipaðar niðurstöður komu fram í rannsókn sem gerð var árið 2011 

á netnotkun evrópskra ungmenna. Þar kom fram að lítill hópur foreldra virðist setja mörk og 

hafa reglur varðandi netnotkun og margir þeirra hafa engan grun um þann tíma sem börnin 

þeirra eyða á netinu (Livingstone, Haddon, Görzig og Ólafsson, 2011). Aldur bæði foreldra og 

unglinga virðist skipta máli þegar litið er til þeirrar þekkingar sem foreldrar telja sig búa yfir 

varðandi net og miðlanotkun. Í skýrslu sem FOSI (Family online safety institute) gaf út árið 

2014 kom meðal annars fram að 36% foreldra barna á aldrinum 14-17 ára telja sig þekkja 

netið betur en börnin sín, eftir því sem börnin voru yngri virtust foreldrarnir þó telja sig vita 

meira svo þeir foreldrar sem áttu börn undir 14 ára voru mun líklegri til að áætla að þeir 

hefðu betri þekkingu á netinu og tækninni en sitt eigið barn. Það kom líka fram að yngri 

foreldrar nánar tiltekið foreldrar á aldrinum 18-34 ára eru mun líklegri en eldri foreldrar eða 

foreldrar yfir 50 ára til þess að að segjast vita meira en börnin sjálf. Í skýrslunni kemur fram 

að 94% þeirra foreldra sem tóku þátt sagðist hafa talað við sitt barn um kosti og galla 

internetsins, aðeins 65% foreldranna greindu frá því að þeir hefðu tekið þetta samtal 

reglulega. Niðurstöðurnar sýndu einnig fram á að þeir foreldrar sem voru óöruggir með 

hæfni sína til að stjórna og setja mörk varðandi notkun barnsins voru mun ólíklegri til þess að 

taka samtalið reglulega. Í skýrslunni kom líka fram að eftir því sem börnin voru eldri þeim 

mun ólíklegra var að foreldrarnir vissu aðgangs og lykilorð á síður þeirra á netinu eða 

samfélagsmiðlum. Af foreldrum barna á aldrinum 10-13 ára sögðust 67% vera með þessa 

hluti á hreinu en aðeins 49% foreldra unglinga á aldrinum 14-17 ára sagðist hafa þessar 

upplýsingar (Hart research associates, e.d.). Af framansögðu má áætla að foreldrar telji sig 

hafa mun betri þekkingu á nethegðun barna sinna en raunin er, mikill meirihluti unglinga 

virðist fela raunverulega netnotkun sína fyrir foreldrum. 

5.3.1 Hvað segja unglingarnir um þekkingu foreldra 

Ana Homayoun blaðamaður Gulfnews spurði unglinga út í hvaða vitneskju þau teldu foreldra 

hafa á samfélagsmiðlum. Ana spurði unglingana hvort þeir teldu foreldra sína vita lítið eða 

ekkert um notkun unglinga á samfélagsmiðlum og var meira en fjórðungur svarenda sem 

taldi svo vera. Ana Homayoun höfundur greinarinnar segir að eftir að hún hafi heimsótt skóla 

víðsvegar í Bandaríkjunum sé hún staðföst á því að unglingarnir geri foreldrum sínum hærra 
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undir höfði en þau eiga skilið á þessu sviði. Þegar Ana spurði foreldra á fræðslukvöldi sem 

haldið var fyrir þá hversu margir hefðu notað forrit á borð við Snapchat og Musical.ly fóru 

ansi fáar hendur á loft. Höfundur greinarinnar tók viðtöl við unglinga um leyndarmál tengd 

samfélagsmiðlum sem unglingarnir vildu gjarnan að foreldrar sínir vissu en þau voru þó ekki 

tilbúin að deila með þeim. Einn viðmælandi nefndi að þegar foreldrarnir fjarlægja tæki á 

kvöldin, geri þeir sér ekki endilega grein fyrir hversu mörg tæki unglingurinn hefði ennþá. 

Annar viðmælandi benti á að margir unglingar ættu svokallað „ Finsta“ en eins og áður hefur 

verið talað um er það stytting fyrir orðasambandið Fake Instagram. Nokkrir viðmælendur 

bentu meðal annars á að þeir vildu gjarnan að foreldrar hjálpuðu til við að fylgjast með 

hverjir væru að fylgja þeim á samfélagsmiðlum. Einnig fyndist unglingunum gott að tala um 

þá miðla sem þeir nota mest og afhverju þeim finnst þeir skemmtilegir, þessi sami 

viðmælandi sagði að flestir foreldrar hefðu ekki hugmynd um hvað gengi á í samfélagsmiðla 

menningu þeirra (Homayoun, 2018). Eins og fram kemur hér að ofan telja unglingar foreldra 

vita takmarkað um notkun þeirra á samfélagsmiðlum.  

