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Útdráttur 

Greind voru ýmis gögn er varðar hættur sem börn lenda í á netinu og tíðni þeirra. Gögnin voru 

borin saman við þekkingu forleldra frá sama tíma til að sjá hversu algengt það var að foreldrar 

viti ekki hvað barn þeirra upplifði á netinu. Rannsóknir voru greindar til að fá dýpri skilning um 

hverja hættu fyrir sig og gamlar rannsóknir bornar saman við nýjar til að fá hugmynd um 

þróunina. Skoðað var hver þekking og færni kennara var til að sinna kennslu barna um öryggi á 

netinu og hvernig það virkaði. Einnig var þekking kennara skoðuð í dag og þá hvort þeir eru 

tilbúnir til að takast á við verkefnið. Niðurstöður tengdar þekkingu foreldra benti til að þá vantaði 

oft þekkingu á hvað börnin gerðu og hvaða bjargráð þeir hefðu. Auk þess kom í ljós að þegar 

barn eldist höfði uppeldisaðferðir meiri áhrif á hvern hátt barn hagaði sér á netinu en reglur og 

takmarkanir. Kennarar hafa almennt vilja til að tengja tækni og kennslu saman og skólinn er 

mjög heppilegur staður til að taka öryggiskennslu á netinu þar, en ýmislegt virðist benda til að 

kennara skorti þekkingu eða búnaði til að sinna henni. 
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Abstract 

Various data were analyzed regarding the dangers that children encountered online and their 

frequency. The data was compared with parental knowledge from the same time to see how 

common it is that parents do not know what their children experienced online. Researches were 

analyzed to gain a deeper understanding of each risk individually and old research were 

compared with new ones to get an idea of the development. The knowledge and skills of the 

teacher were examined on how to teach children about online safety and how it worked. 

Teachers' knowledge was also examined today and whether they are willing to deal with the 

project. Findings related to parents' knowledge indicated that they often lacked knowledge of 

what the children did and what protection they had. In addition, it was found that as a child grew 

older, parenting methods had a greater impact on how a child behaved online than rules and 

restrictions. Teachers generally want to connect technology and teaching, and the school is a 

very suitable place to practice online security education, but there are some indications that 

teachers lack the knowledge or equipment to handle it. 
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Formáli 
Hluti af námsferli mínum í Háskólanum á Bifröst er þessi 14 eininga ritgerð. Á meðan námið 

stóð yfir varð ég hugsi um hvert tæknin stefndi og á hvern hátt við hugsum um börn í því 

samhengi. Ég hef fengið margar fyrirspurnin um börn, netið og tölvur sem tengjast ýmsum 

vandamál sem varð til þess að ég velti stöðunni í samfélaginu fyrir mér um þessa þætti. Þar sem 

nám mitt og þekking sem kerfisstjóri á samleið með því námi sem ég er að ljúka var augljóst að 

ritgerðin mín myndi fjalla um börn, tækni, Internetið og hættur. 

Leiðbeinandi minn Sævar Ari Finnbogason fær bestu þakkir fyrir leiðsögnin, 

þolinmæðina, skilning á aðstæðum mínum á meðan skrifin stóðu yfir og kennslu í gengum 

námsárin. 

Móðir mín, Helga Dögg Sverrisdóttir, fær bestu þakkir fyrir yfirlesturinn og aðra yfirferð 

á ritgerðinni. 
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1. Inngangur 

Í ritgerðinni verður farið yfir á hvern hátt börn sjá og nota netið og þau tæki sem þau hafa aðgang 

að. Farið verður yfir helstu hættur og greint hve algengt er að börn lendi í þeim ásamt því að rýna 

í hverja hættu fyrir sig. Skoðað verður hve mikla þekkingu uppaldendur hafa á því sem börn þeirra 

gera á netinu. Hversu vel og mikið fylgjast uppalendur með hvað börn gera á netinu? Sinna 

uppalendur fræðslu um þær hættur sem verða á vegi barna á netinu og hvernig tekst þeim að takast 

á við þær? Að lokum verða svörin, við spurningunum, notuð til að leggja mat á hvort uppalendur 

barna séu meðvitaðir um á hvern hátt er best að tryggja öryggi barna á netinu.  Því verður farið 

eftir því að svara hvort þeir sem koma að uppeldi barna séu meðvitaðir um hvernig eigi að tryggja 

öryggi þeirra á netinu? 

Tæknin hefur breyst mjög hratt undanfarin ár sem og aðgangur að netinu. Af þeim sökum 

er mikilvægt að skoða hvort uppalendur og kennarar haldi í við þær breytingar og hafi þekkingu 

sem til þarf að kenna börnum hvernig eigi að nota netið á uppbyggjandi hátt. Samskipti á netinu 

eykst með hverju ári auk þess sem gögnum er safnað í auknu mæli. Ef börnum er ekki kennt hver 

áhrif netsins geta verið, afleiðingar notkunar af ólkum toga, getur það haft slæmar afleiðingar 

seinna meir fyrir þau. Sé þessi skylda uppaldanda ekki uppfyllt er mikilvægt að skoða af hverju 

það er ekki gert. Finna þarf lausnamiðaðar leiðir til að tryggja að uppalendur tryggi börnum 

viðeigandi þekkingu og verja þau fyrir skaðlegum áhrifum af netinu og efni sem þar er. 

Með því að bera saman tíðni hverrar hættu fyrir sig og bera saman við svör uppaldenda fáum við 

grófa mynd af hver þekking þeirra er um hegðun barna á netinu. Finna má ýmsa tölfræði um 

hvernig til hafi tekist í málaflokknum sem dýpkar skininginn á tölfræðinni sem er aðgengileg. Hér 

er byggt á tölfræðigöngum frá 2011 um börn í Evrópu og 2013 um börn á Íslandi frá SAFT sem 

eru borin saman við nýrri  gögn og rannsóknir í því skyni að leggja mat á breytingar sem hafa orðið 

á þessum árum. Stuðst er bæði við innlendar og erlendar rannsóknir.  Mikilvægt er að átta sig á 

hver þróunin hefur orðið til að leggja mat á hvað uppalendur og kennarar hafa gert til að ala upp 

ábyrga notendur á netinu með kennslu og fræðslu. 

 Helstu niðurstöður benda til mikils vilja hjá flesum að tryggja öryggi barna á netinu, þó 

mikið vanti á í mörgum tilfellum. Foreldrar gera sér grein fyrir hættunum á netinu og telja sig 

almennt ábyrga fyrir því að tryggja öryggi barns. Í ljós kom að 30-50% foreldra vanti þekkingu 

eða úrræði til að tryggja börnin á netinu. Niðurstöður voru mismunandi, allt eftir hvar rannsóknin 
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var gerð og hvenær. Uppaldendur og sérstaklega kennarar eru áksjósanlegir aðilar til að koma að 

kennslu um netöryggi en allt bendir til að þekking þeirra sjálfra dugi ekki til. Auk þess virðist 

þekking kennara á tækjabúnaði ekki næg til að miðla um öryggi á netinu.  
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2. Börn, afþreyting og tæknin 

2.1. Börnin og þeirra sjónarhorn 

Þann 20. nóvember 2018 var haldið barnaþing af ýmsum félögum sem tengjast börnum á Íslandi. 

Þar voru meðal annars SAFT, Heimili og Skóli, fleiri félagasamtök og stofnanir. Lagt var upp með 

það markmið að styrkja og efla vitund barna um tækni og Internetið. Yfirskrift þingsins var: 

,,Hvaða áhrif hefur tækni á líf mitt?” Nokkar spurningar voru bornar undir börnin sem tóku þátt í 

þinginu. Spurningarnar voru ræddar í hópum og voru umræðurnar teknar saman á skilmerkilegan 

hátt. Niðurstöðurnar benda til að börn séu meðvituð þegar kemur að öryggi á netinu og geri sér 

grein fyrir þeim hættum sem þar leynast. Samkvæmt svörum barnanna bendir fátt til að foreldrar 

séu við stjórnina, heldur þau hafi að mestu frjálsar hendur. Á nokkrum miðum sem börnin skrifuðu 

setningar á, sem tengdust umræðunum, kom fram að þau myndu ræða við foreldra gerðist eitthvað 

slæmt á netinu og leita lausna. Börn bera ekki mikið traust til þeirra upplýsinga sem þau lásu á 

netinu og má vera að það endurspegli hvar og hvernig þau leita eftir upplýsingum (SAFT – 

Samfélag, fjölskylda og tækni, e.d.). 

Börn og þá sérstaklega unglingar, 12-15 ára, telja flest að þeir hafi náð góðu jafnvægi á 

milli þess að vera í tölvu og á netinu annars vegar og hins vegar að verja tíma sínum í annað, s.s. 

samveru með vinum, íþróttir. Þau segja það þrátt fyrir að foreldrar telji börn eyða of miklum tíma 

við tölvu og á netinu. Um þriðjungur barna taldi sig eiga erfitt með að slíta sig frá tölvunni og 

stoppa sig af. Af þeim sem eru 12-15 ára fá 71% þeirra sem eiga snjallsíma að hafa þá með sér upp 

í rúm. Hlufall þeirra sem eiga spjaldtölvu og fá leyfi til að taka þær með sér í rúmið er 61% (Ofcom, 

2018). Norska EU kids teymið rannsakaði skilning barna á  netinu. Spurningarlisti var lagður fyrir 

börnin til að átta sig á stöðu þeirra. Í ljós kom að felst höfðu þau ágætan skilning á virkni netsins 

en skilningurinn var ekki það djúpur að hægt sé að kalla það þekkingu á netinu. Þau voru háð 

reglum sem þeim voru settar en áttuðu sig ekki alltaf hvar línan væri. Sem dæmi, mörg börn myndu 

ekki senda mynd af sér til einstaklinga sem þau þekkja ekki en sjálf setja þau mynd eða myndband 

á TikTok, sem er samfélagsmiðill þar sem þúsundir geta séð efnið. Þau voru líka meðvituð um að 

þau mættu ekki skoða ákveðið efni eða spila leiki en horfðu á þá í gegnum Youtube. Börn gera sér 

ekki grein fyrir hvar friðhelgi þeirra liggur né á hvern hátt gögn um þau eru notuð (Livingstone, 

2019). 



 

4 

  

 

Því er oft haldið fram að komandi kynslóð sé mun tæknivæddari en fyrri kynslóðir. Auðvelt 

er að færa þessi rök fyrir því á þeirri forsendu að þau hafa alltaf þekkt netið en ekki eldri 

kynslóðirnar. Gagnstæð rök eru hins vegar, að skoða verður hve djúpa þekkingu viðkomandi hefur 

á tækninni. Oft er því haldið fram að tæknin breytist hratt og að það sem þú kannt í dag segi lítið 

til um þekkingu þína á morgun. Talið er að þekking yngri kynslóðarinnar sé yfirborðskenndari en 

fyrri kynslóða þar sem sú kynslóða ólst upp með tækninni (De, Ryberg, Corrin, Bennet, og 

Lockyer, 2010). 

2.2. Afþreying og tækin 

Ofcom gerði, árið 2018, athugun á hvaða tæki voru notuð til að horfa á þætti og myndir. 

Niðurstaðan er að áhorf er aðallega á sjónvarp og spjaldtölvur. Börn nota sjónvarp í minna mæli 

en áður og minnkar stöðugt. Athugun á 5-15 ára börnum leiddi í ljós að þau sækja efni á efnisveitur 

og mælist um það bil helmingur af öllu efni sem þau horfa á. Youtube er notað í auknu mæli og 

verður vinsælli hjá aldurshópnum 8-11 ára. Færst hefur í vöxt að svokallaðir áhrifavaldar, á 

Youtube, hafi öðlast sambærilega frægð og sjónvarpsstjörnur og eykur það áhorf barna á slíku efni. 

Ofcom bendir á að 52% barna á aldrinum 12-15 ára horfi á slíkt efni og þætti. Af þeim sem spila 

tölvuleiki segjast 75% spila þá á netinu. Þegar tölvu- og netnotkun, sama hóps, er skoðuð kemur í 

ljós að piltar spila oftar tölvuleiki en stúlkur. Stúlkur spiluði að meðaltali 9 klst. og 18 mínútur á 

viku en piltar 16 klst. og 12 mínútur (Ofcom, 2018). 

Samfélagsmiðlar taka megnið af þeim tíma sem notaður er í afþreyingu í tölvu eða á netinu. 

Meðal unglinga á aldrinum 12-15 ára hefur staða Facebook sem aðal samfélagsmiðils veikst en á 

móti hefur orðið 9% aukning í notkun Instagram (Ofcom, 2018). Samfélagsmiðlar spila alltaf 

stærra hlutverk í lífi barna í dag. Samfélagsmiðlar geta auðveldað samskipti milli einstaklinga og 

hópa. Með tilkomu miðlanna hafa myndast þar inni mörg smærri samfélög og er ein helsta 

samskiptaleið unglinga í dag. Dæmi um þetta er þegar vinir stofna hópa á Facebook þar sem þeir 

deila efni, t.d. myndum og myndböndum, sín á milli. Samfélagsmiðlar er oft leiðin fyrir unglinga 

til að kynnast nýju fólki (Boyd, 2014). Þegar tölfræðin er skoðuð sést skýr aukningin á milli ára. 

Árið 1999 eyddu 8-18 ára börn um sjö og hálfum tíma á dag í afþreyingu og er þar með talið 

sjónvarpsáhorf, hlustun á tónlist, tölvuleikir, blaðalestur, bækur, tímarit og áhorf á bíómyndir. 

Þegar sömu þættir voru kannaðir árið 2009, 10 árum seinna, er afþreyingartíminn kominn upp í tíu 

klukkustundir og 45 mínútur. Aukningin nemur 43% á 10 árum. Aukning á notkun síma, 
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spjaldtölvum og streymdu efni í gegnum netið er mikil á þessum árum (Victoria, Ulla, og Donald, 

2010). 

 

3. Hætturnar 

Þegar við skoðum hvaða hættur steðja að börnum á netinu er að mörgu að hyggja. Kaspersky er 

fyrirtæki sem hefur unnið að netöryggi síðan 1997 og hefur mikla reynslu á þessu sviði. Fyrirtækið 

hefur komið fram með helstu hættur fyrir börn á netinu, að þeirra mati. Hætturnar eru; einelti á 

netinu, netníðingar (e. Cyberpredators), ásókn í persónupplýsingar, fiskun (tölvupóstar sem reyna 

fá þig til að opna slæma tölvupósta), netsvindl, sýkt forrit og færslur sem koma í bakið á þér síðar 

á lífsleiðinni (Kaspersky, e.d.).  

Allt bendir til að markvisst sé unnið að því að finna börn í þeim tilgangi að nota sakleysi 

og skilningsleysi þeirra. Í rannsóknum kom fram ýmis konar hættur fyrir börn svo sem eins og 

eltihrellar, áreiti, kynferðileg áreiti, klám og annað sem hefur neikvæðar afleiðingar á líðan barns 

(Seok og DaCosta, 2019). Fyrirtækið Kaspersky listaði upp 10 þætti sem framkvæmdir eru á netinu 

sem flokkast sem hættulegir öllum, ungum sem öldnum. Á listanum eru ýmis tæknileg atriði en í 

lokin er tekið fram að viti foreldrar ekki hvað börn þeirra gera á netinu er það hættumerki. Kapersky 

er á því að foreldrar eigi að vita á hvaða þætti barn þeirra horfir  á, hvaða samfélagsmiðla og 

netsíður það noti mest og vera meðvituð um að netið sé framlenging á lífi barnsins (Kaspersky, 

e.d.). Rannsóknir sýna að börn eyða almennt séð ekki óhóflegum tíma í tækjum og á netinu en 

alvarlegustu hætturnar gagnvart börnum er kynferðislegt og ofbeldisfullt efni, neteinelti og 

snýkjuforrit (Seok og DaCosta, 2019).  

