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Útdráttur 

Internetið er öflugur miðill sem hefur þróast hratt síðustu fjóra áratugi. 

Þær samfélagsbreytingar sem fylgt hafa í kjölfarið eru það miklar að 

erfitt er að ímynda sér heim án internets. Í ritgerðinni er upphaf og 

saga netsins rakin í stórum dráttum. Einnig er fjallað um það sem er að 

gerast hér á landi í sambandi við fræðslu barna og foreldra um notkun 

internetsins. Rannsóknin fjallar um netnotkun barna og hvernig þeim 

er leiðbeint til þess að þau megi læra örugga og jákvæða netnotkun. 

Tekin voru eigindleg viðtöl við 12 börn úr 3. til 10. bekk í grunnskóla 

á höfuðborgarsvæðinu. Með viðtölunum var leitast við að fá svör við 

því hvernig börn eru að upplifa svokallað netuppeldi og hvað þau eru 

að gera á netinu. Í ljós kom að drengir eru meira á leikja- og 

afþeygingasíðum meðan stúlkur leita meira í tjáningu og 

tjáskiptasíður. Flest barnanna höfðu reglur í sambandi við netnotkun 

heima fyrir og var sammerkt með þeim að þau voru öll meðvituð um 

þær hættur sem geta leynst á netinu.  
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1 Inngangur 

Mikið hefur verið fjallað um uppeldisleg áhrif internetsins og sýnist sitt hverjum. Óæskileg 

áhrif eru margvísleg og auðvelt er að fremja glæpi gegn börnum á netinu. En jákvæð áhrif eru 

þó mun meiri. Því er gríðarmikilvægt að notkun netsins sé hluti af uppeldi barnsins og þar 

gegna foreldrar aðalhlutverki.  

 

Netið í þeirri mynd sem við nú þekkjum varð ekki til á einni nóttu. Menn hafa rökrætt hvern 

ætti að kalla hinn eiginlega föður netsins. Þar koma tvö nöfn til greina Paul Baran og Tim 

Berners-Lee. Paul Baran var maðurinn sem þróaði ARPAnet sem var fyrsta aðferðin til 

pakkaskipta á milli tölva, sem var fyrsti vísirinn að netinu. Tim Berners-Lee var sá sem þróaði 

áfram http-samskiptaaðferðina og hannaði veraldarvefinn (World Wide Web). Þannig var 

hægt að birta snið upplýsinga með myndrænum hætti og netið fór að taka á sig þá mynd sem 

við þekkjum í dag. 

1.1 Upphaf internetsins 

Ian Peter er sagnfræðingur og netsérfræðingur sem tók þátt í upphafi netsins í Ástralíu og á 

Kyrrahafssvæðinu (Asíu-Pacific) árið 1986. Árið 1989 stofnaði hann félagið Assocication for 

Progressive Communications, sem kom af stað fyrstu net starfstöðum í mörgum löndum. 

Hann er tengdur alheimssamtökum netsins (Worldwide Internet organisation) og sér einnig 

um heimasíðu sem birtir efni um upphaf internetsins og sögu þess, www.nethistory.info. 

 

Ian Peter telur að upphaf Internetsins megi rekja til ógna kalda stríðsins og ARPAnetsins en 

það var fyrsta kerfið sem leyfði pakkasendingar milli fjarlægra staða. (Nethistory.info, The 

beginnings of the Internet) 

 

Á tímum kalda stríðsins óttuðust bandarísk hernaðaryfirvöld kjarnorkuárásir frá 

Sovétríkjunum og leituðust við að finna varnir gegn því ef gerð yrði árás á aðalstöðvar 

hersins. Árið 1957 sendu Sovétmenn Spútnik á loft. Það var stór áfangi og benti til þess að 

Sovétmenn byggju yfir tækni sem sló tækni Bandaríkjanna við. Um sig greip mikil skelfing 

meðal Bandaríkjamanna. Þeir áttuði sig á því Sovétmenn gætu gert árás á þá hvenar sem var. 

http://www.nethistory.info/
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Vitneskjan um að Sovétmenn hefðu tæknilega yfirburði varð til þess að farið var af stað með 

gagngera endurskoðun á mennta- og vísindastefnu Bandaríkjanna. Stofnuð var sérstök 

rannsóknardeild innan varnamálaráðuneytisins, Advanced Research Projects Agency eða: 

ARPA. Hlutverk hennar var meðal annars að endurskoða stjórnun hersins með kjarnorkuárás í 

huga. Rúmum tíu árum síðar kynnti deildin í tilraunaskyni tölvusamskiptanet sem bar nafnið 

ARPAnet, sem var þróað af Paul Baran. ARPAnet var fyrsta kerfið til að leyfa 

pakkasendingar á milli fjarlægra staða í gegnum tölvur. Kerfið var svo þróað áfram með það 

að leiðarljósi að hámarka öryggi því markmiðið var að kerfið gæti starfað þó svo að einstakir 

hlutar þess yrðu óstarfshæfir af einhverjum ástæðum. Koma varð í veg fyrir að bilun í einni 

tölvu gæti orðið til þess að allt samskiptakerfið hryndi, ef gerð yrði árás á eina stjórnstöð þá 

yrðu hinar að geta starfað áfram (Nethistory. Ian Peters, e.d.). 

 

Útkoman af þeirri þróun var sett fram árið 1974 sem var forskriftin að TCP/IP 

samskiptareglunum eða Transmission Control Protocol/Internet Protocol. TCP/IP er 

boðskiptakerfið sem internetið í dag byggist á. Þetta er traust kerfi sem má líkja við 

kóngulóarvef. Tölvumiðstöðvar úti um allan heim eru tengdar saman í fjarneti, ef tenging 

rofnar á einum stað þá fara boðin aðra leið eftir öðru neti. Það eru ákveðin hlið (gateway) á 

krosspunktum tenginganna sem sjá til þess að boðin rati ávallt á leiðarenda. (FÁ. Internet, e.d)  

 

ARPAnetið var tekið í notkun árið 1974 eftir að öryggi þess var metið fullnægjandi. Það var í 

fyrstu mjög einangrað við rannsóknastofur og stjórnstöðvar hersins. Varð því vöxtur 

ARPAnetsins hægur í byrjun. Það var svo um miðjan níunda áratuginn sem Vísindaráð 

Bandaríkjanna lagði til að háskólar myndu taka upp kerfið. Hernaðarhluti netsins, svokallað 

MIL-NET var aðskilinn frá ARPAnetinu til að koma í veg fyrir að almenningur kæmist inn á 

það. Eftir því sem fleiri háskólar tengdust varð til nýtt fyrirbrigði sem var kallað internet eða 

netið en nafnið var stitting á „International Network“ eða alþjóðlegt samskiptanet. 

(Nethistory. Ian Peters, e.d) 

 

Samskiptin á netinu urðu brátt mikil þó svo notkun þess einskorðaðist við vísinda og 

menntamál. Netið hélt áfram að stækka með þeim hætti að háskólanemar sem komu út á 

vinnumarkaðinn vildu halda þessum miklu möguleikum og þægindum sem fylgdu rafrænum 

samskiptum. Fyrirtæki fóru í framhaldinu að setja upp eigin netþjóna. Fólk áttaði sig fljótt á 

þægindunum sem fylgdu netinu og tölvunotkun varð sífellt almennari. Almenningur var þó 

ekki farið að nota netið í miklum mæli á þessum tíma þó svo að mörg heimili væru komin 
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með tölvu. Internetið var fremur lítilfjörlegt í byrjun þar sem engum myndskreytingum var til 

að dreifa eða bakgrunnum með krækjum líkt og þekkist í dag. Það var því erfitt fyrir aðra en 

sérhæfða tölvusérfræðinga að ferðast um á netinu og nýta sér það (History of things. History 

of the Internet, e.d.). 

 

Árið 1989 fann Tim Berners-Lee upp nýja leið til þess að nota internetið. Hann bjó til 

veraldarvefinn, eða World Wide Web, og lagði til að heimasíður yrðu settar upp með 

tungumálinu HTML (Hyper-Text Markup Language). En það er samhæft tungumál sem segir 

til hvernig texti og myndir heimasíðna birtast á skjánum. Langflestar heimasíður byggja enn á 

HTML. Á veraldarvefnum er hægt að búa til heimasíður með krækjur í hinar og þessar 

upplýsingar. Þessar krækjur gera almenningi kleift að nálgast upplýsingar án þess að hafa 

sérhæfða tölvuþekkingu. Fyrstu vafrararnir voru svo þróaðir af ungum háskólanemendum árið 

1993 í Illinois í Bandaríkjunum. Vafrarar eru forritin sem lesa út úr HTML tungumálinu og 

sýna notendum það sem þeir leita að. Algengustu vafrarnir í dag eru Internet Explorer, Google 

Chrome, Netscape Navigator, Mosaic, Opera, Mozilla og Konqueror (History of things. 

History of the Internet, e.d.). 

Internetið gerir fólki úti um allan heim mögulegt að tengjast með notkun tölva, ljósleiðara, 

gervihnatta og símalína. Notkun internetsins hefur breytt mörgu í menningu okkar, 

samskiptum, viðskiptum, rannsóknum og námi síðustu ár. Netið gerir fólki það kleift að 

fylgjast með því sem er að gerast annars staðar í heiminum í rauntíma. Það hefur einnig nýst 

vel í baráttunni gegn mannréttindabrotum (History of things. History of the Internet, e.d.). 

Bylting sem varð síðasta vor í Norður-Afríku var t.a.m. skilpulögð að miklu leyti á netinu. 

Netið er því þyrnir í augum einsræðisstjórna. Kína t.a.m bannar tengsl á Facebook 

samskiptaforritinu utan Kína (Morgunblaðið, 2010). 

 

Hægt er að leita í þúsundum gagnagrunna á netinu bæði til fróðleiks og skemmtunar, til 

dæmis er hægt að fara inn á fréttasíður, spjallsíður, heimasíður, kaupa og selja allt mögulegt, 

lesa greinar, horfa á sjónvarp og kvikmyndir, hlusta á útvarpið, panta sér að borða, setja inn 

myndir af sjálfum sér og sínum, skoða bankareikningana sína, stunda viðskipti og svo mætti 

lengi telja. Það áhugaverðasta er að stöðugt bætist við möguleika internetsins. Þróunin er 

orðin slík að það má í raun segja að Paul Baran og Tim Berners-Lee séu fremur afar netsins 

eins og við þekkjum það í dag heldur en feður þess (History of things. History of the Internet, 

e.d.). 
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1.2 Þróun internetsins á Íslandi 

Það var árið 1989 sem Ísland tengdist fyrst hinu eiginlega interneti frá Tæknigarði Háskóla 

Íslands til tengistöðvar NORDUnet í Danmörku. Internetvæðingin hófst þó fyrr eða árið 1986 

því þá tengdist Hafnarannsóknastofnunin EUnet sem er eitt þeirra neta sem Internetið þróaðist 

af. Í framhaldi af því, sama ár, þá tengdust bæði Háskóli Íslands og Orkustofnunin við 

Hafnarannsóknastofnunina. Með því fékkst tölvupóstsamband um netið ásamt aðgangi að 

Usenet sem var umræðu- og fréttanet, sem má líkja við bloggsíður nútímans. Árið 1987 voru 

stofnuð samtök sem báru nafnið: Samtök um upplýsinganet ransóknaraðila á Íslandi eða 

SURIS. Innanlandsnet Íslands fékk þá formlega nafnið ISnet. Á þessum tíma voru tíu 

sjálfsæðir aðilar tengdir við ISnet en það voru aðallega rannsókna- og ríkisstofnanir. Það var 

svo þann 21. júlí árið 1989 sem fyrstu IP-samskiptin urðu frá Íslandi, tengingin var yfir 

ISnetið frá Tæknigaði Háskóla Íslands til tengistöðvar NORDUnet í Danmörku. Árið 1990 

var því svo breytt í fast legusamband um gerfihnött til höfuðstöðva NORDUnet í Stokkhólmi. 