5.4 Áhyggjur foreldra 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að áhyggjur foreldra varðandi net og samfélagsmiðlanotkun 

barna sinna eru talsverðar. Í rannsókn sem lögð var fyrir foreldra um áhyggjur þeirra af 

netnotkun barna sinna lýstu margir foreldrar áhyggjum sínum af því að of mikil notkun 

samfélagsmiðla hefði skaðlega áhrif á hegðun barnsins síns, þau óttuðust skertan fókus, og 

að hæfni þeirra til þess að eiga í samskiptum augliti til auglitis minnkaði og að þetta myndi 

draga úr líkamlegri virkni. Rannsóknir hafa stutt þessar áhyggjur foreldra og benda þær allar 

til þess að of mikill tími við skjáinn leiði til heilsufarsvandamála bæði líkamlegra og andlegra 

svo ekki sé minnst á félagslegu vandamálin sem fylgja (Morin, 2017). Samkvæmt könnun frá 

árinu 2012 á vegum Pew Internet og American Life Project (Madden o.fl., 2013). Kom fram 

að 72% foreldra unglinga eru áhyggjufullir yfir þeim samskiptum sem unglingarnir eiga í við 

ókunnuga á netinu af þeim voru 53% sem svöruðu að þeir væru mjög áhyggjufullir yfir 

samskiptum við ókunnuga. Í skýrslunni komu líka fram annars konar áhyggjur foreldra, um 

49% foreldra voru mjög áhyggjufullir yfir hvernig unglingarnir þeirra færu með orðspor sitt á 

netinu (Madden o.fl., 2013). Í könnun Pew Research sem gerð var árið 2015 kom líka fram að 

einn af hverjum þremur foreldrum sagðist hafa haft áhyggjur af net og 

samfélagsmiðlanotkun barna sinna á árinu sem leið, mæður og feður voru þar jafn líkleg til 

þess að hafa áhyggjur (Duggan, Lenhart, Lampe og Ellison, 2015). Eins og kom fram hér að 

ofan leiddu niðurstöður könnunar á vegum Pew Research center í ljós að fjórðungur unglinga 

sem svaraði hafði fengið sendar kynferðislegar myndir, 7% unglinganna hafði líka lent í því að 

deilt hafði verið af þeim án þeirra samþykkis. Þessi reynsla snertir foreldra sérstaklega og í 

sérstakri rannsókn á þessum málefnum kom í ljós að um 57% foreldra greindu frá því að þeir 
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hafi áhyggjur af unglingum sem taka á móti eða sendi slíkar myndir, þar með talið um 

fjórðungur sem segir að þetta sé mikið áhyggjuefni (Anderson, 2018). Af þessu má sjá að 

áhyggjur foreldra eru sannarlega á rökum reistar og ættu að hvetja til enn meiri eftirfylgni 

við samfélagsmiðlanotkun unglinga. 

5.5 Afhverju reglur ? 

Samkvæmt Dr. Booker ætti enginn unglingur að hafa ótakmarkaðan aðgang að 

samfélagsmiðlum (Gordon, 2018). Það hefur komið fram hjá fræðimönnum að andleg heilsa 

stórnotenda samfélagsmiðla er oft á tíðum lakari en annarra einstaklinga. Mikilvægt er því að 

hafa reglur um notkunina og virða þær reglur sem settar eru af miðlunum sjálfum svo sem 

aldursmörk. Til eru margar rannsóknir sem benda til þess að tímastjórnun skipti máli. Því of 

mikill tími á samfélagsmiðlum geti haft gríðarleg neikvæð áhrif á andlega líðan einstaklinga. 

Flestir samfélagsmiðlar gera eins og áður sagði ráð fyrir að notendur skuli hafa náð 13 ára 

aldri áður en þeir eignast aðgang. Þrátt fyrir það eru margir foreldrar sem hleypa börnum 

sínum sem ekki hafa náð 13 ára aldri inn á samfélagsmiðla. Ef foreldrar vilja vernda barnið 

sitt og andlega heilsu þess mæla fræðimenn eindregið með því að virða reglur og viðmið 

samfélagsmiðla. Það að banna ungling að stofna aðgang þar til hann er tilfinningalega 

tilbúinn að axla ábyrgð á orðum og gjörðum er besta lausnin (Gordon, 2018). Foreldrar eru 

ekki alltaf meðvitaðir um þau aldursmörk sem miðlarnir setja sem kröfu fyrir aðgang, vegna 

þess er mikið af notendum á samfélagsmiðlum langt undir þeim aldri sem gert er ráð fyrir að 

sér þar inni (Ofcom, 2017). Það er þó líka nokkuð algengt að foreldrar séu meðvitaðir um 

aldursmörkin en séu tilbúnir að ljúga til um aldur barnsins til þess að hleypa þeim fyrr inn á 

miðlana en aldursmörkin segja til um. Sú spurning sem foreldrar ættu að spyrja sig á þeim 

tímapunkti er hvort þeir myndu leyfa barninu að ljúga til um aldur á öðrum forsendum? Um 

leið og foreldrar gera slíkt verða unglingarnir meðvitaðir um að það er í lagi að brjóta reglur 

þegar það hentar. Öryggi er mikilvægt og það er ástæða fyrir því að reglurnar eru settar í 

fyrsta lagi. Foreldrar ættu því frekar að leyfa viðeigandi forrit og leiki en að hleypa börnum 

undir aldri á samfélagsmiðla sem einungis eru ætlaðir 13 ára og eldri (O'Keeffe og Schurgin, 

2016). Sá tími sem unglingar eyða á samfélagsmiðlum og að bera sig saman við áhrifavalda á 

samfélagsmiðlum geta haft neikvæð áhrif á geðheilsu þeirra. Rannsókn var gerð sem 

rannsakaði tengsl milli foreldraeftirlits sem beindist að því að fylgjast með þeim tíma sem 

börnin eyða á samfélagsmiðlum og andlegrar heilsu unglinganna. Megin niðurstaðan var sú 

að unglingar sem eiga foreldra sem fylgjast vel með tíma sem þau eyða á samfélagsmiðlum 

eru gjarnan með betri andlega heilsu (Fardouly o.fl., 2018). Að framansögðu er ljóst að reglur 

eru mikilvægar og eftirlit foreldra ekki síður enda má telja að það stuðli að meiri og betri 

samskiptum foreldra og unglinga. 
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5.6 Hvað eru foreldrarnir að gera? Hvers konar eftirlit? 