Evrópusambandið leitaði til London School of Economics til að gera rannsókn, á svæði 

sambandsins, þar sem markmiðið var að kanna hver staða barna gagnvart hættum á netinu væri 

sem ber heitið Risks and safety on the internet. Rannsóknin tók til barna á aldrinum 9-16 ára. Um 

23% svöruðu að þau hafi séð klám á netinu og 14% síðustu 12 mánuðina. Samkvæmt rannsókninni 

svara 2% af þátttakendum, sem horfðu á klám á netmiðlum, að það hafa komið sér úr jafnvægi.  

Niðurstaðan endurspeglar ekki fjölda þeirra sem hafa orðið fyrir áhrifum við að horfa á 

klámfengið efni heldur einungis þeirra sem svöruðu. Börn sem lenda í einelti á netinu svöruðu því 

til að þau verði fyrir miklum áhrifum frá því eineltið á sér stað utan netsins á þeim tíma sem 

rannsóknin var gerð (Livingstone, Haddon, Görzig, og Kjartan Ólafsson, 2011).   
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3.1. Fíkn og vanlíðan 

Samkvæmt rannsókninni Internet addiction: When the positive emotions are not so bendir allt til 

að netfíkn hafi aukist. Auk þess virðist tenging milli mikillar notkunar á netinu og andlegs ástands 

vera skýr. Niðurstöður benda til að vanlíðan þátttakanda hafi aukist með aukinni notkun netsins 

og það notað til að forðast eigin veruleika. Velta má upp hvort netið sé notað sem skjöldur til að 

forðast eigin aðstæður (Longstreet, Brooks, og Gonzalez, 2019).  

  Í ársskýrslu sálfræðings heilsugæslunnar í Mjódd, Kolbrúnar Baldursdóttur, frá 2016, segir 

að meðalaldur þeirra sem leita sér aðstoðar fari lækkandi. Æ fleiri börn leita sér aðstoðar. Af þeim 

börnum sem vísað var til heilsugæslunnar var aldurshópurinn 14-18 ára áberandi stór. Helstu 

ástæður þess að sá hópur leitar sér aðstoðar er; 1. kvíði, hræðsla, fælni 2. depurð og þunglyndi og 

3. samskiptavandi. Í skýrslunni segir „að börn sem glíma við vanlíðan á borð við kvíða, hræðslu 

og óöryggi séu einnig með neikvæða sjálfsmynd, efist um eigin getu og hafi jafnvel neikvæðar 

hugsanir um sjálf sig”. Eitt af því sem Kolbrún listar upp sem forvarnarfræðslu er hvernig eigi að 

umgangast netið og kenna eigi foreldrum að setja mörk um hegðun og samskipti barnanna. Þegar 

horft er til ársins 2016 segir Kolbrún að tengsl milli snjallsímanotkunar og vandamála sem unnið 

er með sé augljósari en áður. Foreldrar og börn horfa ekki með sömu augum á vandamálin tengd 

skjánotkun. Kolbrún telur að foreldrar geri sér ekki grein fyrir mikilli net- og 

samfélagsmiðlanotkun barna sinna. Hún metur það svo að algengt sé að börn séu eftirlitslausari 

við skjái og net en áður (Kolbrún Baldursdóttir, 2016).  

3.2. Flokkun hætta 

Í þeim íslensku rannsóknum sem eru til var ekki stuðst við skýra flokkun. Samfélag, fjölskylda 

og tækni og SAFT standa að baki rannsóknunum hér á landi. Þeir lista upp á heimsíðum sínum 

hætturnar, einelti, kynferðisleg ofbeldi, mynbirting, tæling, blekkingar, rangar staðhæfingar og 

fjárhættu-og tölvufíkn (SAFT e.d. og ND, e.d.) Risks and safety on the internet rannsóknin bjó til 

flokka sem auðvelt er að nota til að setja upplýsingar úr öðrum rannsóknum inn í sniðmátið og 

þar með gögn SAFT. Helstu hættur sem Risks and safety on the internet greindi er kynferðislegt 

ofbeldi, einelti, fá kynferðileg skilaboð, samskipti við fólk sem það þekkir ekki í eigin persónu, 

hitta persónu sem þú kynnist á netinu, búið til skaðlegt efni og misnotkun á perónulegum 
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upplýsingum. Yfirflokkarnir um hættur á netinu sem notaðar eru í LES rannsóninni eru: efni 

(e.content), samband (e.contact) og hegðun (e. conduct) (Livingstone, o.fl, 2011). 

American Academy of Pediatrics leggur mikla áherslu á áhrif samfélagsmiðla á börn, 

unglinga og fjölskyldur þeirra (O'Keeffe, Clarke-Pearson, og Council on Communications and 

Media, 2011). Í ítalskri rannsókn voru helstu vandamál við netnotkun barna skilgreind á 

eftirfarandi hátt: miklum tíma eytt á netinu dag hvern, daglegar vejur á netinu, fjárhættuspil og 

einelti á netinu sérstaklega meðal nemenda (bæði þolendur og gerendur) og óstöðvandi dreifing á 

kynferðislegu efni (Giovanna, o.fl., 2019). Rannsókn frá 2019 sem skoðaði tengsl milli hegðunar 

á netinu og hættur tengdar henni leggur áherslu á kynferðilegt og ofbeldisfullt efni, einelti, 

sníkjuforrit og misnotun á persónulegum upplýsingum (Seok og DaCosta, 2019). Bæta má við 

frá Kaspersky en þeir telja hættu á að foreldrar setji barni ekki reglur eða fylgist með netnotkun 

(Kaspersky, e.d.).  
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4. Niðurstöður rannsókna og flokkun áhættuþátta 

Íslenskar rannsóknir hafa ekki samræmda flokkun þegar hættur á netinu eru rannsakaðar. 

Rannsóknaraðilar telja upp nokkra þætti á heimasíðum sínum og nota sem viðmið í rannsóknum. 

Sem dæmi má nefna, einelti, kynferðilegt ofbeldi, myndbirting, tæking, blekkingar, rangar 

staðhæfingar og fjárhættu- og tölvufíkn (SAFT – Samfélag, fjölskylda og tækni, e.d.). Samkvæmt 

ítalskri rannsókn kom í ljós að helstu vandamál barna á netinu er að þau eyða of miklum tíma á 

því á hverjum degi. Í rannsókninni sáust neikvæðar venjur, ofnotkun á netinu, fjárhættuspil, einelti 

og þá sérstaklega meðal nemenda (bæði sem gerandi og þolandi) og óstöðvandi dreifing á 

kynferðislegu efni sem börn sjá (Molin, Napoli, Sabella, og Veshi, 2019).  Seok og DaCosta (2019) 

komast að svipuðum niðurstöðum og telja helstu hætturnar tengdar kynferðislegu og ofbeldisfullu 

efni, einelti, sníkjuforritum og misnotkun á persónuupplýsingum. Öryggisfyrirtækið Kaspersky 

þykir nauðsynlegt að taka fram að ein hætta netnotkunar meðal barna er að foreldrar fylgist ekki 

með eða setji börnum reglur í tenglsum við tölvu- og netnotkun (Kaspersky, e.d.).  

  Eftir að hafa skoðað á hvern hátt er unnið með flokkun og hættur í rannsóknum er 

niðurstaðan að flokka eftir hegðun og hættum.  

Flokkarnir eru því settir upp á þennan hátt. : 

1. Hættur sem stafa af gjörðum barns  

a. Einelti 

b. Myndbirtingar 

c. Fjárhætta 

d. Samskipti eða hitta fólk sem það þekkir ekki  

e. Samfélagsmiðlar 

f. Skjátími og skjá stjórnun 

2. Hættur sem stafa af því sem er á netinu 

a. Kynferðislegt og ofbeldisfullt efni 

b. Efni búið til af notendum 

3. Hættur sem stafa af hegðun annarra 

a. Einelti 

b. Kynferðislegt og ofbeldisfullt efni 

c. Samskipti eða hitta fólk sem það þekkir ekki  

d. Aðgerðarleysi uppalenda 

e. Veita einhverjum upplýsingar, viljandi og óviljandi 
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Með flokkuninni er áhersla lögð á hvernig hættan er tilkomin. Gerður er greinarmunur á hættunum 

sjálfum og afleiðingum fyrir þann sem í þessu lendir. Vert er að vekja athygli á að samkvæmt 

flokkuninni myndi fíkn flokkast sem afleiðing, að verða hættunni að bráð, frekar en orsök.  

Hér á eftir verður fjallað um rannsóknir á þessu sviði í ljósi flokkunar Risks and safety on the 

internet til að reyna að draga fram umfang vandans. 

4.1. Hættur sem stafa af því sem barnið gerir 

4.1.1. Einelti 

Samkvæmt Risks and safety on the internet rannsókninni viðurkenndu um 3% barna á aldrinum  

9-16 ára að hafa sent ljót eða særandi skilaboð á annað barn. Því eldra sem barnið var því líklegra 

var að það hafði strítt eða lagt í einelti á netinu frekar en í eigin persónu. Af þeim aðferðum sem 

börn nota til að stríða hvort öðru þá er algengast að senda skilaboð á viðkomandi og í um fjórðungi 

skiptanna var því deilt á samfélagsmiðla þar sem aðrir sáu. Þegar börnin voru spurð hvort þau 

höfðu strítt í eigin persónu eða á netinu síðasta árið voru 12% sem svöruðu að þau höfðu strítt og 

þar af 2% oftar en einu sinni í viku. Stríðni í eigin persónu er enn algegara en stríðni á netinu og 

margt bendir til að þegar stríðni á netinu á sér stað gangi það í báðar áttir (Livingstone o.fl., 2011). 

Tölfræði frá Cyberbullying Research Center sýnir aukningu á einelti á netinu milli ára bæði hvað 

varðar fjölda barna sem stunda einelti á netinu og þeirra sem verða fyrir því. Um 11,5% segjast 

hafa lagt í einelti í gegnum netið árið 2016 (Patchin, 2016) en 14,8% segjast hafa lagt í einelti í 

gegnum netið 2019. Aukningin er 3,3% á þremur árum eða rúmlega 1% aukning á ári. Algengasta 

leiðin er sú sama árin 2016 og 2019 að birta særandi eða ljóta athugasemd um einhvern á netin 

(Patchin, 2019-b). 

Þegar börn á Íslandi voru spurð að því sama þá viðurkenndu 5,7% þeirra að hafa sent 

skilaboð, texta eða mynd á netið sem var andstyggileg í garð annarra en eingöngu 3,1% sögðust 

hafa sent slíkt á einstakling (Capacent, 2013). Frá því að tölfræði Capacent var unnin, árið 2013, 

hefur breyting í tækni og tæknibúnað breyst mikið þegar horft er til netaðgangs. Aðgengi að netinu 

hefur tekið miklum breytingum og auðveldað aðgengi og notkun á því. Gera má ráð fyrir að hlutfall 

barna sem verða fyrir stríði á netinu hafi aukist í samræmi við það og horfa má til rannsóknar 

Cyberbullying research center þegar málið er skoðað. Sé gengið út frá sömu prósentuhækkun hér 

á landi og fram kemur í rannsókn Cyberbullying research center yrði sambærilega tala 12,3% árið 

2019. 
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4.1.2. Myndbirtingar 

Samkvæmt ítalskri rannsón hafa 19,6% barna sent eða deilt kynferðilegum myndum af sér, 

annað tveggja sem mynd eða myndbandi til annars aðila. Þessi hegðun sést frekar hjá piltum en 

stúlkum. Hegðunin er algengari eftir því sem börnin eldast. Myndsendingarnar voru aðallega 

sendar kærasta eða kærustu, sérstaklega hjá stúlkum en milli vina hjá piltum. Fáir sendu skilaboð 

til þeirra sem þeir höfðu litla trúa á að virtu friðhelgi þeirra en nokkrir gerðu það samt (Molin 

o.fl., 2019). 

Samkvæmt íslenskri rannsókn hafa 55,1% barna sett mynd, myndband eða tónlist á netið. 

Piltar eru líklegri til þess en stúlkur og líkurnar hækka með hækkandi aldri barns. Í 4. bekk hafa 

61% ekki birt efni á netinu en einugis 33% 10. bekkinga hafa ekki birt efni á netinu. Um 

helmingur af öllum nemendum í 5. bekk hafa sett efni á netið (Capacent, 2013). 

 

4.1.3. Fjárhætta 

Fram kom í rannsókninni Risks and safety on the internet (2011) að fjárhættuspil eru ekki algeng 

meðal evrópskra barna og því erfitt að meta áhrif þess (Livingstone o.fl., 2011). Samkvæmt 

íslenskri rannsókn er lítið um fjárhættuspil hjá börnum á netinu og eingöngu 1,1% barna segjast 

hafa spilað áhættuspil á netinu að meðtölu lóttó og Getspá (1x2) (Capacent, 2013). Margir 

tölvuleikir hafa boðið upp á möguleikann að kaupa ,,loot boxes.“ Boxin gefa í flestum tilfellum 

eitthvað inn í leikinn til að hann líti betur út eða hefur áhrf á stöðuna í leiknum. Margt bendir til 

að þeir sem spila leiki geti þróað með sér sömu einkenni og þeir sem stunda fjárhættuspil (Molin 

o.fl., 2019). Horft er á þetta form leikja sem fjárhættu og þegar horft er til tölfræði Risks and safety 

on the internet og Capacent sýnir hún aukningu í spilun. Samkvæmt breskri rannsókn á 11-16 ára 

börnum sem birt var í Journal of gambling studies var tengsl milli þeirra sem stunduðu 

fjárhættuspil og fjárhættukassa við önnur vandmál tengdum fíkn og tölvum. Það að veðja í 

fjárhættukössum einum og sér sýndi ekki tengsl við aðra fíkn í tölvum (Wardle, 2019). 

 

 

4.1.4. Samskipti eða hitta fólk sem það þekkir ekki  

Þó að líkurnar á að þú hittir einhvern sem þú kynnist á netinu í eigin persónu endi með neikvæðum 

hætti séu ekki háar þá gerist það samt. Hins vegar hefur það færst í vöxt að börn hitti fólk sem það 

kynnist á netinu. Börn tala um að þetta sé þeirra leið til að kynnast nýju fólki. Einn þriðji barna 



 

11 

  

 

hafa kynnst einstaklingum á netinu og 9% hafa hitt einstaklinga sem það kynntist á netinu. Því 

eldra sem barnið er því líklegra er að það hafi hitt einstakling í eigin persónu sem það kynntist í 

gegnum netið. Meðal 9-10 ára barna er það 13% en 46% meðal 15-16 ára. Af þeim sem hittu 

einstakling í eigin persónu kynntust 62% þeirra í gegnum samfélagsmiðla og 42% í gegnum 

skilaboð. Um 3% af börnunum í úrtakinu sagðist hafa hitt einstakling í eigin persónu sem það 

kynntist fyrst á netinu (Livingstone o.fl., 2011). Meðal 13-17 ára barna, höfðu 57% þeirra kynnist 

nýjum vini í gegnum netið og þar af hafði helmingur kynnst fleirum en einum með þessari aðferð 

(Pew Research Center, 2015). 