Það var samt sem ekki fyrr en árið 1993 sem byrjað var að selja almenningi aðgang að netinu. 

SURIS var breytt í hlutafélag árið 1995 sem fékk nafnið Internet á Íslandi hf, tóku þeir yfir 

rekstur Isnet en þá voru um 130 aðilar tengdir því með um 8.000 tölvum. Árið 2000 seldi 

Háskóli Íslands ásamt öðrum ríkisstofnunum hluti sína í Internet á Íslandi hf. og netrekstur 

ISnet var sameinaður við net Íslandssíma. Í framhaldinu stofnuðu háskólar og 

rannsóknastofnanir landsins fyrirtækið Rannsókna- og háskólanet Íslands (RHnet) og tengdist 

það aftur við NORDUnet. Útbreiðsla og notkun netsins hefur aukist til muna frá þeim tíma, 

þó stuttur sé (Maríus Ólafsson, 2006). 

 

Samkvæmt rannsókn Hagstofu Íslands sem gerð var árið 2010 á notkun heimila og 

einstaklinga á tæknibúnaði og neti má sjá að tölvur eru á 93% heimila og 92% eru með 

nettengingu. Nærri 60% íslenskra heimila eru þar af með tvær eða fleiri tölvur. Athygli vakti 

að tæplega fjórðungur netnotenda tengdist netinu utan heimilis með farsíma í gegnum 3G 

kerfi, en það var mikil aukning frá árinu á undan. Nær allir netnotendur eða 94%, lásu 

vefútgáfur dagblaða og tímarita, 83% nettengdra notuðu heimabanka og 70% nettengdra 

höfðu notað samskiptasíður á borð við Facebook og Twitter. Af öryggisógnum á netinu höfðu 

notendur mestar áhyggjur af því að börn kæmust í óæskilegt efni eða í samskipti við 

hættulega aðila (Hagstofan, 2010). 
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2 EU kids online  

Internetið er orðið mjög stór þáttur í daglegu lífi fólks út um allan heim og stöðugt er að 

bætast við tæknina. Fjölmiðlar eru fullir af auglýsingum um nýjustu tæknina á borð við 

snjallsíma (eða smartphones), ipod touch, ipad og iphone sem allir segjast verða að eignast. 

Flestir símar í dag eru nettengdir í gegnum svokallað 3G net eða WiFi.  

 

Börn og ungt fólk í dag er í raun fyrsta kynnslóðin sem elst upp við að það sé sjálfsagt mál að 

allir séu nettengdir og þá einnig í gegnum farsíma. Það er því ekki að undra að fólk sé farið að 

velta fyrir sér hvaða áhrif þessi gífurlega tækniþróun hefur á börnin. Hvort þetta geti haft í för 

með sér félagslegar afleiðingar. Samskiptasíður á borð við Facebook og Twitter eru mjög 

vinsæl leið til að „tala“ við annað fólk, það hefur haft ákveðnar samfélagslegar breytingar í 

för með sér þar sem nágrannarnir eru ekki lengur fólkið í næstu húsum eða byggðum heldur 

eru það félagarnir á netinu (Livingstone og Haddon, 2009) 

 

Hugmyndin um einstaklingshyggju netverjans er sprottin úr nýrri tegund samfélags og 

samvitundar sem fræðimenn á borð við Wellman og Castells hafa verið að rannsaka. Þeir sjá 

fyrir sér í þessari þróun sigur einstaklingsins yfir hópnum (Þorbjörn Broddason, 2004). 

 

Sonia Livingstone er prófessor í félagssálfræði (Social Psychology in the Department of 

Media and Communications) við London School of Economics and Political Science. Sonia 

er höfundur og ritstjóri fjölda bóka og greina um áhrif fjölmiðla, börn og internetið. Sonia 

Livingstone stýrir verkefninu EU Kids Online. Þetta er gífurlega stórt verkefni sem um 70 

rannsakendur koma að í 21 landi um alla Evrópu. Rannsóknarverkefnið snýst um það að 

skoða hvað börn eru að gera á netinu. Þó netið sé uppfullt af fróðleik og skemmtun eru hættur 

sem geta leynst þar og tölvulæsi barna er iðulega betra en foreldranna. Því er mikilvægt að 

foreldrar séu meðvitaðir um hvað börn þeirra eru að gera á netinu og afla sér sjálf fróðleiks 

um hvað netið hefur upp á að bjóða (Livingstone og Haddon, 2009). 
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Sonia komst að þeirri niðurstöðu að yngstu börnin eru mest á leikja- og samskiptasíðum. 

Segir hún að foreldrar megi þó ekki líta á það sem tóma tímasóun, því það verði til þess að ýta 

undir forvitni barnanna og þau fari þá að nota netið meira á uppbyggjandi hátt. Eftir því sem 

börnin verða eldri þá byrja þau að þreifa fyrir sér á netinu og eru þá að afla sér upplýsinga um 

t.d íþróttir, tónlist eða önnur áhugamál. Börn á unglingastigi eru svo farin að nota netið til að 

afla sér þekkingar meðal annars í sambandi við skólann, sem og til skemmtunar. 

 

Niðurstöður Soniu Livingston leiddu í ljós að lítill kynjamunur er á netnotkun barna en 

drengir eyða meiri tíma í leikjum meðan stúlkur sækja heldur í tjáningu og tjáskipti á netinu. 

Því er nauðsynlegt fyrir foreldra að fylgjast með því við hvern börnin eru að tala. Hún fjallar 

um þær hættur sem geta leynst á netinu, barnaníðingar misnota netið í auknu mæli til þess að 

lokka til sín börn. Sonia segir að helsta forvörnin til að sporna við slíku séu foreldrarnir. 

 

Ef foreldrar eru jákvæðir gagnvart netnotkun barna sinna og biðja þau að sýna sér og jafnvel 

kenna sér á netið þá verða þau viljugri til þess að deila með þeim því sem þau eru að gera á 

netinu. Það getur þá hjálpað foreldrunum til þess að hafa betra eftirlit með netnotkun 

barnanna. Sonia talar einnig um það ef foreldrar hafa ekki með mikla færni á netinu þá ættu 

þeir að afla sér upplýsinga og læra á það. Það getur skipt sköpum í sambandi við örugga og 

jákvæða netnotkun barnanna (Livingstone og Haddon, 2009) 
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3 Netnotkun barna á Íslandi 

Þrátt fyrir marga kosti internetsins fylgja því ýmis vandamál og hefur mikið verið fjallað um 

þær hættur sem þar geta leynst, sérstaklega fyrir börn og unglinga. Á Íslandi hafa landssamtök 

foreldra, Heimili og skóli, staðið fyrir umfjöllun um örugga tækninotkun barna og unglinga 

með vakningarátakinu SAFT – Samfélag, fjölskylda og tækni. (Samfélag, fjölskylda, tækni – 

SAFT, e.d.). 

 

Þetta átak hefur vakið góðar undirtektir og mikla athygli í samfélaginu. Netið er án nokkurs 

vafa öflugur miðill sem kominn til að vera. Því er mjög mikilvægt að kenna börnunum á 

þennan miðil og leiðbeina þeim, gera þau meðvituð um kosti netsins og galla þess. Því það 

eru þau sem munu svo leiðbeina sínum börnum. Með þessari rannsókn vil ég varpa ljósi á það 

góða starf sem fram hefur farið á þessum vettvangi. 

3.1 Heimili og skóli – landssamtök foreldra. 

Heimili og skóli eru landssamtök foreldra sem stofnuð voru 17. september 1992. Þetta 

eru frjáls félagasamtök. Markmið þeirra er að stuðla að bættum uppeldis- og 

menntunarskilyrðum barna og unglinga. Foreldrar og forráðamenn barna geta gerst 

félagar í Heimili og skóla en aðrir geta gerst styrktarfélagar, árgjaldið er 2.600 krónur. 

Samtökin veita ráðgjöf til foreldra og foreldrasamtaka og gefa út ýmis tímarit og annað 

efni um foreldrastarfið. Meðlimir samtakanna skipta þúsundum í dag.  

 

Samtökin leggja áherslu á að veita foreldrum og félagsmönnum stuðning og liðveislu og 

miðla upplýsingum til foreldra svo þeir geti betur sinnt uppeldi barna sinna og 

skólagöngu þeirra. Áhersla er lögð á að koma sjónarmiðum foreldra á framfæri við 

yfirvöld og vinna að því að auka áhrif foreldra á skólastarf. Einnig að efla starf 

foreldrafélaga og leggja þeim lið svo að þau verði sem virkust þannig að foreldrar finni 

þar vettvang til samstarfs við skólann og til þátttöku í foreldrastarfi á landsvísu. Á 

heimasíðu Heimilis og skóla (www.heimiliogskoli.is) er hægt að nálgast ýmislegt 

fræðsluefni til foreldra, meðal annars er hægt er að finna margar greinar og tímarit um 
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börn og uppeldi, lög og reglugerðir, gagnlegar vefslóðir um foreldrasamstarf, 

forvarnarstörf og fleira (Heimili og skóli – landssamtök foreldra, e.d ). 

3.2 SAFT 

SAFT - Samfélag, fjölskylda og tækni, er vakningarátak um örugga tækninotkun barna og 

unglinga á Íslandi. Verkefnið er hluti af Safer Internet Action Plan, aðgerðaáætlun 

Evrópusambandsins um öruggari netnotkun og er styrkt af ESB. Samningsaðili við ESB er 

Heimili og skóli - landssamtök foreldra, en þau sjá um útfærslu og framkvæmd verkefnisins í 

formlegu samstarfi við Lýðheilsustöð og Barnaheill - Save the Children Iceland. 

SAFT er einnig í samstarfi við önnur lönd í Evrópu og deilir með þeim upplýsingum, 

aðferðafræði og þekkingu. Markmiðið er að til verði sameiginlegur evrópskur sjóður 

þekkingar og aðferðafræði á þessu sviði sem styður hið jákvæða og hamlar gegn neikvæðum 

hliðum upplýsingatækninnar. 