Eftir að hafa skoðað það sem kemur fram hér að ofan er þörf á að kynna sér hvað foreldrar 

eru í raun að gera til þess að fylgjast með. Foreldraeftirlit tengt samfélagsmiðlum vísar til 

þeirra verkefna sem beinast að því að hafa umsjón með eða ræða um miðlanotkun 

unglingsins. Ýmsir þættir hafa áhrif á þær leiðir sem foreldrar beita við eftirlit svo sem 

þekking foreldra á þeim miðlum sem unglingar nota.  

Þeir sem skrifa um eftirlit foreldra með unglingum á samfélagsmiðlum skrifa gjarnan um 

tvær ólíkar aðferðir sem verða hér eftir kallaðar takmarkandi eftirlit (Restricitive media 

monitoring) og virkt eftirlit (Active media monitoring). Í rannsókn sem Padilla Walker og fleiri 

gerðu á foreldraeftirliti og áhrifum þess segja þau frá þessum mismunandi aðferðum. 

Takmarkandi eftirlit felur þá í sér að foreldrar setja reglur og viðmið um miðlanotkun. 

Reglurnar snúa þá til dæmis að þeim tíma sem eytt er á miðlunum og því efni sem skoðað er. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á ýmsa jákvæða þætti tengda slíku eftirliti sem dæmi sýndi 

rannsókn fram á að þegar foreldrar setja reglur og reglugerðir um miðlanotkun, eyða börn 

gjarnan minni tíma á miðlum og eru líka ólíklegri til þess að taka þátt í óæskilegri hegðun á 

netinu. Þrátt fyrir þessa jákvæðu þætti sem rannsóknir hafa sýnt fram á eru einnig 

rannsóknir sem sýna fram á neikvæð áhrif slíks eftirlits og þá sérstaklega þegar um er að 

ræða unglinga. Í rannsókn sinni vísa Padilla og félagar meðal annars í rannsókn Sasson og 

Mesch frá árinu 2014 um að slíkt eftirlit geti haft í för með sér aukna áhættuhegðun á 

netinu. Auk þess koma fram vísbendingar um minnkandi samkennd og hættu á 

andfélagslegri hegðun (Padilla-Walker, Coyne, Kroff og Memmot-Elison, 2018). 

Virkt foreldraeftirlit er notað til þess að efla gagnrýna hugsun og kenna ungu fólki að 

umgangast miðla. Það eftirlit á sér fyrst og fremst stað í gegnum samtal. Foreldrar eiga þá 

samtöl um miðlana frá ýmsum sjónarhornum og fræða um tilgang miðla og hluti á borð við 

auglýsingar (Gentile, Reimer, Nathanson, Walsh og Eisenmann, 2014; Padilla-Walker o.fl., 

2018). Rannsóknir hafa sýnt að þeir unglingar sem búa við þessa tegund eftirlits eru til 

dæmis ólíklegri til þess að deila viðkvæmum persónu upplýsingum á sína samfélagsmiðla 

(Liu, 2012). Ein aðferð við eftirlit sem sumir foreldrar hafa kosið að nota er sú að foreldrar ná 

í smáforrit (e.app) í sinn síma sem gerir þeim kleift að fylgjast með öllu sem unglingurinn 

gerir í sínum síma (Khurana o.fl., 2015). Nýlegar rannsóknir á unglingum og tækni sýna að 

foreldrar unglinga eru í senn styðjandi og á varðbergi gagnvart netnotkun og 

samfélagsmiðlanotkun. Margir foreldrar segjast taka virkan þátt í eftirliti með hegðun 

unglinganna á netinu einnig hafa foreldrar átt í samræðum við unglinga um hvað sé við hæfi 

og hvað ekki að deila á netinu (Duggan o.fl., 2015). Í skýrslu Common sense media frá árinu 

2015 kemur fram að meirihluti unglinga segja að foreldrar þeirra hafi rætt við þá um örugga 

netnotkun 86% unglinga greina frá því, að foreldrarnir hafi átt við þá samtal um ábyrga 
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hegðun á netinu. Þrátt fyrir þetta eru ekki allir foreldrar sem vita hvað á sér stað á 

samfélagsmiðlum barna sinna. Af þeim unglingum sem nota samfélagsmiða segir um 

þriðjungur unglinganna að foreldrar þeirra viti mikið hvað þau geri á miðlum eins og 

Facebook og Instagram. Annar þriðjungur segir foreldra sína vita eitthvað um þessa miðla og 

hvað fer fram þar. Aftur á móti segir þriðjungur aðspurðra að foreldrar þeirra viti lítið eða 

ekkert um það sem fram fer á miðlunum (Rideout, 2015). Í rannsókn Saritu Yardi kom fram 

að foreldrum barna finnst auðveldara að setja reglur varðandi kvöldnotkun áður en börnin 

ná unglingsaldri, það sé mun erfiðara að framfylgja reglunum eftir því sem börnin verði eldri. 