Capacent bendir á að rúmur helmingur íslenskra barna hafi leitað að nýjum vini á netinu 

og 32,8% hafi bætt þeim við sem tengilið á samfélagsmiðlum. Um 22,2% barna hafa haft samband 

við einstakling (sent skilaboð) sem það þekkti ekki í eigin persónu og 8,6% barna hafa sent mynd 

eða myndband. Fram kemur að í 79,6% tilvika skemmtu börnin sér vel þegar þau hittu  einstakling 

sem þeir kynntust í gegnum netið (Capacent, 2013). 

 

4.1.5. Samfélagsmiðlar 

Samkvæmt rannsókn Risks and safety on the internet frá 2011 hafa 62% barna notað 

samfélagsmiðla og skilaboð. Börn á aldrinum 13-16 ára eru mun líklegri til að nota tölvur til að 

fara inn á samfélagsmiðla, horfa á myndbönd og senda skilaboð. Um 59% segjast hafa eigin prófíla 

sem þau nota og þar af eru 26% sem hafa þá opna svo allir geti skoðað þá. Bein tenging er á milli 

aldurs og að vera með prófíl. Af þeim sem eru með prófíl er um einn af hverjum fimm með 100-

300 tengiliði þar inni. Mikið ber á að börn tali við fólk sem það þekkir eingöngu í gegnum tölvu 

en 19% af 11-12 ára hafa gert það, 23% af 13-14 ára og 33% af 15-16 ára. Algengast er að börn 

komist í samskipti við fólk sem það þekkir ekki fyrir utan netið í gegnum leiki, spjallrásir eða 

sýndarheima. Flestir sem stunda samskipti í gegnum netið, eða 87% þekkja einstaklinginn í eigin 

persónu fyrir (Livingstone o.fl., 2011). 

Kynslóðin sem kölluð er i-kynslóðin er fædd 1995 og síðar (Robinson, e.d.). Nánast allir 

eru miklir notendur af netinu eða um 80% þeirra nota það oft á dag. Þau eru alin upp við að deila 

öllu í gegnum netið og hika ekki við að nota samfélagsmiðla (Molin o.fl., 2019). 

Íslensk börn nota samfélagsmiðla í miklu mæli en 65,1% nota þá daglega eða næstum 

daglega. Sterk tengsl eru á milli aldurs og notkunar. Í 4. bekk nota um 21% nemenda 

samfélagsmiðla daglega á meðan hlutfallið í 10. bekk er 90%. Samfélagsmiðlanotkun var meiri 
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hjá börnum þeirra foreldrar sem búa ekki saman. Þeir sem nota netið eru í 64,7% tilfella með 

Facebokk prófíl og 13,1% voru með hvoru tveggja Facebook og Twitter. Dreifing á vini var mikil 

meðal þeirra sem eiga Facebook prófíl, frá 100 (13,8%) upp í 900 eða fleiri (6,3%). Algengasta 

svarið var 100-199 (20,2%) og 200-299 (15,4%). Af þeim sem voru með Facebook síðu höfðu 

12,6% þeirra hana alveg opna og 32,3% opna að hluta. Aðgengilegar upplýsingar í gegnum 

samfélagsmiðlana voru: mynd sem sýnir greinilega andlit í 88,8% tilvika, fullt nafn í 83,6%, í 

hvaða skóla viðkomandi er 65% og raunverulegur aldur í 44,6%. Með þessum upplýsingum er 

hægt að komast að ýmsu um viðkomandi en til viðbótar voru 16,3% með símanúmer og 10,3% 

með heimilisfang á samfélagsmiðlum (Capacent, 2013).  

Notkun samfélasgmiðla í Bandaríkjunum hefur stóraukist meðal 18-65 ára og eldri 

samkvæmt rannsóknum sem gerðar voru á árunum 2005-2019 af Pew reshearch center. Þeir sem 

eru á aldrinum 18-29 ára byrjuðu fyrr og er stærsti hópur notenda. Árið 2008 byrjuðu 60% að nota 

samfélagsmiðil en 2019 nota 90% samfélagsmiðil (Pew Research Center, 2019). 

 

4.1.6. Skjátími og skjá stjórnun 

Því meira sem börn nota netið því meira eykst tölvulæsi. Að meðaltali byrja börn að nota netið við 

9 ára aldurinn. Livingstone o.fl. (2011) flokka börnin í tvö flokka þegar horft er til netnotkunar, 

dagleg eða nánast dagleg notun sem er 60%, og þá sem nota netið einu sinni til tvisvar í viku sem 

er 33% af heildarsvörun sem var 93%. Aldur þeirra sem notar netið daglega hækkar jafnhliða aldri 

barnanna eða frá 33% upp í 80% þeirra sem eru 9-16 ára. Um 30% barnanna nota netið mikið eða 

mjög mikið (Livingstone o.fl., 2011).  

I-kynslóðin sem almennt eru einstaklingar fæddir á árunum 2005 til 2012 er kynslóð sem 

vafrar mikið á netinu og leitar að gögnum og upplýsingum nánast eingöngu þar. Þau eru alin upp 

við endalaus samskipti, sítengingu, nota mismunandi tæki til að fara á netið og nota netið hvenær 

sem þau vilja. Hins vegar eru meiri líkur á að þessi kynslóð þrói með sér fíkn þar sem þau hafa 

nýtt myndefni, netið og tölvuleiki nánast óheft og takmarkanir litlar (Molin o.fl., 2019). 

Rannsókn Kaiser Family Foundation komst að þeirri niðurstöðu að flest börn í 

Bandaríkjunum væru ekki með reglur um skjátíma, það er hve mikinn tíma þau mættu eyða fyrir 

framan sjónvarp, í tölvuleikjum eða í tölvum. Samanburður á eldri rannsóknum, um afþreyingu af 

þessu tagi, sýndi aukningu á skjátíma þar sem snjallsímar og spjaldtölvur voru í fararbroddi. Meðal 

barna 8-18 ára er aukning frá 39% til 66% á hve margir áttu farsíma og frá 18% til 76% fyrir mp3 
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spilarar. Á þessum árum var afþreying af öðru en símtölum í snjallsímum orðin meiri en símtölin, 

annað efni var 46 mínútur en símtal var um 33 mínútur. Notkunin gat verið að vafra, horfa, 

tölvupóstar eða hlusta á tónlist. Niðurstöður sýna að sjónvarp var ráðandi í lífi þeirra barna sem 

tóku þátt í rannsókninni, börnin voru frá 8-18 ára. Í ljós kom að 64% segja að kveikt sé á 

sjónvarpinu yfir matnum og 45% að nánast sé alltaf kveikt á sjónvarpinu burstséð frá hvort einhver 

horfi eður ei. Um 70% barnanna voru komin með sjónvarp inn í herbergið sitt og helmingur með 

leikjatölvur. Samhengi fannst á milli þeirra sem eyddu mestum tíma í afþreyingu af þessu toga og 

lægri einkunna. Um helmingur þeirra sem notuðu afþreyinguna mikið fengu einkunnir undir 

meðallagi. Með nýjum leiðum til að horfa á efni hefur áhorf aukist og á árunum 2004 til 2009 jókst 

það um 25 mínútur á dag að meðaltali. Mikil aukning varð á hversu mikið börn (11-14 ára) noti 

slíka afþreyingu (Victoria o.fl., 2010). Suður Kóresk rannsókn frá 2019 sýnir að algengasta 

notkunin á netinu sé að skoða samfélagsmiðla, spila leiki, og horfa/streyma myndum (Seok og 

DaCosta, 2019).  

Samkvæmt Capacent, um hegðun íslenskra barna á netinu, fara 66,7% barna nokkrum 

sinnum á netið daglega og 14% fóru einu sinni á dag. Árið 2013 fóru rúmlega 80% barna daglega 

á netið og piltar notuðu það meira en stúlkur. Tíminn sem börn eyddu á netinu á virkum degi að 

vetri til var mismunandi en 56,4% svöruðu að þau eyddu meira en klukktíma á dag á netinu en af 

því voru 8,4% sem svöruðu að þau eyddu meira en 4 tímum á dag. Allir staðir voru inni í 

tímamælingunni, s.s. heimilið, skóli og aðrir staðir. Meðaltalið á notkuninni hækkað með 

hækkandi aldri. Í 4. bekk var meðaltalið 1 klst. en 2,4 í 10. bekk. Klukkustundum fjölgaði þegar 

spurt var um helgarnar en þá voru um 15,4% af heildinni meira en 4 klst. á dag á netinu samborið 

við 8,4% á virkum dögum. Piltarnir voru með 2,5 klst. en stúlkurnar 2 klst. og því eldri sem börnin 

voru því meiri notkun. Börn í 4. bekk voru 1,3 klst. að meðaltali en 10. bekkingar 3,3 klst. Daglegt 

áhrof á Youtube mældist 60%. Þriðjungur barna segist spila leiki á netinu daglega eða næstum 

daglega og þeir sem nota netið mikið eru líklegri til að svara að þau spili einnig leiki á netinu. Tími 

í tölvuleikjum hefur jafnt og þétt hækkað í gegnum árin frá 0,4 klst. á dag 2003 í 1,8 klst. árið 

2013, (Capacent, 2013) og ef  miðað er við sömu þróun er hægt áætlað að notkunin sé 2,6 klst. á 

dag í tölvuleikjum, árið 2019.  
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4.2. Hættur sem stafa af því sem er á netinu 

4.2.1. Kynferðislegt og ofbeldisfullt efni 

Margt fellur undir þennan flokk þar sem skilgreining á ofbeldisfullu efni er hægt að túlka mjög 

vítt. Slíkt efni hefur oftast ekki mikil áhrif á börn nema um mjög gróft efni sé að ræða samkvæmt 

Livingston og fleirum.  Í 11% tilfellum hafa börn á aldrinum 9-10 ára séð slíkt efni en 36% barna 

15-16 ára. Drengir, 13-16 ára, horfa meira á ofbeldisfullt efni efni en stúlkur. Munurinn er 7 %, 

drengir 24% á móti 17% stúlkna. Í aldurshópnum 13-17 ára eru líkurnar fjórum sinnum meiri að 

þau horfi á kynferðislegt og/eða ofbeldisfullt efni en þau sem yngri eru. Drengir eru líklegri til 

áhorfs en stúlkur, en talið er að súlkur verði fyrir meiri áhrifum að horfa á slíkt efni (Livingstone 

o.fl., 2011). 

Suður-Kóresk rannsókn, um tengsl milli notkunnar ungmenna og hættu á netinu, komst að 

þeirri niðurstöðu að 46% þeirra sem talað var við höfðu séð kynferðislegt efni á netinu. Tengslin 

milli einstakra breytna, sem rannsakaðar voru, var lítil milli notkunar netsins og hættanna. 

Undantekningin var einelti og þeir sem sáu kynferðislegt efni á netinu. Algengast var að þeir sem 

spiluðu leiki á netinu höfðu séð kynferðislegt efni eða 86%. Af þeim voru 56% þeirra með 

snjallsíma og 54% þeirra sem spiluðu ókeypis leiki höfðu einnig séð kynferðislegt efni. Minnstu  

tengslin voru á milli þeirra sem streymdu efni og kynferðislegu efni eða um 33%. Það vekur athygli 

að um 50% þeirra sem vinna heimavinnu í gegnum netið höfðu rekist á kynferðislegt og 

ofbeldisfullt efni á netinu. Tölurnar eru settar fram með þeim fyrirvara að skoða þurfi betur tengslin 

á milli einstakra þátta og efnið sem horft var á (Seok og DaCosta, 2019).  

Íslensk börn lenda reglulega í að fara óvart inn á síður þar sem kynferðislegt efni er til 

staðar. Árið 2013 svörðuð 28,8% barna að þau lentu á slíkum síðum í samanburði við 50% árið 

2003. Því eldri sem börnin voru því líklegra að þau höfðu lent óvart á slíku efni. Í rannsókn 

Capacent kom fram að í 48% tilvika höfðu 10. bekkingar farið óvart inn á slíkt efni. Börnin voru 

spurð um tilfinningar sínar þegar þau fengu síður með kynferðislegu efni á skjáinn. Svörin voru á 

þessa leið:  
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Mynd 1 Dreifing á svörum við: Sp. 77. Hvernig fannst þér að vera komin(n) á síðu sem sýnir klám? (Capacent, 2013) 

Þegar spurt var hve oft börnin hefðu viljandi skoðað slíkt efni sögðu 23,9% hafa gert það 

viljandi. Þar af voru 11,7% sem skoðuðu það einu sinni í viku eða oftar. Piltar leituðu áberandi 

meira eftir slíku efni. Í 38% tilfella svöruðu piltar að þeir hafi viljandi skoðað slíkt efni en eingöngu 

11% stúlkna. Sjá mátti sterk tengsl milli aldurs og notkunar, þar sem börn í 6. bekk voru 3% en 

börn í 10. bekkur 49% sem höfðu viljandi farið inn á slíkt efni  (Capacent, 2013). Samkvæmt 

breskum rannsóknum hafa um 51% barna 11-13 ára viðurkennt að hafa séð klámfengið efni á 

netinu og hækkar þetta uppí 66% þegar um unglinga eru að ræða á aldrinum 14-15 ára. Börn sem 

tóku þátt í rannsókninni höfðu orð á því að þeim leið illa og voru ringluð við áhorfið en þetta átti 

sérstaklega við þau sem voru 10 ára og yngri (British Board of Film Classification, 2019).  

 

 

4.2.2. Efni búið til af notendum 

Samkvæmt rannsóknini Risks and safety on the internet virðist almenni notandi netsins búa til 

mikið efni og deila án eftirlits og enginn miðill ábyrgur fyrir birtingu. Dæmi um þetta er Youtube 

en þar getur hver sem er búið til og deilt myndböndum. Í rannsókninni var spurt um ákveðin atriði, 

tengd hættum á netinu, í tengslum við áhorf og höfðu 21% barna á aldrinum 11-16 ára séð fimm 

þætti af því sem spurt var um. Augljós tengsl voru á milli aldurs og hlutfalls þeirra sem höfðu séð 

óviðeigandi efni sem hafði verið búið til af notendum síðanna. Á aldrinum 11-12 ára höfðu 12% 
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séð slíkt efni en 29% á aldrinum 15-16 ára. Börn sáu haturs skilaboð í 12% tilfella, síður tengdar 

anorexíu voru 10%, síður um sjálfskaða 7% og efni tengt fíkniefnum 7%. Stúlkur voru líklegri til 

að rekast á efni sem sýnir jákvæða mynd af anorexíu eða búlemíu en drengir (Livingstone o.fl., 

2011). 

Samkvæmt rannsókn Capacent reyna börn að vera oftar vör um sig þegar kemur að efni 

sem þau sjá á netinu. Þróunin frá 2003-2012 sýnir að 3,7% trúðu öllu á netinu en 1% árið 2013. 