SAFT var ætlað að hanna og framkvæma markvisst vakningarátak um örugga og ábyrga 

notkun á netinu og tengdum miðlum og efla vitund meðal almennings um hvernig hægt sé að 

njóta netsins og nýrra miðla á öruggan, jákvæðan, skemmtilegan og fræðandi hátt. SAFT 

einblínir á börn og unglinga, foreldra og skólakerfið þannig að allir geti unnið saman og 

fengið fræðslu um örugga og jákvæða netnotkun. Helstu áherslur SAFT eru siðferði á netinu, 

tölvuleikir, persónuvernd, gagnrýnin netnotkun og farsímaöryggi (Samfélag, fjölskylda, tækni 

– SAFT, e.d.). 

 

Hugtakið netuppeldi varð til í umræðunni í samfélaginu og felur í sér að netið er orðinn mjög 

stór hluti af uppeldi barna og lífi komandi kynslóða. Þar af leiðandi þurfa börn einnig á 

uppeldi að halda í netheiminum. Móta þarf eins konar umferðarreglur á netinu. Með 

hugtakinu netuppeldi reynir SAFT að fá foreldra og skólann til að leiðbeina og kenna börnum 

að nota netið á öruggan, jákvæðan og uppbyggjandi hátt. 

 

Þær leiðir sem SAFT notast við til að koma boðskap sínum á framfæri er dreifing 

kennsluefnis í alla grunnskóla á Íslandi. Árið 2010 ferðuðust starfsmenn á vegum SAFT um 

landið og héldu fyrirlestra í grunnskólum fyrir alla 6. bekki um örugga og jákvæða netnotkun. 

Einnig er markvisst fræðslu- og upplýsingaátak fyrir foreldrana, þannig að þeir verði betur í 

stakk búnir til að fræða börn sín og njóta netsins og nýrra miðla með þeim. SAFT leggur ríka 

áherslu á víðtækt samstarf, þ.e.samræmt átak á landsvísu við aðila innan stjórnsýslunnar, þá 

sem koma að menntun og tómstundastarfi barna og unglinga, netþjónustuaðila, forvarnaraðila, 

foreldra, fjölmiðla og börn og unglinga. Samtökin standa einnig að söfnun og dreifingu 
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upplýsinga til dæmis um notkun tölvuleikja meðal barna, um hvort munur er á notkun 

kynjanna á netinu og nýjum miðlum og um mismunandi notkun þessara miðla í eldri og yngri 

hópum barna (Samfélag, fjölskylda, tækni – SAFT, e.d.). 

3.3 Könnun SAFT 

Algengt er að tölvukennsla hefjist strax á leikskólastigi og í rannsókn sem SAFT gerði árið 

2007 meðal 955 nemenda í 4. til 10. bekk, kom í ljós að 65,8% af þeim 718 þátttakendum sem 

svöruðu spurningunni höfðu byrjað að nota netið fyrir átta ára aldur (Capacent Gallup, 2007). 

 

Einnig var spurt að því hvar heimilistölvan væri staðsett á heimilinu.  Af þeim 851  

þátttakanda sem svaraði þeirri spurningu sögðust 33,3% hafa tölvu í sínu eigin herbergi. 

23,5% sögðu tölvuna vera í fjölskylduherbergi, eldhúsi eða dagstofu og 24,7% áttu sína eigin 

fartölvu. Það er nokkuð jafnt hlutfall milli þess hvort tölvan sé í herbergi viðkomandi eða 

hvort hún sé staðsett í opnu rými þar sem foreldrar geta þá óbeint fylgst með því sem barnið 

er að gera á netinu. Aðeins 23,5% eru í tölvunni í opnu rými. Það er of lág tala þar sem SAFT 

leggur mikið upp úr því að foreldrar séu meðvitaðir um hvað börn þeirra aðhafast á netinu. 

 

Forvitnilegt var að skoða hvað börnin væru að hafast að á netinu. 907 þátttakendur svöruðu 

þeirri spurningu. Langflestir eða 80,6% sögðust vera í leikjum, 71,4% notuðu MSN. Það voru 

49,3% sem notuðu netið til að vinna heimaverkefni og 48,3% vöfruðu um netið sér til 

skemmtunar. Sjá má á þessum tölum að börn í 4 til 10.bekk verja mestum tíma á leikja- og 

samskiptasíðum þegar þau eru á netinu (Capacent Gallup, 2007). 

 

Spurt var að því hvaða reglur giltu um tölvunotkun þátttakenda. Gefnir voru upp fyrirfram 

ákveðnir möguleikar og átti að merkja við öll atriði sem áttu við. Hlutfallstölur eru reiknaðar 

eftir fjölda þeirra sem tóku afstöðu sem voru 893 einstaklingar. Í töflu 1 eru borin saman 

hlutföll úr þremur könnunum sem gerðar voru á árunum 2003, 2007 og 2009. 
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Tafla: 1 Hvaða reglur gilda um tölvunotkun þína? 

Reglur Hlutfall 

árið 2003 

Hlutfall  

árið 2007 

Hlutfall 

árið 2009 

Ég má ekki gefa upp 

persónulegar 

upplýsingar um mig 

45,9% 63,1% 60,5% 

Ég má ekki hitta 

einhvern sem ég þekki 

bara af Internetinu 

37,5% 60,8% 61,9% 

Ég má ekki tala við 

ókunnuga á spjallrásum 
21% 54,6% 51,1% 

Ég má ekki kaupa hluti Valmöguleiki ekki til 

staðar árið 2003 
54,2% 54,1% 

Ég má ekki segja 

eitthvað særandi í 

skyndiskilaboðum 

(MSN), á spjallrásum 

eða í tölvupósti sem ég 

sendi 

10% 50% 52,1% 

Ég má ekki heimsækja 

viss vefsvæði 
25,8% 34,4% 34,7% 

Það gilda reglur um 

hvað ég má eyða miklum 

tíma á Internetinu 

32,5% 33,9% 28,3% 

Ég á að segja foreldrum 

mínum ef ég finn 

eitthvað á Internetinu 

sem mér finnst óþægilegt 

13,5% 31,8% 33,7% 

Ég má ekki hlaða niður 

hugbúnaði 
9,2% 16,8% 17,4% 

Ég má ekki afrita texta, 

tónlist eða myndir af 

heimasíðum annarra 

10,2% 14,5% 17,8% 

Ég má ekki hlaða niður 

tónlist eða kvikmyndum 
10,1% 13,4% 13,8% 

Það eru engar reglur um 

Internet notkun heima 
21,7% 8,3% 8,1% 
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Í töflu 1 má sjá að stór meirihluti barnanna er mjög meðvitaður um að það megi ekki gefa upp 

persónulegar upplýsingar, tala við ókunnuga eða hitta einhvern sem þau kynnast á netinu. Það 

er einnig stór hluti sem segir að ekki megi versla á netinu eða segja eitthvað særandi á MSN, á 

spjallrásum eða í tölvupóstum. Það er athyglisvert að sjá tölurnar frá 2003 en þá er hlutfallið í 

öllum atvikum mun lægra en á árunum 2007 og 2009 en það má eflaust skýra með þeirri 

miklu vakningu sem orðið hefur á síðustu árum um netnotkun barna. Foreldrar eru líka 

meðvitaðri um að nauðsyn þess að setja reglur varðandi tölvunotkun því þar geta leynst ýmsar 

hættur (Capacent Gallup,2009). 

3.4 Börn og sjónvarp á Íslandi 

Börn og sjónvarp á Íslandi er langtímarannsókn í félags- og fjölmiðlafræði sem byrjaði sem 

gagnaöflun fyrir mastersritgerð árið 1968. Höfundur ritgerðarinnar og upphafsmaður 

rannóknarinnar er Þorbjörn Broddason sem er nú prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands. 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á fjölmiðlanotkun barna og unglinga. Árið 1968 

var spurningalisti lagður fyrir 601 ungmenni í völdum grunnskólum í Reykjavík, Akureyri og 

í Vestmannaeyjum, þar sem rannsaka átti tilkomu sjónvarps á Íslandi. Ellefu árum seinna eða 

árið 1979 var gerð sambærileg könnun til að athuga hvort einhverjar breytingar hefðu átt sér 

stað. Þótti rannsóknarverkefnið og niðurstöður þess það áhugaverðar að ákveðið var að 

endurtaka rannsóknina á sex ára fresti. Spurningarlistinn hefur þó tekið smávægilegum 

breytingum vegna tilkomu nýrri miðla og tækni (Börn og sjánvarp á Íslandi, 2004). 

 

Í síðustu rannsókn sem var framkvæmd árið 2009 meðal barna í öllum grunnskólum á landinu 

frá 5. – 10. bekk höfðu bæst við spurningar um netnotkun. Áhugavert er að skoða út frá kyni 

hvaða samskiptasíður voru mest notaðar. Spurt var um Myspace, Facebook, Flickr, YouTube, 

MSN, Twitter og Skype. Hér koma helstu niðurstöður fyrir fyrstu fimm samskiptasíðurnar: 

 

Myspace: Svarhlutfallið var 91,7% eða 2.636 þátttakendur. Af þeim voru 20,5 % drengir sem 

notuðu Myspace einu sinni á dag eða oftar, en 31,8% stúlkur. 

Facebook: Svarhlutfallið var 93,5% eða 2.690 þáttakendur. Af þeim voru 39,2% drengir sem 

notuðu Facebook einu sinni á dag eða oftar, en 50,6% stúlkur 

Flickr: Svarhlutfallið var 86,9% eða 2.498 þátttakendur. Af þeim voru 2,9% drengir sem 

notuðu Flickr einu sinni á dag eða oftar, en 1,8% stúlkur 

YouTube: Svarhlutfallið var 95,7%% eða 2.753 þátttakendur. Af þeim voru 47,7% drengir 

sem notuðu YouTube einu sinni á dag eða oftar, en 33,7% stúlkur. 
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MSN: Svarhlutfallið var 94,5% eða 2.718 þátttakendur. Af þeim voru 57,5% drengir sem 

notuðu MSN einu sinni á dag eða oftar, en 61,1% stúlkur (Tölur fengnar frá Þorbirni 

Broddasyni). 

 

Niðurstöður sýna að stúlkur nota Myspace, Facebook og MSN í meira mæli en drengir, en 

þessar síður eru meiri samskiptasíður en hinar tvær. Á þeim er hægt að tala saman með 

smáskilaboðum og setja ummæli á síður hjá öðrum ásamt því að deila myndum. Drengirnir 

eru meira á YouTube og Flickr en það eru síður þar sem hægt er að skoða og deila myndum 

og myndböndum. Þetta eru sambærilegar niðurstöður og sjá má í rannsókn Livingstone og 

Haddon, 2009. Þ.e. að stúlkur nota internetið meira til tjáningar og tjáskipta en drengir. 

3.5 Rafrænt einelti 

Einelti finnst því miður víða, meðal annars í skólum og á heimilum. Rannsóknir hafa sýnt að 

einelti er að færast úr skólastofunni yfir í netheimana þar sem börn nota bloggsíður, MSN, 

Facebook, Formspring og spjall til að gera lítið úr öðrum einstaklingum.  

