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HVERJIR BERA ÁBYRGÐ Á NETINU? 

 Yfirvöld 

 Iðnaðurinn 

 Höfundar efnis 

 Hýsingaraðilar 

 Fjölmiðlar 

 Skólakerfið 

 Fullorðnir 

 Foreldrar 

 Einstaklingurinn 

 ...þó ekki börn... Eða hvað? 



HVERJIR BERA ÁBYRGÐ Á NETINU? 



AÐ ALA UPP ÁBYRGA NETNOTENDUR 

 Gagnrýnin hugsun 

 Tillitssemi 

 Siðferðisleg viðmið 

 Ábyrgð á eigin gjörðum 

 Öryggisráðstafanir 

 Heilbrigð skynsemi 

 Þekking og fræðsla 

 Upplýsing 



ÁBYRGÐ SKÓLANNA 

 Aðalnámskrá 

 Læsi og miðlalæsi 

 Lykilhæfni 

 Nýting miðla og upplýsinga 

 Tjáning og miðlun 

 Við lok 10. bekkjar eiga nemendur að geta „nýtt 
fjölbreytta miðla og hjálpartæki á ábyrgan hátt við að 
leita upplýsinga og til stuðnings í námi... Notað 
fjölbreytta miðla við skipulag, nýsköpun og þróun og 
framsetningu upplýsinga og hugmynda, sjálfstætt og í 
samvinnu við aðra... Sýnt ábyrgð í meðferð upplýsinga 
og heimilda og gera sér grein fyrir siðferðislegu gildi 
ábyrgrar netnotkunar og borið ábyrgð á eigin 
samskiptum á neti og netmiðlum.“ 



HATURSORÐRÆÐA Á ÍSLANDI 

 „Haltu fucking kjafti og láttu mig í friði. Nenni ekki að 
eyða tíma mínum að tala við þroskaheft fólk.“ 
– spjall á hugi.is. 

 „Ég væri ekki að hata það að þú lentir í bílslysi.“  
– Formspringþráður barna. 

 „Fínt að þagga aðeins niður í þessari femínistapíku“ 
– kommentakerfi DV 

 „Djös svertingjar...“  
– facebook komment manns í ábyrgðarstöðu vegna fótboltaleiks. 

 „Mikið væri gott að losna við hana til Hollands hvað 
þá Arabíu þar sem hún væri í raun best geymd inni 
í kvennabúri hjá einhverjum snarbrjáluðum       
arabískum öfga múslima.“  

– facebook komment um íslenska stjórnmálakonu. 



HVAÐA AÐSTOÐ ÞURFA FORELDRAR? 

 Upplýsingar 

 Fræðslu/fyrirlestra og fræðsluefni 

 Vitneskju um hvert skal leita þegar eitthvað 

kemur upp á 

 Góða löggjöf 

 Stuðning skólakerfisins 

 Leiðir til áhrifa – stefnumótun netsins 



 

 

 

 

 

 Þriðjudaginn 11. febrúar nk. kl.12-16 í Skriðu 

v/Stakkahlíð (sjá nánar á facebook). 

 Þemað í ár er „Gerum netið betra, saman” og 

munu yfir 100 þjóðir um allan heim standa fyrir 

skipulagðri dagskrá þennan dag.  

 Vettvangur fyrir stefnumótun Internetsins. 



ÁBYRGÐ ÍSLENDINGA Á NETINU 

 Ala upp ábyrga netnotendur 

 Forvarnir og fræðsla! 

 Við sendum ekki börn út í umferðina fyrr en þau 

kunna reglurnar – hvað um netið? 

 



Takk fyrir! 