Sama þróun hefur átt sér stað hjá þeim sem trúa flestu, fór úr 35,4% í 19,1%. Flest börn telja sumar 

upplýsingarnar á netinu réttar. Þar varð aukning, fór úr 56,7% í 76%. Fleiri og fleiri sannreyna þær 

staðhæfingar sem þeir lesa á netinu, fór úr 33,4% árið 2003 í 73,3 árið 2013. Rannsóknin benti til 

að 9% íslenskra barna hafi skoðað efni á netinu þar sem rætt er um holdafar, sér í lagi anorexíu 

eða búlemíu, og var mun algengara hjá stúlkum en drengjum og hjá þeim eldri. Um 8,1% barna 

hafa verið inn á síðum þar sem verið var að ræða haturs- eða ofbeldisfull skilaboð og var mun 

meira hjá þeim sem eldri voru en nánast ekkert hjá 6 og 7. bekk en í 8. bekk var það 6% og 17% í 

10. bekk (Capacent, 2013).  

Youtube er samfélagsmiðill sem hefur aukið vinsældir sínar með árunum hjá yngri 

kynslóðum. Efnið sem er á Youtube er almennt búið til af notendunum þar sem lítið eftirlit er með 

á hvern hátt efnið er sett inn fyrir utan algóriðma sem Google hefur gert og það sem notendur 

tilkynna. Það að Google hafi ekki búið til nægilega góða síu kom börnum og unglingum í ákveðin 

vandræði. Árið 2017 voru myndbönd birt sem síðar var lokað á af Youtube. Myndböndin áttu að 

höfða til barna en innihald þeirra var óviðeigandi fyrir aldur þeirra. Notast var við ofurhetjur og 

karaktera úr Disney myndum til að fá athygli barna en efnið gat verið allt frá Elsu úr Frozen að 

borða kúk í að ýja að því að Spiderman nauðgaði Elsu (Popper, 2017). Í febrúar 2019 var staðan 

hjá Youtube aftur slæm og lokað var á allar athugasemdir þar sem börn yngri en 18 ár komu fram 

í. Þetta náði til allra notenda nema í mjög takmörkuðum undantekninga tilvikum. Þetta var tilkomið 

vegna athugasemda þar sem inntakið benti á börn í óviðeigandi stellingum og átti að einfalda 

öðrum að finna það (Google, 2019).  

4.3. Hættur sem stafa af hegðun annarra 

4.3.1. Einelti 

Í Evrópu hafa 81% barna ekki orðið fyrir stríðni og 5% hafa orðið fyrir henni oftar en einu sinni í 

viku. Því er ekki um algengt vandamál að ræða. Hins vegar segir rúmur helmingur þeirra sem fá 
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ljót eða særandi skilaboð að þau taki inntaki skilaboðanna inná sig og líður illa. Það sem einkennir 

þá sem lenda í stríðni eða einelti eru áhrifin á viðkomandi (Livingstone, o.fl, 2011). Einn af 

hverjum fjórum (24,4%) höfðu upplifað einhvers konar stríðni í gegnum netið, skilaboð eða í 

gegnum samfélgasmiðla á Ítalíu (Molin o.fl., 2019).  Rannsókn sem gerð var á Ítalíu 2019 var 

borin saman við tölfræði sem sótt var í rannsókninni Risks and safety on the internet frá 2012. Með 

því að bera niðurstöðurnar saman sést aukning meðal þeirra sem hafa upplifað einelti, 11% árið 

2012 en 24% árið 2019. Vísbending er um að neteinelti vaxi ásmegin. Niðurstöðurnar eru 

samhjólma niðurstöðum Cyberbullying resarch center þar sem 33,8% höfðu lent í einelti á netinu 

2016 en 36,5% 2019 sem svarar 2,7% aukningu á þremur árum. Þegar niðurstöður eru skoðaðar 

frá 2007-2019 þá er meðaltal þeirra sem lent hafa í neteinelti 27,8%. Hins vegar ef skoðuð eru árin 

2014-2019 er meðaltalið 34,7%, töluverð aukning verður 2014 sem stendur í stað til 2019 (Patchin, 

2019-a).  

Samkvæmt rannsókn Capacent árið 2013 lenda 3,8% íslenskra barna reglulega, einu sinni 

í viku eða oftar, í einelti á eða utan við skólatíma í samanburði við 1,9% á netinu. Þeir sem lentu 

sjaldnar en einu sinni í viku í einelti á skólatíma eða utan hans voru 11,4% en á netinu 4,8%. Einelti 

var meira vandamál í eigin persónu en á netinu. Þegar um er að ræða neteinelti er það aðallega í 

gegnum samfélagsmiðla (55%) og skilaboð (36,3%). Þegar einelti á sér stað á netinu var oftast um 

að ræða andstyggileg eða særandi skilaboð (39,7%) en á eftir kemur að fá ekki að vera með eða 

skilin út undan (36,2%). Í ljós kom að 13,9% barna á Íslandi hafa fengið kynferðislegt efni sent 

sem það kærði sig ekki um (Capacent, 2013) sem samsvarar niðurstöðum rannsóknarinnar Risks 

and safety on the internet (Livingstone o.fl., 2011). Spyrja má hvort tölurnar úr rannsóknum 

Capacent og Risks and safety on the internet yrðu hærri í dag, væri gerð rannsókn, en þær eru frá 

2011 og 2013, samanborið við tölurnar úr ítölsku rannsókninni.  

 

4.3.2. Kynferðislegt og ofbeldisfullt efni 

Samkvæmt rannsókninni Risks and safety on the internet frá 2011 höfðu 15% af evrópskum 

börnum á aldrinum 11-16 ára séð eða fengið kynferðisleg skilaboð í gegnum netið. Tíðnin eykst í 

takt við aldur barnanna en 7% barna á aldrinum 11-12 ára höfðu fengið slíkt efni sent, 14% 13-14 

ára og 22% 15-16 ára. Það er algengara að börn fái slík skilaboð send en að börnin sendi þau og 

eingöngu 3% af 11-16 ára segjast hafa sent slík skilaboð. Í ljós kom að 5% 11-16 ára barna segja 

að þau hafi verið beðin um að tala um kynlíf við einhvern í gegnum netið, senda mynd eða 



 

18 

  

 

myndband á viðkomandi (Livingstone o.fl., 2011). Í 48.1% tilfella sögðu börn á Ítalíu hafa fengið 

sendar myndir eða myndbönd sem eru af kynferðislegum toga. Piltar voru líklegri til að svara því 

játandi að hafa fengið mynd eða myndband og tengsl voru á milli tíðni og aldurs, því eldri sem 

þeir eru því líklegra að þeir hafi fengið slík skilaboð (Molin o.fl., 2019). 

 

4.3.3. Samskipti eða hitta fólk sem það þekkir ekki  

Samkvæmt rannsókninni Risks and safety on the internet hafa 11% þeirra barna sem sögðust hafa 

hitt einstaklinga í eigin persónu, sem þau kynntust á netinu, upplifað óþægilegar aðstæður. 

Samkvæmt því er um 1% af heildarfjölda barna á aldrinum 11-15 ára um að ræða. Þó svo að yngsti 

hópurinn sé ólíklegastur til að hitta fólk utan netsins eru þeir líklegastir til að finna fyrir óþægindum 

að hitta einstaklinga í eigin persónu. Af þeim sem hittu einstakling og upplifðu óþægilegar 

aðstæður sögðu 22% þeirra að viðkomandi hafi sagt særandi hluti, 11% sögðu að viðkomandi hafi 

gert eitthvað kynferðislegt við sig og 22% vilja ekki segja hvað gerðist og 10% að eitthvað annað 

slæmt hafi gerst. Þegar eitthvað slæmt gerðist sögðu 62% frá því en eingöngu 28% sögðu 

foreldrum frá (Livingstone o.fl., 2011). 

Börn á Íslandi sem hafa hitt einstaklinga sem þau þekktu ekki í eigin persónu áður en þau 

kynntust á netinu segja frá að einstaklingur sem kynnti sig sem barn reyndist vera fullorðinn. Þeim 

tilfellum fækkaði milli ára, frá 18% árið 2003 í 6,3% 2013. Hafa ber í huga að í langflestum 

tilvikum fóru einstaklingar ekki einir að hitta þá sem þeir þekktu ekki fyrir, en í 26,3% tilvika fór 

viðkomandi einn að hitta einstakling. Fleiri segja frá þegar eitthvað slæmt gerist en árið 2007 sögðu 

7% frá, 13,1% 2009 og 16,1% 2013 (Capacent, 2013). 

 

4.3.4. Aðgerðarleysi uppalenda 

Á meðal barna sem upplifa hættur á netinu er algengt að foreldrar þeirra viti ekki af því. Foreldrar 

þeirra 40% barna sem segjast hafa séð kynferðislegt efni á netinu halda að þau hafi ekki séð það 

og 56% foreldra þeirra barna sem hafa fengið ljót eða særandi skilaboð telja að svo hafi ekki verið. 

Þó svo flestar hættur sem foreldrar eru ekki vakandi fyrir séu skaðlitlar þá bendir þetta til að 

foreldrar vanmeti hvað gerist. Um 18% foreldra ræða hvorki við börn sín um það sem á sér stað á 

netinu né fylgjast með því sem þau gera á meðan þau eru í tölvu. Annað hvort foreldri vaktar barn 

eftir að það var á netinu sem er mest notaða aðferðin til að tryggja barn á netinu. Eingöngu 28% 

foreldra eru með virkar síur til að stöðva óæskilegt efni. Fjöldi barna hundsar þau tilmæli, að eigin 



 

19 

  

 

sögn, en þau reyndust vera 29% og 8% segjast gera það oft. Margir foreldrar, 73%, telja ólíklegt 

eða mjög ólíklegt að barn þeirra rekist á nokkuð sem angri þau á netinu og í tölvu næstu sex mánuði 

þegar þau voru spurð (Livingstone o.fl., 2011). Þessu efni verður gerð betri skil í  kafla 5.1 og þá 

sérstaklega undirkafla 5.1.4 Skjátími og skjástjórnun. 

 

4.3.5. Veita persónu upplýsingar, viljandi og óviljandi. 

Eitt af hverjum 11 börnum hafa upplifað að gögn þeirra séu misnotuð. Algengasta var að 

lykilorðinu þeirra var stolið. Það var algengara að þeim yrði stolið því eldri sem börnin voru, sem 

virðist eðlilegt þar sem notkun þeirra á netinu er meiri og hafa fleiri aðganga að ýmsum síðum. 

Allt bendir til að þetta sé algengara meðal stúlkna en drengja (Livingstone o.fl., 2011). Á Íslandi 

birtu 16,3% þeirra sem voru með prófíl á samfélagsmiðlum símanúmer sitt og 10,3% skráð 

heimilisfang og 8% af börnum hafa sent persónugerandi upplýsingar til aðila sem það hefur aldrei 

hitt í eigin persónu (Capacent, 2013). 
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5. Uppalendur 

Foreldrar bera ábyrgð þegar kemur að netnotkun barna sinni. Hér verður skoðað hver staðan er og 

hvaða áreiti börn verða helst fyrir á netinu.  

5.1. Foreldrar 

5.1.1. Einelti 

Samkvæmt rannsókinni Risks and safety on the internet, frá 2011, eru foreldrar oftar en ekki 

meðvitaðir um þegar einelti á sér stað á netinu (Livingstone o.fl., 2011). Hins vegar þegar tölfræði 

frá  2018 er skoðuð kemur í ljós að 65% foreldra svara því til að börn þeirra hafi ekki lent í einelti 

á netinu (Clement, 2018) þó að rannsóknir sýni að 37% barna á aldursbilinnu 12-17 ára lentu í 

einelti (Patchin, 2019-a). Önnur rannsókn sýnir að 43% lenti í einelti (National Crime Prevention 

Council, e.d.) og sú næsta að 59% lenti í einelti eða áreiti á netinu (Monica, 2018). Fyrirtækið 

Panda Security stóð að könnun meðal foreldra í Bandaríkjunum sem leiddi í ljós að 76% foreldra 

töldu barn sitt ekki hafa lent í einelti á netinu (Panda Security, 2019).  Ef taka á mark af 

niðurstöðum rannsókna bendir allt til að fleiri börn lendi í neteinelti en foreldrar geri sér grein 

fyrir. 

Foreldrar stúlkna á aldrinum 11-14 ára virðast taka betur eftir stríðni gagnvart barni sínu 

heldur en ef um dreng er að ræða. Til að orða þetta öðruvísi, þá taka foreldrar síður eftir því ef 

dreng er strítt en stúlku. Foreldrar telja almennt ekki að yngsti hópurinn, 9-16 ára, hafi strítt öðrum 

eða verið strítt. Börn yngri en 13 ára nota samfélagsmiðla til að leggja í einelti eða stríða þó svo 

að miðilinn sé ekki ætlaður fyrir þann aldur (Livingstone o.fl., 2011). Það sem rannsóknir hafa 

sýnt er að börn ræða ekki við foreldra sína ef um stríðni er að ræða. Í mörgum tilvikum hefur 

stríðnin gagnvart barninu verið langvarandi áður en það kemst upp. Það ráð sem rannsakendur 

mæla með er að tryggja viðeigandi fræðslu til barna og það er á ábyrgð foreldra. Kenna þarf 

börnum að takast á við slíkar aðstæður og sérstaklega hvernig á málinu er tekið þegar um neteinelti 

er að ræða (Loveless, e.d.). Samkvæmt rannsókn sem Pew reasearch center birti hafa 59% 

unglinga upplifað í einhverri mynd áreiti á netinu sem Pew reasearch center skilgreinir sem einelti 

eða stríðni. Í sömu rannsókn kom fram að börn telja foreldra almennt vera duglega að sporna við 

þessari hegðun en telja að yfirvöld, kennarar og samfélagsmiðlar mættu standa sig betur í að koma 

í veg fyrir stríðni og einelti á netinu. Gerist það ekki mun stríðnin halda áfram. Einnig kom fram 
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að sex af hverjum tíu foreldrum hafi áhyggjur af að barn þeirra muni lenda í einelti á netinu 

(Anderson, 2018).  

 

5.1.2. Samskipti eða hitta fólk sem það þekkir ekki  

 

Þegar skoðað var hvort og hve oft börn hefðu hitt einstaklinga í eigin persónu, sem það kynntist 

fyrst á netinu, fara svör barna og foreldra ekki saman. Færri foreldrar töldu að barn sitt hefði hitt 

einstakling í eigin persónu, eftir kynni á netinu, en höfðu í reynd gert það. Einn hópur skar sig úr 

og það eru foreldrar elstu barnanna, 15-16 ára, en foreldrar þeirra töldu börn sín hitta ókunnuga 

sjaldnar en raunin var. Um 8% foreldra svara að barn þeirra hafi hitt einhvern sem þau kynntust á 

netinu en 16% barnanna segjast hafa gert það. Af þeim sem hafa hitt einstakling í eigin persónu 

hafa 61% foreldra ekki vitað af því (Livingstone o.fl., 2011). Tengsl eru á milli netnotkunar og 

kynni barna við ókunnuga og það er breyting frá því sem áður var. Aðgengi að ókunnugum er 

auðveldari sem og að staðfesta upplýsingar um viðkomandi. Mörg börn segja þetta algengustu 

leiðina til að kynnast nýju fólki. Samkvæmt rannsókn Pew research center hafa 57% barna, á 

unglingsaldri, eignast nýja vini í gegnum netið, þar af 29% fleiri en fimm einstaklinga (Pew 

Research Center, 2015). 

 

5.1.3. Samfélagsmiðlar 

Árið 2011 voru 26% barna 9-16 ára er með prófíl á samfélagsmiðlum (Livingstone, o.fl, 2011) en 

samkvæmt Ofcom (2018) eru 70% 12-15 ára og 20% 8-11 ára með á samfélagsmiðlunum. 