Einelti á netinu getur verið margvíslegt og oft á tíðum er það hulið foreldrum, kennurum og 

jafnvel öðrum börnum en þeim sem fyrir eineltinu verða. Á vef SAFT eru tekin dæmi um 

nokkur mismunandi form rafræns eineltis:  

- Munnlegt: uppnefningar, meinyrði, gróusögur og varanleg stríðni.  

- Tilfinningalegt: hafa að háði og spotti, niðurlæging, útilokun 

fráhópi eða þátttöku. 

- Kynþáttahatur: ögra vegna kynþáttar.  

- Kynferðislegt: ruddalegar, móðgandi athugasemdir (SAFT, e.d. 

Netsvar). 

Einelti á netinu getur einnig birst í formi skyndiskilaboða, tölvupósts og á heimasíðum. Það 

getur komið fram í myndatexta, þar sem sett er mynd eða myndir á netið og þeir sem vilja 

geta sett hvaða texta sem þeim dettur í hug við hverja mynd fyrir sig. 

Nú þegar eru dæmi þess að þolendur hafi svipt sig lífi vegna eineltis á netinu (SAFT, e.d.).  
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3.6 Tölvuleikjafíkn 

Tölvuleikjafíkn er nýtt en ört vaxandi vandamál meðal barna og unglinga. Samkvæmt vefnum 

www.spilavandi.is eiga drengir frekar á hættu að ánetjast tölvuleikjafíkn en stelpur. Þó 

þekkist það hjá báðum kynjum. Einstaklingar með lágt sjálfsmat eru í meiri áhættu en aðrir að 

ánetjast tölvufíkn. Algengt er að einstaklingur með tölvufíkn eyði frá 8 til 16 tímum á 

sólarhring við tölvuna. Einstaklingur í þessu ástandi vanrækir aðra hluti í lífi sínu, eins og 

nám, starf og samveru með vinum og fjölskyldu. Einnig er grunnþörfum líkamans ekki sinnt, 

þeir sleppa svefni, hreyfingu, hollum máltíðum og þrifum. Fylgikvillar netfíknar geta oft verið 

þeir sömu og hjá vímuefnaneitendum eins og sinnuleysi, félagsleg einangrun, þunglyndi, 

skapofsaköst og veruleikafirring.  

Foreldrar standa ráðalausir frammi fyrir þessu vaxandi vandamáli því algengt er að það sé 

ekki talað um tölvuleikjafíkn í almennu forvarnarstarfi. Þegar einstaklingur er langt leiddur í 

tölvufíkn er erfitt að snúa honum til baka. Hann afneitar fíkninni en er í tölvunni nánast allan 

sólarhringinn, allt annað verður að víkja, hann fer á bak við foreldra eða nánustu aðstandendur 

til að komast í tölvu með öllum ráðum. Þegar svo er komið þarf einstaklingurinn á sérhæfðri 

meðferð að halda. Í forvarnarskyni er æskilegt að foreldrar stýri tölvunotkun barna sinna, 

þannig að börn og ungmenni sitji ekki meira en 2 klst. á dag við skjáinn. Reynslan hefur sýnt 

að góð líðan barna eykst með minni tölvunotkun.  Einnig er mælt með því að hafa tölvurnar 

miðsvæðis á heimilinu en ekki í svefnherbergjum barnanna (SAFT, 2008). 

3.7 Taeling.com 

Vefsíðan taeling.com var opnuð í apríl 2011 til þess að kynna nýtt forvarnarverkefni sem 

heitir Tæling á Netinu en það er fyrst og fremst hugsað sem forvarnarverkefni fyrir foreldra. 

Þar er að finna upplýsingar fyrir foreldra um hvernig netsamskiptum barnaníðinga við börn er 

háttað.  

„Hugtakið tæling: svíkja, blekkja, glepja, draga á tálar, ginna, gabba, leika á, freista 

(Ísl.orðabók) – Leið til að fá einhvern til að gera eitthvað án þess að beita hörku.“ 

(Taeling.com, e.d.). 

Guðlaug María Júlíusdóttir, félagsráðgjafi á Bugl, kom í Kastljósið þann 20. apríl 2011 og 

kynnti þar verkefnið. Það gengur út á það að foreldrar geri sér betur grein fyrir þeim hættum 

sem geta leynst á netinu. Að þeir séu meðvitaðir um tilveru barnaníðinga sem reyna makvisst 

að tæla börn á netinu. Guðlaug benti á að foreldrar ættu að skoða vinalista barna sinna en 
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nálgast það jákvætt með því að spyrja spurninga á borð við: „já, hver er þetta hér, hvernig 

þekkirðu hann?“ 

Tælendur eru alltaf vingjarnlegir, áhugasamir og góðir í byrjun. Flest börn eru alin þannig upp 

að þau eigi að vera kurteis og hlýðin við fullorðna, börn vilja almennt þóknast fullorðnum og 

bera traust til þeirra. Þau hafa almennt ekki forsendur til að setja fullorðnu fólki mörk og eru 

því í meiri hættu. (Guðlaug María Júlíusdóttir, Kastjós RUV, 20.04.2011) 

3.8 Lögregluvefurinn 

Á lögregluvefnum (www.logreglan.is) er hægt að nálgast ábendingar til foreldra um örugga 

netnotkun. Þar er komið með ábendingar til foreldra barna sem hafa aðgang að internetinu. 

Bent er á að það séu menn sem reyna að „lokka“ til sín börn á spjallrásum með ýmislegt 

misjafnt í huga og að netið innihaldi efni sem sé börnum ekki hollt, svo sem klám og ýmsa 

fordóma. Þar er sagt að foreldrar sem sýni áhuga á því sem barnið er að gera á netinu sé besta 

forvörnin. Mælt er með að foreldrar gerist sjálfir netnotendur eða auki við kunnáttu sína á því 

sviði, Einnig er mælt með að heimilistölvan sé staðsett þannig að foreldrar geti fygst með því 

sem börnin eru að gera á netinu og að þeir ferðist með börnum sínum um netið. Lögreglan 

bendir á að kenna þurfi börnum helstu varnir þegar ferðast sé um netið alveg eins og þeim sé 

kennt hvernig það eigi að hegða sér í umferðinni (Lögregluvefurinn, e.d.). 

Kenna þarf börnum helstu varnir þegar ferðast er um netið. Alveg eins og við 

kennum þeim hvernig þau eiga að hegða sér í umferðinni verðum við að upplýsa 

þau hvernig þau eiga að hegða sér á netinu. Hér eru nokkur atriði sem Childnet 

International bendir á að reynst geti hjálpleg: 

 Börn ættu alltaf að segja foreldrum eða forráðamönnum ef þau sjá eitthvað 

sem þeim finnst óþægilegt á netinu. 

 Þau ættu aldrei að láta í té persónulegar upplýsingar á netinu, s.s. nafn, 

heimilisfang, símanúmer, skóla, kreditkortanúmer og hvað þá að senda 

myndir af sjálfum sér. 

 Þau ættu aldrei að gefa upp aðgangsorð eða leyniorð. 

 Þau ættu aldrei að samþykkja að hitta einhvern sem þau hafa haft 

samskipti við á internetinu án samþykkis forráðamanna. Eðlilegt er að  

forráðamaður sé með í för ef til slíks fundar er farið. 

 Ekki opna tölvupóst eða gögn sem send eru frá ókunnugum. Slík gögn 

gætu m.a. smitað tölvur með vírus eða innihaldið óæskilegt efni. 

http://www.childnet-int.org/
http://www.childnet-int.org/
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 Börn ættu ekki að vera í samskiptum á spjallrásum eða með tölvupósti við 

einhvern sem þeim finnst vera óþægilegur af einhverjum ástæðum 

(Lögregluvefurinn, e.d.). 

Lögreglan bendir einnig á vefslóðir þar sem nálgast má hugbúnað sem takmarkar aðgengi að 

óæskilegu efni, eins og Net Nanny, Cyper Patrol og Cyper Snoop (Lögregluvefurinn, e.d.). 
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4 Framkvæmd rannsóknar 

Hér verður aðferðafræði rannsóknarinnar kynnt og farið verður yfir framkvæmd hennar í 

nokkrum liðum. 

 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna netnotkun meðal barna í grunnskólum og hvaða 

leiðsögn og kennslu þau hafa fengið um notkun internetsins. Meðal annars er leitast við að 

kanna hvar á heimilinu þau eru í tölvunni, hvort þau séu undir eftirliti og hvort tölvunotkun 

þeirra fylgi einhverjum ákveðnum reglum. Í megindráttum er verið að kanna hvort börn á 

grunnskólaaldri séu að fá svokallað netuppeldi þegar kemur að netinu og hvernig þau upplifa 

það. 

 

Það sem rannsakandinn leitaði eftir var hvernig tölvunotkun var háttað á heimilinu, hvort 

börnin væru undir eftirliti meðan á tölvunotkun stæði, hver hefði í upphafi kennt þeim á netið 

og hvað þau væru að gera á netinu. Hvort þau væru meðvituð um svokallaðar umferðareglur á 

netinu eins og SAFT og Heimili og skóli leggja upp með að bæði börn, foreldrar og 

umsjónaraðilar þeirra eigi að þekkja. 

 

Rannsóknarspurningin sem höfð var að leiðarljósi er: Hver er upplifun barna af netuppeldi? 

4.1 Aðferð 

Félagsvísindi skiptast í megindlegar- og eigindlegar rannsóknir. Með megindlegum 

rannsóknum er reynt að magnbinda félagslegan veruleika þar sem hann er listaður í tölum. 

Rannsakandinn byrjar á að setja upp kenningu sem hann reynir svo að sannprófa með 

gagnaöflun í formi kannana, greininga og tilrauna. Niðurstöður eru birtar í tölfræðilegu formi 

og helstu niðurstöður dregnar saman. Úrtök megindlegra rannsókna eru stór, öfugt við 

eigindlegar rannsóknir þar sem úrtökin eru smærri. (Neuman, 2006).  

 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir er samheiti yfir fjölbreytta rannsóknarhefð sem skiptist í 

nokkrar aðferðir, má þar nefna viðtalsrannsóknir, vettvangskannanir og rýnihópa. Markmiðið 

er að læra að skilja veröldina út frá sjónarhóli fólksins sem er til umföllunar því er áhersla 
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lögð á það að einstaklingurinn geti túlkað veruleikann út frá sinni reynslu, upplifun og 

aðstæðum. Þessi veruleiki getur verið breytilegur eftir einstaklingum, hópum og frá einu 

tímabili til annars. Með eigindlegum rannsóknaraðferðum er meðal annars hægt að taka opin 

viðtöl við einstaklinga til þess að afla gagna um upplifun þeirra á veruleikanum. Því næst eru 

gögnin greind og fundin sameiginleg hugtök eða þemu einstaklinga og/eða hópa, eru þau svo 

borin saman til þess að fá sem skýrasta mynd af veruleika þeirra. Þannig byrja eigindlegir 

rannsakendur ekki með kenningu í byrjun rannsóknar heldur spretta þær úr gögnunum sjálfum 

(Esterberg, 2002). 