Þeir foreldrar sem prófað höfðu tækni til þess að sía, útiloka eða fylgjast grannt með notkun 

unglinga greindu frá því að þeim fyndist sá möguleiki við eftirlitið íþyngjandi og árángurslaus 

(Yardi og Bruckman, 2011). 

5.7 Hvernig er eftirliti háttað? 

Hérlendis hafa verið gerðar rannsóknir á eftirliti foreldra á netnotkun unglinga sinna og í 

einni þeirra sem framkvæmd var á vegum SAFT kom meðal annars í ljós að 20% unglinga í 

efstu bekkjum grunnskóla nánar tiltekið 9. og 10. bekk eiga foreldra sem sett hafa takmark á 

þann tíma sem unglingarnir verja á netinu. Það var lítil prósenta unglinga sem ekki höfðu 

fengið nein mörk til að fara eftir en það var þó um 6% unglinga í 9. Bekk og 7% unglinga í 10. 

Bekk (Capacent Gallup, 2013).  

Í könnun á eftirliti foreldra með netnotkun barna sinna sem framkvæmd var í 

Bandaríkjunum var spurt út í aðferðir við eftirlit og var svörunin í þeirri könnun sem hér 

segir, 61% foreldra sagðist hafa skoðað þær síður sem unglingurinn heimsækir, 60% foreldra 

sagðist hafa skoðað prófíl unglingsins á samfélagsmiðlum og 56% foreldra sögðust hafa 

vingast við eða fylgt unglingum á samfélagsmiðlum. Þá sögðust 35% foreldra vita lykilorð á 

allavega einum af þeim samfélagsmiðlum sem þeirra barn er notandi á. Samkvæmt þessari 

könnun er lítill hluti foreldra sem nýtir sé hugbúnað til þess að útiloka, sía eða fylgjast náið 

með gjörðum unglingsins. Aðeins 16% foreldra sögðust vera með slíkan hugbúnað sem 

takmarkaði notkun unglinga á samfélagsmiðlum. Það kom einnig fram að foreldrar treysta 

meira á eigið innsæi og samskipti við unglingana heldur en slíkan búnað til þess að fylgjast 

með notkun unglinganna (Anderson, 2016).  

Til þess að foreldrar séu færir um að hjálpa unglingum að stjórna notkun sinni á 

samfélagsmiðlum verða foreldrar að vera samkvæmir sjálfum sér og fylgja boðum og 

bönnum eftir og hafa mörkin skýr. Foreldrar þurfa vera fyrirmynd í þessu líkt og öðru, 

unglingar veita notkun foreldra sinna eftirtekt Samskipti eru lykilþáttur í uppeldi það er 

nauðsynlegt að börnin finni að samskiptin séu „góð“ þ.e. að foreldrarnir lagi samtöl að aldri 

og þroska barna og foreldrarnir séu skýrir. Það eykur líkur á því að unglingarnir leyti til 



31 

foreldra sinna ef þeir upplifa einhver vandamál. Það er hlutverk foreldranna að tryggja að 

samskiptaleiðin sé alltaf opin. Eins og áður sagði skiptir miklu máli að foreldrarnir séu 

fyrirmynd og sýni börnunum hvernig hægt sé að vera ótengdur og eyða tíma sínum í annað 

en snjallsímana. Mikilvægast er að setja grunnreglur varðandi notkun samfélagsmiðla til 

dæmis reglur sem snúa að þeim tíma sem nýttur er í samfélagsmiðla og skjánotkun að sá tími 

sé takmarkaður (O'Keeffe og Schurgin, 2016; Treyvaud, e.d.) 

5.8 Aðferðir sem virka að mati fagaðila 

Það eru margar og mismunandi skoðanir á því hvernig eftirlit virki best og hafa margir 

fagaðilar sett fram skoðanir sínar auk þess sem gerðar hafa verið rannsóknir á því með hvaða 

hætti foreldraeftirliti sé best háttað. Í rannsókn Khurana o.fl. frá árinu 2015 kemur fram að 

virkni þeirra aðferða sem foreldrar beita við að vernda unglinga veltur á ýmsum þáttum, þar 

á meðal skiptir aldur unglinga og foreldra máli, einnig skipta gæði þeirra samskipta sem 

foreldrar og unglingurinn eiga miklu máli.  

Foreldraeftirlitið þarf að vera gagnvirkt ferli sem leiðir til meiri vitundar hjá foreldrunum um 

hvað barnið aðhefst. Rannsóknir hafa greint frá því  að foreldraeftirlit sé verndandi þáttur 

fyrir unglinga, því skortur á eftirlitinu er alvarlegur áhættuþáttur fyrir áreiti á netinu (Khurana 

o.fl., 2015). Ef litið er til fagaðila og þeirra ráðlegginga þá eru þeir flestir samhljóma um þá 

þætti sem þurfa að vera til staðar í eftirlitinu til þess að foreldrar geti tryggt öryggi barna 

sinna. Hrefna Sigurjónsdóttir framkvæmdarstjóri Heimilis og skóla benti til dæmis á í erindi 

sínu Lífið er læk sem haldið var á Morgunverðafundi Advania árið 2015 að foreldrar ættu að 

byrja sem fyrst að ræða um snjalltækjanotkun við börnin sín svo samtalið verði eðlilegt. 