Foreldrar hafa í auknu mæli nýtt samfélagsmiðla líkt og sést hefur í Bandaríkjunum. Í dag eru um 

80% af 18-64 ára með samfélagsmiðlaprófíl og áætlað að 80% foreldra séu með slíkan aðgang 

(Pew Research Center, 2019). Árið 2015 hafði 12% foreldra liðið illa yfir efni sem maki, 

fjölskyldumeðlimur eða vinur birti um barn þeirra á samfélagsmiðlum en 88% segjast ekki hafa 

fundið fyrir slíku. Allt bendir til að þeir sem eiga yngri börn séu vakandi fyrir því hverju er deilt 

um barn þeirra.  

Foreldrar barna yngri en 11 ára svöruðu í 14% tilvika að efni sem sett var inn á miðlana 

um barn þeirra fannst þeim óþægilegt að sjá eða lesa. Einungis 3% foreldrar 12 ára barna og eldri 

svöruðu að þeim hafi fundist óþægilegt að sjá efni um barn þeirra.  
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Virkni foreldra á Facebook er mismunandi eftir kyni og eru mæður líklegri til að vera 

virkar. Einungis 20% feðra segjast mjög virkir á móti 37% mæðra. Aðeins 18% foreldra barna sem 

eru á Facebook eru vinir þeirra þar (Pew Research Center, 2015).  

Nánast allir foreldrar, eða 94%, segjast hafa rætt við 13-17 ára börn sín um hegðun á netinu 

og þar af segjast 40% þeirra gera það oft og 42% reglulega (Anderson, 2016). Markaðsfyrirtækið 

Morning Consult gerði könnun árið 2018 til að meta hvort foreldrar væru meðvitaðir um hvort 

barn þeirra væri á samfélagsmiðlum og þá hvaða miðlum. Niðurstöðurnar benda til að foreldrar 

séu almennt vel meðvitaðir um á hvaða miðlum börn þeirra eru en þó svöruðu 10% 

valmöguleikanum: „ekki viss eða hef ekki skoðun á því“ hvort barn þeirra notaði Facebook 

(Morning Consult, 2019). 

Samfélagsmiðar eru stundum  notaðir til að flýja raunveruleikann og því sem honum getur 

fylgt. Afleiðing þess konar notkunar getur haft þær afleiðingar að notandi þrói með sér fíkn fyrir 

tölvu og neti. Bent er á að tímabært sé að takast á við afleiðingar slíkrar notkunar, ef fólk eyði of 

mikilum tíma á  netinu, og þá sérstaklega samfélagsmiðlum, eins og aðra fíkn. Leggja ber áherslu 

á að fólk læri að nota tæknin rétt (Longstreet o.fl., 2019).  

 

5.1.4. Skjátími og skjá stjórnun 

Samvkæmt Livingstone o.fl. (2011) geta foreldrar ekki sinnt eftirlitsskyldu eins vel og kostur er 

þegar barn þeirra er í tölvu eða á netinu. Ráð við því væri að kenna barni meiri sjálfsstjórn þegar 

kemur að notkuninni. Samræður við barn um hvað sé í lagi og hvað ekki er æskilegt sem og hve 

lengi börn nota tækin skilar góðum árangri (Livingstone o.fl., 2011).   

Árið 2010 bjó stór hluti barna í Bandaríkjunum við engar reglur um þá afþreyingu sem þau 

nýttu sér. Þegar spurt var út í reglur svöruðu 46% að engar reglur væru um á hvað þau megi horfa, 

30%  höfðu engar reglur þegar kom að tölvuleikjum, 26 % höfðu engar reglur um tónlist og rúmur 

helmingur (52%) höfðu engar reglur um hvað þau mættu gera í tölvu (Victoria o.fl., 2010).   

Í Shanghai var gerð rannsókn þar sem skoðað var á hvern hátt foreldrar fylgist með barni 

og hvaða uppeldisaðferðum þeir beita í tengslum við tæknina. Mælt er með ákveðnum aðferðum 

til að ná utan um barn á tækiöld. Halda þarf utan um tíma og notkun barns í tækjum, samræður og 

kennsla á eðlilegri notkun og að farið sé eftir reglum sem eru settar. Margir foreldrar takmarka efni 

sem barn getur nálgast úr þeim búnaði sem foreldrar hafa yfir að ráða og aðrir foreldrar skoðuðu 

reglulega síður sem barn þeirra fer inn á. Allt er þetta gert til að koma í veg fyrir að barn fari inn á 
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óæskilegar síður, eins og klám og ofbeldisfullt efni. Í rannsókninni kom fram að margir foreldrar 

takmarki skjátíma og hvað barn þeirra gerir í tölvu og á netinu. Leiðbeinandi uppeldi í kringum 

tæknina hefur góð áhrif og leiðir til jákvæðrar niðurstöðu en í ljós kom að einungis þriðjungur 

foreldra nota leiðbeinandi uppeldi. Foreldrar völdu eina af fjórum leiðum til að takast á við notkun 

barns í tengslum við tæknina og netið. Þau settu reglur, lokuðu á efni, fylgdust náið með eða voru 

beinir þátttakendur með barni í tölvu og á netinu. Þegar skoðað var hvaða aðferðir voru mest 

notaðar má sjá að algengast var að foreldrar ræddu við barn sitt og settu því reglur um notkunina, 

næst algengast var að foreldrar settu engar reglur eða takmarkanir á hvað barn gerði. Virtist þetta 

vera gert meðal annars til að forðast ágreining og forðast átök. Sömu foreldrar sýndu að þegar barn 

þurfti leiðsögn voru þau til staðar (Wong, Ho, og Chen, 2015).  

Úrræði sem eru í boði fyrir þá sem vilja nota forrit til að aðstoða við utanumhald og vernda 

barn á netinnu hafa úr mörgu að velja. Samkvæmt rannsókninni Parental Control vs. Teen Self-

Regulation: Is there a middle ground for mobile online safety? þar sem skoðuð voru 75 slík forrit 

varð niðurstaðan sú að forrit voru almennt lítið notuð. Möguleikar forritanna voru svipaðir. Helstu 

eiginleikar forritanna voru 42 þættir sem eru flokkaðir í tvo flokka. Fyrri flokkurinn gerði 

foreldrum kleyft að vakta, setja takmarkanir og virka sáttamiðla í gegnum forrit. Sáttamiðlun virkar 

þannig að barn getur óskað eftir aðgangi að forriti eða vefsíðu sem foreldrar fá tilkynningu um og 

gátu annað tveggja, heimilað notkun eða hafnað. Seinni flokkurinn er sjálfstjórn, vöktun og 

takmörkun á hættum. Flest forritanna eru frekar byggð upp á eiginleikum fyrri flokksins, þar sem 

foreldrar m.a. vakta og setja takmarkanir. Af því leiðir, að foreldrar eru með stjórnina frekar en að 

barn hafi sjálfsstjórn á notkuninn. Þegar kannað var á hvern hátt og af hverju foreldrar notuðu forrit 

til að vakta barn sitt kom fram fylgni milli strangrar gæslu í gegnum slík forrit og aukinnar hættu 

á að barn lendi í einum af þeim hættum sem fylgja netinu. Þetta skýrist að stórum hluta vegna þess 

að oft voru slík forrit ekki sett upp fyrr en barn var komið í slæman félagsskap eða hafði orðið fyrir 

áreiti á netinu (Wisniewski, Ghosh, Xu, Rosson, og Carroll, 2017). 

Í könnun frá Pew Recearch Center, frá 2015, um hve miklar og hvers konar áhyggjur 

foreldrar höfðu af barni sínum og notkun þess á samfélagsmiðlun og tölvu kom í ljós að eitt af 

hverjum þremur foreldrum hafði haft áhyggjur af því hvernig barn þeirra notaði netið undanfarna 

12 mánuði (Pew Research Center, 2015). 

Bandarísk rannsókn frá árinu 2018 sýnir að 88% allra 13-17 ára barna höfðu aðgang að 

tölvu heima hjá sér og 95% hafði aðgang að snjallsíma. Þetta hlutfall hefur farið hækkandi milli 
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ára og þá sérstaklega varðandi snjallsímana. Árið 2014-2015 voru 73% með aðgang að snjallsíma. 

Samhliða þessari aukningu hafa æ fleiri unglingar sítengingar. Árið 2018 segjast 45% nota netið 

nánast samfleytt í samanburði við 24% árið 2014-2015. Flestir unglingar spila tölvuleiki, burtséð 

frá kyni, en nánast allir drengir spila tölvuleiki (Anderson, 2016) 

Í rannsókn Capacent frá 2013 kom fram að meðalaldur barna á Íslandi um hvenær þau nota 

netið fyrst hafði lækkað úr 8,7 ára 2003 niður í 6,9 ára árið 2013. Skoðað var hversu mikla 

þekkingu börn telja að foreldrar þeirra hafi um hvað það gerði í tölvunni. Þar kom fram að foreldrar 

þekktu betur til þess hvaða leiki börnin spiluðu 2013 en þeir gerðu 2003. Börnin töldu foreldra 

sína almennt fylgjast vel með hvað gerist á netinu. Þegar spurt var hvort foreldrið fylgdist betur 

með þá töldu börnin að faðirinn fylgdist betur með. Hlutfallið hækkaði og árið 2013 fylgdust 

40,5% foreldra með og vissu hvað börnin gerði samkvæmt börnunum sjálfum. Börn töldu almenna 

þekkingu foreldra á tölvur og netið svona: 30,3% barna töldu foreldra sína vita minna en þau, 

35,7% svipaða þekkingu og 34% töldu foreldra sína vita meira en þau. Mælanlegur munur er á 

hvaða aldri barnið er á og mat þess á þekkingu foreldra.  Í 4. bekk telja 66% barna að foreldrarnir 

viti meira en það en eingöngu 10% barna í 10. bekk. Þegar horft er til þess hvernig foreldrar ræða 

netið við börnin sín þá telja 16,2% barna foreldra sína ræða oft við sig um netnotkun. Foreldrar 

telja í 72,9% tilvika að barn þeirri noti netið nokkrum sinnum á dag og eykst notkunin með 

aldrinum. Foreldrar voru spurðir hversu mikið barn þeirra notaði netið og skiptingin var svona:10-

12 ára svöruðu því í 53% tilvika, 80% foreldrar 13-14 ára og 91% 15-16 ára barna. Þó svo að 

foreldrar séu meðvitaðir um að börnin noti netið í síauknu mæli bendir allt til að samhliða aukinni 

notkun á netinu minnkar þekking um hvað sé verið að gera á því. Eingöngu 16,1% telja sig þekkja 

mjög vel netnotkun barna sinni á móti 19% ekki mjög vel. Frekar vel er 64,9% og hefur fjölgað 

mest frá 2002 eða um 38,6%. Flestir foreldrar hafa færst frá svarinu mjög vel til frekar vel með 

árunum. Nánast allir (94%) foreldra drengja telja þá spila tölvuleiki á netinu í samanburði við 84% 

stúlkna. 

Á heildina litið þá fylgjast flestir foreldrar með barni sínum þegar það eru í tölvu en um 

25% kíkja ekki á barnið þegar það eru á netinu og um 70,5% nota ekkert sem kemur í veg fyrir að 

barn komist inn á óviðeigandi efni á netinu. 
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Svör foreldra við spurningunni „Gerir þú eitthvað af eftirfarandi með barninu þínu?“:

 

Mynd 2 (Capacent, 2013) 

Svör barna við Gera foreldrar þínir eitthvað af eftirfarandi?

 
Mynd 3 (Capacent, 2013) 

Flestir eru með einhverjar reglur um hvernig notkun barnanna eigi að vera en 4,9% barna segjast 

ekki hafa reglur. Reglur um notkun á ýmsu tengdu skjánotkun virðist fara minnkandi miðað við 



 

26 

  

 

könnun sem Capacent gerði 2013 og borin er saman við kannanir frá fyrri árum. Í fyrri rannsóknum 

voru yngri börn spurð sem gæti útskýrt að hluta þá fækkun sem á sér stað.  

 

Svörun við spurningunni: Hefur þú sett einhverjar reglur um eitthvað af eftirfarandi? 

 

Mynd 4 Hefur þú sett einhverjar reglur um eitthvað af eftirfarandi? (Capacent, 2013) 

 

Þegar kemur að þeim reglum sem foreldrar telja sig hafa sett er nánast hægt að taka 20% 

af öllum svörunum til að fá svör barnanna. Hvort reglunum hafi verið komið skýrt til barnanna eða 

foreldrar telja sig hafa sett reglur er ekki skoðað í rannsókninni og vert að gera athugasemd við. 

Þegar kemur að eftirfylgni með börnum eru niðurstöðurnar sambærilegar. Þegar börn eru spurð 

hvað foreldrar þeirra hafi gert ofmeta foreldrar það sem þau telja sig hafa gert. Það er líkt og í 

öllum öðrum samanburði í rannsókninni, sem hægt er að gera. Það sýnir sig að foreldrar ofmeta 

stórlega hve mikið þau gera eða börnin vanmeti hvað foreldrar þeirra geri til að fylgjast með 

(Livingstone o.fl., 2011). Google Keywprd planner heldur utanum hversu margar leitir eru gerðar 

að ákveðnum leitarorðum í leitarvél sinni. Hægt er að fá þessa tölfræðina mjög nákvæma frá þeim 

og stilla eftir landi. Þegar skoðað er hve oft er leitað að orðum eða orðasamböndum sem tengjast 

öryggi barna á netinu sýnir það að fáir leita að slíkum lausnum. Þegar niðurstöður eru dregnar 

saman fyrir hve oft er leitað að internet safety og kids on the internet sést að einungis tíu leita að 

hvoru að meðaltali á mánuði. Fyrir parental control eru ekki nema 20 leitir að meðaltali á mánuði 

(Google, e.d.). Niðurstöður úr breskri rannsókn sem kom út í janúar 2019 bendir til misræmis í 
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rannsóknum á tengslum milli skjátíma og kvíða eða þunglyndi. Þar var talið að aðrir þættir en 

skjátíminn geti sagt til um hvort viðkomandi þrói með sér kvíða og þunglyndi (Khouja, o.fl., 2019). 

Þegar foreldrar voru spurðir um eigin skjánotkun kom í ljós að vandamál með skjátíma átti ekki 

eingöngu við um börn heldur einnig fullorðna. Í 59% tilfella svöruðu foreldrar að þeim finnist þeir 

skyldugir til að svara skilaboðum um leið og þau bárust í símann, 39% að þau töpuðu einbeitingu 

reglulega í vinnunni vegna símans og 36% svöruðu að þau eyddu of miklum tíma í símunum 

(Anderson, 2019). Við skoðun á rannsókn, sem er hluti af Safe Kids, kom í ljós að foreldrar lentu 

oftar í útistöðum við börn sín vegna skjátíma heldur en efnið sem börnin skoðuðu. Rannsóknin 

sýndi, eftir mikla umfjöllun um að samverustundum fjölskyldna fækki vegna notkunar á tækjum 

og netinu, er áhorf á bíómynd næst algengasta samvera fjölskyldu en algenast er að borða saman 

(Livingstone, Blum-Ross, Pavlick, og Kjartan Ólafsson, 2018). 