 

Í þessari rannsókn var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Tekin voru opin viðtöl við 

12 börn úr grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Trúnaði og nafnleynd var heitið og verður því 

notast við tilbúin nöfn þegar vitnað er í viðtölin.  

4.2 Val á þátttakendum og aðgengi 

Undirrituð hafði samband við skólastjóra í einum af grunnskólum höfuðborgarsvæðisins og 

sagði stuttlega frá rannsókn sinni. Skólastjóranum leist vel á og komið var á fundi þar sem 

þátttakendur voru valdir. Þátttakendur voru úr 3.- 10.bekk. og voru þeir valdir með 

tilviljunarúrtaki með aðstoð skólastjórans. Því næst var sent út rafrænt bréf til foreldra þeirra 

barna sem lentu í úrtakinu þar sem beðið var um leyfi til þess að taka viðtöl við barnið þeirra 

og þeir beðnir um að staðfesta samþykki við þátttöku barnanna. Leitast var við að fá jafnt 

kynjahlutfall þátttakenda en úrtakið endaði þannig að tekin voru viðtöl við 5 drengi og 7 

stúlkur. 

 

Ástæða þess að opin viðtöl urðu fyrir valinu er sú að rannsakandi vildi heyra það frá 

börnunum sjálfum hvernig þau upplifa netið og þá fræðslu sem þau fá í þeim efnum, bæði í 

skólanum og heima fyrir.  

 

Með opnum viðtölum er hægt að fara dýpra í þau atriði sem rannsakandi telur vera mikilvæg 

og skoðun og upplifun viðmælenda fengin á þeim atriðum. Í eigindlegum rannsóknum er 

rannsakandinn mikill þátttakandi í rannsókninni ásamt því að vera aðal rannsóknartækið, þar 

sem hann leitast við með aðferðum sínum að skilja tilgang félagslegra atburða út frá upplifun 

viðmælendanna. (Esterberg, 2002). 
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4.3 Framkvæmd 

Viðtölin voru tekin 11.- 12. maí 2011. Rannsakandi fór í skólann og tók viðtölin á skólatíma. 

Ástæða fyrir því var sú að rannsakandi vildi að börnin væru í umhverfi sem þau þekktu sig í 

og finndu þar með fyrir öryggi, í von um að þau myndu frekar opna sig svo rannsóknin skilaði 

sem áreiðanlegustum niðurstöðum. Öll viðtölin voru hljóðrituð á stafrænt upptökutæki með 

leyfi þátttakenda. 

 

Rannsakandi fór með til viðmiðunar spurningalista sem innihélt 26 spurningar, en þær má 

finna í viðauka 1. Þar sem þetta voru opin viðtöl var spurningalistinn aðlagaður að hverjum 

þátttakanda fyrir sig og tók því breytingum samkvæmt því. Í lok hvers viðtals voru 

þátttakendum sýndar þrjár bækur sem fengnar voru á skrifstofu Heimilis og skóla – 

landssamtaka foreldra. Þessum bókum var dreift árið 2010 á elstu deildir leikskóla og á 

yngsta- og miðstig skólanna. Var bókunum dreift út um allt landið af SAFT. Þessar bækur eru 

ætlaðar sem kennsluefni fyrir börn sem eru að stíga sín fyrstu skref í Netheiminum. 

 

SAFT leggur ríka áherslu á það að kennarar/forráðamenn lesi bækurnar með börnunum og 

útskýri boðskapinn fyrir þeim. Í lok hverrar bókar eru svo heilræði fyrir foreldra, heilræðin 

eru mismunandi eftir því hvaða aldri bókin er ætluð. Bækurnar heita: Hrekklaus fer á netið, 

henni er dreift í efstu deild leikskóla. Önnur bókin nefnist: Leikurinn (sem er ætluð fyrir 

yngsta stig grunnskóla). Að lokum: Afmælisveislan en hún er ætluð fyrir miðstig í grunnskóla. 

Þórarinn Leifsson sá um texta og myndir en stór undirbúningshópur kom að gerð bókanna. 

Má nefna starfsfólk SAFT og Heimili og skóla ásamt tveimur starfsmönnum 

Námsgagnastofnunar, sérkennslustjóra á leikskólanum Furugrund í Kópavogi, tveimur 

grunnskólakennurum og einum kennsluráðgjafa í tölvu- og upplýsingatækni. Reykjavíkurborg 

og Mennta- og menningarmálaráðuneytið styrktu útgáfu bókanna. 

4.4 Úrvinnsla gagna 

Að loknum viðtölum voru þau afrituð orð fyrir orð á tölvu með athugasemdum rannsakanda. 

Því næst voru þau marglesin yfir, borin saman og greind. Leitast var við að finna sameiginleg 

þemu og tengsl á milli svara þátttakandanna. Hvort upplifun þeirra væri með einhverju móti 

sú sama. 

 

Þau megin þemu sem komu í ljós voru að allir viðmælendur höfðu fengið einhvers konar 

fræðslu um netið, þau voru langflest meðvituð um þær hættur sem geta leynst á netinu. 
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Langflestir notuðu samskiptasíður á borð við Facebook og flest öll voru einnig á leikjasíðum. 

Það voru ekki margir sem notuðu netið í þeim tilgangi að afla sér fróðleiks og fáir höfðu 

fengið leiðbeiningar í þeim efnum sem kom á óvart. Það kom einnig á óvart að ekki væri betri 

fræðsla um notkun netsins og þá möguleika sem það hefur upp á að bjóða í 

tölvukennslustundum skólans, eða þær hættur sem á netinu leynast. 

4.5 Niðurstaða 

Tafla: 2 Hve margar tölvur eru á heimilinu? 

Hve margar tölvur eru á heimilinu Fjöldi talva 

Engi tölva 0 

Ein tölva 1 

Tvær tölvur 3 

Þrjár tölvur 4 

Fjórar tölvur 4 

 

Tafla 2. sýnir hve margar tölvur eru á heimilum viðmælendanna. Það eru tölvur á öllum 

heimilum. Eitt heimili er með eina tölvu en sá viðmælandi, hann Hinrik sem er í 5. bekk sagði 

að það væri ein borðtölva en svo væri nokkrar leikjatölvur, tvær Nintendo, ein Playstation og 

svo tölvuspil. Hann sagði einnig að honum þætti skemmtilegri leikir í Nintendo tölvunni en ef 

hann færi á netið þá væri það aðalega til að fara á YouTube eða á leikjasíður (sjá Viðauka 2. 

sp.3, 11 og 12). Þrjú heimilanna höfðu tvær tölvur. Það kom nokkuð á óvart að mikill 

meirihluti eða átta heimili höfðu þrjár til fjórar tölvur. Það má eflaust rekja til stærðar 

fjölskyldunnar.  

 

Tafla: 3 Hvar ert þú í tölvunni? 

Staðsetning Fjöldi barna Er stundum annarstaðar 

Eigin herbergi 8  

Opið rými 2 3 

Tölvuherbergi 2  

 

Sjá má á töflu 3. að það var áberandi meirihluti sem var í tölvunni inni í sínu eigin herbergi 

eða 8 börn, þar af voru 3 sem voru stundum frammi í opnu rými. Á 2 heimilum var sérstakt 

tölvuherbergi. Af þessu má ætla að ekki sé mikið eftirlit af hálfu foreldranna með því hvað 

börnin eru að gera í tölvunni. Það voru einungis tvö heimili sem voru með tölvuna staðsetta í 
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opnu rými. Það að átta viðmælendur séu inni í sínu eigin herbergi í tölvunni er hátt hlutfall því 

eins og fyrr greinir reyna SAFT, lögreglan og Sonia Livingstone  að benda foreldrum á að það 

sé mikilvægt að þau geti fylgst með því sem börn þeirra eru að gera á netinu. 

Tafla: 4 Hversu oft ferð þú á Internetið? 

Hversu oft er farið á Netið Fjöldi barna 

Daglega 5 

5 sinnum í viku 0 

3 sinnum í viku 3 

2 sinnum í viku eða sjaldnar 2 

Bara um helgar 2 

 

Sjá má á töflu 4. að það eru fimm börn sem fara á netið daglega. Það eru eldri börnin eða þau 

sem eru í 7 – 10.bekk. Notuðu þau flest netið til þess að fara inn á Mentor en það er síða sem 

skólarnir nota til þess að halda utan um nemendurna. Börn geta skráð sig inn á sinni kennitölu 

og komast þar af leiðandi inn á sitt svæði. Þar eru ýmsar upplýsingar t.d. heimavinnan, 

ástundun og skilaboð frá kennara (Mentor, e.d.). Algengast var að þau væru að athuga 

heimavinnuna en fóru þá einnig að vafra um netið, þá aðalega um samskiptasíður á borð við 

Facebook og Skype. Eldri börnin sögðust einnig fara oft á YouTube en ekki mikið á 

fréttasíður, það var þó algengara meðal stúlkna, en þær sögðust fara þar inn til að lesa slúðrið 

um fræga fólkið og svo kíkja á www.beikt.is. Þrjú börn sögðust fara á netið þrisvar í viku, tvö 

sem fara tvisvar og tvö börn sem fara bara á netið um helgar. Af öllum tólf viðmælendum 

sögðust átta alltaf fara á netið þegar þau færu í tölvuna. Hin fjögur voru meira í tölvuleikjum 

eða notuðu tölvuna til þess að horfa á DVD myndir eða þætti. Magga sem er í 7. bekk sagðist 

næstum alltaf horfa á þætti eða bíómyndir, sem hún „downlodar“ sjálf af netinu, áður en hún 

sofnar á kvöldin. Sagðist hún þá taka fartölvuna með upp í rúm og yfirleitt sofna út frá henni. 

Ransóknir hafa leitt í ljós að það er ekki hollt fyrir börn að sofna út frá sjónvarpi eða tölvu 

(Livingstone og Haddon, 2009). 

 

Fimm af börnunum sögðust hafa kynnst internetinu í gegnum eldri systkini og foreldrar höfðu 

sýnt þrem börnum netið. En tvö börn sögðu að það hefði verið eldri frændi sem sýndi þeim 

fyrst tölvuleiki á netinu. Svo voru tvö börn sem sögðust ekki muna hver það var sem sýndi 

þeim fyrst netið. Þau sögðust bæði alltaf hafa vitað af því en það var stúlka í 4. bekk og 
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drengur í 3. bekk. Það kom á óvart að það væri ekki nema í þrem tilvikum sem foreldrar hefðu 

kynnt börnunum netið. 

 

Tafla: 5 Hvað gerir þú þegar þú ert á netinu? 

Hvað er gert á Netinu Fjöldi barna KK KVK 

Facebook 10 4 6 

Fer á leikjasíður 8 4 4 

YouTube 7 4 3 

Horfi á myndir og þætti 2  2 

Mentor 5 1 1 

Google 3 1 2 

Skype 2 2  

 

Tafla 5. sýnir að tíu af þeim 12 viðmælendum sem talað var við eru mikið inni á Facebook. 