Hrefna nefnir að foreldrar þurfi að vera fyrirmyndir það skipti meira máli hvað þeir gera 

heldur en hvað þeir segja. Hrefna nefndi gagnrýna hugsun sem mikilvægan þátt í að kenna 

unglingum og börnum að umgangast samfélagsmiðla. Hún lagði áherslu á að ekki sé gerð of 

mikil aðgreining á netheimi og raunheimi heldur gildi sömu reglur á netinu og í almennum 

samskiptum augliti til auglitis. Hrefna segir reglur og mörk vera lykilinn að því að öryggi 

barnanna sé tryggt hún bendir á að samstarf milli foreldra um reglur skili árangri og foreldrar 

þurfi að passa að vera óhræddir við að setja mörk (Hrefna Sigurjónsdóttir, 2015).  

Svipuð ráð voru gefin í bæklingi sem Heimili og skóli gaf út árið 2014 en þar segir að 

grunnirinn að rafrænu uppeldi sé að vera til staðar, kynna sér hvað börnin eru að gera og 

eiga opinská samtöl um hvað sé í lagi (Heimili og skóli, 2014). Í bæklingi sem Vodafone gaf út 

árið 2014 um stafrænt uppeldi er grein eftir Sigríði Sigurjónsdóttur sálfræðing, hennar ráð til 

foreldra snúa að því hvernig foreldrar geta verið vakandi fyrir einkennum nettælingar og 

svipa þau ráð mjög til annarra ráða varðandi stafrænt uppeldi. Hún segir foreldra þurfa 

byggja upp traust, hlusta á börnin sín og ekki bregðast of harkalega við, því þá bjóði foreldrar 
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þeirri hættu heim að traustið glatist. Sigríður bendir á að foreldrar ættu að upplýsa sig sjálfir 

hmeð því að sýna notkun barna sinna áhuga og fylgjast með hvað netið hefur upp á að bjóða 

(Vodafone, 2014). Sami undirtónn er í flestum þeim ráðum sem foreldrum eru gefin og er 

áherslan oftast á samskipti og traust. Þeir fagaðilar sem starfa með börnum hérlendis taka 

eftir neikvæðum áhrifum samfélagsmiðla á svefn og sjálfsmynd og þá sérstaklega með tilliti 

til samanburðar og bið eftir ytri viðurkenningu. Fagaðilar eru sammála um að foreldrar þurfi 

að vera ákveðnari í að stöðva notkun miðla á kvöldin (Sterkari út í lífið, e.d.-a). Þessi ráð til 

foreldra ríma vel við þau vandamál sem talað hefur verið um að geti komið upp við 

samfélagsmiðlanotkun unglinga. Misræmi virðist vera á þeirri þekkingu sem foreldrar telja 

sig hafa og því sem unglingar þeirra telja þá vita um samfélagsmiðlanotkun unglinganna. 

Mikilvægt virðist vera að foreldrar þori að setja mörk og séu tilbúnir að leggja sig fram um að 

fylgjast með hvað unglingarnir aðhafst á samfélagsmiðlum. Foreldrar þurfa að eiga kost á 

upplýsingum og fræðslu sem sýnir raunverulega þann veruleika og og miðla sem unglingar 

þeirra eru að nota hverju sinni. 
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6 Hvaða fræðsla er í boði fyrir foreldra um þessi málefni 

Foreldrar bera eins og áður hefur verið nefnt ábyrgð á því að leiðbeina börnum sínum, þar 

eru samfélagsmiðlar engin undantekning. Þekking foreldra á samfélagsmiðlum er 

grundvallaratriði til þess að þeir geti leiðbeint unglingunum og veitt notkun unglinganna 

aðhald. Eins og fram hefur komið greina foreldrar frá því í rannsóknum að þeim reynist oft 

erfitt að setja mörk og hafa eftirlit einfaldlega vegna þekkingaleysis á nýmiðlum. Í rannsókn 

sem gerð var í Bandaríkjunum greindu foreldrar frá því að þeim veitti ekki af stuðningi og 

samvinnu frá samfélaginu til þess að skilja betur þá miðla sem unglingar nota (Yardi og 

Bruckman, 2011). Stuðningur við foreldra getur verið ýmis konar og komið úr ýmsum áttum. 

Á netinu geta foreldrar fundið ýmsar ráðleggingar og fræðslu sem snúa að uppeldi í 

miðlavæddu samfélagi og hvernig best sé að snúa sér í því að fylgjast með og setja mörk. Hér 

á landi eru það fyrst og fremst samtök á borð við Barnaheill og Heimili og Skóla sem standa 

fyrir slíkri fræðslu, á vegum samtakanna vinnur mikið af fólki bæði faglærðu og ófaglærðu. 