5.1.5. Kynferðislegt og ofbeldisfullt efni 

Samkvæmt Risks and safety on the internet rannsókninni frá 2011 ofmátu foreldrar hve oft ung 

börn sjá kynferðilegt og ofbeldisfullt efni og á sama tíma vanmeta þau hve oft eldri börn sjá það. 

Þetta kemur fram í samanburði við svör barnanna og foreldranna. Það sem foreldrar vanmeta helst 

er hve oft þeir telja að stúlkur hafi séð slíkt efni. Þó að foreldrar telji líklegra að unglingar hafi séð 

umrætt efni að þá fjölgar þeim svara „veit ekki“ þegar þeir eru spurðir. Í ljós kom að 40% þeirra 

barna sem hafa séð óæskilegt efni á netinu telja að foreldrar þeirra að þau hafi ekki séð slíkt efni. 

Þegar kynferðisleg skilaboð til barna eru skoðuð er sagan svipuð og með annað efni sem tengist 

kynlífi eða ofbeldi. Samkvæmt svörun telja 6% foreldra börn sín hafi orðið vitni eða lent í slíku en 

15% barna segjast hafa lent í því. Börn sem segjast hafa upplifað slík skilboð eru 15% en 21% 

foreldra þeirra telja börn sín hafa upplifað slíkt. Þó svo að skilaboðin valdi börnum ónæði og 

vanlíðan þá er eingöngu 1% sem segja að það hafi enst í einhverja mánuði og 5% í einhverjar 

vikur. Meirihlutinn telur þetta vera áreiti eða vanlíðan sem líði fljótt hjá (Livingstone o.fl., 2011). 

Rannsókn sem Ipsos Strategic Marketing gerði í mars 2016 sýnir að 78,8% foreldra barna 10-17 

ára taldi barn sitt vera með nægan skilning á netinu til að forðast hætturnar. Alemmt töldu foreldra 

barna 9 ára og yngri að þau höfðu ekki þessa þekkingu og 87,4% foreldra töldu að ef barnið finndi 

hættulegt eða skaðlegt efni á netinu myndi það leita til þeirra og ræða það. Bjartsýni meðal foreldra 

er mikil að halda að börnin leiti til þeirra. Í rannsókninni kom fram að eingöngu 54% foreldra höfði 

einhverns konar parental controle á nettengdum tækjum barna sinna (Ipsos, 2016). British Board 

of Film Classification gerði rannsókn á börnum yngri en 18 ára sem leiddi í ljós að eingöngu 25% 

http://eprints.lse.ac.uk/33731/1/Risks%20and%20safety%20on%20the%20internet(lsero).pdf
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foreldra telja að börn sín hafi séð klámfengið efni á netinu þegar 53% barna viðurkenna að hafa 

séð slíkt efni. Þegar skoðað var hversu margir foreldrar ræddu við börn sín um klám sögðust 60% 

foreldra hafa gert slíkt en sárafá börn könnuðust við það (British Board of Film Classification, 

2019). Rannsókn um þekkingu foreldra á hvað börn þeirra, 13-18 ára, aðhafast á netinu leiddi í 

ljós að þekking foreldra á því er takmörkuð. Börnin telja að foreldrar geri sér ekki fulla grein fyrir 

þeim hættum sem börn geta lent í á netinu (Symons, Ponnet, Emmery, Walrave og Heirman, 2017).  

 

 

5.1.6. Áhyggjur foreldra 

Samkvæmt rannsókn Capacent frá 2013 veldur eftirfarandi foreldrum áhyggjum; að barnið hitti 

ókunnugt eða hættulegt fólk sem það kynnist á netinu (34,8%), aðgangur að grófu eða ofbeldisfullu 

efni (29,8%), aðgangur að klámi (26,7%), einelti/áreiti (23,6%), tímasóun (23,1%), netfíkn 

(21,6%) og tölvuleikjafíkn (19,4%). Foreldrar telja að atvik sem börn þeirra hafi upplifað hafi 

komið mjög illa við barnið í 11,5% tilvika. Þau atvik sem foreldrar listuðu upp voru: einelti, 

særandi ummæli og samskipti (34,4%), ofbeldisfullt myndefni sem vekur óhug (32,3%), 

klámfengið efni (13,5%), fréttir og fréttamyndir (10,4%), óþægilegar lífsreynslusögur og frásagnir 

(8,3%), áreiti frá ókunnugum (4,2%) og annað (4,2%) (Capacent, 2013). Gera má ráð fyrir að þegar 

rætt er um fréttir og fréttamyndir eigi foreldrar við óhugnalegar myndir og fréttir, s.s. af stríði, 

fjöldamorðum, skotárásum o.fl. 

Þegar kemur að spurningunni að tryggja öryggi barna á netinu samkvæmt Capacent 

rannsókninni telja foreldrar að þeir sjálfir beri ábyrgðina í flestum tilvikum eða 74,5%. Í 66,1% 

tilvika telja foreldra að hugbúnaður líkt og parental contole forritið eigi að vera ábyrgt fyrir slíkri 

vöktun en aðeins 37% foreldra segjast nota slíkan hugbúnað og 9,6% þekkja ekki til þeirra. Telja 

32,4% mikilvægt að sjálfvirkar síur séu innifaldar í þeirri þjónustu sem veitt er af 

netþjónustufyrirtækinu og 32,6% segja það skipti nokkru máli. Þessar niðurstöður benda til 

skekkju þegar eingöngu 37% foreldra nýta sér slíkar síur en 66,1% telja að slíkur hugbúnaður eigi 

að vera ábyrgur. Foreldrar vildu einnig að netþjónustan væri virk í að veita upplýsingar um hvernig 

eigi að tryggja öryggi barna á netinu (78,1%), þar á eftir frá samtökum (64,2%) og næst skóla 

(60,7%) (Capacent, 2013). Pew research center gerði könnun meðal foreldra 13-17 ára barna sem 

leiddi í ljós að 66% samfélagsmiðla stæðu sig ekki vel að sporna við áreiti eða einelti á sínum 

miðlum. Sama rannsókn fann út að 65% foreldra hefðu áhyggjur af því hve miklum tíma börn 



 

29 

  

 

þeirra eyddu fyrir framan skjá. Í könnuninni kom fram að 62% höfðu áhyggjur að börn þeirra 

myndu tapa hæfni í að eiga samskipti við fólk í eigin persónu. Þar á eftir koma þrír þættir en um  

57-61% þeirra sem svöruðu óttast að börn þeirra deili of mikið af upplýsingum um líf sitt á netinu, 

lendi í einelti eða áreiti á netinu og sendi eða fái óviðeigandi skilaboð. Í þessari rannsókn kom auk 

þess fram að eingöngu 24% notuðu parental controle oft en 28% svörðu að þau notuðu það 

stundum (Anderson, 2019). Esafety commision í Ástralíu sem er sjálfstæð stofnun um öryggi á 

netinu gerði rannsókn á hvernig foreldrar tóku á uppeldi á netinu og rannsóknin sýndi að 94% 

foreldra töldu öryggi barna sinna á netinu mikilvægt. Þar kom einnig fram að foreldrar vissu 

almennt ekki af því sem börn þeirra upplifðu á netinu. Í aðeins 35% tilvika vissu foreldrar ef börn 

þeirra voru uppnefnd á netinu og minna af öðrum atvikum sem áttu sér stað. Einungis 29% vissu 

að ókunnugir höfðu samband við börn þeirra í gegnum netið (e Safety research, 2019).  

 

5.1.7. Uppeldið 

Ragný Þóra Guðjohnsen og Sigrún Aðalbjarnardóttir (2016) benda á að sterk tengsl séu á milli 

þess þegar foreldrar notast við leiðandi uppeldi og aukins þroska og að þau börn sem nytu slíks 

uppeldis væru almennt betur sett í samanburði við börn sem alin eru upp með öðrum aðferðum. Í 

ljós kom að þau börn sem alin eru upp með leiðandi uppeldi hafa meira sjálfstraust og 

samskiptahæfni (Ragný Þóra Guðjohnsen og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016). Leiðandi uppeldi er 

aðferð sem felur í sér að foreldrar bregðist við því sem barn gerir og upplifir en gerir einnig miklar 

kröfur til þess. Sé leiðandi uppeldi beitt eru foreldrar vakandi fyrir þörfum barns og þeim 

tilfinningum sem það tekst á við. Foreldrar setja skýr mörk og framfylgja þeim (Parenting for 

brain, 2019). Rannsókn frá 2013 sýnir sterk tengsl milli góðrar sjálfsmyndar og ábyrgar hegðunar 

á netinu, sérstaklega samfélagsmiðlum. Í rannsókninni kom fram að leiðandi uppeldi dregur úr 

áhættuhegðun á netinu og telja rannsóknaraðilar að leiðandi uppeldi sé góð uppeldisaðferð til að 

fyrirbyggja neikvæða notkun barna á netinu (Kalmis og Kjartan Ólafsson, 2013). Alist barn upp 

við engar reglur um notkun samfélagsmiðla og umgengni á netinu getur það leitt til neikvæðrar 

hegðurnar á netinu (Santrock, 2016). 

Almennt er talið að foreldrar eigi að verja börn sín sem getur líka falið í sér að kenna þeim 

að takast á við það slæma og neikvæða á netinu og samfélagsmiðlum. Jafnvægi verður að ríkja 

milli þess að fyrirbyggja og leyfa börnum að gera mistök. Samkvæmt Yardi og Bruckman (2011) 

þarf að virða persónulega friðhelgi barna á meðan þau eru vernduð. Foreldrar vildu almennt geta 
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fylgst betur með hvað börn sín gerðu á netinu og í símanum en margir höfðu ekki þekkingu til  

þess (Yardi og Bruckman, 2011). Sálfræðingar telja foreldra eiga erfitt með að virða þessi mörk 

og ganga á persónulegt líf barna sinna. Börn eiga rétt á einkalífi og friðhelgi og stanslaust eftirlit 

getur grafið undan trausti milli aðila og getur ýtt undir að börn feli frekar hvað þau gera á netinu 

(Bisby, 2014). 

Æskilegt er að foreldrar fylgist með því sem börn gera því slíkt eflir gagnrýna hugsun og 

styður við að börn læri rétta umgengni á og við netið og þá miðla sem þar eru. Að fylgjast með 

börnum felur ekki alltaf í sér vöktun heldur samtöl og fræðslu um netið og þá miðla sem þar eru. 

Samtölin þarf að taka frá ólíkum sjónarhornum eins og efni netsins, hegðun barns og þeim 

auglýsingum sem þar eru (Gentile, Reimer, Nathanson, Walsh og Eisemann, 2014). Rannsóknir 

sýna að með þessum aðferðum sem sagt er frá hér að ofan, það er að beita leiðandi uppeldi, er 

ólíklegri að börn deili efni á netinu sem gæti skaðað þau síðar á æfinni og persónulegum 

upplýsingum (Liu, Rebecca og May, 2013). Fræðimenn hafa komist að því að þeir sem nota 

samfélagsmiðla óhóflega eru líklegri til að líða verr en þeir sem gera það ekki. Því er talið að setja 

eigi takmarkanir um notkun barna og á hvern hátt þau nota samfélagsmiðla (Gordon, 2019). 

 

 

5.1.8. Þekking foreldra 

Ein af mikilvægustu fyrirmyndum barns eru foreldrar þess. Hvernig barn nota síma hefur sterka 

tengingu við á hvern hátt foreldrar noti sín tæki. Þar sem foreldrar eru fyrirmyndir barna er það 

barni nauðsynlegt að foreldrar sýni gott fordæmi með síma- og tölvunotkun (Anneleen, Eggermont 

og Beullens, 2018). Barn læra það sem fyrir því er haft og því er hegðun foreldra á netinu og 

samfélagsmiðlum fyrirmynd barnsins. Samkvæmt Seok og DaCosta (2019) hefur netið breiðst 

hratt út undanfarna áratugi og breyst en allt bendir til að þekking foreldra hafi ekki haldist í hendur 

við þekkingu barna. Mismunandi þekking getur orsakað mikla togstreitu milli foreldra og barns. 

Skilningsleysi á málefninu eins og þeim forritum sem barn notar eykur á þá togstreitu sem felst í 

að ala upp barn og að sama skapi fyrir barnið í samskiptum við foreldri sitt (Seok og DaCosta, 

2019). 

Foreldrar telja, að eigin sögn, sig almennt hafa góða færni á netinu en aðeins 1% aðspurðra 

telur sig byrjanda samkvæmt Capacent. Þeim hefur fjölgað sem telja færni sína góða á netinu fór 

úr 34,2% árið 2002  í 59,9% 2013. Foreldrar segjast vera duglegir að koma upplýsingum til barna 
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sinna um netöryggi og hafa um 84,7% barna heyrt um netöryggi frá mæðrum sínum og 73,3% frá 

feðrum sínum (Capacent, 2013). 

Í könnun SAFT frá 2013 kemur skýrt fram þegar svör barna eru borin saman við svör 

foreldra að foreldrar gera sér ekki fulla grein fyrir hve miklum tíma börn verja á netinu eða hvað 

þau gera þar (Capacent, 2013). Rannsókn McAfee árið 2012 sýnir sömu niðurstöður og könnun 

SAFT. Þar kemur fram að 49% foreldra telji sig vita hvað börnin gera á netinu en 71% unglinga 

viðurkenna að hafa falið hvað þau gerðu á netinu fyrir foreldrum sínum. Þar af vissu eingöngu 

56% foreldra af að nethegðun væri falin fyrir þeim (McAfee, 2012). Í  rannsókn frá árinu 2015 var 

rætt við unglinga um hversu mikið foreldrar þeirra viti hvað þau gera á samfélagsmiðlum. 

Niðurstaðan varð sú að þrír þættir stóðu helst upp úr samkvæmt svörunum. Foreldrar vita mikið 

um það sem þau gera á samfélagsmiðlum, foreldrar vita eitthvað um það sem þau gera og 

foreldranir vita ekkert hvað þau gera (Rideout, 2019).  

Í rannsókn sem Safe Kids er aðili að kom í ljós að foreldrar leita eftir upplýsingum um 

hvernig taka eigi á net- og tölvunotkun barna en aðeins lítill hluti þeirra leitaði til viðurkenndra 

stofnanna eftir ráðleggingum. Foreldrarnir leituðu frekar á netinu og lögðu traust sitt á þær 

upplýsingar (Livingstone o.fl., 2018). 

Eingöngu 58% foreldra töldu sig geta stillt friðhelgistillingar í tölvu og 53% afmarkað 

upplýsinar sem þau deila í gegnum netið. Dreifing svara var nokkuð jöfn milli foreldra. Í sömu 

rannsókn kom í ljós að foreldrar sem höfðu áhyggjur af friðhlegi voru líklegri til að deila myndum 

eða myndböndum af barni sínu á netið. Þrátt fyrir áhyggjur af friðhelgi hefur það ekki komið í veg 

fyrir netnotkun foreldra á ýmis tæki en algengast er að þau tengist netinu í gegnum síma, 

spjaldtölvu og tölvum (Livingstone o.fl., 2018)  
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5.2. Kennarar 

Tölfræðin úr rannsókninni Risks and safety on the internet sýnir að flest börn segja kennara hafa 

sinnt markvissri kennslu í hvernig netið virkar en 9-10 ára börn virðast fá minni kennslu um efnið 

en þeir sem eldri eru (Livingstone, o.fl, 2011).  