Átta eru á leikjasíðum, sjö eru að nota YouTube. Tveir nota netið til þess að sækja myndir og 

þætti til þess að horfa á, fimm fara inn á Mentor en ekki nema tveir sem nota Google og það 

var þá í sambandi við skólann. Svo voru tveir viðmælendur sem notuðu Skype, er það þá 

notað í stað síma til þess að hringja í félagana. 

Tumi sem er í 8. bekk sagði að þeir vinirnir notuðu Skype bara eins og síma, það væri ókeypis 

að hringja á milli og það væri þægilegra því þá væri hægt að gera eitthvað annað á meðan þeir 

væru að tala saman, til dæmis væru þeir að tala saman meðan þeir væru að vafra á netinu, á 

meðan þeir væru að læra eða bara taka til í herberginu. Hann sagðist þó ekki vera með kveikt 

á „camerunni“ á meðan (sjá viðauka 3, sp.12 - 14). Það var áhugavert að heyra að Skype sé 

notað á þennan hátt, undirrituð hafði tengt Skype meira við að tala við fólk sem væri statt 

erlendis. 

Niðurstöðurnar sýna að Facebook, leikjasíður og YouTube eru vinsælustu síðurnar, munur á 

kynjunum er ekki mikill, stelpur fara þó oftar á Facebook og vafra meira. Drengirnir sögðust 

nota netið meira til þess að fara í leiki og á YouTube. Það mátti heyra á viðmælendum að 

stelpurnar væru mun sjaldnar á leikjasíðum þó svo þær kíktu stundum inn á þær. Drengirnir 

áttu sér oftar uppáhalds leiki. Athyglisvert er að það væru ekki fleiri en þrír sem notuðu 

Google í sambandi við skólann. Með viðtölunum kom þó í ljós að tölvukennari skólans væri 
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að leiðbeina eldri bekkjunum (6-10.bekk) um Google vefinn og sýna þeim hvernig hann 

virkaði en yngri börnin voru eingöngu að læra fingrasetningu og gera ritunarverkefni. 

 

Spurt var að því hvort og hvaða reglur giltu í sambandi við tölvunotkun barnanna. Það kom í 

ljós að það höfðu ekki margir ákveðnar fastar reglur en hægt er að sjá á svörunum að foreldrar 

eru í flest öllum tilfellum meðvitaðir um hvað börnin eru lengi í tölvunni. 

Mörg skemmtileg svör komu við þessari spurningu, hér má sjá svör þeirra. 

1. Palli, 3. bekk: Nei ég get ekki verið mikið í tölvunni, þegar ég kem heim 

úr skólanum þá er ég bara þreyttur og það er stutt þangað til ég fer að 

sofa. Ég er kannski bara um helgar. 

2. Sigga, 3. bekk: Já mamma mín segir bara þegar við megum fara í 

tölvuna og svo skiptumst við bara á að gera. Stundum má ég vera lengi 

og stundum fer ég bara úr henni ef ég nenni ekki meir. 

3. Gunna, 4. bekk: Nei ég fer bara þegar ég vil og svo má ég fara í 

mömmutölvu þegar hún er ekki í henni. 

4. Stína, 8. bekk: Já mamma vill að ég slökkvi á tölvunni í síðasta lagi 

klukkan tólf. 

5. Magga, 7. bekk: Já eða þú veist ég má náttúrulega ekki vera í tölvunni 

allan daginn, já það eru einhver mörk og svona en svo horfi ég stundum 

áður en ég fer að sofa á þætti og svona inni á netinu eða þá að ég er 

búin að downloda þeim. 

6. Siggi, 7. bekk: Já ég má bara fara í tvo klukkutíma á viku, ég fer þá í 

einn um vikuna og svo í hinn einhvertímann um helgina. En svo má ég 

fara á facebook líka en það er þá bara svona auka, ekki tekið með inn í 

hinu.  

7. Anna, 3.bekk: Um ég veit það ekki en allavegana vinkona mín er með 

það. Þá er svona klukka í tölvunni og svo eftir klukkutíma þá bara, má 

maður ekki vera lengur þá slekkur tölvan á sér. 

8. Heiður, 5. bekk: Þegar ég fer í tölvuna þá má ég vera í klukkutíma í 

henni. 

9. Hinrik, 5.bekk: Já, ég má ekki vera of lengi. (sjá einnig Viðauka 2.) 

10. Tumi, 8. bekk: Já eða þú veist pabbi setti svona á þannig að netið fer af 

kl. 12 á miðnætti og opnast svo aftur um morguninn en svo fór hann í 

frí og tók það af og gleymdi að setja það á aftur eða er allavegana ekki 

búinn að því í ennþá og ég er ekkert að minna hann á það (sjá einnig 

Viðauka 3.). 
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11. Krissi, 10. bekk: Já og nei, ég má ekkert bara vera endalaust. 

12. Birta, 10. bekk: Nei ekki beint ég er ekkert það mikið í tölvunni. 

 

Við úrvinnslu gagnanna kom í ljós að nær allir viðmælendur könnuðust við SAFT og þau 

voru öll meðvituð um að það gætu leynst ákveðnar hættur sem tengjast notkun internetsins. 

Þau voru mjög meðvituð um að það mætti aldrei tala við neinn sem þau vissu ekki hver væri 

og aldrei samþykkja neinn sem vin á Facebook nema að þekkja viðkomandi. Það var fróðlegt 

að sjá að yngri börnin voru jafn meðvituð um hættur á netinu og þau eldri. Þau vissu öll að 

það sem fer á netið er opið öllum og því þarf að passa sig á því sem sett er þar inn. Þau voru 

öll meðvituð um vírusa og vissu að það mætti ekki opna krækjur sem þau vissu ekki hvað 

innihéldi. Bæði foreldrar og kennarar höfðu rætt þessi mál við þau og svo hafði SAFT komið 

árið 2010 og haldið fyrirlestur fyrir 6 og 7 bekk og gefið þeim segulspjald til þess að líma á 

ísskápinn með Netheilræðunum 10. Það kom á óvart að börnin sögðust oftast vera ein í 

tölvunni og flest inni í lokuðu herbergi. Mátti samt heyra að foreldrar þeirra fylgdust með því 

hvað börnin væru lengi í tölvunni í einu en upplifun barnanna var sú að þeir virtust ekki 

fylgjast með því sem þau eru að gera inni á netinu. Það gæti samt sem áður verið meðvituð 

ætlun foreldranna að láta börnunum líða eins og ekki sé verið að fylgjast með þeim en ef 

eitthvað kæmi upp mundu foreldrarnir grípa inn í. Erfitt er að fullyrða um það en slíkt mundi 

flokkast sem öruggt og jákvætt netuppeldi. 
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5 Umræða 

Það er ljóst að SAFT verkefnið sem kennir börnum örugga og jákvæða netnotkun hefur náð 

að skila sér, á sama tíma og fræðsla foreldra hefur líka skilað miklum árangri.  Ég tel að flestir 

íslenskir foreldrar séu nokkuð meðvitaðir um þær hættur sem geta leynst á netinu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að foreldrar eru opnir og tala um þessar hættur við börnin 

sín. Umræðan um örugga netnotkun hefur orðið meira áberandi í þjóðfélaginu á síðustu 

misserum sem er mjög jákvæð þróun því netið er miðill sem er kominn til að vera og fer 

stöðugt stækkandi. Því er nauðsynlegt að kenna bæði börnum og foreldrum þeirra hvernig ber 

að haga sér á netinu. 

SAFT hefur sett þetta upp í skemmtilegan búning og kallað það umferðarreglur á netinu. Þau 

hafa komið með ýmis heilræði á borð við netheilræðin 10 og þau heilræði sem finnast á 

öftustu síðu bókanna eftir Þórarin Leifsson.  

Það er góð hugmynd hjá SAFT að gefa út bækur fyrir ung börn sem eru að stíga sín fyrstu 

skref inn í netheiminn. Þetta er svipuð hugmynd og Umferðastofnun byrjaði með árið 2004 til 

þess að kynna börnum umferðarreglurnar með bókunum um Krakkana í Kátugötu. Þær bækur 

eru átta talsins og eru sendar inn á hvert heimili ein í einu með reglulegu millibili frá því 

barnið er þriggja til sex ára gamallt. Það að senda bækurnar inn á heimilin gerir það að 

verkum að börn verða spennt að fá póst stílaðan á sitt nafn. Börnin eru það ung að foreldrar 

lesa bækurnar fyrir þau. Á hverri síðu eru fallegar myndir, smá texti og svo spurning tengd 

textanum sem barnið á að svara. Með þessu móti er hægt að sjá hvort barnið skilji það sem er 

að gerast í sögunni, spurningarnar fá barnið til þess að þurfa að hugsa dýpra og með því 

aukast líkurnar á að barnið læri af sögunni og tileinki sér umferðarreglurnar. Í lok hverrar 

bókar eru svo ábendingar til foreldra hvernig sé best að leiðbeina börnum sínum í umferðinni 

miða við aldur þeirra og þroska. 

Á vef Umferðarstofu (www.us.is) er hægt að fara í umferðarleiki, þar er boðið upp á 

skemmtilegan leik um Innipúkann, sem er aðalsöguhetja bókanna um krakkana í Kátugötu. 

Leikurinn snýst um það að hjálpa Innipúkanum að finna vini sína, þau Matthildi og Dodda, til 

þess þarf hann að fara yfir götur og leysa ýmsar þrautir sem tengjast umferðarreglunum. 
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Bækurnar sem SAFT gaf út árið 2010 og dreifði bæði í leik- og grunnskóla landsins eru 

byggðar upp á sama hátt, þ.e. myndir, texti, spurningar til barnanna á hverri opnu og svo 

fróðleikur til foreldra á öftustu síðunni. 

Dreifing bókana í mars 2010 var eingöngu ætluð til þess að hafa bækurnar í skólunum, með 

það í huga að kennarar gætu lesið þær fyrir börnin. Bækurnar eru ætlaðar börnum frá 5 til 8 

ára aldri, Ísland er eina landið sem hefur gefið út fræðsluefni um netið og netnotkun fyrir 

þennan aldurshóp. Það er góð hugmynd hjá SAFT að setja bækurnar þannig upp að þær eigi 

að kenna umferðarreglur á netinu. Þrátt fyrir að bækurnar þrjár séu tilraunaverkefni hafa þær 

fengið góðar undirtektir erlendis og stefnt er að því að þýða bækurnar og hefja dreifingu í 

Bretlandi á næsta ári. 

Þrátt fyrir góða hugmynd er útfærslan á henni samt ekki nógu góð. Fyrir það fyrsta eru 

myndirnar frekar ógnvekjandi miðað við myndirnar sem eru í bókunum um Innipúkann. Það 

að bækurnar eru til í leikskólum og skólum landsins segir ekki alla söguna, fæstir viðmælenda 

könnuðust við þessar bækur og þau tvö sem gerðu það höfðu aðeins séð þær inni á bókasafni 

og lesið þær sjálf. Það er eitthvað sem þau hjá SAFT hefðu ekki viljað því þau lögðu mikið 

upp úr því að bækurnar yrðu lesnar með börnunum og boðskapurinn útskýrður fyrir þeim. 