Einstaka skólar hafa lagt sig fram við að fá til sín fyrirlesara frá  ofangreindum samtökum til 

þess að fræða foreldra og kennara um nýmiðla og samskipti unglinga á þeim. Margar 

vefsíður eru í boði og þá sérstaklega síður samtaka í Bandaríkjunum t.d. Common sense 

media og Family online safety institute með alls konar fræðslu varðandi skynsamlega notkun 

samfélagsmiða og snjalltækja. Á þeim síðum er ekki einungis að finna staðreyndir og 

kynningu á miðlunum sjálfum heldur er mikið um að foreldrar séu að miðla sinni reynslu af 

uppeldi unglinga tengt notkun samfélagsmiðla.  

6.1 Barnaheill 

Barnaheill – Save the children á Íslandi eru hluti af alþjóðasamtökum Save the children sem 

stofnuð voru árið 1919 og vinna þau að réttindum og velferð barna með barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna að leiðarljósi (Barnaheill, e.d.). Barnaheill hefur unnið markvisst með 

netöryggi barna í áraraðir og hafa samtökin lagt sig fram um að fræða foreldra um hvernig sé 

best að snúa sér í þeim málefnum. Samtökin vinna gjarnan í samstarfi við önnur samtök um 

þessi málefni, á heimasíðu þeirra má finna ábendingarhnapp sem er ætlaður til þess að 

tilkynna um ólöglegt efni á netinu sá þáttur er meðal annars unninn í samstarfi við 

ríkislögreglustjóra. Verkefnastjóri Barnaheilla Margrét Júlía Rafnsdóttir segir að foreldrar 

þurfi að vera óhræddir við að setja börnunum mörk og hreinlega kenna þeim á 

samfélagsmiðlana. Hún bendir jafnframt á að lítið gagn sé fyrir foreldra að banna miðla 

alfarið. Hún segist kannast við það að foreldrar sem halda að þeir séu með allt á hreinu 

varðandi samfélagsmiðla en séu það ekki endilega. Því sé mikilvægt að foreldrarnir séu sjálfir 

notendur á miðlunum og viti um hvað þeir eru að tala (Alma Ómarsdóttir, 2017).  
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6.2 Heimili og Skóli  

Heimili og skóli- landssamtök foreldra eru frjáls félagasamtök sem starfa óháð 

stjórnmálaflokkum og trúfélögun. Samtökin veita ýmis konar ráðgjöf til foreldra og 

foreldrasamtaka. Samtökin standa fyrir útgáfu á tímariti ásamt því gefa þau út ýmis konar 

efni um foreldrastarf. Samtökin reka einnig SAFT sem er vakningarátak um örugga 

tækninotkun barna og unglinga á Íslandi (Heimili og skóli landssamtök foreldra, e.d.)  

SAFT hefur staðið fyrir virku starfi með útgáfu á fjölbreyttu námsefni auk þess hafa samtökin 

boðið upp á fjölda fyrirlestra um netið og nýmiðla fyrir nemendur, foreldrafélög, skólaráð, 

kennara og félagasamtök (SAFT, e.d.-b). Ásamt því að styðja við jákvæðar hliðar og sporna 

við neikvæðum hliðum netmiðla er átakinu ætlað að byggja upp sameiginlegan evrópskan 

þekkingarsjóð sem nota má til að efla forvarnarstarfsemi á þessu sviði. Í meginatriðum má 

skipta starfi SAFT upp í fjóra þætti í fyrsta lagi má nefna reglubundnar hringferðir um landið 

með borgarafundum, jafningjafræðslu, foreldrafundum og fundum með kennurum og 

skólastjórnendum, Í öðru lagi útgáfa bæklings um einelti árið 2009 og 2013 sem dreift var til 

allra grunnskóla, Í þriðja lagi útgáfa námsefnis og námsbókar um eineltismál og í fjórða og 

síðasta lagi fjölmiðla og auglýsingaherferðir. Samtökin hafa á síðustu árum staðið fyrir 

landskönnun á fjögurra ára fresti fyrir nemendur 4. og 10. bekkjar til þess að kanna 

netnotkun barna og unglinga (Páll Biering og Guðbergur K. Jónsson, 2016). Í handbókinni 

Börn og miðlanotkun sem gefin var út af fjölmiðlanefnd, SAFT og heimilis og skóla fyrir 

foreldra barna á grunnskólaaldri er fjallað um ýmislegt sem gagnlegt er fyrir foreldra að hafa 

í huga þegar börnin nota netið og nýmiðla. Í handbókinni kemur meðal annars fram að 

samtal skili ávallt betri árangri en að vera stöðugt að gagnrýna og sýna yfirgang. Börn hafa 

rétt á að segja sína skoðun. Ef þær reglur sem foreldrar setja um samfélagsmiðla eru of 

strangar þá er hætt við að börnin verði hvekkt og hiki við að biðja um aðstoð síðar. Traust og 

góð samskipti eru eins og áður sagði lykilatriði eigi samfélagsmiðlanotkun barnsins að vera 

eins örugg og hægt er (SAFT, e.d.-a)  

6.3 Sterkari út í lífið 

Þann 19 mars 2019 var haldið málþing sem bar heitið Sterkari út í lífið og var það farið yfir 