 Rannsók sem birt var í blaðinu Tölvur og kennsla í Hollandi skoðaði ástæður þess að 

kennarar tengu saman uppeldis- og kennslufræði við tölvur. Sú rannsókn leiddi í ljós að þó svo að 

flestir kennara töldu tækni í kennslu gæti aukið áhuga nemenda á námi að þá gæti það haft bein 

áhrif á virknina sem kennslan felur í sér. Þegar kennarar voru spurðir hvernig þeir noti tæknina 

kom í ljós að þeir lögðu áherslu á að styrkja það sem tengdist námsefni og kennslufræðum eða 

eingöngu kennslufræðunum en ekki fræði um tæknina eða netið sjálft. Algengasta aðferðin sem 

kennara notuðu eða 29% þeirra var að æfa þekkingu með tækninni. Það er að segja að vinna 

verkefni sem tengjast námsefni nemenda hverju sinni. (Heitink, Voogt, Verplanken, Braak, og 

Fisser, 2016) 

TPACK (stendur fyrir Tæknileg kennslufræðileg þekking) er kenning sem notuð er til að 

meta hvaða þekkingu kennarar þurfi að hafa til að getað kennt nemendum með góðri skilvirni 

notkun á netinu og tækni (Mc Graw Hill, e.d.). Niðurstöður úr könnun sem var gerð meðal fimm 

skóla í Bandaríkjunum bendir til að mjög lítill tími kennara fari í að afla sér þekkingar sem þarf til 

að kenna tölvulæsi snemma á skólagöngu nemenda. Ýmsir þættir eru nefndir til sögunnar og má 

þar nefna að ný tækni er ekki notuð í skólanum. Kennarar og aðrir starfsmenn áttu í vandræðum 

með að nýta sér tæknina sem er í boði var með góðu móti. Þessi þáttur á við þó tæknikennslu hafi 

verið bætt inn í nútíma kennslufræði (kennaramenntun) en það stafar af því að eldri kennarar hafa 

ekki fengið viðeigandi þjálfun. (Voogt, 2015) 

Út frá þessum niðurstöðum er rétt að benda á eldri rannsóknir, frá 2007, sem sýna svipaðar 

niðurstöður nema þar var meiri áhersla á takmörkuðu aðgengi að þeim búnaði sem þyrfti. Skoðun 

kennara hefur mikil áhrif á hvernig kennsla tengd tölvum og netinu er og þá hvers eðlis. Allt bendir 

til að námsgreinum sé ekki fléttað nægilega saman við tölvvinnslu og tæknin ekki nýtt sem í boði 

er fyrir nemendur og námið. Kennarar í samfélagsfræðigreinum voru ólíklegastir að flétta nám, 

tölvu og tækni saman í sinni kennslu. Þessi staða veldur áhyggjum að því leiti að breytingarnar 

hafa haft stórvægileg áhrif á hvernig samskipti og samfélagið er byggt upp og hagar sér (Zhao, 

2007). Þó svo að þessi rannsókn sé komin til ára sinna og framfarir hafi átt sér stað má velta upp 

þeirri hugmynd hvort þetta eigi ekki við í dag. Kennarar sem sögðust ekki hafa fengið þessa þjálfun 
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á sínum tíma eru enn að störfum. Hafi þeir ekki aflað sér viðeigandi þekkingar og færni sjálfir er 

ekki hægt að gera ráð fyrir að staðan hafi breyst. 

Stór hluti barna í Evrópu hafa fengið fræðslu frá kennara sínum og kennslu um netið og 

þær hættur sem þar eru. Nemendur hafa líka fengið kennslu um hvernig nota eigi netið og haga sér 

þar (Livingstone o.fl., 2011). Samfélagsfræðikennarar töldu í rannsókn frá 2007 mikilvægt að börn 

fái kennslu um netið og hvernig ætti að haga sér þar. Hins vegar hafa kennarar ekki fengið sérstaka 

fræðslu til kenna það. Það sem réði mestu um hvort góð og mikil kennsla um netið færi fram tengist 

áhuga og getu kennara hverju sinni (Zhao, 2007).  

Kennsla í tölvuöryggi ætti að hefjast hjá nemendum á yngsta og miðstigi grunnskólans þar 

sem nemendur eru á aldrinum 6-13 ára. Á þessum aldri eru þau töluvert í tölvu og á netinu eins og 

fram hefur komið í þeim rannsóknum sem vitnað  er í. Því er mikilvægt að hefja kennslu sem fyrst 

um það sem ber að hafa í huga á netinu og annarri tækni. Stundum er sagt að hægt sé að skipta 

fólki í tvo hópa þegar kemur að tækni, þá sem aðlöguðu sig að netinu og tölvum annars vegar og 

hins vegar þeir sem alast upp í þessum veruleika og þekkja ekkert annað. Það er mikilvægt að hafa 

þetta í huga því annar hópurinn getur verið börn en hinn foreldrar. Samkvæmt Putman (2019) 

myndast hætta á að foreldrar hafi ekki nægilega þekkingu og öryggi til að hjálpa barni að læra á 

netið og tæknina. Þetta veldur að foreldrar reyna að takast á við vandann með stjórnun, minnka 

tölvutímann, taka tækin af börnum og fleira í þá áttina. Þarna er kjörið tækifæri til að mennta 

kennara sem geta leitt þá kennslu sem þarf fyrir nemendur. Skólinn notar nú þegar margs konar 

tæki og netið í sinni kennslu. Til að orða þetta öðruvísi, skólinn gæti eða ætti að vera kjörinn staður 

til að kenna nemendum netöryggi til að tryggja þau í þeim verkefnum sem kennarar setja sjálfir 

fyrir. Með því að kenna nemendum um stafrænt fótspor einstaklinga og hvað það felur í sér að 

setja efni á netið eykur það öryggi þeirra þegar kemur að því að þau setja inn efni á netið. Einnig 

þarf að fræða nemendur um samskipti á netinu og hvernig það sem við segjum og gerum í 

netsamskiptum hefur áhrif á aðra. Önnur leið sem hægt er að fara er að tryggja að foreldrar hafi 

nægilega þekkingu til að takast á við þessa stöðu. Þetta væri hægt að gera með fræðslukvöldum 

eða annað álíka til að koma þekkingu til foreldra sem hafa áhuga á því (Putnam, 2019).  

Í skólastarfi ættu kennarar að fræða nemendur um hvernig hægt sé að nýta sjallsíma á öruggan 

hátt. Panda Security, fyrirtæki sem hefur sérhæft sig í hugbúnaði til að verja tölvur og síma fyrir 

þeim hættum sem geta verið á netinu, telur æskilegt að loka á notkun spjallsíma á meðan á kennslu 

stendur og jafnvel takmarka notkun eldri nemenda í frímínútum eða matartíma. Yngri börn ættu 
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ekki að taka upp síma fyrr en eftir skóla. Mikilvægt sé hins vegar að kenna báðum hópum um netið 

og hvað skal varast. Kenna þarf nemendum um hvaða upplýsingar ættu ekki að fara á netið, hverju 

ætti aldrei að deila í gegnum netið og hvert eigi að leita ef eitthvað kemur uppá. Kennarar ættu að 

útskýra af hverju nemendur yngri en 13 ára eigi ekki að hafa prófíla á samfélagsmiðlum. 

Samkvæmt könnun Panda Security kunna 23% barna ekki að stilla hver getur séð prófílinn þeirra 

á samfélagsmiðlum. Kennarar geta einnig bent foreldrum á ræða við börn sín um netið (Panda 

Security, 2019).  

Rannsókn, á hættum á netinu og samfélagsmiðlum, sem birt var í Journal of social work 

practice leiddi í ljós þörfina á að þeir sem vinni með börn kynni sér og viti hvernig samfélagsmiðlar 

sem börn nota virki. Auk þess leiddi rannsóknin í ljós þá nauðsyn að kennarar þurfi að huga að á 

hvern hátt þeir fræði nemendur um samfélagsmiðla og hættunum sem þeim fylgir (Willoughby, 

2018).  
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6. Umræður 

Mikil áhersla hefur verið lögð á að rannsaka hvaða tæki börn nota, hvaða efni þau horfa á og hve 

mikið af því. Eftir mikla leit fundust fáar íslenskar rannsóknir til að styðjast við og leggja mat á 

íslenskar aðstæður. SAFT hefur búið til og lagt fyrir börn staðlaða spurningalista sem spyr aðallega 

um þessa þætti. Síðasta könnunin var gerð 2013 og því þarf að spá fyrir um hvaða breytingar hafa 

orðið á liðnum árum til að fá grófa mynd af stöðunni í dag. Samanburður við útlenskar rannsóknir 

eru notaður. Við leit fundust ýmsar rannsóknir sem tóku á ólíkum þáttum sem íslenska rannsóknin 

fjallar líka um. Því miður fannst engin  heilstæð rannsókn sem kannar helstu hættur á netinu sem 

rætt er um í ritgerðinni áður rannsókn Risks and safety on the internet frá 2011 var gerð. 

Mikilvægt er að benda á, vegna mikilla breytinga innan tæknigeirans og á netinu, að 

tímbært sé fyrir SAFT að endurtaka könnunina frá 2013. Ný könnun myndi gefa þeim sem 

rannsaka málaflokkinn mikilvægar upplýsingar. 

Þegar rýnt er í rannsóknina Risks and safety on the internet og könnun SAFT kemur í ljós 

að foreldrar höfðu mestar áhyggjur af, og var efst á listanum, var að börnin hittu 

ókunnuga/hættulegt fólk sem það kynnist á netinu. Þetta er í samræmi við önnur gögn sem voru 

skoðuð líkt og þau sem farið var yfir frá Pew esearch Center. Vitað er að börn kynnast öðrum 

börnum í auknum mæli í gegnum netið í dag. Þetta á við um leið og þau eru komin með prófíl á 

samfélagsmiðlum. Þegar horft er til Íslands segja þau börn sem hafa kynnst einstaklingum á netinu 

og hitt viðkomandi í 80% tilvika að þau hafi skemmt sér mjög vel. Í eingöngu einu af hverjum 

1.000 tilvika sem börn hitta einstaklinga sem þau þekkja ekki fyrir enda á að barn upplifir 

kynferðislega reynslu sem er þó ekki alltaf misnotkun. Það virðist algengast hér á landi, ef marka 

má könnun SAFT, að þau börn sem hitta einstaklinga sem þau kynnast á netinu hafi venjulega 

einhvern með sér, eða í þremur af hverjum fjórum skiptum. Þó atburðir af þessu tagi gerist sjaldan 

er þetta flokkað sem alvarleg hætta, enda geta afleiðingarnar verið alvarlegar og því þarf að taka á 

þessu og fyrirbyggja með fræðslu. 

Annað atriðið á listanum var aðgangur að grófu eða ofbeldisfullu efni og klámi. Í 

ritgerðinni er efnið samofið því leiðirnar til að nálgast slíkt efni eru svipaðar. Á sama tíma og flestir 

virðast hafa miklar áhyggjur af þessu virðist eftirfylgni vanta og skorta upp á viðeigandi fræðslu 

fyrir börn, miðað við svör barnanna í könnun SAFT. Það sem foreldrar virtust hafa mestar áhyggjur 

af er einmitt kynferðislegt eða ofbeldisfullt efni. Yngri börn virtust ekki verða mikið vör við slíkt 
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efni á netinu þar sem meðaltalið fyrir Evrópu er 11% hjá 10 ára börnum og yngri. Hins vegar þegar 

börnin eldast verða þau meira vör við efni af þessu tagi en samkvæmt SAFT verða 36% barna vör 

við kynferðislegt eða ofbeldsifullt efni og fjölgar í samaburði við nýjar rannsóknir.  

SAFT könnunin og Risks and safety on the internet (2011) flétta umræðu um kynferðislegt 

og ofbeldisfullt efni saman í sínum niðurstöðunum. Sömu tilhenigingu má sjá í öðrum rannsóknir 

og þeirri tölfræði sem skoðuð var. Til að mynda kemur fram í Suður Kóreskri rannsókn frá 2019 

að 46% barna hefðu séð slíkt efni. Miðað við svörun í rannsókninni Risks and safety on the internet 

telja þátttakendur sig ekki hafa hlotið skaða af því að horfa kynferðislegt efni. Þar kom fram að 

stærsti hluti barna sem svaraði hugsaði ekki um það eftir áhorfið. Þegar börn rákust á slíkt efni þá 

stóð sú vanlíðan stutt yfir eða þau lokuðu því einfaldlega. Áherslan hér lá í því að meta hversu 

mikil og hverslu lengi börnum leið illa við að sjá kynferðislegt efni, sem almennt var stutt og lítið. 

Samkvæmt Risks and safety on the internet höfðu 15% evrópskra barna séð eða fengið skilaboð 

sem fela í sér kynferðislegt efni í gegnum netið. Af 11-16 ára barna hafa15% verið beðin um að 

tala um kynferðislega hluti, senda mynd eða myndband af sér á þann sem þau voru í samskiptum 

við. Engar íslenskar tölur eru til fyrir þennan þátt en ef niðurstöður frá Evrópu eru heimfærðar á 

Ísland getum við samsamað okkur fjölda tilfella á flestum sviðum. Samkvæmt SAFT ofmeta 

foreldrar hve mörg börn hafa séð kynferðislegt efni á þeim tíma sem rannsóknin var gerð. Hins 

vegar bendir til að mikil fjölgun hafi orðið á áhorfi barna á efni, sem sýnir kynferðilega og 

ofbeldisfulla hegðun, ef marka má niðurstöður ítölsku rannsóknarinnar. Svör foreldra um hversu 

vel þau fylgjast með börnunum á netinu bendir til að þau telji sig fylgjast betur með en börnin gera. 

Svör barnanna gefa til kynna að minna sé fylgst með þeim en foreldanir telji sig gera. Einnig virðist 

sem lítill hluti þeirra geri lítið með áhyggjur sínar og nýti úrræði frá netþjónustuaðila eða hugbúnað 

sem tryggir að börn komist ekki inn á óviðeigandi efni. 

Þriðja atriðið á listanum var einelti eða stríðni á netinu. Í Risks and safety on the internet 

rannsókninni kom í ljós að 5% evrópskra barna höfðu orðið fyrir einelti oftar en einu sinni í viku 

að meðaltali í gegnum netið. Tölurnar frá Capacent eru svipaðar eða 3.8% segja að sér hafi verið 

strítt eða orðið fyrir einelti á netinu. Þar kom einnig fram að einelti var algengara í raunheimi en á 

netinu árið 2013. Í gögnunum sem skoðuð voru jókst hlutfalli þeirra sem höfðu orði fyrir neteinelti. 

Ítölskum börnum, sem fengu  slík skilaboð, fjölgaði úr 7% í 48%. Nýrri tölur frá 2019 sýna að 

34,7% barna að meðaltali hafi orðið fyrir einelti á netinu. Þegar neteinelti er annars vegar virðist 
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sem foreldrar eigi erfiðar með að fylgjast með því en þegar börn fá óviðeigandi efni sent til sín eða 

skoða slíkt. Allt eru þetta hættur á netinu sem börn þurfa að varast.  