Einnig er erfitt að koma auga á einhvern eiginlegan boðskap í bókunum en fróðleikurinn á 

öftustu síðunni er mjög gagnlegur fyrir foreldrana. Því er mikilvægt að bókunum verði dreift 

inn á heimili landsins líkt og Umferðastofnun gerði með bækurnar um krakkana í Kátugötu 

svo foreldrar fái þessar upplýsingar og geti lesið bækurnar með börnunum og útskýrt 

boðskapinn fyrir þeim. Fyrirkomulagið í dag er þannig að ef fólk vill nálgast bækurnar þá 

verður það að fara sjálft á skrifstofu Heimili og skóla til þess að sækja þær. Þeir sem búa úti á 

landi geta fengið þær sendar til sín gegn því að greiða sendingarkostnaðinn. Þetta er 

athyglisvert því að það er eflaust mikill meirihluti foreldra sem hefur ekki hugmynd um að 

þessar bækur séu til því þeim var eingöngu dreift í leik- og grunnskóla, engin kynningarbréf 

eða annað slíkt var gefið út til þess að láta foreldrana vita af tilkomu bókanna. Ástæðan fyrir 

því að bókunum var ekki dreift inn á hvert heimili er sú að aðstandendur verkefnisins vildu sjá 

hvernig það kæmi út. Þetta er enn svo nýtt verkefni þannig að dreifingin 2010 var eins konar 

prufukeyrsla. Þrátt fyrir það hefur verkefnið fengið mjög góðar viðtökur hér á landi jafnt frá 

samfélaginu, kennurum, foreldrum og börnum.  

SAFT ferðaðist hringinn í kringum landið árið 2010 og dreifði segulspjöldum með 

Netboðorðunum 10 til barna í 4. bekk og hélt fyrirlestur fyrir 6.bekk. Stefnt er á aðra slíka 
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herferð í ár, 2011. En þá verður 5. – 7. bekk boðið að sitja fyrirlesturinn sem verður að þessu 

sinni í formi leikrits. SAFT leggur mikið upp úr því að fræðslan sé aðlöguð að aldri barnanna 

sem hún er ætluð fyrir. Það er góð hugmynd hjá þeim því börn muna oft á tíðum frekar það 

sem er sett upp á skemmtilegan hátt og boðskapurinn kemst þar að leiðandi betur til skila. 

Þessar herferðir eru fjármagnaðar af styrktaraðilum. 

Einnig er hægt að hafa samband við Heimili og skóla og panta námskeið eða fyrirlestra gegn 

greiðslu. Þá koma starfsmenn á vegum SAFT á staðinn og flytja erindið. Hægt er að velja 

ákveðið viðfangsefni til að leggja áherslu á eins og til dæmis rafrænt einelti eða netfíkn. 

Undirrituð heyrði hugtakið netuppeldi fyrst notað í fyrirlestri um SAFT. Orðið greip strax því 

það er augljóst að þörf er á slíku í samfélögum sem okkar, þar sem upplýsingatæknin er jafn 

mikil og raun ber vitni og tekur stöðugum framförum. Starfið sem fer fram hjá SAFT er 

einkar mikilvægt. Fullorðið fólk mætti einnig tileinka sér þessa fræðslu.  

Á vefsíðunni www.taeling.com má finna margt gagnlegt í sambandi við þær ljótu hliðar sem 

netið hefur að geyma, þar er fræðsla til foreldra um það hvernig beri að varast barnaníðinga 

sem nota internetið í þeim tilgangi til þess að tæla börn. Vefsíðan fór af stað sem vinagreiði 

við móður 12 ára stúlku sem hafði samband við ábyrgðarmann verkefnisins en hún hafði 

komist að því að dóttirin var að tala við 25 ára gamlan tælanda á MSN. Hún hafði vitað að 

dóttir sín væri á spjallsíðum og vistaði öll hennar samskipti. Hún las þau reglulega yfir. Hún 

komst að því að stúlkan var að tala við þennan eldri mann, hann þóttist vera vinur hennar og 

fékk hana til þess að senda sér myndir af sér fáklæddri, hann fékk hana til þess að segja sér 

hvar hún ætti heima og í hvaða skóla hún væri svo lagði hann til að þau myndu hittast „fyrir 

tilviljun“ í Kringlunni. Í framhaldinu fór verkefnið af stað og voru samtöl stúlkunar notuð í 

forvarnarskyni (Taeling.com, um verkefnið). 

Sú vakning að þetta sé fyrir hendi er af hinu góða, það verður líka að gera fólki ljóst um þær 

hættur sem geta leynst á netinu. Foreldrar verða að vera vakandi fyrir þeim möguleika að 

slíkar hættur eru til staðar. Taeling.com var stofnað í apríl 2011 þetta er gott vakningarátak 

sem hefði mátt gera betur úr, þau gáfu út póstkort, sem var dreift til barna í 6-10 bekk í 

grunnskólum og þau látin fara með heim og sína foreldrum sínum. Mat undirritaðrar er að 

minna en helmingur af þessum kortum hafi skilað sér til foreldranna, því eins og kom fram í 

mínum viðtölum þá eru börn á þessum aldri eru ekki mjög spennt fyrir því að foreldrar séu að 

fylgjast mikið með því sem þau eru að gera á spjallsíðunum. Þær upplýsingar sem voru á 

póstkortum hefðu skilað sér betur bæði til foreldra og annara aðstandenda barna á þessum 
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aldri ef það hefði verið keypt heilsíðu auglýsing bæði í Fréttablaðinu og Morgunblaðinu þar 

sem allt hefði komið fram sem á póstkortunum stóð. 

Íslendingar hafa gert marga góða hluti í sambandi við að auglýsa netið sem tæki til að afla sér 

fróðleiks og njóta skemmtunar. Síminn hefur gert skemmtilegar auglýsingar í sambandi við að 

auglýsa nettengda farsíma, nánar tiltekið Snjallsíma, mottóið þeirra er „Þú getur aflað þér 

fróðleiks með Snjallsímanum.“ Boðskapurinn segir sig í slagorðinu. Þessar auglýsingar eru 

bæði í sjónvarpi, útvarpi, á netinu og í blöðum. Þær eru fyndnar, grípandi og ná athygli 

ungmenna. 

Í íslensku barnaefni má einnig finna mikið um að veraldarvefurinn sé kynntur á jákvæðan og 

skemmtilegan hátt. Sem dæmi má taka bíómyndina Alger Sveppi og dularfulla hótelherbergið 

en þar er ein af aðalsöguhetjunum ítrekað að minnast á Google.com. Þegar þá félaga vantar 

upplýsingar um eitthvað sem þeir eru ekki vissir um þá segir Villi, sem er ein aðalpersónan: 

„Strákar við googlum þetta bara“. 8 ára dóttir undirritaðrar bað um að láta kenna sér á 

Google.com eftir að hún sá myndina, þannig að það er greinilegt að boðskapurinn skilar sér. 

Börn vilja tileinka sér fróðleik á netinu, jákvæð örvun frá foreldrum og öðrum 

umsjónaraðilum á stóran þátt í því að gera það mögulegt.  
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6 Samantekt og lokaorð 

Þrátt fyrir að hugtakið netuppeldi sé frekar nýtt af nálinni þá hefur margt verið gert til þess að 

kanna hvaða leiðir séu færar til þess að fræða foreldra, börn og aðra aðstandendur um örugga 

og jákvæða netnotkun. Sonia Livingstone hefur verið mikilvægur rannsakandi á þessu sviði 

og má þar sérstaklega nefna rannsókn hennar „EU kids online“ sem er einkar áhugaverð. 

Langtímarannsóknin „Börn og sjónvarp á Íslandi“ hefur verið útvíkkuð og hefur verið bætt 

við spurningum um netnotkun. Áhugavert verður að fylgjast með þróun þess verkefnis með 

hugtakið netuppeldi í huga.  

Samtökin Heimili og skóli hafa staðið fyrir umfjöllun um örugga netnotkun barna og unglinga 

með vakningarátakinu SAFT. Af rannsókn þessari að dæma hefur það starf greinilega skilað 

sér til barnanna. Öll könnuðust þau við SAFT á einn eða annan hátt og voru öll meðvituð um 

hvað má og hvað má ekki gera á netinu.   

Munur er á hegðun drengja og stúlkna á netinu, meðan drengir eyða meiri tíma  á leikjasíðum 

og YouTube, eru stúlkur meira á samskiptasíðum eins og Facebook og slúðursíðum en það er 

í samræmi við niðurstöður úr rannsókn Soniu Livingstone og Þorbjörns Broddasonar. 

Af því sem að framan greinir virðist að mörgu leiti hafa tekist ágætlega til við uppfræðslu 

barna á Íslandi um þær hættur sem kunna að vera til staðar á internetinu, nálgun íslenskra 

stjórnvalda á þessu sviði hefur jafnvel verið álitin svo vel útfærð að erlendir aðilar hafa tekið 

hana upp. Að því sögðu er jafnframt rétt að halda því fram að svigrúm til bætingar er 

umtalsvert og tækifærin til uppfræðslu barna, unglinga og foreldra um örugga og jákvæða 

netnotkun eru ótal mörg. 
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Viðauki 1 – Spurningar sem voru hafðar til viðmiðunar. 

1. Kyn:  

2. Hvaða ár ertu fædd/fæddur: 

3. Eru margar tölvur á heimilinu? Borðtölva, fartölva..  

4. Hvar ert þú í tölvunni/í hvaða tölvu ert þú? 

5. Ferð þú oft á internetið?  ...hversu oft,  - á hverjum degi? 

6. Er einhver sem er hjá þér þegar þú ferð í tölvuna? 

7. Myndir þú vilja hafa einhvern fullorðin hjá þér þegar þú ert í tölvunni? 

8. Mannstu hver það var sem sýndi þér fyrst tölvuleiki og internetið? 

9. Nú er algengt að það séu settar reglur um tölvunotkun á heimilum. Ert þú með 

svoleiðis reglur?  

10. Hver var það sem setti reglurnar? 

11. Getur þú sagt mér hvernig þær reglur eru?  

12. Hvað er gert ef þú ferð ekki eftir reglunum? ...ert lengur en þú mátt vera o.s.fr. 

13. Hefur það oft komið fyrir? 

14. En hvað er það sem þú ert helst að gera á netinu?  (Eru það leikir, msn, facebook eða 

notar þú netið í sambandi við skólann?) 