þætti sem geta stuðlað að sjálfsmynd barna og unglinga. Sami hópur og stóð fyrir málþinginu 

opnaði síðan síðuna Sterkari út í lífið markmið vefsins er að auka aðgengi foreldra að efni 

sem hægt er að nota heima við til að styrkja sjálfsmynd. Efninu á vefnum er ætlað að 

auðvelda samtöl um ýmislegt sem snýr að því að styrkja sjálfsmyndina. Á vefnum er að finna 

efni undir heitinu „Verkfærakistan“ þar eru aðgengileg ýmis verkefni sem foreldrar geta 

notað til þess að efla börnin sín. Í verkfærakistunni finna foreldrar verkfæri flokkuð eftir aldri 

barna. Fyrir unglingastig er að finna fræðslu um hvernig efla má gagnrýna hugsun og verkefni 
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tengt því frá Jóhanni Björnssyni heimspekingi. Þar kemur fram að ekki sé hægt að stöðva 

miðla á borð við Instagram heldur sé leiðin að styrkja sjálfsmynd barna þannig að þau séu 

betur í stakk búin að vinna með þær myndir sem þau sjá á miðlinum. Framkvæmdarhóp 

vefsins skipa fagaðilar úr ýmsum áttum ber þar helst að nefna sálfræðinga, félagsráðgjafa og 

náms og starfsráðgjafa. Vefurinn er unnin í samvinnu við ýmis samtök á borð við SAFT og 

Heimili og skóla sem nefnd hafa verið hér að ofan (Sterkari út í lífið, e.d.-b). 

6.4 Common Sense media 

Common sense media eru samtök sem eru ekki rekin í hagnaðarskyni þau leggja áherslu á 

velferð barna og unglinga á netinu. Þau sérhæfa sig í að hjálpa börnum að dafna og þroskast í 

heimi miðla og tækni. Samtökin leggja sig fram við að styrkja foreldra og kennara með því að 

veita upplýsingar og ráð varðandi nýjungar, með það að markmiði að hjálpa þeim að láta 

tækni og miðla hafa jákvæð gildi í lífi barna. Á vefsíðu samtakanna má finna ýmsar 

niðurstöður eða skýrslur sem unnar hafa verið upp úr rannsóknum tengdum notkun á 

samfélagsmiðlum og tækni. Einnig er mikið af ráðum og leiðarvísum til þess að auðvelda 

uppalendum hlutverk sitt (Common sense media, e.d.) 

6.5 Family Online Safety Institute 

Á vefsíðu stofnunarinnar kemur fram að netöryggi varði alla allt frá börnum upp í ömmur og 

afa. Hlutverk samtakanna er fyrst og fremst að fræða uppalendur með það að markmiði að 

gera netið að öruggari stað. Ein af aðalleið þeirra til þess er að halda árlega ráðstefnu einnig 

standa samtökin fyrir umræðuvettvang þar sem rætt er um framfarir á sviði öryggismála á 

netinu. Eitt verkefni stofnunarinnar er kallað „How to be a good digital parent “ og er hægt 

að nálgast mikið af gagnlegu efni á vefsíðu þeirra um öryggisatriði sem gott er fyrir foreldra 

að hafa í huga. Stofnunin gaf meðal annars út rafbók sem er frí fyrir foreldra til niðurhals 

með allskonar gagnlegum upplýsingum varðandi öryggi og eftirlit foreldra (Family online 

safety institute, e.d.). Eins og fram kemur hér að ofan má sjá að mörg félagasamtök hér á 

landi sem og erlendis bjóða ráðleggingar til foreldra hvað varðar örugga netnokun barna 

þeirra. Það segir okkur kannski fyrst og fremst hversu alvarleg ógnin er við eðlilega þróun 

sjálfsmyndar unglinga að mati fræðimanna og hvað verkefni foreldra er viðamikið í þessum 

þætti uppeldisins. 
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7 Niðurstöður og umræða  

Markmið ritgerðarinnar var þríþætt í fyrsta lagi að kanna hvað rannsóknir segðu um eftirlit 

foreldra með notkun unglinga á samfélagsmiðlum. Nánar tiltekið hvað foreldrar væru að 

gera til þess að fylgjast með, hvað unglingarnir segðu um þekkingu foreldra og eftirlit og 

hvað álitsgjafar sem hafa málefni barna og unglinga að atvinnu segja. Í öðru lagi var að kanna 

hvað foreldrar vissu um hættur sem tengjast notkun unglinga á samfélagsmiðlum. Í þriðja 

lagi að kanna hvernig foreldrafræðsla gæti stutt við foreldra unglinga í tengslum við notkun á 

samfélagsmiðlum þá með aðalfókus á að kanna hverjir væru að bjóða upp á fræðslu til 

foreldra, hvaða aðferðir væru að virka við eftirlit og hvað fagaðilar mæltu með að foreldrar 

gerðu. 

Samfélagsmiðlar hafa í gegnum tíðina öðlast sífellt meira vægi í lífi fólks og ekki síst 

unglinga. Þrátt fyrir að samfélagsmiðlar geti haft í för með sér ávinning fyrir notendur þá 

hafa raddir um neikvæð áhrif þeirra verið háværari, þá sérstaklega þegar litið er til notkunar 

unglinga á þeim. Unglingsárin eru tími þroska og breytinga og eru unglingar sérstaklega 

viðkvæmir fyrir þrýstingi af hálfu jafningja á þeim árum. Hröð þróun og nýir miðlar hafa 

skapað áskoranir fyrir uppalendur í að fylgjast með og setja mörk tengd notkun unglinga. 