Búnaður sem vaktar hvenær barn notar tæki og hvað er opnað á netinu er fáanlegur og hægt 

að setja upp slíkan búnað í tölvu sem barn notar. Svona búnaður veitir barni vernd. Búnaðurinn 

hefur líka möguleika á að fylgjast með spjalli í leikjum og annað í þeim dúr. Staðreyndin er sú að 

við getum ekki vaktað öll samskipti barns, skilaboð sem það fær eða sendir þegar horft er til fjölda 

þeirra samskiptaleiða sem eru til í dag. Besta leiðin til að komast að hvort eitthvað óviðeigandi á 

sér stað er að ræða við barnið. Foreldrum er nauðsyn að byggja upp samband við barnið á þann 

hátt að það leiti til þeirra þegar það þarf á að halda með svona mál. Eins og rakið er í kafa 5.1.7 er 

leiðandi uppeldi talin besta leiðin til að ýta undir að barn leiti til foreldra sinna um stuðning og 

leiðsögn. Einelti virðist hafa mestu áhrifin á barn og er langvarandi. Auk þess getur  það verið 

upphaf að annars konar vandamálum því einelti getur haft slæm áhrif á sjálfsmynd barns sem þá 

leitar gjarnan í tölvu, síma eða á netið til að flýja aðstæður. 

Grunnskólinn og kennarar eru í lykilstöðu til að fræða börn um hættur á netinu um leið og 

kennsla fer fram. Margir kennarar eru ekki í stakk búnir til að sinna slíkri kennslu, að eigin sögn, 

þar sem þeir hafa ekki þá þekkingu sem til þarf. Því fyrr sem börn fá fræðslu um hættur á netinu 

því betra og því er yngsta- og miðstig grunnskólans hentugur vettvangur fyrir þá kennslu. Tæknin 

virðist að mestu vera notuð til að leysa verkefni en látið undir höfuð liggja að kenna um t.d. stafrænt 

fótspor enda þekking meðal kennara um efnið kannski ekki mikil, þó vilji sé fyrir hendi. Rannsókn 

um hættur á netinu og samfélagsmiðlum birtist í Journal of social work practice leiddi í ljós að 

þeir sem kjósa að vinna með börn ættu að hafa þekkingu á málaflokknum. Auk þess koma fram að 

kennarar þurfi að íhuga á hvern hátt kennslu um hættur á netinu og samfélagsmiðla er háttað. Allt 

hnígur þetta í sömu átt, fullorðnir virðast hafa minni þekkingu en þeir ungu en gera sér betur grein 

fyrir hættunum. Marga vantar að nýta verkfærin sem til eru til að kenna börnunum.  

Þróun í tækni, hugbúnaði og afþreyingu er á meiri hraða en nokkurn tímann í 

mannkynssögunni. Í dag getum við áætlað að flest börn séu komin með snjallsíma eða persónulegt 

nettengt tæki útaf fyrir sig mun fyrr en áður. Þegar aðgengið er orðið svona mikið verður 

auðveldarar fyrir foreldrar að fylgjast betur með en áður. Þetta felur í sér að við þurfum að vera 

betur vakandi fyrir því hvernig við ætlum að tryggja öryggi barna og kenna þeim að umgangast 

tækin. Margir foreldrar höfðu áhyggjur af því sem barnið gæti lent í á netinu en virðast gera lítið 
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til að fyrirbyggja það. Þær áhyggjur gáfu til kynna vilja til að tryggja börnin með hugbúnaði, 

reglum, kennslu eða samræðum en rannsóknir sýna að lítið sé af því.  

Í þessu sambandi má nefna að leitir í gegnum Google benda til að áhugi fyrir hugbúnaði 

sem kemur í veg fyrir að börn komist í snertingu við óviðeigandi efni sé ekki sérlega mikill. 

Meðaltal um fjölda leita að hugbúnaði til að verja barn er fremur lágt eða eingöngu tíu leitir á 

mánuði fyrir leitina Parental Controle á íslandi (Google, e.d.). Þetta rímar við niðurstöður úr 

rannsókn sem gerð var á eiginleikum og notkun á parental controle hugbúnaði (Wisniewski, o.fl, 

2017). 

Þegar kom að því að ræða við börnin þá töldu mun fleiri foreldrar sig gera ýmsilegt til 

verndar börnin en þau sjálf upplifðu. Það bendir aftur til að foreldrar verði að vera meira vakandi 

fyrir því sem er í gangi og ræða markvisst við börnin um þessi mál. Samfélagið sem við erum hluti 

af byggir á því að allir hafi grunnþekkingu í tölvum og netinu. Það er sama hvort um sé að ræða, 

vafra, leita gagna, nota banka, finna forrit, meta sannleikann í því sem er lesið og margt fleira sem 

er talið sjálfsögð þekking. Vinnumarkaðurinn reiðir sig á tölvur í flest öll störf sem er ekki beinlínis 

líkamleg vinna. Það fer því enginn varhluta af þessari tæknibyltingu. 

Samfélagið og samskipti færast í auknu mæli á netið. Börn forðast oft að hringja en senda 

frekar skilaboð eða jafnvel senda myndband með þeim skilaboðum sem þau vilja koma til skila. 

Þegar horft er til hvernig þessi kynslóð hagar samskiptum sínum í samanburði við eldri kynslóðir 

er bilið stórt. Meira að segja þeir sem búa að tækniþekkingu til að takast á við og skilja tæknilegu 

breytinguna skortir skilninginn á samskiptamenningu barna í dag og hvernig þau byggja umhverfið 

í kringum samfélagsmiðla. Viðkenningin sem börn fá í dag í gegnum samfélagsmiðla byggir upp 

félagslega stöðu þeirra í vinahópnum og skólanum sem dæmi. Þetta flækir enn frekar þá stöðu sem 

uppalendur eru í. Hvernig eiga þeir  að tryggja öryggi barna á samfélgasmiðlum sem þeir vita oft 

ekki hverjir eru eða hvernig virka? Samfélagsmiðlar er algengari leið fyrir börn til að kynnast hvort 

öðru og mynda vinasambönd, sama á við um tölvuleikina. Eins og staðan er í dag er nánast 

ómögulegt fyrir dreng að byggja upp samfélagsleg tengsl án þess að hafa grunnþekkingu á 

tölvuleikjum. Hræðslan við að börn kynnist fólki í gegnum netið þarf að taka breytingum án þess 

að fórna öryggi þeirra á sama tíma. 

Foreldrar hafa alltaf verið og verða fyrirmyndir barna sinna. Þegar börn horfa á foreldra 

sína kíkja í sífellu á samfélagsmiðla, gera færslur, taka myndir eða spila leiki þá er það hegðunin 

sem þau fylgjast með og taka upp. Börn niður í 11 ára voru með Facebook síður og allt sem henni 
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fylgir. Þau samskipti sem eiga sér stað á samfélagsmiðlum eru flókin og erfitt fyrir 11 ára barn að 

gera sér grein fyrir þeim afleiðingum sem það hefur að deila efni þar inn. Um leið og efnið er sett 

þar inn lifir það að eilífu einhver staðar.  

Kennarar eru í góðri stöðu til breyta ýmsu enda verja börn mikið af vökutíma sínum í 

skólanum. Kennarar geta fléttað tölvur, Internetið og tækni inn í flestar námsgreinar. Kennarar 

eiga auðvelt með að koma efni til nemenda og fræða þá um viðeigandi hegðun á netinu. Einelti 

uppgötvast oft fyrst í skólanum og skólar hafa áætlanir um hvernig á að taka á því. Ef skólinn 

leggur áherslu á að kenna börnum hvernig eigi að nota netið á öruggan og uppbyggjandi hátt er 

möguleiki að tryggja að öll börn fái slíka fræðslu. Rannsóknir sem vitnað hefur verið til sýna að 

ekki er á vísan að róa með fræðslu frá foreldrum þegar kemur að tækninni eða hættum á netinu. 

Þekking foreldra er mismikil og börn hafa stundum meiri þekkingu en foreldrar sínir þó ung séu. 

Ábyrgðin liggur ekki eingöngu hjá kennurum og því verður skólinn, sveitarfélagið og ríkið að 

styðja vel við kennara og tryggja þeim tækifæri til að afla sér símenntunar og leggja til tæki til að 

gera slíka kennslu mögulega. Eins og hér hefur komið fram eru tæknibreytingarnar svo 

umfangsmiklar að ekki er hægt að undanskilja þá kennara sem eldri eru. Eitt af þeim vandamálum 

sem kennara standa frammi fyrir í dag er persónuverndarlöggjöfin. Miðað við þær ríku kröfur sem 

Evrópusambandið gerði með löggjöfinni sem heitir GDPR (General Data Protection Regulation) 

gerði á alla og þar á meðal skóla vekur upp spurninguna, hvaða forrit getur skólinn notað? Má 

skólinn láta nemendur skrá sig inná forrit með sínum aðgangi ef samþykki forráðamanns er ekki 

til staðar? Hér gæti verið um ákveðna hindrun að ræða sem skólinn þarf að leysa fyrir kennara ef 

innleiðing og kennsla á tækni og netinu fer fram í skólum hér á landi. Annað vandamál sem þarf 

að leysa er að tryggja kennurum þann búnað sem þarf til að læra að kenna með tölvum og með og 

á netið. 

Samkvæmt tölfræðinni sem hér var skoðuð virðast hætturnar á netinu ekki til þess fallnar 

að valda börnum verulegum skaða nema í alvarlegustu tilfellunum. Hve fá börn töldu sig verða 

fyrir miklum áhrifum af kynferðislegu efni kom á óvart sem og hversu mikið efni af þessum toga 

börn fá. Vissulega er það umhugsunarvert að þær lausnir sem til eru í dag skuli ekki nýttar til 

verndar börnunum. Umræðan í dag er á þá leið að klám sem finnst á netinu sé grófara en áður 

hefur tíðkast og aðgengilegra. Hugbúnaður sem minnkar áhættu á að börn fái send óviðeigandi 

efni fæst og ráðleggja sérfræðingar not á slíkum búnaði. Að börn taki umrætt efni ekki meira inn 

á sig en raun ber vitni er umhugsunarefni og eins af hverju börn leita uppi óviðeigandi efni eins 
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og barnarás Youtube sem var lokað. Svarið gæti einfaldlega verið að börn séu orðin vön 

myndefni sem jaðrar við að vera klám að þau kippa sér ekki upp við það þegar þau sjá  það. 

Nauðsynlegt er að velta vöngum yfrir af hveru börn senda óviðeigandi myndir sín á milli og hvar 

læra þau slíka hegðun. Kannski er það myndefnið sem þau horfa á, eins og þættir, bíómyndir eða 

sjá sér eldra fólk gera það. Þar sem þessar vangaveltur eru ekki innan ramma þessa efnis sem 

fjallað er um hér er vert að benda á nauðsyn þess að rannsaka efnið. 

Með markvissri fræðslu til foreldra, kennara og barna er möguleiki að ná einhverjum 

árangi í að minnka hættuna í nánast öllum flokkum. Kynslóðin sem nú vex úr grasi er alin upp 

við sítengingu, bæði í tölvu og síma og alls staðar. Árið 2013 fóru tvö af hverjum þremur 

börnum nokkrum sinni á netið dag hvern en þessi hegðun hefur breyst. Í dag fara flest börn oft á 

netið dag hvern og unglingar eru að mestu sítengdir. Notkun tækja og aðgangur að leikjum, 

bíómyndum, þáttum, tónlist og upplýsingum hefur aukist gífurlega undanfarin ár. Takmarkanir, 

af hálfu foreldra skilar ekki tikskyldum árangri en fræðsla virðist hins vegar gera það. Foreldrar 

geta ekki fylgst með allan sólarhringinn og því setja þeir ákvörðun um notkun tækja og netsins í 

hendur barna sinna. 
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7. Niðurstöður 

Við yfirferð á rannsóknum og efni sem skoðað var komu nokkrar niðurstöður. Þegar hættur á 

netinu eru skoðaðar kemur í ljós hve algengt það er að 10-11 ára börn sjá kynferðislegt og 

óviðeigandi efni á netinu. Foreldrar virðast ekki gera sér grein fyrir hve algengt það er að svo ung 

börn sjái slíkt efni. Rannsóknirnar sýndu ekki tegsl milli þess að hafa séð slíkt efni og alvarlegra 

afleiðinga á börn. Algengt er að börn kynnist einstaklingum á netinu og hitti í eigin persónu en 

afar sjaldgæft er að það endi með kynferðislegum hætti, eða 1 af hverjum 1000 þar sem slíkt á sér 

stað miðað við gögn frá 2011 og ekkert benti til þess í öðum rannsóknum að þetta hefði hækkað. 

Hitt er svo annað að með tilkomu samfélagsmiðla hefur umhverfi barna breyst og algengara er að 

þau kynnist vinum í gegnum miðlana. Sameiginlegt með þeim hættum sem skilgreindar eru í 

rigerðinni er að með góðum uppeldisaðferðum og hugbúnaði (e. parental controle) sé hægt að 

takast á við flestar þeirra með góðum árangri. Fyrir börn 10-12 ára bendir allt til að hugbúnaðurinn 

fyrirbyggi að þau fái óviðeigandi efni en eftir 12 ára aldurinn skili samræður og leiðandi uppeldi 

árangri. Takmörkun á skjátíma virðist ekki leið til árangurs því er æskilegra að ræða við börn um 

hætturnar með leiðandi uppeldi að leiðarljósi. 

 Foreldrar verða að taka ábyrgð á eigin notkun netsins og tækja. Mikilvægt er að þau séu 

gott fordæmi fyrir börnin og þau geti kennt þeim hvenær er viðeigandi að vera í símanum og 

hvenær ekki. Þeir foreldrar sem hafa ekki viðeigandi þekkingu á netinu og hvernig það virkar ættu 

að leita að efni til að tryggja að þekkingin þeirra sé næg til að vernda börn sín á netinu. Ýmislegt 

bendir til að vilji foreldra sé til staðar og að þeir séu meðvitaðir um þörfina, en allt bendir til að of 

fáir leggi í þá vinnu.  

 Viðeigandi aðilar þurfa að tryggja að þekkingu kennara sé haldið við þegar horft er til 

framfara sem hafa orðið á netinu og í tölvum. Margt bendir til að eldri kennara afli sér ekki þá 

þekkingu sem þarf að vera til staðar í dag og að þeir þurfi sjálfir að leita sér þekkingar á meðan 

kennararnemar fá kennslu í náminu. Í skólakerfinu í dag virðist skorta á að yngri nemendur, eða 

bara allir nemendur, fái fræðslu um virkni netsins og hvernig rafrænt fótspor einstaklinga myndast. 

Skoðun og persónulegur áhugi kennara á ekki að hafa áhrif á hvort kennsla á netið og öryggi 

nemenda fari fram í skólanum. Né heldur ætti skortur á búnaði að standa á í vegi fyrir því í dag  

þar sem búnaður sem þessi er á viðráðanlegu verði. Skólinn er talinn mjög heppilegur staður til að 

sinna þessari kennslu og ættu yfirvöld að róa að því öllu árum að virkja kennara. Hvetja á kennara 
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til að sækja sér viðeigandi menntum en einnig að baklandið sé til staðar og búnaður fyrir þá til 

staðar. Margt bendir til að ekki sé hægt að ganga út frá því að foreldrar sinni kennslunni ef 

margvíslegum ástæðum og því er skólinn betur til þess fallinn. Skólinn ætti ekki að forðast tæknina 

heldur taka henni fagnandi. 

 Niðurstaða þessarar rannsóknar er að allt bendir til að bæði foreldrar og kennarar hafi 

almennt áhuga og vilja til að tryggja öryggi barna á netinu en báðum virðist vanta viðeigandi 

verkfæri, þekkingu og fræðslu að hluta eða öllu leyti. 
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