15. Hvaða leikir finnst þér skemmtilegastir? 

16. Ertu með Facebook? 

17. Ertu með marga vini inni á Facebook?   

18. ...þekkiru þá alla? (má ég spurja afhverju þú samþykkir fólk sem þú þekkir lítið eða 

jafnvel þekkir ekki) 

19. Hvað segja foreldrar þínir um það að þú sért „vinur“ einhvers sem þú þekkir kannski 

ekki mjög mikið? 
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20. Þegar þú fórst að nota netið meira á annan hátt en bara að vera í leikjum, var þá 

einhver sem sagði þér eða fræddi þig um það hvernig netið virkar? (....t.d. að allt sem 

maður skrifar á netið er fast þar og það sé hægt að rekja það til manns aftur, IP talan 

á tölvunni. Að allar myndir sem maður setur inn eru vistaðar einhverstaðar úti í 

heimi. Þær hættur sem geta fylgt því ef maður gefur upp persónuupplýsingar til 

ókunnugra einsog til dæmis heimilisfang, kennitölu eða banka-/kortanúmer, t.d. hjá 

þér, foreldrum eða öðrum.) 

21. Hvað finnst þér um þetta?  ...þessar „hættur“ 

22.  Ertu meðvituð/meðvitaður um þetta þegar þú ert á netinu?  Þegar þú samþykkir vini 

og annað slíkt? 

23. Eða skiptir þetta kannski engu máli? 

24. Er verið að kenna ykkur að nota netið í tölvutímum í skólanum? 

25. Hvað er verið að kenna...?  (fái þið stundum frjálsan tíma til að leika ykkur á netinu, er 

kennarinn þá að leiðbeina ykkur og sýna hvað hægt er að gera?) 

26. Sýna bækurnar. – Hefur þú séð þessar bækur áður? Hvar, í skólanum, heima, hver las 

þær fyrir þig.. 
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Viðauki 2 

9.viðtal. Hinrik – 5.bekkur 

Sp.1. Hvaða kyn eru? 

Svar: KK. 

Sp.2  Hvaða ár ertu fædd/fæddur: 

Svar: 2000 

Sp.3  Eru margar tölvur á heimilinu? 

Svar: um Já, ein borðtölva, tvær nintendó, ein playstation og svo svona tölvuspil 

Sp.4. Hvar ert þú í tölvunni/í hvaða tölvu ert þú?  

Svar: Ég er venjulega í heimatölvunni, hún er í tölvuherberginu bara en nintendóin er inni í 

mínu herbergi, ég nota aldrei playstation tölvuna en spila tölvuspilin oftast bara inn í 

herbergi líka. 

Sp.5. Ferð þú oft á internetið?   

Svar: Nei ekki núna fyrst það er að koma sumar. 

AR: Viðtölin eru tekin í um miðjan maí, þá er eðlilegt að börn séu farin að vera meira 

úti. Enda sól og gott veður þegar viðtalið var tekið. 

Sp. 6. Er einhver sem er hjá þér þegar þú ferð í tölvuna?  

Svar: Stundum bróðir minn 

Sp. 7. Myndir þú vilja hafa einhvern fullorðin hjá þér þegar þú ert í tölvunni?  

Svar: Nei ég hef aldrei haft neinn fullorðinn með mér. 

Sp.8. Mannstu hver það var sem sýndi þér fyrst tölvuleiki og internetið?  

Svar: Já það var bróðir, hann er í 7.bekk og svo bara mamma og pabbi 

AR: Bróðirinn er þá tvemur árum eldri. 
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Sp.9. Nú er algengt að það séu settar reglur um tölvunotkun á heimilum. Ert þú með svoleiðis 

reglur?   

Svar: Já, ég má ekki vera of lengi 

Sp. 10. Hver var það sem setti reglurnar?   

Svar: Mamma og pabbi 

Sp.10. Getur þú sagt mér hvernig þær reglur eru?   

Svar: Það er bara að við bróðir minn meigum ekki vera of lengi, mamma segir okkur hvað má 

vera lengi. Það er stundum bara misjaft, hvort það sé helgi eða skóli 

Sp. 11. Hvað er gert ef þú ferð ekki eftir reglunum?   

Svar: Þá erum við settir í tölvubann í einn eða tvo daga. Meigum bara ekkert fara í hana. 

AR: Ágæt regla, hann er mjög svektur yfir því að meiga ekki fara í tölvuna í þennan 

tíma. 

Sp.12. Hefur það oft komið fyrir?  

Svar: Nei ekki oft en það hefur alveg gerst, oftar samt fyrir bróðir minn 

SP.11. En hvað er það sem þú ert helst að gera á netinu?  

Svar: Ég er á youtube og svona leikjasíðum 

Sp. 12. Hvaða leikir finnst þér skemmtilegastir?  

Svar: Ég veit það eiginlega ekki en mér finnst Nintendo leikirnir skemmtilegri 

AR: Hann er þá örugglega meira í Nintendó heldur en á netinu 

Sp.13. Ertu með Facebook?  

Svar: Nei en ég fæ það kannski bráðum 

Sp.14. Þegar þú fórst að nota netið meira á annan hátt en bara að vera í leikjum, var þá 

einhver sem sagði þér eða fræddi þig um það hvernig netið virkar?  
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Svar: Já eða pabbi hefur sagt að ef það kemur einhvað svona „þú vannst e-ð eða ert 

milljónasti einhvað“ þá eigum við bara að X-a það strax því það er bara vírus. Ég segi þeim 

líka frá því ef eitthvað svona kemur upp 

AR: Hann er greynilega meðvitaður um að það má ekki trúa öllu sem er á netinu, ekki 

opna glugga sem maður veit ekki hvað er. Hann lætur einnig vita ef eitthvað slíkt 

poppar upp, það sýnir traust til foreldranna/ sýnir þeim hvað hann er að gera á netinu. 

Sp. 15. Ertu meðvituð/meðvitaður um þetta þegar þú ert á netinu?   

Svar: Já ég læt alltaf vita 

Sp.16. Er verið að kenna ykkur að nota netið í tölvutímum í skólanum?   

Svar: Nei það er bara verið að kenna fingrasetningu og hvernig við gerum ritgerðir og 

þannig. Stundum fáum við að fara á leikjasíður ef við erum búin með verkefnin. 

AR: Áhugavert að það sé ekki meir kennsla um netið en bara leikjasíður. 

Sp.17. Sýna bækurnar. – Hefur þú séð þessar bækur áður?  

Svar: Uu, nei  
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Viðauki 3 

10.viðtal. Tumi – 8.bekk 

Sp. 1. Hvaða kyn ertu? 

Svar. KK. 

Sp. 2 Hvaða ár ertu fædd/fæddur: 

Svar: 1997. 

Sp.3. Eru margar tölvur á heimilinu?  

Svar. Það eru þrjár núna en með systur minnar tölvu þá eru það fjórar. Það eru sko tvær 

masterar og tvær fartölvur. 

Sp. 4. Hvar ert þú í tölvunni/í hvaða tölvu ert þú?  

Svar: Inni í herbergi bara, ég fékk sko tölvu í fermingargjöf. 

Sp.5. Ferð þú oft á internetið?  

Svar: Já á hverjum degi en samt ekki í gær en annars alltaf. 

Sp.6. Er einhver sem er hjá þér þegar þú ferð í tölvuna?  

Svar: Nei, eða kannski stundum vinur minn. 

Sp. 7. Myndir þú vilja hafa einhvern fullorðin hjá þér þegar þú ert í tölvunni? 

Svar: Fullorðin, nei eiginlega ekki sko. 

Sp.8. Mannstu hver það var sem sýndi þér fyrst tölvuleiki og internetið?   

Svar: Frændi minn sýndi mér einn leik og ég byrjaði að spila hann en er samt ekkert mikið í 

honum lengur. 

Sp. 9. Nú er algengt að það séu settar reglur um tölvunotkun á heimilum. Ert þú með svoleiðis 

reglur?   

Svar: Já eða þú veist pabbi setti svona á þannig að netið fer af kl. 12 á miðnætti og opnast svo 

aftur um morguninn en svo fór hann í frí og gleymdi að setja það á aftur eða er allavegana 

ekki búinn að því í ennþá. 
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Sp.10. Hver var það sem setti reglurnar?  

Svar: Pabbi. 

Sp.11. Hvað er gert ef þú ferð ekki eftir reglunum?  

Svar: Núna eru þau að segja mér að fara fyrr að sofa og ég er alveg að reyna að gera það 

en það gengur ekkert alltof vel. 

Sp. 12. En hvað er það sem þú ert helst að gera á netinu? 

Svar: Ég er mest á skype og facebook og stundum fer ég í leiki. 

Sp. 13. Notar þú þá Skype til þess að tala við vini sem búa erlendis?  

Svar: Nei bara tala við vini mína hér, við notum það mjög mikið. 

Sp.14. Eru þið þá með cameruna í gangi?  

Svar: Nei bara notum það eins og símann sko, erum bara að tjatta, kannski á meðan við 

erum að gera eitthvað annað í tölvunni eða eitthvað. Stundum á meðan við erum að læra 

eða bara taka til í herberginu eða þannig sko. 

Sp.15. Hvaða leikir finnst þér skemmtilegastir? 

Svar: Ég veit ekki, á alveg nokkra uppáhalds.   

Sp. 16. Ertu með Facebook? 

Svar: Já. 

Sp.17. Ertu með marga vini inni á Facebook? 

Svar: Tja kannski svona fjögurhundruð og eitthvað. 

Sp.18. Þekkiru þá alla?  

Svar: Nee ekki alveg, það eru náttúrulega einhverjir sem ég þekki ekki. 

Sp. 19. Má ég spurja afhverju þú samþykkir fólk sem þú þekkir lítið eða jafnvel þekkir 

ekki? 

Svar: uuu, ég veit ekki, þau kannski báðu mig bara um að vera vinur og ég samþykkti. 
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Sp. 20. Hvað segja foreldrar þínir um það að þú sért „vinur“ einhvers sem þú þekkir 

kannski ekki mjög mikið?   

Svar: Það er dáldið langt síðan ég gerði það eða þá veit maður kannski hver einhver er en 

þekkir þá ekkert vel þannig, oft sameiginlegir vinir. Ef maður sér að við þekkjum sama 

fólkið þá bara já ókey, þá er það allt í lagi. 

Sp.21. Þegar þú fórst að nota netið meira á annan hátt en bara að vera í leikjum, var þá 

einhver sem sagði þér eða fræddi þig um það hvernig netið virkar?  

Svar: Já pabbi , setti lás á allt svona klámfengið efni og þannig.  

Sp. 22. Ertu meðvituð/meðvitaður um svona hættur þegar þú ert á netinu?, Þegar þú 

samþykkir vini og annað slíkt?  

Svar: Já það hefur verið sagt það við mig heima og svona. 

Sp.23. Er verið að kenna ykkur að nota netið í tölvutímum í skólanum?  

Svar. Ekkert mikið sko, kannski eitthvað smá bara. Kennarinn hefur sýnt okkur Google 

earth og eitthvað. 

Sp. 24. Hvað er verið að kenna...?   

Svar: Bara svona að gera ritgerðir og á word. 

Sp.25. Hefur þú séð þessar bækur áður? (Sýna bækurnar.) 

Svar: Nei. 