Þær rannsóknir sem vitnað er til hér að framan benda til þess að foreldrar beiti ýmsum 

aðferðum við að fylgjast með net og samfélagsmiðlanotkun unglinga sinna. Aðferðirnar eru 

allt frá því að eiga regluleg samtöl um samfélagsmiðla og áhrif þeirra yfir í að hreinlega 

„njósna “um allt það sem unglingar gera á miðlum með þar til gerðum forritum. 

Foreldraeftirlitinu hefur verið skipt upp í tvær megingerðir og er talað um þær sem virkt eða 

takmarkandi eftirlit sú aðferð sem rannsóknir hafa leitt í ljós að virki betur fyrir foreldra að 

beita á börn sín á unglingsaldri er virka eftirlitið sem byggir á samtölum og útskýringum. Þá 

virtist takmarkandi eftirlit virka betur þegar börn voru yngri. Eins og fram hefur komið hafa  

niðurstöður ýmissa rannsókna leitt í ljós að meirihluti foreldra er frekar hlynntur aðferðum 

sem bjóða uppá samtöl og traust á milli foreldra og unglinga. 

Aðferðirnar sem foreldrar beita virðast samkvæmt rannsóknum fyrst og fremst byggja á 

samtali við unglinga. Þeir foreldrar sem voru óöruggir með sig í þessum þætti uppeldisins 

voru ólíklegri til þess að taka samtalið reglulega. Það kom líka fram að nokkuð hátt hlutfall 

foreldra virtist skoða þær síður sem unglingar heimsækja, rétt rúmur helmingur foreldra sem 

tók þátt í rannsókn sagðist hafa skoðað prófíla á samfélagsmiðlum unglingsins svipað hlutfall 

foreldra hafði vingast við eða fylgt unglingum á samfélagsmiðlum (Anderson, 2016). Í viðtali 

við unglinga í Bandaríkjunum um þekkingu foreldra og eftirlit þeirra með 

samfélagsmiðlanotkun greindu unglingar frá því að þeir vildu gjarnan fá hjálp við að fylgjast 

með hverjir væru að fylgja þeim á samfélagsmiðlum. Unglingarnir voru til í að deila með 

fréttamanni ýmsum þáttum sem þau vildu óska að foreldrar sínir vissu um samfélagsmiðla 
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(Homayoun, 2018). Það má því áætla út frá því sem unglingarnir sögðu að þau vilji eftirlit af 

hálfu foreldra, þau kjósa að foreldrar ræði við þau um samfélagsmiðla og að þeir leggi sig 

fram við að kynna sér menningu þeirra á samfélagsmiðlunum. Skýr rammi og góð samskipti 

foreldra og unglinga minnka líkur á áhættuhegðun unglinga og að þau verði fyrir þeim 

neikvæðu áhrifum sem miðlarnir geta haft í för með sér. Óöryggi og þekkingarleysi foreldra 

virðist skipta miklu þegar kemur að því hvernig eða hvort þau fylgjast með 

samfélagsmiðlanotkun unglinga. Foreldrar hafa greint frá því í rannsóknum að þeim finnist 

þekkingaleysi sitt á samfélagsmiðlum skapa erfiðleika við að setja mörk og taka samtöl við 

unglinga um samfélagsmiðlanotkun þeirra. Foreldrar óska því eftir stuðningi frá samfélaginu 

til þess að fræðast um það hvernig best er að snúa sér. Fræðslan getur þá til að mynda stutt 

foreldra í að beita ekki kúgandi og ósanngjörnum aðferðum þegar kemur að eftirliti á 

samfélagsmiðlum. Foreldrar geta leitað víða til þess að valdefla sig í hlutverki sínu sem 

uppalendur á tímum snjalltækni. Þegar allt kemur til alls virðast traust og góð samskipti milli 

foreldra og unglinga lykillinn í eftirlitinu samkvæmt fræðimönnum. 
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8 Lokaorð 

Í ritgerðinni hefur komið fram að eftirlit foreldra með samfélagsmiðlanotkun unglinga er 

mikilvægt. Foreldrar þurfa á stuðningi frá samfélaginu að halda til þess að skilja þá menningu 

sem unglingar nú til dags lifa og hrærast í á samfélagsmiðlum. Eftirlit foreldra hefur lítið sem 

ekkert verið rannsakað hér á landi og væri áhugavert að sjá niðurstöður úr slíkri rannsókn 

það er að segja hvað foreldrar hérlendis eru fyrst og fremst að gera til þess að fylgjast með. 

Einnig væri áhugavert að sjá hvort foreldrum hér á landi þyki fræðsla um nýmiðla og uppeldi 

unglinga tengt þeim ábótavant. En fyrst og fremst þarf að undirstrika mikilvægi þess að 

foreldrar byggi upp jákvæð og góð samskipti við börn sín allt frá upphafi þannig að þegar 

komið er að völundarhúsi unglingsáranna eigi þeir traust barna sinna. Þannig geta þau 

óhrædd rætt og leitað leiðsagnar foreldra sinna um örugg samskipti á samfélagsmiðlum. 
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